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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η έννοια της ποιότητας έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις εξέλιξης τις τελευταίες 

δεκαετίες, την έννοια της τήρησης των κανόνων και διαδικασιών, της 

αποτελεσματικότητας φτάνοντας σήμερα σε αυτήν της ικανοποίησης του ‘πελάτη’. Η 

ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ξεκίνησε από τη 

βιομηχανία και ειδικότερα από την παραγωγή. Σταδιακά η ένταση του ανταγωνισμού 

και η ανάγκη διαφοροποίησης οδήγησε στη δημιουργία διεθνών προτύπων ποιότητας 

η οποία κατέληξε στο γνωστό πλέον ISO 9000 καθώς και βραβείων ποιότητας σε 

μεταγενέστερο χρόνο όπως τα Deming Price, Malcom Baldrige National Quality 

Award και European Quality Award.

Η ραγδαία εξάπλωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 

δεν περιορίζεται μόνο στις παραγωγικές διαδικασίες αλλά επεκτείνεται και στον 

τομέα των υπηρεσιών. Ο αριθμός των επιχειρήσεων σε 159 χώρες που έχουν 

πιστοποιηθεί με ISO 9000 στο τέλος του 2002 έχει φτάσει τις 561.747, από τις οποίες 

167.210 με ISO 9001:2000.

Για πολλά χρόνια υπήρχε έντονη επιχειρηματολογία σχετικά με το αν οι αντιλήψεις 

για ποιότητα, μπορούν να μεταφερθούν από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα. Σε ένα 

μεγάλο μέρος του δημόσιου τομέα, ο ανταγωνισμός κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα 

και τα κίνητρα για αποδοτικότητα είναι περιορισμένα. Τελευταία, στο παγκόσμιο 

χώρο, διαγράφεται η τάση που οδηγεί ακόμη και τους δημόσιους οργανισμούς να 

δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν διεργασίες πιο αποδοτικές και μεθοδικές 

ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και βελτιώνοντας την λειτουργικότητά τους.

Οι λόγοι για αυτό είναι ποικίλοι αλλά κυρίως εστιάζονται στην ανάγκη 

αναδιάρθρωσης, μείωσης της γραφειοκρατίας και εστίασης στον πολίτη. Επιπλέον, η 

κοινή γνώμη αποκτά σταδιακά αίσθηση και κριτική για την ποιότητα των δημοσιών 

υπηρεσιών που λαμβάνει. Τα παραπάνω παρουσιάζουν μια προφανή ανάγκη αλλά 

ταυτοχρόνως και ευκαιρία, για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 

δημόσιους φορείς προς τους πολίτες.

Εστιάζοντας στον χώρο των ελληνικών δημόσιων οργανισμών και ειδικότερα στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η παρούσα εργασία προσπαθεί να εξετάσει, από
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διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής σκοπιάς, ποια τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα ISO 9000. Επίσης, 

παρουσιάζει τους λόγους και τα κίνητρα για μία τέτοια πολιτική επιλογή, το πως θα 

τροφοδοτήσει και άλλους οργανισμούς προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και τους 

ίδιους μέσω της ανατροφοδότησης τους προς τη συνεχή βελτίωση.

Στην αρχή της εργασίας παρατίθεται ο σκοπός και οι στόχοι της καθώς και η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου αυτοί να επιτευχθούν.

Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε, ξεκινά από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για προγράμματα επίτευξης ποιότητας σε τομείς του δημοσίου σε 

διεθνές επίπεδο, εξετάζοντας επιμέρους την πορεία της εξέλιξης σε τρεις χώρες. Στη 

συνέχεια γίνεται μελέτη περιπτώσεων δύο δήμων στην Ελλάδα. Η ανάλυση βασίζεται 

στη μέθοδο των συνεντεύξεων και στην ανάλυση του εγχειριδίου ποιότητας του 

δήμου Νεάπολης. Ενώ για το δήμο Αμαρουσίου χρησιμοποιήθηκαν τα στατιστικά 

αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας.

Στο Κεφάλαιο 1 και 2 γίνεται μια γενική αναφορά στους βασικούς όρους για την 

ποιότητα, παρουσιάζονται τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 

9000 καθώς και τα Βραβεία Ποιότητας.

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται μία βιβλιογραφική αναφορά σε παγκόσμια κλίμακα στην 

αντιμετώπιση του ζητήματος της ποιότητας στο δημόσιο τομέα με επικέντρωση σε 

αυτά που εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ην. Βασίλειο. Επίσης, δίνεται μια 

συγκριτική έκθεση των σημαντικότερων ομοιοτήτων και διαφορών τόσο στην 

εφαρμογή όσο και στα αποτελέσματα των συστημάτων ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς.

Στο 4ο Κεφάλαιο ακολουθεί μελέτη περιπτώσεων. Αναλύεται η υφιστάμενη 

κατάσταση στον ελληνικό χώρο και ειδικότερα στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO 

9000 σε ΟΤΑ στην Ελλάδα είναι οι Δήμοι Αμαρουσίου, Νεάπολης και Αχαρνών 

Ηρακλείου Κρήτης. Η μελέτη του Δήμου Νεάπολης περιλαμβάνει την παρουσίαση 

της διαδικασίας εφαρμογής του προτύπου ISO 9001:2000, καθώς και εμπειρικά 

στοιχεία σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής. Τα στοιχεία που 

παρατίθενται συλλέχθηκαν μετά από συνεντεύξεις του υπευθύνου ποιότητας και 

εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης καθώς και από έντυπο υλικό που δόθηκε από το
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δήμο. Στο Δήμο Αμαρουσίου παρουσιάζονται οι στόχοι εφαρμογής του συστήματος 

ποιότητας ISO 9000 καθώς και τα στατιστικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την εφαρμογή του. Η συλλογή των στοιχείων έγινε ηλεκτρονικά 

από δεδομένα που βρέθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα του δήμου αλλά και σε 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αφορούσαν το δήμο.

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση και επισημαίνονται οι βασικοί 

παράμετροι των συστημάτων ποιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Προσδιορίζονται οι βασικοί λόγοι, τα οφέλη και οι δυσκολίες της εφαρμογής του 

προτύπου ISO 9000 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας. Στο 

τέλος διαμορφώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτυχή πιθανή υιοθέτηση 

συστημάτων ποιότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας.

Σκοποί και Στόχοι

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας που εφαρμόζονται στους δημόσιους οργανισμούς και ειδικότερα στους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα, στοχεύει στο να διερευνήσει τις υπάρχουσες επιχειρησιακές 

περιπτώσεις Σ.Δ.Π. και τα οφέλη που παρέχουν στους οργανισμούς. Βασιζόμενη 

στην εμπειρία των ΟΤΑ που ήδη την εφαρμόζουν, να εξετάσει την αναγκαιότητα και 

άλλων ΟΤΑ να κινηθούν προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας.

Σκοποί:

□ Προσδιορισμός των κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας στους ΟΤΑ

□ Διερεύνηση κλίματος για την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας από την τοπική 

αυτοδιοίκηση

Στόχοι:

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα πρέπει να εκπληρωθούν οι παρακάτω 

στόχοι:

□ Αναφορά στο τι ακριβώς έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο σε θέματα ποιότητας στο 

δημόσιο τομέα
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□ Προσδιορισμό των λόγων για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο δημόσιο 

τομέα

□ Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στους ΟΤΑ

□ Ανασκόπηση των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

□ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας 

στους δήμους Νεάπολης και Αμαρουσίου

□ Αναγνώριση των ωφελειών και δυσκολιών εφαρμογής ενός Σ.Δ.Π.

□ Αναφορά στο διεθνές και κυρίως στο ελληνικό περιβάλλον απέναντι σε θέματα 

ποιότητας

□ Διερεύνηση των νέων συνθηκών λειτουργίας (νομοθετικές ρυθμίσεις, νέες 

αρμοδιότητες) των ΟΤΑ

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, ιδιαίτερα πολύτιμη στάθηκε η συμβολή του κ. Νίκου Πέκου, υπευθύνου 

ποιότητας του Δήμου Νεάπολης, που προσδιόρισε τις παραμέτρους εφαρμογής 

συστήματος ποιότητας ISO 9000:2000 στο δήμο και βοήθησε στην καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσμάτων (ωφέλη και δυσκολίες) από την λειτουργία του.

Από τη θέση αυτή κρίνεται σκόπιμο να εκφραστούν θερμά ευχαριστήρια προς τον 

πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθ. Γεώργιο Τσιότρα για την ανάθεση, 

παρακολούθηση και επίβλεψη της συγκεκριμένης μελέτης, το αντικείμενο της οποίας 

υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επίκαιρο.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.____________________________________________________

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1.1 Εισαγωγή

Οι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο όλο και περισσότερο αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, για την εξασφάλιση της 

επαγγελματικής τους επιτυχίας.

Για την επιχείρηση η ποιότητα αποτελεί τόσο καθαρό κέρδος όσο και ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την εφαρμογή της ποιότητας τείνουν να εκλείψουν 

οι περιττοί έλεγχοι, οι επανακατεργασίες, οι καθυστερήσεις και το όλο κόστος που 

αυτά συνεπάγονταν. Ο στόχος για την επιχείρηση δεν είναι μόνο η ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη αλλά και του εσωτερικού. Η βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος δίνει ικανοποίηση στους εργαζόμενους και βελτιώνει τις αποδόσεις 

τους.

Για τον πελάτη η ποιότητα είναι σημαντικός παράγοντας για την επιλογή ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι πελάτες επιθυμούν να κάνουν σωστή επένδυση των 

χρημάτων τους για να απολαμβάνουν ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, και πολλές 

φορές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν παραπάνω για κάτι που θα τους ικανοποιεί. 

Το κόστος ενός δυσαρεστημένου πελάτη είναι πολύ σημαντικό καθώς ένας 

δυσαρεστημένος πελάτης διώχνει άλλους 22 ενώ ένας ευχαριστημένος φέρνει μόνο 8.

1.2 Ιστορική Ανασκόπηση

Η σύλληψη της έννοιας της ποιότητας δεν είναι κάτι νέο αλλά μπορούμε να 

ανατρέξουμε στο παρελθόν για να αντιληφθούμε την ανάγκη για ποιότητα που 

υπήρχε από τότε. Το δόγμα της ποιότητας είναι ‘η πρόληψη είναι καλύτερη από τη 

θεραπεία'.

Στην Αρχαία Ελλάδα τον 4ο αιώνα βρέθηκε ότι υπήρχε ενεπίγραφη στήλη που 

αναφερόταν στην κατασκευή εμπολίων και πόλεων, δηλαδή μπρούτζινων συνδέσμων
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των σπονδύλων των κιόνων της Φιλώνειας Στοάς που θα ανεγειρόταν στο ελεστήριο 

της Ελευσίνας. Η μελέτη του κειμένου της στήλης αποκαλύπτει ότι πρόκειται για το 

αρχαιότερο ευρωπαϊκό πρότυπο με τις αυστηρότερες τεχνικές και χημικές 

προδιαγραφές.

Επίσης την ίδια εποχή οι παραγωγοί κρασιού της Θάσου σφράγιζαν με ειδική 

σήμανση τους αμφορείς αργίλου που περιείχαν κρασί της περιοχής προς εμπορία για 

να αποφεύγουν τυχόν απομιμήσεις και άπατες.

Στην αρχαία Αίγυπτο, στους χρόνους των Φαραώ, υπήρχε ένα πολύ ανεπτυγμένο και 

τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας, που είχε σχέση με τον ενταφιασμό της τάξης 

των ευγενών. Αυτό ήταν γνωστό ως "Η Βίβλος των Νεκρών" και περιέγραφε τον 

τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διεξαχθεί το απαραίτητο λειτουργικό και όριζε πώς 

θα έπρεπε να προετοιμαστούν τα αντικείμενα της κηδείας, μαζί με τα οποία θα 

θαβόταν ο νεκρός. Η επίτευξη των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων ελεγχόταν και 

επικυρωνόταν με την τοποθέτηση της σφραγίδας του Ανωτάτου Επόπτη της 

"Νεκρόπολης".

Η περίπτωση του Τουταγχαμών είναι ιστορικά η παλαιότερη τεκμηριωμένη αποτυχία 

ελέγχου ποιότητας, καθόσον τάφηκε με μεγάλη βιασύνη και τα σημάδια από τα δυο 

κρεβάτια που χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία της ταρίχευσης δείχνουν ότι τα 

οριζόντια μέλη είχαν μετατοπισθεί.

Ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας, ο Κιν Σι Χουατζί, ο οποίος είχε ένα τεράστιο 

υπόγειο στρατό από τερακότα στο Mont Li διέταξε πως όλα τα αγαθά που 

προμηθεύονταν η Αυτοκρατορική Αυλή, θα έπρεπε να έχουν μια σφραγίδα που θα 

πιστοποιούσε τον κατασκευαστή, έτσι ώστε, αν ένα αντικείμενο αποδεικνυόταν 

ελαττωματικό να μπορούσε να βρεθεί ο παραγωγός του και να τιμωρηθεί.

Στο Μεσαίωνα πολλά μεγάλα πέτρινα κτίρια έφεραν σφραγίδες των τεκτόνων που 

σηματοδοτούσαν την έγκριση του προϊσταμένου για τη δουλειά των τεχνιτών και των 

μαθητευομένων.

Οι εμπορικές συντεχνίες είχαν μεγάλη ισχύ και αποτελούσαν τους θεματοφύλακες 

της ποιότητας των αγαθών που παράγονταν από τα μέλη τους. Λέγεται ότι έμποροι 

που αγόραζαν ρούχα, που είχαν τη σφραγίδα της συντεχνίας Colchester, είχαν τόσο 

μεγάλη εμπιστοσύνη στα σφραγισμένα προϊόντα, που σπάνια έμπαιναν στον κόπο να 

τα ανοίξουν για έλεγχο.
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Το 1140 δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τον προσδιορισμό και την πιστοποίηση της 

ποιότητας των χρυσών και αργυρών αντικειμένων.

Ο Geoffrey Chancer, μετά τον 14ο αιώνα, ήταν Επόπτης των Προμηθειών της 

βασιλικής αυλής και επισκεπτόταν και ενέκρινε κατασκευαστές σπαθιών, όπλων, 

σελών και άλλων εξοπλισμών, που ήταν απαραίτητοι για το βασιλικό οπλισμό.

Κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου, η ποιότητα εκτοξεύθηκε στα ύψη 

και έκανε το Βασιλικό Οργανισμό Αεροσκαφών να προσπαθήσει να βελτιώσει την 

αξιοπιστία των Βρετανικών μηχανών, καθόσον κατά την μάχη όταν το αεροπλάνο 

των Γερμανών παρουσίαζε βλάβη, ο δυνατός άνεμος συνήθως επέτρεπε στον πιλότο 

να επιστρέφει πίσω στις δικές του γραμμές ενώ, όταν συνέβαινε το ίδιο με το 

αεροπλάνο των Άγγλων, τότε αυτό έπεφτε στην εχθρική γραμμή και ο πιλότος 

συλλαμβανόταν αιχμάλωτος. Μετά τον πόλεμο σημειώθηκε μια σημαντική αλλαγή 

στη βιομηχανία γιατί οι εταιρίες μεγάλωναν και μετατρέπονταν από μικρές 

προσωποπαγείς μονάδες σε μεγάλες συνθέτες επιχειρήσεις, όπου τα ίδια άτομα δεν 

είχαν πια πλήρη έλεγχο μέχρι το τέλος της παραγωγής του προϊόντος, αλλά είχαν τον 

έλεγχο και την ευθύνη για ένα τμήμα μόνο το δε προϊόν περνούσε από τεχνικό σε 

τεχνικό και από εταιρία σε εταιρία, δεχόμενο και άλλα εξαρτήματα μέχρι να 

επιτευχθεί το τελικό προϊόν. Αυτή η αλλαγή ήταν παράλληλη με τη θέσπιση του 

θεσμού των επιθεωρητών, οι οποίοι, ανεξάρτητα από τις κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις, επιθεωρούσαν και τη δουλειά και επέστρεφαν όποιο εξάρτημα ήταν 

ελαττωματικό.

Για πολλά χρόνια αυτή η διαδικαστική πορεία κατασκευής, επιθεώρησης - αποδοχής 

ή επιδιόρθωσης ήταν η νοοτροπία της κατασκευαστικής βιομηχανίας και μόνο 

πρόσφατα έχει αρχίσει να επικρατεί η ολοκληρωμένη και λιγότερο δαπανηρή ιδέα 

του "να κατασκευαστεί το προϊόν ορθά ευθύς εξαρχής".

Κατά τη βιομηχανική επανάσταση με τη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών 

συγκροτημάτων με μεγάλο αριθμό ομάδων παραγωγής, ορίστηκαν οι επιθεωρητές 

παραγωγής οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της.

Η μεγάλη όμως αλλαγή έγινε με το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος εκτινάσσει στα 

ύψη τη βιομηχανική παραγωγή πολεμικού υλικού και κάνει έντονη την ανάγκη για 

έλεγχο της ποιότητας. Ύστερα από σχετική έρευνα και μελέτη εμφανίζεται η πρώτη 

μορφή Ποιοτικού Ελέγχου, η οποία θα πάρει μια πιο ολοκληρωμένη μορφή στη 

δεκαετία του 1950.

3



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το 1959 το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας (DOD) εκδίδει το MIL - Q 9858, 

"Program Requirements". Το πρότυπο αυτό καλύπτει συμβατικές υποχρεώσεις 

δημιουργίας προγράμματος ποιότητας σε προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών στις 

Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 1963 το MIL - Q 9858 αναθεωρείται και εκδίδεται ως MIL - Q 9858Α, το οποίο 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, με δυο διορθώσεις που έγιναν το 

1981 και το 1985.

Το 1968 το ΝΑΤΟ υιοθετεί το MIL - Q 9858Α υπό τον τίτλο AQAP -1 "ΝΑΤΟ 

Requirements for an Industrial Quality Control System".

To 1979 το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης "British Standards Institution" εκδίδει 

το BS 5750 "Quality System". Αυτό αποτελεί το πρώτο εμπορικό πρότυπο για 

Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας. Την περίοδο αυτή αρχίζουν και οι πρώτες 

πιστοποιήσεις του συστήματος ποιότητας επιχειρήσεων σύμφωνα με αυτό το 

πρότυπο.

Το 1981 το ΝΑΤΟ εκδίδει το AQAP-13 "NATO Software Quality Control System 

Requirements".

To 1987 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization), 

στον οποίο συμμετέχουν 91 κράτη-μέλη, αποδέχεται το BS 5790 ως σειρά προτύπων 

ISO 9000.

Το 1991 εκδίδονται τα πρότυπα: ISO 9004-2, "Quality Management and Quality 

Systems Element - Part 2 : Guidelines for Services", ISO 9003, "Part 3 : Guidelines 

for the Application of ISO 9001 to the Development, Supply and Maintenance of 

Software". To πρώτο δίνει οδηγίες για την εφαρμογή προτύπων ISO σε εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών, ενώ το δεύτερο για την ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού.

Το 1992 με τη μορφή Draft κυκλοφορεί το ISO/DIS 9004 3 "Quality 

Management and Quality System Elements - Part 3 : Guidelines for Quality 

Improvement".

To 1993 εναρμονίζεται το πρότυπο AQAP - 1 με τη σειρά προτύπων ISO 9000 και 

μετονομάζεται σε AQAP - 1 10.

Το 1994 αναθεωρούνται τα πρότυπα ISO 9001, ISO 9002 και ISO 9003. Τον 

Δεκέμβριο του 2000 τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αναθεωρούνται ριζικά και 

διαφοροποιείται η φιλοσοφία τους. Τα ISO 9001, 9002, 9003 συμπτύσσονται
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στη νέα μοναδική έκδοση ISO 9001:2000 που είναι δομημένο σε διεργασιακή μορφή 

με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη βελτίωση της εταιρείας.

1.3 Ορισμοί Ποιότητας

Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της ποιότητας. Θα 

αναφέρουμε τους πιο χαρακτηριστικούς και με την ευρύτερη εφαρμογή.

Ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορούμε να ονομάσουμε:

□ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή 

ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη

□ Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες 

προδιαγραφές

□ Το σύνολο των ιδιοτήτων και στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατανάλωσης, της 

παραγωγής και της συντήρησης μέσω των οποίων ένα προϊόν ή υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη

□ Ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του 

σχεδίου του

Πέρα από τον ορισμό της ποιότητας θα αναφέρουμε και μερικές άλλες έννοιες για την 

ποιότητα.

Επιθεώρηση είναι η απλή σύγκριση των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών με τις 

δεδομένες πρωτογενείς μορφές προδιαγραφών.

Έλεγχος Ποιότητας είναι το σύνολο των λειτουργικών τεχνικών διαδικασιών, που 

επιβεβαιώνουν την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας βάση συγκεκριμένων 

προδιαγραφών.

Διασφάλιση Ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισθέντων ή συστηματικών 

ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα 

προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

εφαρμόζονται από έναν οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την
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ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του 

οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος.1

1.4 ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τα πρότυπα ISO 9001, 9002 και 9003 περιγράφουν συστήματα ποιότητας που 

αναφέρονται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, την εγκατάσταση και την 

παροχή υπηρεσιών και είναι αντικείμενο ελέγχων από εξειδικευμένους πιστοποιητές. 

Τα πρότυπα αυτά δεν αναφέρουν τίποτε για κόστος ποιότητας. Αντίθετα το ISO 

9004-1 που είναι ένα πρότυπο που παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή των άλλων 

προτύπων της σειράς 9000 διαπραγματεύεται και το κόστος ποιότητας.

Προς το παρόν υπάρχουν δύο έγραφα του ISO που διαπραγματεύονται το κόστος 

ποιότητας:

□ ISO 9004-1 Διοίκηση Ποιότητας και Στοιχεία Συστήματος Ποιότητας - Οδηγίες 

(Quality Management and Quality System Elements - Guidelines)

□ ISO 10014 Οδηγίες για τον Χειρισμό των Οικονομικών της Ποιότητας - Σχέδιο 

Διεθνούς Προτύπου 1996 (Guidelines for Managing the Economics of Quality)

Πριν από την έκδοση του 1994 υπήρχε η πρώτη έκδοση του ISO 9004-1 από το 

1987. Σ' αυτή το κόστος ποιότητας περιορίζονταν στα κόστη που σχετίζονταν με την 

επίτευξη της ποιότητας (πρόληψη και εκτίμηση) και στα κόστη εξαιτίας μη επίτευξης 

της επιθυμητής ποιότητας (εσωτερική και εξωτερική αστοχία) και ο στόχος ήταν να 

μειωθούν τα κόστη αποτυχίας. Στη δεύτερη έκδοση η έννοια του κόστους ποιότητας 

επεκτάθηκε από τα παραδοσιακά κόστη σε όλα τα κόστη που σχετίζονται με την 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Τόσο τα κόστη συμμόρφωσης όσο και τα 

κόστη μη συμμόρφωσης προτείνονται να μειωθούν.

To ISO 9004-1 : 1994 προτείνει τρεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του κόστους 

ποιότητας, χωρίς να αποκλείει κάποια άλλη παραλλαγή και συνδυασμό των 

προσεγγίσεων που προτείνει. Αυτές είναι:

□ Προσέγγιση κόστους ποιότητας

□ Προσέγγιση απώλειας ποιότητας

□ Προσέγγιση κόστους διαδικασίας

1 Τσιότρα Γεωργίου Δ., ‘Βελτίωση Ποιότητας', Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002

6



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσέγγιση κόστους ποιότητας. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζει τη τυπική 

κατηγοριοποίηση του κόστους ποιότητας κατά πρόληψη, εκτίμηση, εσωτερική και 

εξωτερική αποτυχία. Η πρόληψη και η εκτίμηση (κόστος συμμόρφωσης) θεωρούνται 

ως επένδυση, ενώ η εσωτερική και εξωτερική αποτυχία (κόστος μη συμμόρφωσης) 

θεωρούνται οικονομικές απώλειες. Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 

συμπεριλαμβάνει συνήθως επενδύσεις στην πρόληψη που θα έχουν ως αποτέλεσμα 

αρχικά τη μείωση του κόστους αποτυχίας και στη συνέχεια τη μείωση του κόστους 

εκτίμησης, δηλαδή τελικά θα έχουμε τη μείωση του συνολικού κόστους ποιότητας.

Με αυτή τη μεθοδολογία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος ποιότητας τα κόστη 

που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως το κόστος 

υλικών, το κόστος απόσβεσης, το κόστος διατήρησης αποθέματος κτλ. Το κόστος 

ποιότητας παρουσιάζεται συνήθως ως εκατοστιαίο ποσοστό κάποιας βάσης μέτρησης 

(πχ. πωλήσεις) και μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε ολόκληρη την επιχείρηση όσο και 

σε κάποια τμήματα, είναι ένας γρήγορος τρόπους εντοπισμού σημαντικών 

προβλημάτων και δίνει κίνητρα στους εργαζόμενους για να συμμετάσχουν ενεργά σε 

προβλήματα βελτίωσης της ποιότητας.

Προσέγγιση απώλειας ποιότητας. Με την προσέγγιση της απώλειας ποιότητας 

γίνεται μια προσπάθεια να εκτιμηθούν τόσο οι απώλειες που οφείλονται στη χαμηλή 

ποιότητα όσο και τα άλλα κόστη ποιότητας (intangible quality costs). Τα άυλα κόστη 

ή κρυμμένα κόστη ποιότητας είναι κόστη που οφείλονται σε μη ικανοποίηση τον 

πελάτη, σε χαμένες πωλήσεις και το κόστος επιχειρησιακής φθοράς και δυσφήμησης. 

Παρότι το πρότυπο αναφέρει αυτά τα κόστη δεν προτείνει κάποιο τρόπο υπολογισμού 

τους. Κάποιες καλές μέθοδοι εκτίμηση τους είναι η χρήση πολλαπλασιαστών και η 

συνάρτηση απώλειας ποιότητας του Taguchi. Αυτές οι μέθοδοι βέβαια είναι 

προσεγγιστικές και δίνουν μόνο μια γενική εκτίμηση του άυλου κόστους ποιότητας.

Προσέγγιση κόστους διαδικασίας. Με την προσέγγιση αυτή δίνεται μεγαλύτερη 

προσοχή στο κόστος των επιμέρους διαδικασιών. Οι δραστηριότητες ενός 

οργανισμού που συνδυάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών 

(εσωτερικών και εξωτερικών) μπορεί να χωριστούν σε επιμέρους διαδικασίες. Η 

βασική διαφορά αυτής της προσέγγισης με τις δύο παραπάνω είναι ο διαφορετικός 

ορισμός που δίνει για το κόστος συμμόρφωσης και το κόστος μη συμμόρφωσης.
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□ κόστος συμμόρφωσης: τα κόστη για την ικανοποίηση όλων των αναγκών του 

πελάτη με την απουσία αποτυχίας

□ κόστος μη συμμόρφωσης: τα κόστη εξαιτίας αποτυχιών στις διάφορες διαδικασίες 

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, το κόστος συμμόρφωσης είναι διαφορετικό σε σχέση 

με την κλασική προσέγγιση γιατί ενώ περιλάμβανε το κόστος πρόληψης και 

εκτίμησης απέκλειε όλα τα υπόλοιπα κόστη (άμεση εργασία, άμεσα υλικά κλπ). Η 

προσέγγιση του κόστους διαδικασίας συμπεριλαμβάνει στο κόστος συμμόρφωσης 

τόσο τα κόστη πρόληψης και εκτίμησης όσο και όλα τα άλλα κόστη που είναι 

αποτέλεσμα κάποιας διαδικασίας εκτός από τα κόστη αποτυχίας. Τα κόστη μη 

συμμόρφωσης είναι τα κλασικά κόστη που συμβαίνουν εξαιτίας αποτυχιών σε κάποια 

διαδικασία όπως είναι το σκραπ και επανεπεξεργασία. Με βάση αυτούς τους 

ορισμούς η μείωση του κόστους συμμόρφωσης έχει συνήθως μεγαλύτερο οικονομικό 

αποτέλεσμα από τη μείωση του κόστους μη συμμόρφωσης.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει να έχει θεωρητικά τουλάχιστον, κάποια σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Εκτός από την μέτρηση και μείωση του κόστους που σχετίζεται με 

την αποτελεσματικότητα ποιότητας υπολογίζει και μειώνει κόστη αποδοτικότητας. 

Παρότι κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα κόστη αποδοτικότητας δεν 

σχετίζονται με την ποιότητα, όμως οι περισσότερες δραστηριότητες που δεν 

προσθέτουν αξία, το μεγάλο ύψος αποθεμάτων και γενικότερα προβλήματα στην 

παραγωγική διαδικασία μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν με μείωση των 

λαθών ή τη ποιοτική βελτίωση της διαδικασίας. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι 

αυτή η προσέγγιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε επιχειρήσεις όπου έχουν 

εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας, τα κλασικά κόστη 

ποιότητας είναι σχετικά χαμηλά και εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές ΔΟΠ όπως 

είναι η QFD, η SPC το JIT κλπ.

Μελλοντικές τάσεις

Η νέα σειρά προτύπων του ISO 10000 κινείται προς την κατεύθυνση της ΔΟΠ. Το 

πρότυπο ISO 10014 με τίτλο "Guidelines for Managing The Economics of Quality" 

δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα σχετικά με το κόστος ποιότητας, και όπως 

το ISO 900-4 δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί. Προτείνει μια διαδικασία για τη
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διαχείριση του κόστους ποιότητας με δυο διαφορετικές μεθόδους μέτρησης των 

οικονομικών αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας.

Η πρώτη μέθοδος, που είναι με βάση την άποψη της επιχείρησης αποτελείται από τα 

παρακάτω βήματα:

□ Εντοπισμός των κύριων δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας.

□ Αναγνώριση προσδιορισμός και παρακολούθηση σε κάθε δραστηριότητα

□ Δημιουργία αναφορών κόστους διαδικασιών

Η δεύτερη μέθοδος, που είναι με βάση την άποψη του πελάτη αποτελείται από τα 

παρακάτω βήματα:

□ Εντοπισμός των παραγόντων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ανικανοποίητων - ικανοποιημένων πελατών.

□ Παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών

□ Δημιουργία αναφορών ικανοποίησης πελατών

Στη συνέχεια, οι δύο αυτές μέθοδοι συνενώνονται σε μία:

□ Διενέργεια ανασκόπησης από τη διοίκηση

□ Εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης

□ Διενέργεια ανάλυσης κόστους - ωφέλειας της μείωσης κερδών ή αύξησης της 

ικανοποίησης των πελατών

Αν και η προσέγγιση που υιοθετεί το ISO 10014 είναι ενδιαφέρουσα θεωρητικά, 

υπάρχει ο κίνδυνος στην προσπάθεια για τη μέτρηση όλων αυτών των οικονομικών 

παραμέτρων το σύστημα να γίνει περίπλοκο και τελικά οι μετρήσεις που θα έχουμε 

να είναι ανακριβείς.

1.5 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Ελλαδα

Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση και δημιουργία Ελληνικών προδιαγραφών 

γίνεται το 1970. Οι προσπάθειες από διάφορους φορείς και επιμελητήρια δεν είχαν 

ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η πρώτη προσπάθεια για την παρουσίαση ενδεδειγμένου τρόπου παραγωγής 

ποιοτικών προϊόντων γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με εκθέσεις υλικών 

οι οποίες είχαν ως στόχο την αφύπνιση της Ελληνικής Βιομηχανίας.
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Το 1976 ιδρύεται η Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας ως υπεύθυνη κρατική αρχή 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα υλικά των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το 1978 ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) ο οποίος 

αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας των ελληνικών προδιαγραφών. Ο ΕΛ.Ο.Τ. 

είναι ο μόνος αναγνωρισμένος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM) 

Ελληνικός φορέας πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα 

πρότυπα ISO 9000.

Ας σημειωθεί ότι και στην Ελλάδα οι πιστοποιούμενες επιχειρήσεις αυξάνουν κάθε 

χρόνο με εκπληκτική ταχύτητα. Το 1991 πιστοποιήθηκαν από τον ΕΛΟΤ μόνο 2 

επιχειρήσεις, το 1992 άλλες 4, το 1993 ο αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε στις 12, 

το 1994 πιστοποιήθηκαν 30, ενώ το 1995 πιστοποιήθηκαν 69. Το 1996 

πιστοποιήθηκαν 58 επιχειρήσεις, το 1997 ο αριθμός ανήλθε σε 81 επιχειρήσεις ενώ το 

1998 οι πιστοποιήσεις ήταν 75. Στο τέλος του 1999 ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

είναι πιστοποιημένες φτάνει τις 1050. Για τα έτη 2000 και 2001 οι πιστοποιημένες 

επιχειρήσεις είναι 2173 και 2325. Τα τελευταία στοιχεία για το 2002 ανεβάζουν το 

νούμερο στις 3180 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 540 είναι πιστοποιημένες με ISO 

9001:2000.

1.6 Βραβεία Ποιότητας

1.6.1 Deming Price

Το βραβείο αυτό καθιερώθηκε το 1951 από την Ιαπωνική Ένωση Επιστημόνων και 

Μηχανικών (JUSE) προς τιμή του μεγάλου δασκάλου της ποιότητας Dr. Edwards 

Deming. Απονέμεται σε επιχειρήσεις οι οποίες πέτυχαν τις σημαντικότερες 

βελτιώσεις και προόδους στο χώρο της ποιότητας. Η τελετή απονομής γίνεται με 

απονομή του έπαθλου από τον ίδιο τον Ιάπωνα Αυτοκράτορα.

Μέχρι το 1985 μόνο ιαπωνικές επιχειρήσεις μπορούσαν να συμμετάσχουν. Το 1986 

για πρώτη φορά στα χρονικά του το διάσημο ιαπωνικό βραβείο ποιότητας "Deming 

Price" απονέμεται σε εταιρία εκτός Ιαπωνίας. Από το 1986 και μετά δίδεται ως 

"Deming Price for Overseas Companies", σε εταιρίες έκτος Ιαπωνίας. Αξίζει, στο 

σημείο αυτό να σημειωθεί ότι το βραβείο αυτό η συμμετοχή δεν γίνεται με αίτηση 

της ενδιαφερόμενης εταιρίας, άλλα πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση της εταιρίας από 

την JUSE.
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Τα προγράμματα βελτίωσης των νικητών βασίζονται στις παρακάτω τέσσερις 

κατηγορίες ενεργειών βελτίωσης ποιότητας:

□ Ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία και το ρόλο της Ανώτατης Διοίκησης

□ Ενέργειες που αφορούν την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη,

□ Ενέργειες που αφορούν την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού σε όλες τις 

φάσεις του προγράμματος,

□ Ενέργειες που αφορούν την εκπαίδευση 1

1.6.2 Malcom Baldrige National Quality Award

To 1988 το αμερικανικό βραβείο ποιότητας "Malcom Baldrige National Quality 

Award" απονέμεται σε τρεις εταιρίες από τις 66 που συμμετείχαν. Το βραβείο αυτό 

είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας και συνεργασίας κυβερνητικών 

παραγόντων και επιχειρήσεων. Το όνομα του βραβείου δόθηκε προς τιμή του 

γραμματέα του Υπουργού Εμπορίου Malcom Baldrige, κατά την υπουργεία του 

οποίου θεσμοθετήθηκε το βραβείο. Το 1987 η πρόταση "National Quality 

Improvement Act" καθιερώνεται με νόμο που υπογράφει ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ρ. Ρέιγκαν.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν εξετάζονται σε επτά βασικούς τομείς της 

δραστηριότητας τους, οι οποίοι είναι:

□ Ηγεσία
□ Σύστημα Πληροφοριών και Ανάλυσης
□ Στρατηγική Σχεδίαση Ποιότητας
□ Χρήση Ανθρώπινου Δυναμικού
□ Διασφάλιση Ποιότητας σε Προϊόντα και Υπηρεσίες
□ Αποτελέσματα
□ Ικανοποίηση Πελατών

Κάθε τομέας διαιρείται σε πολλές υπο-ομάδες κατά θέματα, ενώ η μεγίστη 

βαθμολογία είναι οι 1000 βαθμοί. 1 2

1 Τσιότρα Γεωργίου Δ., ‘Βελτίωση Ποιότητας', Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002
2 http://www.quality.nist.gov/
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1.6.3 European Quality Award

To 1992 για πρώτη φορά απονέμεται το "Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας" (European 

Quality Award). Χορηγοί ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο Οργανισμός EOG 

(European Organization for Quality) και ο Οργανισμός EFQM (European Foundation 

for Quality Management). Για το βραβείο οι εταιρίες εξετάζονται σε εννέα.θέματα με 

συνολική μέγιστη βαθμολογία 1000 βαθμών. Τα θέματα αυτά είναι:

■ Ηγεσία: 100 βαθμοί
■ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: 90 βαθμοί
■ Πολιτική και Στρατηγική: 90 βαθμοί
■ Διαχείριση Μέσων και Πόρων: 90 βαθμοί
■ Διεργασίες: 140 βαθμοί
■ Ικανοποίηση Πελατών: 200 βαθμοί
■ Ικανοποίηση Εργαζομένων: 90 βαθμοί
■ Συμβολή στο κοινωνικό σύνολο: 60 βαθμοί
■ Αποτελέσματα οικονομικών και άλλων στόχων 150 βαθμοί

Τα πέντε πρώτα κριτήρια ανήκουν στην ενότητα των προϋποθέσεων για την επίτευξη

των αποτελεσμάτων (προσδιοριστικοί παράγοντες 50%) και τα υπόλοιπα κριτήρια

ορίζουν την ενότητα των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει ο οργανισμός

(αποτελέσματα 50%).

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις κατηγορίες βραβείων:

□ Μεγάλες επιχειρήσεις

□ Λειτουργικές μονάδες επιχειρήσεων

□ επιχειρήσεις Δημοσίου τομέα

□ Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (<250)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης και 

να έχουν επιτύχει τουλάχιστον 350 μονάδες από τις 1000.3

3 http://www.efqm.org/
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.____________________________________________________

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.1 Εισαγωγή

Μία από τις πιο σημαντικές τάσεις που εμφανίστηκαν τη τελευταία δεκαετία στο 

χώρο της ποιότητας ήταν η προσπάθεια των περισσότερων επιχειρήσεων να 

πιστοποιηθούν ως προς το σύστημα ποιότητας του Διεθνούς Οργανισμού 

Τυποποίησης το ISO 9000. Η πιστοποίηση ως προς το ISO 9000 έχει εξαπλωθεί σε 

τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται ως προαπαιτούμενο για να μπορέσει μια επιχείρηση 

να δραστηριοποιηθεί διεθνώς. Εξάλλου οι αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών σε 

πολλές διεθνείς εταιρίες επιμένουν πλέον, ώστε οι προμηθευτές τους να είναι 

πιστοποιημένοι στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

Η Πιστοποίηση κατά ISO 9000 δεν επιτρέπει απλώς στην επιχείρηση να διατηρήσει 

τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά της δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει νέους πελάτες, 

σε νέες αγορές σε όλο τον κόσμο. Έχει επίσης αναγνωριστεί από τις μεγάλες εταιρίες 

σε παγκόσμια κλίμακα σαν ένα πολύτιμο εργαλείο του μάρκετινγκ.

Αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, οι περισσότερες 

εταιρίες πιστοποιήθηκαν μόνον όταν δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και 

κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού. Το πρώτο κύμα πίεσης προήλθε από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ στη συνέχεια οι επιχειρηματίες μόνοι τους αντιλήφθηκαν 

ότι τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας ωφελούν πραγματικά τις εσωτερικές 

λειτουργίες μιας εταιρίας και αυξάνουν την αποδοτικότητα της.

To ISO 9000 καθώς και άλλα πρότυπα καθορίζουν τα στοιχεία ενός συστήματος 

ποιότητας. Ως σύστημα διασφάλισης ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί η οργανωτική 

δομή, οι τεκμηριωμένες διαδικασίες και οι πόροι που διαθέτει ένας οργανισμός για 

την ποιότητα. Το πρότυπο απαιτεί τα στοιχεία του συστήματος να υιοθετηθούν από 

τον οργανισμό και να τεθούν σε λειτουργία. Αν και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος μπορεί να είναι μεγάλη ή πολύ μέτρια το πρότυπο προτείνει ότι αυτή θα 

πρέπει να μετριέται. Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας, από απλή καταγραφή των ελαττωμάτων ως περίπλοκες

13



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

έρευνες ικανοποίησης τον πελάτη, οι πιο ενδιαφέρουσες είναι οι μετρήσεις 

οικονομικής φύσεως. Για το λόγο αυτό και το πρότυπο ISO 9000 προτείνει η μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας να γίνεται με οικονομικά 

κριτήρια.

2.2 Τα Πρότυπα της Σειράς ISO 9000

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Standards Organization - ISO) 

είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός για τη δημιουργία προτύπων. Σήμερα 

αποτελείται από τους Εθνικούς Φορείς Τυποποίησης 91 χωρών-μελών και έχει 

περίπου 187 Τεχνικές Επιτροπές. Το αντικείμενο του Διεθνούς Οργανισμού 

Πιστοποίησης είναι να προωθεί την ανάπτυξη της τυποποίησης και των συναφών 

παγκοσμίων δραστηριοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής 

προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της συνεργασίας στη σφαίρα των 

πνευματικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Τα 

αποτελέσματα αυτής της εργασίας οδηγούν στη δημιουργία των Διεθνών Προτύπων.

Η σειρά ISO 9000 είναι μία σειρά πέντε διεθνών προτύπων για τη διοίκηση 

Ποιότητας, τα συστήματα Ποιότητας και τη διασφάλιση Ποιότητας. Περιέχει 

πρότυπα με γενικές και όχι εξειδικευμένες οδηγίες. Αυτά τα πρότυπα ασχολούνται με 

τη δομή, τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα στοιχεία των συστημάτων διοίκησης / 

διασφάλισης της ποιότητας.

□ ISO 9000: Προδιαγραφές Διοίκησης Ποιότητας και Διασφάλισης Ποιότητας - 

Οδηγίες για Επιλογή και Χρήση

□ ISO 9001: Συστήματα Ποιότητας - Μοντέλο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στο Σχεδίασμά / Ανάπτυξη, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση 

(Υπηρεσίες)

□ ISO 9002: Συστήματα Ποιότητας - Μοντέλο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Εξυπηρέτηση

□ ISO 9003: Συστήματα Ποιότητας - Μοντέλο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας 

στο στην Τελική Επιθεώρηση και Δοκιμή

□ ISO 9004: Διοίκηση Ποιότητας και Στοιχεία Συστήματος Ποιότητας - 

Κατευθυντήριες Γ ραμμές
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Τον Νοέμβριο του 2000 τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 αναθεωρούνται ριζικά και 

διαφοροποιείται η φιλοσοφία τους. Τα ISO 9001, 9002, 9003 συμπτύσσονται 

στη νέα μοναδική έκδοση ISO 9001:2000 που είναι δομημένο σε διεργασιακή μορφή 

με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη βελτίωση της εταιρείας. Η νέα 

αναθεωρημένη σειρά προτύπων ISO 9000:2000 αποτελείται από τρία έγγραφα:

□ ISO 9000:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Βασικές Έννοιες Ποιότητας 

και Λεξιλόγιο

□ ISO 9001:2000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Απαιτήσεις (αντικαθιστά τα 

παλαιότερα ISO 9001, ISO 9002 και ISO 9003)

□ ISO 9004: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Οδηγίες για Βελτίωση της 

Απόδοσης (δεν προορίζεται για πιστοποίηση εταιρών)

Το νέο πρότυπο ISO 9000:2000 δε στοχεύει απλά στη διασφάλιση της ποιότητας του 

προϊόντος αλλά αντιμετωπίζει το θέμα της ποιότητας πιο ολοκληρωμένα στοχεύοντας 

στη διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη. Οι οκτώ αρχές διαχείρισης ποιότητας 

όπως παρουσιάζονται στο ISO 9000:2000 είναι οι:

□ Επιχείρηση εστιασμένη στον πελάτη

□ Ηγεσία

□ Ανθρώπινη συμμετοχή

□ Προσέγγιση διαδικασιών

□ Προσέγγιση συστήματος

□ Συνεχής βελτίωση

□ Λήψη αποφάσεων βάση γεγονότων

□ Σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας με τους προμηθευτές1

1 Τσιότρα Γεωργίου Δ., 'Βελτίωση Ποιότητας’, Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002

15



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.3 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα απο την Εφαρμογή των 

Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί σε 

μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και στο δημόσιο τομέα, και σε όλους 

τους κλάδους, όσο ιδιαίτεροι και αν είναι αυτοί, είτε είναι μεταποιητικές, 

κατασκευαστικές, παροχής υπηρεσιών ή εμπορικές.

2.3.1 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

ποιότητας είναι:

□ Αποτελούν μία καινούργια μέθοδο διοίκησης επιχειρήσεων με την οποία 

βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα χωρίς να γίνουν ιδιαίτερες πρόσθετες 

επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό.

□ Εκσυγχρονίζουν την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, 

σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

□ Παρέχουν σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση των διαφόρων διαδικασιών, 

διασφαλίζει την ομοιόμορφη και επαρκή επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών 

τμημάτων με την αποσαφήνιση των αόριστων διατμηματικών καθηκόντων και 

ευθυνών και βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων.

□ Προσφέρουν μία συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 

όλων των βαθμιδών.

□ Η συστηματική προσέγγιση στις εργασιακές λειτουργίες και επαρκώς 

καθορισμένη και εκσυγχρονισμένη σύνδεση των διαφόρων λειτουργιών, έχει ως 

άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

□ Οι συχνές, περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήματος ποιότητας, εξαλείφουν τις 

ελλείψεις, τα ελαττώματα και τις δραστηριότητες που δεν προσφέρουν 

προστιθέμενη αξία, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στη συνεχή βελτίωση και 

τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

□ Εμφανίζουν μείωση των ελαττωματικών, των επανακατεργασιών και των 

επιστροφών με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της ποιότητας.

16



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

□ Η διατήρηση αρχείων στα οποία καταγράφονται όλες οι μετρήσεις των 

παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 

στα χέρια της διοίκησης για την ανίχνευση προβλημάτων και για τη λήψη 

αποφάσεων για επενδύσεις.

□ Προωθούν η ομαδική εργασία και η διατμηματική συνεργασία με αποτέλεσμα την 

πλήρη ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών (εργαζόμενοι της επιχείρησης).

□ Προσφέρουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βελτιώνουν την φήμη και 

αξιοπιστία της επιχείρησης.

□ Τα ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες δημιουργούν ικανοποιημένους πελάτες και 

ελκύουν νέους.

□ Δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης και ευκολότερης αξιολόγησης των 

προμηθευτών λόγω της ύπαρξης σαφών και εξειδικευμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης και μειώνουν το κόστος ελέγχου των εισερχομένων υλικών.

2.3.2 Μειονεκτήματα από την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα από την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης

ποιότητας είναι:

□ Απαιτεί εκτεταμένες επενδύσεις σε διαρκή προγράμματα εκπαίδευσης των 

εργαζομένων στην εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

□ Παρουσιάζονται σημαντικές δυσκολίες στην αλλαγή νοοτροπίας των 

εργαζομένων της εταιρείας και είναι πιθανό να υπάρξει αντίδραση στις απότομες 

αλλαγές.

□ Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και κατανάλωση πολλών ανθρωποωρών για την 

προετοιμασία για πιστοποίηση.

□ Στα πρώτα στάδια δημιουργίας του συστήματος απαιτείται πολύ δουλειά από 

όλους, κάτι που δημιουργεί ποικίλες αντιδράσεις τόσο από τους εργαζόμενους 

όσο και από τα επαγγελματικά σωματεία.

□ Δεν εγγυάται βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

□ Δημιουργεί υπερβολική γραφειοκρατία

□ Η μορφοποίηση των γραπτών διαδικασιών παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

17



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

2.3.3 Μεθοδολογία εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η μεθοδολογία για την εφαρμογή του ISO 9001 περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα. 

Η βασικότερη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας 

είναι η δέσμευση της διοίκησης για τη στήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης. Στη 

συνέχεια ορίζεται από τη διοίκηση ο μόνιμος εκπρόσωπος και η συντονιστική ομάδα 

οι οποίοι και εκπαιδεύονται σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Ακολούθως γίνεται 

διάγνωση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η καταγραφή των 

διαδικασιών. Πάνω σε αυτή θα στηριχθεί το σχέδιο αναπροσαρμογής και 

αναδιάρθρωσης για τη σύνταξη του συστήματος ποιότητας. Οι εσωτερικές 

ανασκοπήσεις, μετά από μία σειρά διορθωτικών ενεργειών και βελτιώσεων, οδηγούν 

στο εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας. Αυτό αποτελεί και το mo χρονοβόρο τμήμα 

της πορεία προς τη πιστοποίηση. Η αρχική επίσκεψη από το φορέα ταστοποίησης 

(ΕΛΟΤ για την Ελλάδα) θα δώσει την πρώτη εικόνα για την πορεία τεκμηρίωσης. Η 

προ-αξιολόγηση από το φορέα πιστοποίησης, δείχνει τυχόν ελλείψεις και ορίζει τις 

διαρθρωτικές ενέργειες και το χρόνο εξάλειψης τους.

Η τελική αξιολόγηση από το φορέα πιστοποίησης γίνεται μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα ώστε το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 να έχει πλήρη 

εφαρμογή. Με βάση το αποτέλεσμα από την τελική αξιολόγηση η επιχείρηση θα 

λάβει ή όχι την πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση με ISO 9001 δε σταματά στο σχετικό πιστοποιητικό αλλά είναι μία 

συνεχής διαδικασία. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να συνεχίσει τις εσωτερικές 

επιθεωρήσεις και βελτιώσεις και ο φορέας πιστοποίησης θα έχει περιοδικές 

επιθεωρήσεις.1

Η μεθοδολογία στο πρότυπο ISO 9000 γνωστή ως «Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω- 

Ενεργώ» - «Plan-Do-Check-Act» (ΣΕΕΕ-PDCA) μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 

διεργασίες. Η ΣΕΕΕ μπορεί εν συντομία να περιγράφει ως ακολούθως:

Σχεδιάζω: καθιερώνω τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις διεργασίες που είναι

απαραίτητες για να παραχθούν αποτελέσματα σε συμφωνία με τις 

απαιτήσεις των πελατών και τις πολικές του οργανισμού.

1 Τσιότρα Γεωργίου Δ., ‘Βελτίωση Ποιότητας', Β’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2002

18



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκτελώ: θέτω σε εφαρμογή τις διεργασίες

Ελέγχω: παρακολουθώ και μετρώ τις διεργασίες και το προϊόν ως προς τις

πολιτικές, τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις για το 

προϊόν και εκθέτω τα αποτελέσματα.

Ενεργώ: αναλαμβάνω δράσεις για τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης των

διεργασιών

2.3.4 Δυσκολίες εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Στα διάφορα στάδια της υλοποίησης και λειτουργίας παρατηρούνται δυσκολίες κατά 

την εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Στο πρώτο στάδιο της 

απόφασης εμφανίζονται προβλήματα όπως:

Έλλειψη δημοσιότητας για το ISO 9001. Είναι γεγονός ότι το ISO 9001 είναι ένα 

θέμα πολύ επίκαιρο και παρ' όλες τις προσπάθειες των Επιμελητηρίων, των 

Συνδέσμων, του Ελληνικού Φόρουμ Ποιότητας με ενημερωτικές ημερίδες, των 

Συμβούλων Διαχείρισης Ποιότητας με άρθρα δημοσιευμένα, το θέμα αυτό για 

πολλούς ακόμη επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων παραμένει σκοτεινό.

Ανεπαρκής τεχνική εμπειρία για την προετοιμασία και εφαρμογή του. Είναι γνωστό 

ότι πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν στελεχωμένο τμήμα ελέγχου ποιότητας με 

διαθέσιμο χρόνο για τη μελέτη και εφαρμογή στη συνέχεια του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001. Στις επιχειρήσεις αυτές, όπου δεν είναι διαθέσιμη 

η γνώση και εμπειρία, μπορεί να αναπληρωθεί από εξωτερικούς συμβούλους. Η 

εμπειρία απαιτείται για να σχεδιαστεί ένα σύστημα απλό, αποτελεσματικό, στα μέτρα 

της επιχείρησης, που δεν θα δημιουργήσει άγχος στο προσωπικό της από τον 

γραφειοκρατικό όγκο των εντύπων και διαδικασιών.

Συγκεντρωτική διοίκηση και άτυπες δομές διοίκησης. Σε πολλές επιχειρήσεις 

συναντάται το φαινόμενο ότι πολλές αρμοδιότητες συγκεντρώνονται σε ένα ή δυο 

άτομα, π.χ. στους μετόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο σχεδιασμός 

συστήματος από τους ίδιους τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Επίσης, η έλλειψη τυπικού συστήματος διοίκησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προ 

της εφαρμογής του ISO 9001 .

Σε ένα δεύτερο στάδιο με την έναρξη εφαρμογής παρουσιάζονται δυσκολίες όπως:
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Έλλειψη Προγραμματισμού. Συχνά εντοπίζεται το φαινόμενο της έλλειψης 

προγραμματισμού διαφόρων δραστηριοτήτων της εταιρίας, όπως ετήσιες προβλέψεις 

πωλήσεων, μηνιαίος προγραμματισμός παραγωγής, προληπτική συντήρηση 

εξοπλισμού, παρακολούθηση αποθεμάτων ή ακόμη έλλειψη χωροταξικού 

σχεδιασμού του εργοστασίου.

Προβλήματα Εξουσίας και Διοίκησης. Κατά τον σχεδίασμά της οργανωτικής δομής 

της επιχείρησης εάν υπάρχουν υποβόσκοντα προβλήματα εξουσίας θα αναφανούν και 

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, έτσι ώστε να μην αντιδράσει η οργάνωση. 

Τα περισσότερα συνηθισμένα φαινόμενα είναι φιλόδοξοι εργαζόμενοι να αναζητούν 

περισσότερη εξουσία, συντηρητικοί εργαζόμενοι να προσπαθούν να οριοθετήσουν 

την εξουσία τους, ευέλικτοι εργαζόμενοι να επιδιώκουν νέες σχέσεις ισορροπίας, 

επιφυλακτικοί εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν την αλλαγή σαν κίνδυνο, και, τέλος, 

άλλοι που καιροφυλακτούν για να βγάλουν στην επιφάνεια προσωπικές αντιθέσεις. 

Όλα αυτά τα προβλήματα εκδηλώνονται με απόκρυψη πληροφοριών κατά τις 

συνεντεύξεις, με παγίδες, με προστριβές, με παραπληροφόρηση, με δημιουργία 

τεχνητών καθυστερήσεων, με διάχυση λανθασμένων πληροφοριών κλπ., ή με 

παράπονα προς τη διοίκηση, της μορφής ότι καθυστερεί η παραγωγή με το νέο 

σύστημα ή καθυστερείται η λήψη αποφάσεων ή ότι οι εργαζόμενοι δεν 

ανταποκρίνονται στο σύστημα ή καθυστερείται η λήψη αποφάσεων ή ότι οι 

διαδικασίες δεν είναι σωστές ή ότι οι σύμβουλοι δεν γνωρίζουν τη δουλειά ή ότι 

ανεβαίνει το κόστος.

Τα παραπάνω προβλήματα προέρχονται από φόβους που δημιουργούνται στους 

εργαζόμενους που οφείλονται στην ανθρώπινη στατικότητα και αντίδραση προς την 

αλλαγή, σε καθετί άγνωστο, στον φόβο αλλαγής της εργασίας, των συνηθειών, της 

νοοτροπίας, των υποχρεώσεων σε τυπικές διαδικασίες, και τέλος στον συστηματικό 

έλεγχο των διαδικασιών και στον έλεγχο από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Στο τρίτο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συστήματος υπάρχει 

κίνδυνος να αποδειχθεί ότι αυτό είναι μη αποτελεσματικό και πολύ γρήγορα να 

ατονήσει και να καταργηθεί. Αλλος κίνδυνος κακής εφαρμογής του συστήματος είναι 

όταν αυτό περιγράφεται μόνο στα χαρτιά και δεν αντικατοπτρίζει τις λειτουργίες της 

εταιρίας ή δεν μειώνονται τα παράπονα των πελατών. Τέτοιοι κίνδυνοι μπορούν να 

προέλθουν από ένα προκατασκευασμένο σύστημα που προσπαθεί η εταιρία να 

υιοθετήσει από αντιγραφές συστημάτων ή άλλες φθηνές λύσεις. Άλλης προέλευσης
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κίνδυνος με αποτέλεσμα να χαθεί η εμπιστοσύνη στο σύστημα είναι όταν οι 

ενοχλήσεις της οργάνωσης αποδοθούν στο νέο σύστημα καταλήξει αυτό να γίνει το 

εξιλαστήριο θύμα. Τέλος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δυσφήμησης της εταιρίας θα είναι 

εάν αυτό πιστοποιηθεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακληθεί δημόσια το 

πιστοποιητικό της.

2.3.5 Οφέλη από την εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Θα αναφέρουμε παρακάτω τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου όπως 

προκύπτουν από διάφορες απόψεις:

2.3.5.1 Από πλευράς Μάρκετινγκ

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού ISO 9001 θα αποτελέσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου που δεν θα έχουν 

πιστοποιηθεί, θα συντελέσει στην αναβάθμιση του image της εταιρίας καθόσον το 

πιστοποιητικό αποτελεί διεθνή αναγνώριση των ικανοτήτων της εταιρίας και 

τεκμηρίωση της αξιοπιστίας της, θα αυξηθούν οι ευχαριστημένοι πελάτες ενώ θα 

μειωθούν τα παράπονα.

2.3.5.2 Από πλευράς Πωλήσεων

Θα διευκολυνθεί η προσέγγιση των πελατών, θα επιτευχθεί ταχύτερη διείσδυση 

σε νέες αγορές, θα αναπτυχθεί κλίμα εμπιστοσύνης προς τα προϊόντα της εταιρίας, θα 

απλοποιηθούν οι διαδικασίες σύναψης συμφωνιών, ιδιαίτερα σε θέματα ποιοτικού 

ελέγχου και τέλος θα αυξηθούν οι πωλήσεις και εξαγωγές.

2.3.5.3 Από πλευράς Παραγωγής

Το σύστημα θα βοηθήσει στην αποτελεσματική πρόληψη των σφαλμάτων τη μείωση 

των ελαττωματικών προϊόντων, στη μείωση νεκρών χρόνων και εξόδων, στην παροχή 

άμεσης δυνατότητας για βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και της ποιότητας 

του προϊόντος, στην μείωση του κόστους παραγωγής, στη συγγραφή των 

διαδικασιών και εγκυκλίων εργασίας που αποτελούν και την τεχνογνωσία της 

εταιρίας. Το υλικό αποτελεί και ύλη εκπαίδευσης τους νεοπροσλαμβανόμενους 

υπαλλήλους.

2.3.5.4 Από πλευράς Διοίκησης Προσωπικού

Η διοικητική οργάνωση και η καταγραφή των διαδικασιών βοηθούν στην εκχώρηση 

αρμοδιοτήτων, ευθυνών και εξουσιών σε κατώτερες βαθμίδες προσωπικού με
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αποτέλεσμα τη μείωση των καθημερινών προστριβών των εργαζομένων για 

θέματα λήψης αποφάσεων, την αύξηση της υπευθυνότητας των εργαζομένων, την 

ευαισθητοποίηση στην ποιότητα, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας 

μεταξύ των. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του συστήματος είναι η ανάπτυξη 

μηχανισμού εσωτερικής μάθησης στην επιχείρηση.

2.3.5.5 Από πλευράς του ίδιου του προϊόντος

Η εφαρμογή του μηχανισμού του συστήματος ISO 9001 εξασφαλίζει τη συνεχή ή 

βελτίωση και εξέλιξη τόσο των παραγόμενων προϊόντων, όσο και των παραγωγικών 

διαδικασιών μέσω των προγραμματισμένων εσωτερικών επιθεωρήσεων, της 

ανασκόπησης του συστήματος, των διορθωτικών ενεργειών και της εκπαίδευσης 

εργαζομένων.

2.3.5.6 Από πλευράς του πελάτη

Ο πελάτης σε κάθε αγορά του απολαμβάνει την προδιαγεγραμμένη ποιότητα, 

επωφελείται από τη μείωση του κόστους λόγω μη ανάγκης ελέγχου κατά την 

παραλαβή και είναι σίγουρος για την εγγύηση υποστήριξης μετά την πώληση.
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.____________________________________________________

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

3.1 Εισαγωγή

Αν και η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM) είναι ένα 

νέο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το δημόσιο τομέα, αυτό δε σημαίνει ότι η 

δημόσια διοίκηση δεν ήταν προσανατολισμένη προς την ποιότητα στο παρελθόν. Η 

ποιότητα πάντα έπαιζε ρόλο στη δημόσια διοίκηση με κάποια μορφή.

Όπως αναφέρει ο Beltrami (1992), μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην 

εξέλιξη της ποιότητας στο δημόσιο τομέα:

□ Η ποιότητα με την έννοια της τήρησης των κανόνων και διαδικασιών

□ Η ποιότητα με την έννοια της αποτελεσματικότητας

□ Η ποιότητα με την έννοια της ικανοποίησης του ‘πελάτη’

Στην πρώτη περίπτωση η ποιότητα σημαίνει την έλλειψη διαιτησίας, ή πιο θετικά την 

διασφάλιση της ορθότητας. Βέβαια αυτό δεν περιλαμβάνει αναφορά στους πελάτες. 

Αυτή η θεώρηση αντιστοιχεί με την αντίληψη της ποιότητας στη βιομηχανία ως 

τεχνική συμμόρφωση στις προδιαγραφές.

Η έννοια της ποιότητας στο δημόσιο τομέα άλλαξε στα τέλη του 1960 όταν η 

διοίκηση με στόχους απέκτησε δημοτικότητα. Η ποιότητα θα πρέπει να μην 

εμπεριέχει σφάλματα στη διαδικασία αλλά να συνδέει επιπλέον την έννοια της 

ποιότητας με το σκοπό χρήσης του προϊόντος/υπηρεσίας. Αυτός ο ορισμός είναι 

ανάλογος με εκείνο του Juran ότι ‘η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι τυχαία’.

Στις αρχές του 1980, η έννοια της ‘ολικής ποιότητας’ υιοθετείται από το δημόσιο 

τομέα στις Αγγλοσαξονικές χώρες, Β. Αμερική, Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα 

Ζηλανδία, και θέτει ως στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό δε σημαίνει ότι όλες 

οι δυτικές χώρες εφαρμόζουν την ίδια θεώρηση για την ποιότητα αλλά έχουν 

παρόμοιες αρχές. Βέβαια οι χώρες με έντονη νομοθετική παράδοση διατηρούν το 

στοιχείο της ‘συμμόρφωσης με το νόμο’.
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Για πολλές δεκατείες υπάρχει έντονη επιχειρηματολογία σχετικά με το αν οι 

αντιλήψεις για ποιότητα, μπορούν να μεταφερθούν από τον ιδιωτικό στο δημόσιο 

τομέα. Οι υποστηρικτές της ΔΟΠ υποστηρίζουν ότι και στους δύο τομείς υπάρχουν 

προβλήματα γραφειοκρατίας, από την άλλη πλευρά οι κριτικοί της ΔΟΠ 

υποστηρίζουν ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργούν κάτω από 

διαφορετικό πλαίσιο και συνθήκες (Halachmi, 1995).

Σύγχρονα διοικητικά μοντέλα, όπως η ‘νέα δημόσια διοίκηση’ θεωρούν ένα αριθμό 

οργανισμών με ανάμικτη μορφή. Μέσω των αναθέσεων έργων, οι δημόσιες 

υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. Οι γραμμές διαχωρισμού μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα έχουν 

γίνει αχνές (Lofiler, 2001).

Η εφαρμογή της ΔΟΠ στα διάφορα τμήματα του δημοσίου τομέα, δείχνει ότι έχει 

καλύτερη εφαρμογή στα τμήματα εκείνα που έχουν προσανατολισμό ελεύθερης 

αγοράς, όπως οι δημοτικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η ΔΟΠ εφαρμόζεται αρκετά 

καλά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

έχουν κάποιο βαθμό πίεσης από τους πολίτες. Όμως, τα υπουργεία και άλλα τα 

τμήματα με εστίαση στην εφαρμογή πολιτικής, είναι mo δύσκολο να λειτουργήσουν 

με τις αρχές της ΔΟΠ.

Η εφαρμογή συστήματος ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα δεν προέρχεται από πιέσεις των 

πολιτών ή της αγοράς, αλλά από επιλογή των κορυφαίων ή μεσαίων στελεχών. Η 

ΔΟΠ μπορεί να είναι μέσο για να βελτιωθεί η εξωτερική εικόνα του δημόσιου 

οργανισμού, για να επιλυθούν εσωτερικά προβλήματα ή για να προωθηθεί η καριέρα 

των υπευθύνων για την αλλαγή.

Η εφαρμογή όμως ιδιωτικών κριτηρίων στο δημόσιο τομέα μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η χρήση συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας μπορεί να μην είναι το κατάλληλο εργαλείο όταν είναι να αντιμετωπιστούν 

σημαντικά προβλήματα τα οποία απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. (Loffler, 

2001).4

Ο ορισμός της ποιότητας δεν είναι κάτι μονοδιάστατο. Προσπαθώντας να δούμε τη 

συσχέτιση του πελάτη με την επίτευξη της ποιότητας, είναι εξίσου σημαντικό να

4 LOffler Elke, ‘Defining and Measuring Quality in Public Administration Teaching and Research 
review. Issue 5, 2001

24



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

λάβουμε υπόψη τη συσχέτιση με τους εργαζομένους και τα στελέχη. Ο Gaster 

προτείνει το μοντέλο ποιότητας για το δημόσιο τομέα όπως φαίνεται παρακάτω: 

Διαγραμμα 3.1 Μοντέλο ποιότητας στις υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΗ

Πηγη: Gaster, 1995
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Οι λόγοι για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο δημόσιο τομέα 

μπορούν να χωριστούν σε τρεις κύριες κατηγορίες:

□ Οι οργανισμοί θέλουν να διαγνώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες τους και να 

βελτιώσουν την ποιότητα των διεργασιών τους.

□ Θέλουν εισάγοντας ένα σύστημα ποιότητας να καλύψουν τις απαιτήσεις των 

πελατών τους. Θέλουν να αλλάξουν από ‘γραφειοκρατικοί’ οργανισμοί να γίνουν 

οργανισμοί με εστίαση στον πελάτη.

□ Βέβαια υπάρχουν και οι λόγοι από πλευράς μάρκετινγκ. Η δημοσιότητα που 

δίνεται για τα μοντέλα συστημάτων ποιότητας επηρεάζει σημαντικά την απόφαση 

για εφαρμογή τους.5

3.2 Ποιότητα ςτο Δημόσιό Τομέα των Η.Π.Α.

Υπάρχει μια έντονη ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας σε κάθε τομέα των 

υπηρεσιών. Πέρα αυτήν την ανάγκη, μόνο λίγες από τις 87.000 δημόσιες υπηρεσίες 

των ΗΠΑ, από τους μεγαλύτερους και πιο πολύπλοκους οργανισμούς στον κόσμο, 

έχουν κάνει βήματα για την εξάλειψη του κόστους ποιότητας, τη δραστηριοποίηση 

των εργαζομένων, την αύξηση της παραγωγικότητας τους ή την ανταπόκριση στα 

παράπονα των πελατών για τις χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι πρόσφατες τάσεις 

είναι όμως πολύ ενθαρρυντικές.

Από τον Λευκό Οίκο, στις πολιτείες, στα δημαρχεία και στα δικαστήρια οι αρχές της 

ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών (Total Quality Service - TQS) έχουν αρχίσει να 

εφαρμόζονται από τις κυβερνήσεις ως μέρος των εκτεταμένων αλλαγών για την 

ανανέωση και τον ανασχεδιασμό του δημόσιου τομέα, που λαμβάνει σήμερα χώρα. 

Όταν αποδεσμευτεί από τις νομοθετικές και πολιτικές διαδικασίες, η εφαρμογή της 

ποιότητας μπορεί να πετύχει ακόμα καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες.

Παρά τις διαφωνίες για το ρόλο της πολιτικής στην οικονομία των επιχειρήσεων και 

της εργασίας, ο στόχος παραμένει η οικονομική ανάπτυξη. Δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα σε θέματα όπως η απόδοση, η παραγωγικότητα και το κόστος σε βασικούς 

τομείς των δημόσιων υπηρεσιών όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η δικαιοσύνη, οι

5 Reinholde Iveta, ‘Quality in Latvian Public Sector: Where to go?’, The 10th NISPAcee Annual 
conference, 25-27 April 2002, Cracow, Poland
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μεταφορές, το περιβάλλον. Οι τεχνικές του TQS μπορούν να μεταμορφώσουν τις 

δημόσιες υπηρεσίες σε οργανισμούς με εστίαση στην ποιότητα, στους στόχους, στην 

ανατροφοδότηση, στην αποκέντρωση και στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

“πελάτη-πολίτη”.

Λίγα χρόνια πριν η συζήτηση πάνω στα θέματα ποιότητας, ικανοποίησης του πελάτη, 

ενδυνάμωσης των ανθρωπίνων πόρων και αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, ήταν 

περιορισμένη. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια και προβλέπεται να αλλάξει 

σημαντικά καθώς προχωρούμε στο νέο αιώνα.

To TQS δίνει μια νέα στρατηγική για την ποιοτική μεταμόρφωση των κυβερνητικών 

υπηρεσιών σε όλους τους τομείς-επίπεδα. Το κλειδί για την επιτυχία, είναι η ηγεσία 

και η δέσμευση στην ανάπτυξη δομών για την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο από 

τους προμηθευτές όσο και από τους καταναλωτές.

3.2.1 Λόγοι για την αλλαγή

Αν και δεν υπήρχαν γεγονότα σταθμοί, διάφορες τάσεις κατά καιρούς διαμόρφωσαν 

την αναγκαιότητα για ποιότητα στις υπηρεσίες. Οι κυριότεροι λόγοι για την αλλαγή 

στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα είναι:

1. Από το 1970, υπήρχε συχνή αναφορά για τις περιβαλλοντικές συνέπειες των 

αποβλήτων και για τη μη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση τους. Ως αποτέλεσμα 

σε πολλές περιοχές υπήρξε άρνηση αύξησης των φόρων.

2. Οικονομικές κρίσεις και δυσαρέσκεια των φορολογούμενων οδήγησαν πολλές 

κυβερνήσεις, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, σε ανάπτυξη ‘φιλικών’ υπηρεσιών προς 

τους ‘πελάτες-πολίτες’ της.

3. Ιδιωτικοποιήσεις και απελευθέρωση της αγορά προτάθηκαν το 1980 για να 

ανατρέψουν τα προβλήματα διοίκησης των δημόσιων υπηρεσιών. Οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις δεν μπορούν όμως να ακολουθήσουν τη μη κερδοφόρο λειτουργία.

4. Η αλλαγή ηγεσίας ενθάρρυνε τις δοκιμές και τις καινοτομίες στη διοίκηση. 

Αυτό οδήγησε στην ‘παρακολούθηση’ των καλύτερων εφαρμοσμένων πρακτικών σε 

παρόμοιους οργανισμούς.
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5. Τα παραδοσιακά μοντέλα ελέγχου (από πάνω προς τα κάτω) εξασθενούν και 

οι διοικήσεις εστιάζουν σε καλύτερες μεθόδους για την κάλυψη των απαιτήσεων και 

τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

6. Η εφαρμογή προγραμμάτων παραγωγικότητας και ποιότητας από τα μέσα του 

1980 καθώς και οι πρόσφατες πολιτικές αντιλήψεις, ενθαρρύνουν μακροπρόθεσμους 

σχεδιασμούς των προϋπολογισμών και περιορισμό της εξάρτησης για τον σχεδιασμό 

του προϋπολογισμού με βάση μόνο τα ετήσια αποτελέσματα.

7. Από το 1988 τα γραφειοκρατικά συστήματα ελέγχου και επιθεώρησης 

άρχισαν να αντικαθίστανται με στρατηγικές διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM).

8. Η παρουσίαση του Εθνικής Ετήσιας Έκθεσης το πρώτο χρόνο διακυβέρνησης 

του Clinton προκάλεσε σε πολλές ομοσπονδίες, πολιτείες και τοπικές κυβερνήσεις να 

αποκτήσουν πολιτική εστίασης στον πολίτη (Gore, 1993)

Σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα οι αποφάσεις στο δημόσιο τομέα είναι πιο 

πολύπλοκες και επηρεάζουν περισσότερα συμφέροντα, τα αποτελέσματα είναι λιγότερο 

άμεσα και η ηγεσία λιγότερο σταθερή ’ (Milakovich, 1995).

Στο παρελθόν όταν οι κυβερνήσεις έκαναν προσπάθεια να γίνουν περισσότερο 

αποτελεσματικές, η εκλεγμένη νομοθετική εξουσία απλά μείωνε τους 

προϋπολογισμούς τους. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ισοδύναμη βάση μεταξύ αγοράς 

και δημόσιου τομέα. Επιπλέον, το δημόσιο κατά τον οικονομικό σχεδίασμά εστιάζει 

στις εισροές παρά στις εκροές ή αποτελέσματα. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να 

αναπτύξουν νέους τρόπους για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πολίτη με βάση τα 

αποτελέσματα και όχι με βάση τις εισροές.

Για δεκαετίες, τα εργαλεία και οι μέθοδοι παραγωγικότητας χρησιμοποιήθηκαν 

ευρέως και αναποτελεσματικά από τη δημόσια διοίκηση. Στηρίζονταν στον πιεστικό 

έλεγχο, στην ατομική απόδοση και ευθύνη αλλά απέτυχαν να εξαλείψουν τις αιτίες 

των αναποτελεσματικών εφαρμογών και τις απώλειες πόρων. Οι εθνικές επιτροπές 

που δημιουργήθηκαν για να εξετάσουν αυτά τα θέματα, κατέγραψαν μια γενική 

δυσαρέσκεια για απέναντι στους δημόσιους λειτουργούς. Οι προτάσεις που 

εισηγήθηκαν, υιοθετούν αρχές της ποιότητας στις υπηρεσίες (TQS).6

6 Milakovich, Michael Ε., ‘Improving service quality: achieving high performance in the public and 
private sectors ’, Florida, USA, St. Lucie Press, 1995
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‘Τα παράπονα για τις δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτό που είναι 

καινούργιο είναι η αναγνώριση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν κάτι για 

να διορθώσουν τα προβλήματα'' όπως αναφέρει ο Milakovich (1995).

Εκλεγμένοι και διορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί αντιλήφθηκαν ότι οι μέθοδοι 

ατομικής παραγωγικότητας δεν δίνουν αυτόματα καλύτερες και ποιοτικές υπηρεσίες. 

Για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, οι νέες πρακτικές της διοίκησης θα πρέπει 

να συνδυάζουν βελτιωμένες μεθόδους μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη. Η 

εφαρμογή του TQS δίνει ένα ελπιδοφόρο μοντέλο για εξέλιξη της αντίληψης στις 

πρακτικές της δημόσιας διοίκησης. Αν εφαρμοστεί επιτυχώς το TQS, μπορεί να γίνει 

ένα σχέδιο δράσης για τη μεταμόρφωση του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα.

3.2.2 Πολιτική Βελτίωσης Ποιότητας

Ο στόχος είναι η επίτευξη της ποιότητας και της παραγωγικότητας χωρίς την αύξηση 

του κόστους (υψηλότεροι φόροι ή επιπλέον χρεώσεις). Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

στο δημόσιο τομέα λόγω του τρόπου λήψης αποφάσεων από τους πολιτικούς αλλά 

και των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ εκλεγμένων λειτουργών ή διορισμένων 

δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι εφαρμόζουν τις αποφάσεις.

Γενικά οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ενδιαφέρονται για άμεσα πολιτικά αποτελέσματα 

πάρα για μακροπρόθεσμους διοικητικούς στόχους. Πολλές φορές μπροστά στην 

ανάγκη για νέες αλλαγές ισχυρίζονται για εμπόδια από τη γραφειοκρατία. Επιπλέον, 

συχνά κατηγορούν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων ή την προηγούμενη 

διοίκηση για κακοδιαχείριση.

Από την άλλη πλευρά οι διορισμένοι γνωρίζοντας την αδράνεια του κρατικού 

μηχανισμού, αποφεύγουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία χωρίς τη συνοδευόμενη 

πολιτική απόφαση.

Αυτή η στρατηγική μεταξύ ‘ευθύνης και υπευθυνότητας’ έχει γίνει ένας φαύλος κύκλος 

χωρίς νικητές και μόνους νικημένους τους φορολογούμενους (Milakovich, 1995).

To TQS προσφέρει τη δυνατότητα αλλαγής της ίδιας της φύσης του πολιτικού 

παιχνιδιού δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες βελτίωσης, στην ενδυνάμωση του 

ανθρώπινου δυναμικού και στη σύγκριση των απαιτήσεων των πελατών/πολιτών και
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ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Ο καθένας θέλει να δει περισσότερη αξία σε κάθε 

ευρώ που φορολογείται.

Το 1992, ο David Osborne, δημοσιογράφος και σύμβουλος του Προέδρου Clinton και 

ο Ted Gaebler, σύμβουλος και διευθυντικό στέλεχος στην Καλιφόρνια, πρότειναν τις 

παρακάτω δέκα αρχές για την κυβερνητική αναδιάρθρωση.

Πίνακας 3.1 Αρχές κυβερνητικής αναδιάρθρωσης στις Η.Π.Α.

1. Η κυβέρνηση θα πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης ώστε ‘να εξασφαλίζει ότι 
οι υπηρεσίες θα παρέχονται’

2. Ενδυνάμωση και κοινοκτημοσύνη
3. Διοίκηση με βάση τον ανταγωνισμό και όχι το μονοπώλιο
4. Διακυβέρνηση με στόχους και όχι με κανονισμούς
5. Εστίαση στα αποτελέσματα και όχι στις εισροές
6. Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πολίτη
7. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
8. Πρόληψη και όχι θεραπεία
9. Αποκέντρωση, συμμετοχή και ομαδική εργασία
10. Διακυβέρνηση με εστίαση στην κοινωνία__________________________________
Πηγη: (Osborne and Gaebler, 1992)

Λόγω του μεγάλου αριθμού των δημοσίων οργανισμών έχει εκδοθεί ένας οδηγός με 

τις αρχές του συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες. Οι αρχές αυτές αφορούν 

αντιμετώπιση εμποδίων όχι μόνο στη δομή αλλά και στη λειτουργία του οργανισμού. 

Η εφαρμογή της ποιότητας δεν είναι κάτι που εγκαθιστάται και λειτουργεί αυτόματα, 

απλά εκπαιδεύοντας τους εργαζομένους σε κάποιες εφαρμογές (Milakovich, 1995)..

Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 3.2 Κατευθύνσεις για βελτίωση της ποιότητας στο δημόσιό τομέα στις

Η.Π.Α.

1. Πρωταρχικός στόχος η ικανοποίηση των πελατών και απώτατος η μέτρηση της 
ποιότητας των υπηρεσιών

2. Διεύρυνση του ορισμού του πελάτη ώστε να περιλαμβάνει τόσο τους 
εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς

3. Δημιουργία κοινού οράματος της αποστολής του οργανισμού με βάση τις 
απαιτήσεις του πελάτη

4. Μακροχρόνια δέσμευση απέναντι σε όλους τους πελάτες, ανταμοιβή της 
ομαδικής εργασίας, ενθάρρυνση της βελτίωσης της διαδικασίας και προσπάθειες 
καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα

5. Επαρκής εκπαίδευση και ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας με στόχο την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών

6. Εξασφάλιση της συμμετοχής όλων με οργάνωση και ενίσχυση ευρέων ομάδων 
βελτίωσης

7. Αναγνώριση, υποστήριξη και ανταμοιβή της πίστη, της εμπιστοσύνης και στης 
συμμετοχής του εργαζόμενου

8. Εξάλειψη του φόβου και απομάκρυνση των εμποδίων για ανάπτυξη ποιότητας 
στις υπηρεσίες (ενδυνάμωση)

9. Εξασφάλιση των απαραίτητων εργαλείων και της εκπαίδευσης ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις

10. Να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον δημόσιο οργανισμό ώστε να
______εξασφαλιστεί η επιτυχής επίτευξη των στόχων________________________________
Πηγη: (Milakovich, 1990).

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο βασικές κατευθύνσεις του TQS και θα πρέπει να 

προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να ταιριάζουν με τις επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες, 

με βάση τους παρακάτω λόγους διαφοροποίησης. Οι ιδιαιτερότητες ορίζονται από α) 

τον τύπο εξουσίας (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), β) τον τύπο συμβουλίου 

διακυβέρνησης (εκλεγμένο ή διορισμένο), γ) το μέγεθος και τη γεωγραφική 

κατανομή, δ) τις πρωτογενείς λειτουργίες, ε) το επίπεδο διακυβέρνησης (κεντρική, 

τοπική), στ) τις πηγές εσόδων (φορολογία, χρεώσεις ή μικτά έσοδα) και ζ) τις σχέσεις 

με ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
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3.2.3 Δυσκολίες εφαρμογής συστημάτων ποιότητας

Κατά την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ο Drucker (1980) 

προσδιόρισε έξι εμπόδια για τη βελτίωση του δημόσιου τομέα:

□ Έλλειψη καθαρών στόχων απόδοσης

□ Προσπάθεια να γίνουν πολλά ταυτόχρονα

□ Αντιμετώπιση προβλημάτων με το να ανατίθενται απλώς σε κάποια άτομα

□ Έλλειψη πειραματικής συμπεριφοράς

□ Έλλειψη αξιολόγησης οπότε τίποτα δε μαθαίνεται από την εμπειρία

□ Απροθυμία για εφαρμογή προγραμμάτων

Όπως ανέφερε ο Drucker αν δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω ‘αμαρτίες’ 

συνέβαιναν, το πρόγραμμα οδηγούνταν σε αποτυχία. Η πολιτική του TQS βασίζεται 

στη δέσμευση της διοίκησης αλλά και του εργαζόμενου.

Οι κυβερνήσεις έχουν πάρει σημαντικά μαθήματα από τις πρώτες προσπάθειες και 

στηρίζονται την επιτυχία των δικών τους προγραμμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν 

δευτερεύοντες πιο περίπλοκες συνέπειες από την εγκατάλειψη του δημόσιου τομέα, 

που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

□ Αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων

□ Μη αναφορά θεμάτων ποιότητας στον τύπο

□ ‘Δημιουργικός’ (με κίνδυνο) τρόπος χρηματοδότησης
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3.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Εξετάζοντας την άλλη πλευρά του Ειρηνικού, θα αναλύσουμε στην υπάρχουσα 

κατάσταση σε ότι αφορά τα συστήματα ποιότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση της 

Ιαπωνίας. Η πιστοποίηση με τα συστήματα ISO 9000 και ISO 14000 ξεκίνησε κυρίως 

από μεγάλες εταιρείες στον κατασκευαστικό τομέα, και ακολούθησαν μικρότερες 

κατασκευαστικές εταιρείες και επιχειρήσεις υπηρεσιών. Οι τοπικές κυβερνήσεις είχαν 

λάβει πολλές πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

χωρίς όμως να προχωρούν και οι ίδιες σε δικές τους πιστοποιήσεις.

Οι πρόσφατες μελέτες έδειξαν μία ραγδαία υιοθέτηση των περιβαλλοντικών 

συστημάτων διαχείρισης ISO 14000, την οποία ακολουθούν τα συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας ISO 9000, με βάση τα στοιχεία του Ιαπωνικού Ινστιτούτου 

Διασφάλισης Ποιότητας. Μετά το 1997 το ενδιαφέρον των τοπικών αυτοδιοικήσεων 

για τη δική τους πιστοποίηση έγινε πιο έντονο και δεν περιορίζονται μόνο στο ρόλο 

της ενθάρρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

κινητικότητα για το ISO 9000 ήταν μικρότερη από ότι για το ISO 14000, και μάλιστα 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι περιφερειακές πόλεις και μικρές κωμοπόλεις. Το 

ενδιαφέρον αποδεικνύεται επίσης από την αύξηση του αριθμού των ατόμων που 

παρακολουθούν σεμινάρια. Πρόσφατα, μεγαλύτερου μεγέθους πόλεις έχουν αρχίσει 

να δείχνουν και αυτές ενδιαφέρον για την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης 

ποιότητας.7

3.3.1 Λόγοι για την αλλαγή

‘Οι λόγοι για την υιοθέτηση συστημάτων ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς 

βρίσκονται κυρίως στη δημοσιονομική κρίση που δημιουργήθηκε από την οικονομική 

«υπερθέρμανση» ’, όπως αναφέρει ο Kazuhiko Mizuno, πρόεδρος του Ιαπωνικού 

Ινστιτούτου Διασφάλισης Ποιότητας. Επιπλέον, η ανάγκη για δημοσιονομική 

αναδιάρθρωση μεγαλώνει και εκείνο που γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό, 

είναι ότι το κυβερνητικό έργο είναι ‘υπηρεσίες προς τον πολίτη’. Το ενδιαφέρον για 

το ISO 9000 ενισχύεται και από τις συστάσεις των επιχειρήσεων που το έχουν

7 Mizuno Kazuhiko, ‘Leading by example: local government in Japan adopts ISO 14000 and ISO 9000, 
funds SME implementation ’, ISO Management Systems, May-June 2002
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εφαρμόσει. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του ISO 9001:2000 είναι η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (CS).

Οι λόγοι για την υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας διαφοροποιούνται 

μεταξύ του μεγέθους και της γεωγραφικής θέσης των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, έχοντας όμως κοινούς βασικούς στόχους όπως η ικανοποίηση του 

πολίτη, ανταπόκριση στις απαιτήσεις του, βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης 

και χρήση των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων.

3.3.2 Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας

Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι:

□ Θέτουν τις βάσεις για την αλλαγή στη νοοτροπία των εργαζομένων

□ Παρέχουν χρήσιμα εργαλεία ώστε να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης της εργασίας

□ Δίνουν σαφείς οδηγίες για την διεκπεραίωση των διαφόρων διαδικασιών

□ Βελτιώνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται σε ‘προσωπικό’ επίπεδο προς τους 

πολίτες

□ Δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εφαρμόσουν νέες και καλύτερες 

μεθόδους

□ Παρέχουν σχέδιο αντιμετώπισης προβλημάτων

□ Μελετούν το θέμα της ‘ανάγκης’ και της ‘προτεραιότητας’

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

είναι ότι δεν εξασφαλίζουν την βελτίωση πριν και μετά την αξιολόγηση καθώς και η 

αδράνεια και η αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή.

3.3.3 Παρούσα κατάσταση

Στο τέλος του 2001, στην Ιαπωνία περίπου 20 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 

είχαν λάβει διαπίστευση ISO 9000 ενώ ο αριθμός των διαπιστευμένων με ISO 14000 

έφτανε τους 300. Μάλιστα μόλις ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του ISO 14000 το
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1997, ένας Ιαπωνικός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης είχε πετύχει τη πρώτη 

πιστοποίηση στο δημόσιο τομέα.

Πιο αναλυτικά, ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθμό των πιστοποιήσεων με ISO 

14000 και ISO 9000 των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, την κατανομή και τα 

ποσοστά με βάση το μέγεθος του οργανισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ISO 14000 ΚΑΙ ISO 9000 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

της Ιαπωνίας μέχρι και το 2001

Είδος τοπικής 
αυτοδιοίκησης

Αριθμός τοπικών 
αυτοδιοικήσεων

Αριθμός
πιστοποιημένων

οργανισμών

Ποσοστά 
πιστοποιημένων 

οργανισμών 
ανά κατηγορία

ISO
14001

ISO
9000

ISO
14001

ISO
9000

Νομαρχίες 47 26 - 55,3 -

Πόλεις με διορισμένο 
δημοτικό συμβούλιο

12 6 - 50,0 -

Πόλεις 659 107 7(2) 16,2 1,1
Ειδικές περιφέρειες 
(Τόκιο)

23 8 34,8 -

Κωμοπόλεις 1987 51 5(4) 2,6 0,3
Χωριά 573 2 1 0,3 0,2

ΣΥΝΟΛΟ 3301 200 13 6,1 0,4

Οργανισμοί
συνδεδεμένοι με τοπική 
αυτοδιοίκηση

Νομαρχίες 61 6(1)
Πόλεις με διορισμένο 
δημοτικό συμβούλιο

12

Πόλεις 17 -

Κωμοπόλεις 2 -

Αλλες 3 -

ΣΥΝΟΛΟ 295 !9(7)
Πηγη: Kazuhiko, 2002 - Japan Quality Assurance Institute

Η σύγχρονη τάση στο δημόσιο τομέα είναι η ανάπτυξη της ‘Νέας Δημόσιας 

Διοίκησης’ (New Public Management - ΝΡΜ) η οποία έχει ευρεία διάδοση και στην 

Ιαπωνία. Η ΝΡΜ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού ο οποίος θα 

καθορίζει τις προτεραιότητες στην πολιτική και στα έργα που θα αναληφθούν, πριν 

οριστικοποιηθούν οι προϋπολογισμοί.
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Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον πάνω από 3000 οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ιαπωνία για την υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

και περιβαλλοντικής διαχείρισης, δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για υψηλότερα 

επίπεδα ικανοποίησης του πολίτη και οικονομικής ανάπτυξης. Με τους ίδιους 

στόχους, οι οργανισμοί στηρίζουν οικονομικά και μέσω εκπαίδευσης τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προχωρήσουν ανάλογα.7

7 Mizuno Kazuhiko, ‘Leading by example: local government in Japan adopts ISO 14000 and ISO 9000, 
funds SME implementationISO Management Systems, May-June 2002
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3.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιδείξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις στο 

δημόσιο τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Pollitt and Bouckaert, 2000). To 

Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χώρα που καθοδηγείται από 

εκσυγχρονιστές στο δημόσιο τομέα. Αυτό απαιτεί ένα μεγάλο εύρος μεταρρυθμίσεων 

όπως νέα πλαίσια αρμοδιοτήτων, νέα συστήματα διοίκησης και νέα λογιστικά 

πρότυπα. Η κύρια συνέπεια αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι η βαρύτητα στη 

διαχείριση και όχι στη διοίκηση των υπηρεσιών, καθώς και η χρήση μεθόδων 

κοστολόγησης.8

Η δημόσια διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια. 

Στοχεύει πλέον στην οικονομική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και στην 

αναζήτηση του ‘Βέλτιστου Οργανισμού’ (Bovaird, 1997). Η ‘Νέα Δημόσια 

Διοίκηση το πλαίσιο του προγράμματος του Ηνωμένου Βασιλείου για τη βελτίωση 

των δημοσίων υπηρεσιών, δίνει βάρος στους ‘μέτοχους-πολίτες’. Επικεντρώνεται 

στην ενίσχυση των ποιοτικών υπηρεσιών για να αυξήσει το επίπεδο ικανοποίησης ή 

την οικονομική αποδοτικότητα απέναντι στους πολίτες (Dorsch, 1998). 9 

Η ‘Βέλτιστη Αξία’ είναι ένα από τα εργαλεία για τη διαμόρφωση της ‘Νέας 

Δημόσιας Διοίκησης’, που εισήχθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι από τις πιο 

καινοτόμες πολιτικές στο Ηνωμένο Βασίλειο (Black, 2000). «Το κόστος μετριέται 

αλλά το ίδιο και η ποιότητα» (Black, 2000). Η ‘Βέλτιστη Αξία’ είναι η συνεχής 

αναζήτηση για βελτίωση της ποιότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών (Filkin, 1997). Η ‘Βέλτιστη Αξία’ 

είναι το κύριο δόγμα της ‘Σύγχρονης Κυβέρνησης’ που υιοθετήθηκε μέσα από τη 

Λευκή Βίβλο της Σύγχρονης Τοπικής Διακυβέρνησης και αντικατέστησε το CCT που 

επικεντρώνονταν στη μείωση του κόστους (Jones, 2000).

Με βάση το ‘Competing for Quality’ (UK Government, 1991) τονίζεται ότι: «...η 

κυβέρνηση εισπράττει τα χρήματα των πολιτών μέσω της φορολόγησης και αγοράζει

8 Jackson Audrey and Lapsley Irvin, ‘The diffusion of accounting practices in the new "managerial" 
public sector’. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 16, No 5, pp. 359- 
372,2003
9 McAdam Rodney and Walker Timothy, ‘Evaluating the best value framework in UK local 
government services’. Public Administration and Development, 2003
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υπηρεσίες εκ μέρους των πολιτών, έχοντας ως υποχρέωση να εξασφαλίσει υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας και τη μέγιστη αξία στα χρήματα των φορολογουμένων». 10

3.4.1 Πλαίσιο ‘Βέλτιστη Αξία’

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε μία φιλόδοξη προσπάθεια αναμόρφωσης του 

δημόσιου τομέα, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας και η οικονομική 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, όπως παρουσιάζεται στη Λευκή Βίβλο 

του 1998 (Bowerman and Ball, 2000). Το πλαίσιο Best Value (Βέλτιστης Αξίας) 

ενθάρρυνε τους δημόσιους οργανισμούς να επιτύχουν αποτελεσματικές συνεργασίες 

και καινοτόμες προσεγγίσεις για την παροχή υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο ‘Σύγχρονη 

Κυβέρνηση’ στα τέλη Μαρτίου 1999 (UK Government, 1999). Η Λευκή Βίβλος 

παρουσιάστηκε ένα χρόνο αργότερα από ότι αναμενόταν, γεγονός το οποίο 

φανερώνει τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν για την αλλαγή στις δημόσιες 

υπηρεσίες. Η Λευκή Βίβλος δίνει έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας και 

αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών (Bowerman, 2001). Τα δύο κύρια σημεία που 

επικεντρώνεται είναι α) η ανάγκη δημοκρατικής ανανέωσης και β) η βελτίωση της 

ποιότητας, η οικονομική αποδοτικότητα και η αξιοπιστία των δημοσίων υπηρεσιών 

(Wistow, 2001).

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, ξεκίνησε το πρόγραμμα ‘‘Βέλτιστη Αξία'. Όπως 

αναφέρει ο Bowerman (2001): «η βέλτιστη αξία επιδιώκει να προωθήσει τις ποιοτικές 

υπηρεσίες, αλλά στην τιμή για την οποία η κοινωνία είναι διατεθειμένη να πληρώσει».

Η ‘‘Βέλτιστη Αξία’ εισήχθηκε το 1997 και αντικατέστησε το CCT (Compulsory 

Competitive Tendering), και ανάθεσε στους δημόσιους οργανισμούς το νομικό 

καθήκον να παρέχουν υπηρεσίες ‘Βέλτιστης Αξίας’, υπηρεσίες ποιότητας και αξία 

στα χρήματα των φορολογούμενων και των τοπικών επιχειρήσεων (Bowerman, 2001 

Ogden and Wilson, 2000). Ο στόχος του προγράμματος ‘Βέλτιστης Αξίας’ είναι η 

ανάπτυξη αποτελεσματικής διοίκησης στο δημόσιο τομέα μακριά από το 

περιοριστικό πλαίσιο του CCT (Ogden and Wilson, 2000). Οι αρχές της ‘Βέλτιστης

10 McAdam Rodney and Walker Timothy, ‘Evaluating the best value framework in UK local
government servicesPublic Administration and Development, 2003
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Αξίας’ (διαφάνεια, υπευθυνότητα, κυριότητα και συνεχής βελτίωση) απαιτούν ένα 

ευρύ ορισμό της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

To CCT (Compulsory Competitive Tendering) έχει επικριθεί για την προώθηση της 

προσέγγισης του ελέγχου της ποιότητας, καθώς και επειδή έχει προσανατολισμό το 

προϊόν κάτι που δεν το κάνει κατάλληλο μοντέλο για τις υπηρεσίες. Οι προδιαγραφές 

που αναπτύχθηκαν κάτω από το CCT βασίζονται σε αριθμητικές μετρήσεις, οι οποίες 

δεν προσδιορίζουν ποιοτικές μεταβλητές όπως η ικανοποίηση του πολίτη ή οι 

ανάγκες της κοινωνίας (Ogden and Wilson, 2000).

Το πλαίσιο της ‘Βέλτιστης Αξίας’ βασίζεται σε τέσσερις απαιτήσεις, τα 4C’s:

□ Challenge - Πρόκληση γιατί και πως παρέχεται η υπηρεσία

□ Consult - Μελέτη των ‘μετόχων-ενδιαφερόμενων’

□ Compare - Σύγκριση απόδοσης με παρόμοιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα με ανάλογους δείκτες

□ Compete - Ανταγωνισμός που αποδεικνύει ότι ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας 

προκύπτει από διαδικασίες που τον ορίζουν ως κατάλληλο 10

3.4.2 Συμπεράσματα

Σήμερα η έντονη ανταγωνιστικότητα και οι ταχύτατοι ρυθμοί αλλαγών στην 

παγκόσμια οικονομία οδηγούν στη μελέτη, υιοθέτηση ή και εφαρμογή καινοτόμων 

θεωριών, προσεγγίσεων και τεχνικών διοίκησης (Dorsch and Yasin, 1998). Ο 

δημόσιος τομέας ακολουθεί αυτή την τάση.

Η διοίκηση με βάση την ποιότητα αντιμετωπίζεται ως η λύση για την 

αναποτελεσματικότητα, τη σπατάλη και την απομάκρυνση από τους πολίτες των 

δημοσίων υπηρεσιών (Walsh, 1994). Ερευνητές ποιότητας αναφέρουν ότι μπορεί να 

επιτευχθεί οικονομία με τη μείωση των λαθών και των ελέγχων και δίνουν έμφαση 

στην εστίαση στον πελάτη, το οποίο θα απομακρύνει αισθήματα απομάκρυνσης των 

υπηρεσιών από τους πολίτες.

10 McAdam Rodney and Walker Timothy, ‘Evaluating the best value framework in UK local
government services’. Public Administration and Development, 2003
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Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι ζωτικό να παρέχονται ποιοτικές 

υπηρεσίες σε αποδεκτό κόστος. Οργανισμοί που επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση 

του κόστους σε βάρος της ποιότητας, δε θα διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους 

στο σημερινό έντονο περιβάλλον. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται όλο και 

περισσότερο στην ικανότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα 

‘Βέλτιστης Αξίας’ στοχεύει και στις ποιοτικές υπηρεσίες και στην οικονομική 

αποδοτικότητα.10

Ο κύριος τρόπος στις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις κυβερνητικές υπηρεσίες για την 

εφαρμογή νέων μεθοδολογιών είναι μέσω κανονισμών και νομοθετημάτων. Η 

υιοθέτηση δεικτών απόδοσης από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις του Ηνωμένου 

Βασιλείου έγινε ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών Best Value - Βέλτιστης Αξίας 

(Scottish office, 1997).

3.5 Παγκόσμιες Τάσεις

Εξετάζοντας το παγκόσμιο σκηνικό για τη δημόσια διοίκηση τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες, παρατηρούμε μία εξέλιξη στην αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα με 

διαφορετικές πτυχές. Οι χώρες που πρωτοστάτησαν σε αυτές τις αλλαγές ήταν η Νέα 

Ζηλανδία, οι ΗΠΑ, το Ην. Βασίλειο, με στόχο να αλλάζουν τις παραδοσιακές δομές 

και τον προσανατολισμό τους ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις που διαμορφώνουν 

οι νέες συνθήκες.

Η προσέγγιση της αλλαγής έδειξε διαφοροποιήσεις από πλευράς φιλέλευθερων και 

δημοκρατικών κυβερνήσεων, καθώς και μεταξύ των ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών. Έντονο ήταν το φαινόμενο των ιδιωτικοποιήσεων ιδιαίτερα 

στις φιλελεύθερες χώρες.

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονη κριτική για τις κυβερνητικές επιδόσεις σε 

διεθνές επίπεδο και από κάθε πολιτική πλευρά. Η πεποίθηση ότι ο δημόσιος τομέας 

θεμελιώνεται σε λάθος αρχές και χρειάζεται αναδιάρθρωση και ανανέωση είναι 

γνωστή.

10 McAdam Rodney and Walker Timothy, 'Evaluating the best value framework in UK local
government services ’, Public Administration and Development, 2003
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Οι κυβερνήσεις κατηγορούνται ότι είναι αναποτελεσματικές, μη αποδοτικές, πολύ 

μεγάλες, πολύ δαπανηρές, γραφειοκρατικές, γεμάτες περιττούς κανόνες, ανεύθυνες 

απέναντι στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών, εσωστρεφείς, μη 

δημοκρατικές, παρεισδύουν στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, ιδιοτελείς 

απέναντι στο εαυτό τους και χωρίς να παρέχουν ούτε την ποσότητα ούτε την 

ποιότητα των υπηρεσιών που αξίζουν οι φορολογούμενοι.

Αν και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ένα πρόβλημα που 

απασχολεί όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει σύγχυση και ασάφεια αναφορικά με 

την έννοια, τους στόχους και τις στρατηγικές μεθόδους σχεδιασμού μιας πολιτικής 

μεταρρύθμισης. Τόσο το εννοιολογικό περιεχόμενο, όσο και οι επιμέρους 

στρατηγικές και επιδιώξεις ποικίλουν ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές 

παραμέτρους και τον συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που αναφέρεται η διοικητική 

μεταρρύθμιση.

Η έννοια της μεταρρύθμισης ορίζεται ως σκόπιμη προσπάθεια για αλλαγή στις δομές 

και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, των στάσεων και ης συμπεριφοράς των 

δημοσίων υπαλλήλων με στόχο ένα κράτος αποτελεσματικότερο στην επίτευξη 

αναπτυξιακών στόχων, καλύτερης εξυπηρέτησης ή της παροχής υπηρεσιών ποιότητας 

στον πολίτη και της απόκτησης μίας δυναμικής τέτοιας που να μπορεί να 

αυτορρυθμίζει την συμπεριφορά του και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός 

περιβάλλοντος που συνεχώς αλλάζει. Με την έννοια αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση 

συνιστά σύνθετο φαινόμενο.

Το θέμα της ποιότητας παραμένει κοινό ζητούμενο. Κοινοί παρονομαστές είναι και η 

εστίαση στον πολίτη, η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών δυσκολιών, η 

γραφειοκρατία, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των δομών με νέα μοντέλα διοίκησης 

(ΝΡΜ), η βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους, η διεθνής θεώρηση των 

εξελίξεων.

Η δημοσιονομική κρίση έχει κάνει πιο έντονες τις απαιτήσεις για μείωση των 

δαπανών και αύξηση της αποτελεσματικότητας και της υπευθυνότητας. Η οικονομική 

πίεση οδήγησε στην αποδοχή κανόνων της αγοράς και μεθόδων διοίκησης του 

ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο.

Η εστίαση τις ανάγκες του πολίτη, κάνει ζωτική τη μείωση της γραφειοκρατίας και 

την παροχή καλών ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα εύλογο κόστος. Οι υψηλής ποιότητας

41



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

υπηρεσίες δεν είναι δεδομένες αν ο οργανισμός δε θεμελιώσει μεθόδους μέτρησης 

της απόδοσης και σύγκρισης με τις επιδόσεις του καλύτερου ανταγωνιστή.

Η εσωτερική ανασκόπηση του οργανισμού είναι σημαντική για να γνωρίσει το ποιος 

είναι. Η φιλοσοφία της ‘παρακολούθησης’ και σύγκρισης με τις επιδόσεις του 

καλύτερου ανταγωνιστή για να ορίσει το ποιος θέλει να γίνει. Αυτή η απόσταση 

δείχνει το βαθμό που ο οργανισμός θέλει να βελτιωθεί.

Τα νέα μοντέλα διοίκησης προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες, σύγχρονες και 

αποτελεσματικές δομές, για να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να ικανοποιήσουν 

τις απαιτήσεις των πολιτών.

Η λειτουργία του δημόσιου τομέα στα πλαίσια της ποιότητας, θα πρέπει να δεχθεί 

πλήρη δέσμευση για συνεχή βελτίωση, επιθυμία για μάθηση από τις καλύτερες 

εφαρμογές και δέσμευση για μέτρηση της βελτίωσης.
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.____________________________________________________

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

4.1 Εισαγωγή

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει μεταφερθεί ένας σημαντικός 

αριθμός αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Στο παράστημα παρουσιάζεται αναλυτικότερα το νομοθετικό 

πλαίσιο της Ελλάδος για τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου 

βαθμού, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα.

Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο τόσο την αποκέντρωση μέρους της εξουσίας όσο και 

την πιο άμεση επαφή του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Οι νέες αυτές αρμοδιότητες 

καθιστούν απαραίτητη μια οργανωμένη, δομημένη και λειτουργική τοπική 

αυτοδιοίκηση. Η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 

είναι στόχος και θα πρέπει να βασιστεί σε αποδοτικά και ελεγμένα συστήματα 

διοίκησης.

Σύμφωνα με τη διεθνή αλλά και την ελληνική εμπειρία τα οφέλη ενός ΟΤΑ, από την 

ανάπτυξη κι εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων είναι πολλά, όπως: άμεση 

ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης αιτημάτων, βελτίωση της μεθοδολογίας της 

εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών, μείωση χρόνου αναμονής δημοτών για την 

έκδοση πιστοποιητικών, μείωση χρόνου έκδοσης πολεοδομικών και λοιπών αδειών, 

βελτίωση λειτουργίας τμήματος προμηθειών, βελτίωση της οργάνωσης των 

αποθηκών και διαχείρισης υλικών, μείωση χρόνου αποκομιδής απορριμμάτων, 

μείωση του αριθμού των παραπόνων των δημοτών για ελλιπή ή ακόμα και για 

ανεπαρκή φωτισμό, για απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, για ανεπαρκή 

μέτρα καθαριότητας, επαρκές πλαίσιο για την παρέμβαση των ΟΤΑ στο χώρο της 

εκπαίδευσης των πολιτών, σε διάφορα θέματα όπως διαχείρισης περιβάλλοντος κα.
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4.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΑΣ

Όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ξεκίνησε από 

την παραγωγική διαδικασία σε επίπεδο μεγάλων αλλά και μικρότερων επιχειρήσεων, 

επεκτάθηκε στον τομέα των υπηρεσιών και τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στο 

δημόσιο τομέα. Η έντονη ανάγκη αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών, η 

ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, η εστίαση στον ‘πολίτη-πελάτη’ καθώς και η 

δημοσιότητα αποτελούν τους βασικούς λόγους για την απόφαση των εκλεγμένων 

αλλά και διορισμένων λειτουργών για εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

Εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, τομείς τόσο στην κεντρική 

δημόσια διοίκηση όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν ήδη λάβει διαπίστευση 

για ISO 9000 και ISO 14000. Ιδιαίτερα επιχειρήσεις του δημοσίου όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, 

Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνική Βιομηχανία Όπλων έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9000 

για τμήματα τόσο της παραγωγικής τους διαδικασίας όσο και των υπηρεσιών τους. 

Επίσης, έχουν λάβει διαπίστευση για ISO 9000 τμήματα Υπουργείων (Πολιτισμού, 

Ανάπτυξης, Ναυτιλίας), καθώς και τμήματα δημοσίων οργανισμών (Εθνική Τράπεζα, 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης-ΕΚΔΔ, Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων-ΕΕΔΕ, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου-ΟΠΕ, Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΚΑΠΕ).

Όσον αφορά τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι που έχουν λάβει 

πιστοποίηση είναι οι εξής:

□ Δήμος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, ISO 9001:2000

□ Δήμος Αμαρουσίου, ISO 9001:2000

α Δήμος Αχαμνών Ηράκλειο Κρήτης, ISO 9001:1994

□ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισα - Εργαστήριο Ελέγχου 

Ποιότητας Νερών (ΔΕΥΑΛ), ISO 9002:1994"

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και άλλοι δήμου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή 

βρίσκονται ήδη σε διαδικασία για πιστοποίηση με ISO 9000, όπως ο Δήμος 

Μυτιλήνης, Πανοράματος, Καλαμαριάς, Κορυδαλλού, Χερσονήσου Κρήτης. 11

11 http://www.elot.gr/

44

http://www.elot.gr/


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέρα από τους παραπάνω Δήμους που έχουν πιστοποιηθεί, ο ΕΛΟΤ έχει 

πιστοποιήσει με ISO 9002:1994 και το Δήμο Στροβόλου Λευκωσίας για το τμήμα 

εξυπηρέτησης δημοτών.

4.3 Ποιότητα ςτο Δήμο Νεάπολης

Ο Δήμος Νεάπολης έχει εγκαταστήσει, εφαρμόσει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας για όλες τις υπηρεσίες του, το οποίο και βελτιώνει συνεχώς ως προς την 

αποτελεσματικότητα του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 

9001:2000. Ο Δήμος Νεάπολη είχε πιστοποιηθεί με ISO 9002:1994 για μέρος των 

υπηρεσιών του.

Το γεγονός αυτό, αποτελεί καινοτομία, δεδομένου ότι πρώτη φορά πιστοποιείται 

οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ανοίγει ο «δρόμος» και για 

άλλους Δήμους.

Σημειώνεται ότι με τη χορήγηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, οι υπηρεσίες 

του Δήμου Νεάπολη θα ελέγχονται διαρκώς, τόσο από τους πολίτες όσο και από τον 

οργανισμό, ούτως ώστε να ελέγχεται κατά πόσο οι υπηρεσίες του Δήμου 

ανταποκρίνονται στους όρους παροχής του συστήματος ποιότητας.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου θα αναμορφώνονται κάθε φορά που θα τίθενται 

νέα πρότυπα ποιότητας από το Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης, μέλος του οποίου 

είναι και ο ΕΛΟΤ.

Η ποιότητα υπηρεσιών ISO 9002, σημαίνει για τα δημοτολόγια, ταχεία εξυπηρέτηση, 

απλούστευση των διαδικασιών και ‘one stop show’ και για την καθαριότητα, 

ορθολογικότερη οργάνωση της υπηρεσίας και άμεση διαπίστωση και αντιμετώπιση 

των μικροπροβλημάτων.

Για την τεχνική υπηρεσία, η ποιότητα υπηρεσιών ISO 9002 σημαίνει μεταξύ άλλων 

υψηλή ποιότητα μελετών και εκτέλεσης των έργων και διαρκή έλεγχο για την 

ασφάλεια, χρηστικότητα και υγιεινή δημοτών και εργαζομένων, ενώ για την 

κοινωνική πολιτική σημαίνει και διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών σε περιβάλλον διεύρυνσης.12

12 http://www.neapoli.gr/
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Πιο αναλυτικά, ποιότητα υπηρεσιών ISO 9002 στο Δήμο Νεάπολης σημαίνει:

1. Για τα Δημοτολόγια:

□ Ταχεία εξυπηρέτηση.

□ Απλούστευση διαδικασιών (στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας).

□ One stop shop.

2. Για την καθαριότητα.

□ Καθαρότερη πόλη.

□ Ορθολογικότερη οργάνωση υπηρεσίας.

□ Άμεση διαπίστωση και αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων.

3. Για την Τεχνική Υπηρεσία:

□ Υψηλή ποιότητα μελετών και εκτέλεσης έργων.

□ Ορθολογικός σχεδιασμός και τήρηση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης.

□ Έλεγχος και διαρκής αξιολόγηση προμηθευτών και αναδοχών.

□ Διαρκής έλεγχος για την ασφάλεια και υγεία δημοτών και εργαζομένων.

4. Για την Κοινωνική Πολιτική.

□ Εκδηλώσεις και δράσεις συστοιχισμένες με τις ανάγκες της κοινωνίας.

□ Έλεγχος βαθμού επίτευξης στόχων.

□ Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης έχει ενταχθεί το σύνολο 

των δραστηριοτήτων του. Το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

είναι:

Παροχή υπηρεσιών δημοτολογίου, κοινωνικής και πολιτισμικής πολιτικής, 

καθαριότητας περιβάλλοντος, κήπων και δενδροστοιχιών.

Σχεδιασμός, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων του Δήμου

Νεάπολης.
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Διαγραμμα 4.1 Οργανόγραμμα δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

______ t=
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έργου
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Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών
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Πηγη: δήμος Νεάπολης

47



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.3.1 Λήψη Απόφασης

Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες του δήμου αποτέλεσε ανάγκη 

εσωτερική για τη λειτουργία του ιδίου του δήμου αλλά και εξωτερική απέναντι στους 

δημότες του. Η απόφαση ήταν του τέως δημάρχου Γρ. Χατζησάββα και μελών του 

δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση του ISO 9002:2000 για την εφαρμογή στις υπηρεσίες του δήμου λήφθηκε 

το 2000, και άρχισε να εφαρμόζεται το 2001. Για την προετοιμασία εφαρμογής του 

χρειάστηκαν περίπου 6 μήνες.

Να αναφερθεί ακόμη ότι το 2003 ξεκίνησε η εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO 

9001:2000. Οι υπηρεσίες του δήμου οργανώνονται πλέον με βάση τις απαιτήσεις του 

ISO 9001:2000, και συγχρόνως επεκτείνονται και σε άλλα τμήματα των υπηρεσιών 

του δήμου.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες της τεχνικής υπηρεσίας, επεκτείνετε και στο τμήμα των 

μελετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επέκταση έλαβε υπόψη της και το γεγονός 

ότι ο τρόπος σύνταξης των μελετών θα ήταν υποχρεωτικό να ακολουθήσει 

συγκεκριμένη διαδικασία εντός 1 -2 χρόνια.

Επιπλέον εντάσσονται και οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, στις οποίες δεν είχε 

εφαρμοστεί το συστήματος ποιότητας ISO 9002:2000, καθώς υπήρχε ήδη 

μηχανογράφηση.

Τα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκε το σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 ήταν:

□ Το τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας

□ Το τμήμα της κοινωνικής πολιτικής (πολιτισμού, αθλητισμού, κτλ)

□ Το τμήμα των δημοτολογίων, ληξιαρχείου

Η βασική ανάγκη ήταν η ανάγκη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών ώστε να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

4.3.2 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η πιστοποίηση για το σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 και ISO 9001:2000 από τον 

ΕΛΟΤ έγινε από την εταιρεία ‘Group Ύψιλον’. Επίσης, η ίδια εταιρεία ανέλαβε την
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αρχική εκπαίδευση των υπευθύνων καθώς και τη συντήρηση του προγράμματος με 

επιπλέον εργασίες για το 1 -2 έτος.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης έγινε από την εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο 

πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 και είχε διαφορετική 

διάρκεια. Τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν στο σύνολο ήταν 45, από το οποία 13 ήταν 

διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων και τα υπόλοιπα ανήκαν στο κατώτερο 

προσωπικό.

Για τους διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων η εκπαίδευση διήρκησε 2 ημέρες 

ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό ήταν 2-3 ώρες. Στη συνέχεια το εκπαιδευμένο 

προσωπικό θα έπρεπε να καταρτίσει το υπόλοιπο προσωπικό του δήμου.

Η κατάρτιση της τεχνικής υπηρεσίας ήταν αυτή που διήρκησε περισσότερο 

φτάνοντας τους 6 μήνες, λόγω των αρκετών αλλαγών στη διαδικασία διεκπεραίωσης 

των εργασιών αλλά και στις δυσκολίες αλλαγής νοοτροπίας των εργαζομένων και 

αποδοχής της φιλοσοφίας του νέου συστήματος.

Στο δήμο Νεάπολης απασχολούνται περί τα 130 άτομα, από τα οποία το 50% είναι 

ΥΕ, το 30% ΔΕ και το υπόλοιπο ποσοστό είναι ΤΕ και ΠΕ.

Βέβαια η εκπαίδευση δεν είναι κάτι στατικό. Η επιμόρφωση των εργαζομένων είναι 

συνεχής, μέσω των επιθεωρήσεων που γίνονται 1 -2 φορές το μήνα.

Ο υπεύθυνος εφαρμογής του συστήματος ποιότητας ISO 9002:2000 κ. Νίκος Πέκος. 

Κατά την έναρξη του προγράμματος απασχολήθηκε εξ ολοκλήρου με την εφαρμογή 

του συστήματος ποιότητας. Ο χρόνος που αφιερώνεται τώρα για την παρακολούθηση 

του προγράμματος είναι 5-10 ώρες το μήνα, καθώς και συνεχής συνεργασία με την 

εξωτερική εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας 

ISO 9002:2000 για τη συντήρηση του προγράμματος.

Αρχικά η αντιμετώπιση από το προσωπικό δεν ήταν ιδιαίτερα θετική. Το σύστημα 

ποιότητας θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε μεγαλύτερη επιβάρυνση στην εργασία και 

στον χρόνο τους καθώς και ότι θα επέφερε περισσότερη γραφειοκρατία. Σε όλα τα 

τμήματα αντιμετωπίστηκε ως επιπλέον επιβάρυνση. Επιπλέον στην τεχνική υπηρεσία 

υπήρχε και η δυσκολία αντίληψης για τους λόγους ύπαρξης του νέου συστήματος και 

το πως αυτό λειτουργεί.
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4.3.3 Εγχειρίδιο Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης

Στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης. Περιλαμβάνονται 

πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική δομή και την λειτουργία των υπηρεσιών 

του, καθώς επίσης αναφέρονται οι διαδικασίες και διεργασίες μέσω των οποίων 

εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να εκπληρούν τις απαιτήσεις της 

σχετικής νομοθεσίας και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δημοτών.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας έχουν διαμορφωθεί, 

έτσι ώστε να εκπληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και ISO 

9004:2000.

4.3.3.1 Πολιτική Ποιότητας

Πιο συγκεκριμένα στόχοι της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νεάπολης είναι:

> Την Πολιτική Ποιότητας, η οποία είναι σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με 

την γενικότερη πολιτική και κοινωνική ευθύνη των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης

> Τον καθορισμό ρεαλιστικών επιτελικών και στρατηγικών στόχων ποιότητας που 

πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά για την υλοποίηση της 

Πολιτικής Ποιότητας

> Την οργανωτική δομή του Δήμου, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τις 

υπευθυνότητες των υπηρεσιών

> Την περιγραφή των δραστηριοτήτων των κεχωρημένων λειτουργιών της 

Διαχείρισης της Ποιότητας με παραπομπές, όπου απαιτείται, σε αυτόνομες 

διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

> Την παραπομπή σε τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που καθορίζουν τις 

λεπτομέρειες των εργασιών και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά την 

απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

> Τις διεργασίες για την διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
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Η τήρηση των αναφερόμενων σε αυτό είναι υποχρεωτική για το σύνολο των 

εργαζομένων στον Δήμο ανεξαρτήτως από το επίπεδο της ιεραρχίας ή τη θέση 

εργασίας.

4.3.3.2 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι το μέσο για την εξασφάλιση της 

συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη σχετική νομοθεσία και τις 

απαιτήσεις των δημοτών και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι επίσης η διασφάλιση της 

ποιότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες να είναι απαλλαγμένες από λάθη, να παρέχονται στο συντομότερο δυνατό 

χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Κατά τη δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ορισθεί οι 

διεργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συνεχή βελτίωσή του, καθώς 

και την αλληλουχία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών αυτών. Οι 

διεργασίες αυτές αφορούν τις διοικητικές δραστηριότητες του Δήμου, τις 

δραστηριότητες διαχείρισης πόρων, τις δραστηριότητες για την υλοποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, τις δραστηριότητες για την κατασκευή των τεχνικών έργων, 

καθώς και τις δραστηριότητες για την παρακολούθηση και μέτρηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των διεργασιών.

Οι διεργασίες του Δήμου Νεάπολης και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις έχουν 

περιγράφει με διαγράμματα ροής και παρουσιάζονται στο ΣΔΠ του Δήμου. 

(Παράρτημα Β) Οι διεργασίες τεκμηριώνονται μέσα από τις διαδικασίες του ΣΔΠ.

Ο Δήμος καθορίζει μέσα από το ΣΔΠ τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεθόδους για 

την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των διεργασιών. Επίσης, 

εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών για την 

εφαρμογή των διεργασιών. Οι διεργασίες του ΣΔΠ παρακολουθούνται, μετρούνται 

και αναλύονται, ενώ εφαρμόζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη των 

προγραμματισμένων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους. (ΔΔ 2.1 )

51



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.3.3.3 Απαιτήσεις για την Τεκμηρίωση

Μέσω της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου 

Νεάπολης καθορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες για την εφαρμογή, τον έλεγχο και 

την βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

□ τη δήλωση της πολιτικής ποιότητας

□ τους ετήσιους στόχους ποιότητας

□ το παρόν εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει μια σύντομη 

περιγραφή του ΣΔΠ και παραπέμπει στις σχετικές διεργασίες του ΣΔΠ

□ τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου

□ τα έγγραφα που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά, την λειτουργία, 

τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και

□ τα αρχεία ποιότητας που αποδεικνύουν την τήρηση και βελτίωση του Συστήματος

Η έκταση της τεκμηρίωση έγινε μετά από συνεκτίμηση των απαιτήσεων του 

προτύπου ISO 9001:2000 της οργανωτικής δομής του Δήμου, της 

πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους.

4.3.3.4 Εστίαση στον Πελάτη /Δημότη

Η πλήρης ικανοποίηση των δημοτών είναι βασική αρχή του Δήμου Νεάπολης. Για το 

λόγο αυτό η υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών είναι ένας από τους 

στρατηγικούς του στόχους. Μέριμνα και φροντίδα όλων των παραγόντων του Δήμου 

είναι η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας ζωής του δημότη.

Στον σχεδίασμά των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνεται 

υπόψη και υιοθετείται η φιλοσοφία της "μίας στάσης". Η ανταπόκριση στα αιτήματα 

των δημοτών είναι άμεση και αποτελεσματική.

Ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία (ΔΒ 1.4) αναλύονται τα δεδομένα και 

αναγνωρίζουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των δημοτών μας και μέσω 

παρεμβάσεων επιτυγχάνεται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησής τους.
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Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των δημοτών γίνεται με την ανάλυση των 

στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα ερωτηματολόγια που απευθύνουμε σε τακτά 

χρονικά διαστήματα στους δημότες, αλλά και την ανάλυση των στοιχείων που 

συγκεντρώνει η υπηρεσία του Δήμου, το "Κέντρο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης 

των Πολιτών".

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών - Τμημάτων

Έργο του Δήμου είναι η παροχή υπηρεσιών στους δημότες. Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες από τις υπηρεσίες και τις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου Νεάπολης

είναι:

Διοικητικές Υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκδοση πιστοποιητικών μητρώου 
αρρένων
Έκδοση πιστοποιητικών από τα 
δημοτολόγια
Αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων 
Έκδοση αδειών πολιτικών γάμων

Εποπτεία κατασκευής τεχνικών έργων 
Συντηρήσεις φωτισμού και 
σηματοδότησης
Εποπτεία συντήρησης δρόμων και 
πεζοδρομίων
Εποπτεία συντήρησης πάρκων, χώρων 
πρασίνου και παιδικών χαρών 
Εποπτεία συντήρησης σχολικών κτιρίων

Υπηρεσίες Καθαριότητας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Εποπτεία αποκομιδής απορριμμάτων 
Εποπτεία συλλογής ογκωδών αντικειμένων 
Ανακύκλωση χαρτιού 
Εποπτεία καθαριότητας δρόμων και χώρων 
με ειδικές δραστηριότητες

Δημοτικός παιδικός σταθμός 
ΚΑΠΗ
Βοήθεια στο σπίτι 
Μονάδα κοινωνικής πρόνοιας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κέντρο ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού 
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
Φιλαρμονική.
Δημοτική χορωδία_____________________

Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών απαλλαγμένων από λάθη, στον 

συντομότερο δυνατό χρόνο, με το χαμηλότερο κόστος και την υλοποίηση της 

Πολιτικής Ποιότητας, ο Δήμος όρισε την κατάλληλη οργανωτική δομή, η οποία 

περιγράφεται στο ισχύον οργανόγραμμα, (παράρτημα Α)
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Ανάλυση των Διεργασιών του Δήμου Νεάπολης

Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Λειτουργίας περιγράφει λεπτομερώς τις λειτουργίες του 
δήμου, όπου ουσιαστικά περιγράφεται η Οργανωτική Τεχνογνωσία του δήμου, 
περιλαμβάνονται όλα τα έντυπα και φόρμες που χρησιμοποιούνται κατά τη 
λειτουργία συστήματος Ποιότητας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες του 
εμπλεκόμενου προσωπικού.
Όλες οι διεργασίες του δήμου Νεάπολης αναλύονται και παρουσιάζονται χωριστά και 

η αλληλεπίδραση τους δίνεται στο παράρτημα Β του εγχειριδίου ποιότητας.

□ Λειτουργικές Διεργασίες

■ Εξυπηρέτηση Πολίτη - Διοικητικές Υπηρεσίες

■ Οικονομικές Υπηρεσίες

■ Ειδικές Υπηρεσίες

■ Τεχνικές Υπηρεσίες

■ Ανάπτυξη του Δήμου

■ Διαχείριση Αρχείων

□ Διεργασίες Βελτίωσης

■ Επιδόσεις του Δήμου

□ Διοικητικές Διεργασίες

■ Διαχείριση του Συστήματος

■ Διαχείριση της Ποιότητας

■ Διαχείριση Πόρων

Για κάθε επιμέρους διαδικασία περιγράφονται τα εξής στοιχεία: αντικείμενο, πεδίο 

εφαρμογής, αρμοδιότητες/υπευθυνότητες, ορισμοί, δεδομένα, διαδικασία (πλήρης 

περιγραφή των βημάτων), σχηματική παράσταση, απαιτούμενος εξοπλισμός, σχετικά 

αρχεία, σχετικά έγγραφα/νομοθεσία, και δείκτες επιδόσεων.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα ροής για τρεις διεργασίες, με τα 

επιμέρους βήματα που ακολουθούνται σε κάθε μία από αυτές:
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ορίζοντας όλες τις ενέργειες για την έκδοση δημοτικών δικαιολογητικών, 

εξασφαλίζεται η τήρηση της ακολουθίας, ο εργαζομένος έχει καλύτερη αντίληψη της 

όλης διαδικασίας με τελικό αποτέλεσμα την διεκπεραίωση των αιτημάτων σε πολύ 

μικρότερο χρονικό διάστημα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Κήπων και Δεντροστοιχιών

Πηγη: δήμος Νεάπολης

Οι Οδηγίες Εργασίας αναφέρονται στις καθημερινές ασχολίες των εργαζομένων, 

καθοδηγούν το προσωπικό σε πρακτικά θέματα, και περιλαμβάνουν, την τεχνογνωσία 

του δήμου. Όπως και προηγουμένως, η καταγραφή των ενεργειών βοηθάει στον 

καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών και βελτιώνει τη λειτουργία της υπηρεσίας. 

Η μεγάλη μείωση των χρόνων στις τεχνικές υπηρεσίες, ήταν από τα σημαντικότερα
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αποτελέσματα της εφαρμογής του ISO 9001 στο δήμο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

ότι ο χρόνος για κάποια εργασία του οδοστρώματος μειώθηκε κατά 60%, αλλά και η 

συχνότητα πλυσίματος των κάδων καθαριότητας αυξήθηκε κατά 50%.

Μέσοι χρόνοι μετρήθηκαν και σε άλλες εργασίες (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κτλ), 

αλλά χρειάζεται να γίνει πιο ολοκληρωμένη καταγραφή των στοιχείων ώστε η 

επεξεργασία τους να οδηγήσει σε ανατροφοδότηση και συνεχή βελτίωση των χρόνων 

διεκπεραίωσης τους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ποιότητα είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών του 

δήμου προς τους δημότες και η ικανοποίηση τους. Για αυτό το λόγο οι πολίτες έχουν 

τη δυνατότητα να καταθέτουν τα παράπονα τους στο δήμο, με όποιο τρόπο 

επιθυμούν:

□ Φυσική παρουσία

□ Τηλεφωνικά

□ Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου στο διαδίκτυο www.neapolis.ar

Κάθε παράπονο καταχωρείται ηλεκτρονικά με τα εξής στοιχεία: θέμα, κατάσταση, 

ημερομηνία παράδοσης, ημερομηνία έναρξης, % ολοκλήρωσης, κατηγορία. Στη 

συνέχεια, διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία όπου ορίζεται ο χρόνος 

διεκπεραίωσης του. Ο χρόνος καθορίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος με 

βάση το πλάνο των υπαρχόντων εργασιών, και μπορεί να προκύπτει από προσωπική 

κρίση ή από κάποια τυποποίηση χρόνων διεκπεραίωσης. Ο αριθμός των χρηστών του 

προγράμματος είναι 50.

Αμεσα συνδεδεμένοι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο Δήμαρχος, ο 

Αντιδήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας και με αυτό τον τρόπο έχουν άμεση γνώση 

για την εξέλιξη των αιτημάτων. Τα παράπονα που έχουν ημέρα απόκλισης 

εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Πρέπει να επισημανθεί ότι αν κάποια εργασία πάρει 

παράταση δε θα χρεωθεί μέρες απόκλισης, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή 

έλεγχο για την πορεία διεκπεραίωσης των αιτημάτων.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για στατιστική επεξεργασία των στοιχείων ανά 

υπηρεσία, είδος προβλήματος για διαφορετικούς χρόνους (μηνιαία, τριμηνιαία κτλ.).
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Όλη η διαδικασία περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα καθώς και η μορφή και 

παραδείγματα του τρόπου λειτουργίας του ηλεκτρονικού προγράμματος δίνονται στο 

παράρτημα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Γ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ I 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ J

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Λ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ |
ΣΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ I

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ )
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ |

l·TΩN
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ J

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΝ 

ΔΗΜΟΤΗ

Πηγή: δήμος Νεάπολης

Γενικότερα, όχι μόνο τα παράπονα αλλά και οι επιμέρους υπηρεσίες οι οποίες 

προϋποθέτουν εσωτερικές συνεργασίες μεταξύ των τμημάτων, διεκπεραιώνονται

ακολουθώντας το εσωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Outlook Express) όπου 

καταγράφεται η πορεία για την υλοποίηση τους.
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4.3.3.5 Εισερχόμενα και Εξερχόμενα από την Ανασκόπηση

Τα θέματα που ανασκοπούνται κατά την συνεδρίαση "Ανασκόπηση από τη 

Διοίκηση" αφορούν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα στοιχεία μετά την στατιστική τους επεξεργασία παρουσιάζονται από τους 

υπευθύνους και αναφέρονται:

□ στα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων

□ στην ικανοποίηση των πολιτών

□ στις επιδόσεις των διεργασιών

□ στην επίτευξη των στόχων

□ στην υλοποίηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

□ στις προτάσεις για βελτίωση

Μετά την εξέταση των προαναφερόμενων στοιχείων, αποφασίζονται από τη διοίκηση 

διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου , 

την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών και γενικά τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Στα πλαίσια των συσκέψεων της ανασκόπησης από τη διοίκηση αποφασίζεται με 

βάση τις ανάγκες και τις στρατηγικές του Δήμου η διάθεση των απαραίτητων πόρων.

4.3.3.6 Επικοινωνία με τους Πελάτες/Δημότες

Ο Δήμος Νεάπολης γνωρίζοντας ότι η συστηματική επικοινωνία με τους δημότες 

είναι το μέσο άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για την απόδοση των 

υπηρεσιών του, έχει ορίσει μηχανισμούς για την αποτελεσματική και αποδοτική 

επικοινωνία με τους δημότες του.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της επικοινωνίας του Δήμου Νεάπολης με τους δημότες 

του είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του σχετικά με την δημιουργία νέων 

υπηρεσιών, την τροποποίηση των παλαιών, την δυνατότητα εκδήλωσης και άμεσης
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αποκατάστασης κάθε παραπόνου των δημοτών και ο σεβασμός των υπηρεσιών και 

του προσωπικού του Δήμου στη γνώμη του πολίτη.

Πέρα από την καθημερινή επικοινωνία του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου 

με τους δημότες έχουν καθοριστεί διαδικασίες για συστηματική επικοινωνία 

μέσω των οποίων συγκεντρώνονται στοιχεία βάσει των οποίων αξιολογείται η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια η ικανοποίηση των 

δημοτών.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω συγκεκριμένων ενεργειών σχετίζονται:

□ με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

□ τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών

□ τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών

Οι βασικές ενέργειες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους 

δημότες περιγράφονται στη διαδικασία ΔΔ 2.2 και είναι οι ενέργειες που 

εφαρμόζονται για την μέτρηση της ικανοποίησής τους και οι δραστηριότητες του 

"Γραφείου Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη".

4.3.3.7 Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση

Βασική αρχή της Διοίκησης του Δήμου Νεάπολης είναι η πλήρης ικανοποίηση των 

δημοτών. Αυτό σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένες από λάθη, να παρέχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το 

μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών είναι 

ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Νεάπολης.

Η επίτευξη αυτού του στόχου επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής μέτρησης —της 

απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νεάπολης έχει καθορίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές 

και αποδοτικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και την μέτρηση των 

χαρακτηριστικών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και 

διαδικασίες για τη συλλογή και τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων της απόδοσης 

του ΣΔΠ.

Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων επιτυγχάνεται:
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□ η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις 

απαιτήσεις

□ η διασφάλιση της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 :2000

□ η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας

Ο Δήμος ανασκοπεί την αξία και τη σκοπιμότητα του τύπου των μετρήσεων και 

αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων με τρόπο ώστε οι προτεινόμενες 

βελτιώσεις να προσδίδουν προστιθέμενη αξία και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που 

συνθέτουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Παρακολουθεί και καταγράφει τις ενέργειες βελτίωσης των επιδόσεων των 

υπηρεσιών του και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για μελλοντικές εφαρμογές.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δεδομένων καθώς και οι ενέργειες 

βελτιώσεων, αποτελούν δεδομένα για τη σύσκεψη της «Ανασκόπησης της 

Διοίκησης».

Στις περιπτώσεις διεργασιών ή υπηρεσιών όπου τα απαιτούμενα κριτήρια και 

επιδόσεις πληρούνται, ο Δήμος για δικό του όφελος αναλύει τα δεδομένα των 

μετρήσεων προκειμένου να εμβαθύνει στη μεθοδολογία, στη φύση και στα 

χαρακτηριστικά τους.

Κατά αυτό τον τρόπο μαθαίνει από τις επιτυχημένες περιπτώσεις και μπορεί να 

εφαρμόσει τη γνώση σε άλλες περιπτώσεις.

4.3.3.8 Παρακολούθηση και Μέτρηση

Βασικό στοιχείο επιβεβαίωσης της απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Δήμου, αλλά και της επίδοσης του ΣΔΠ είναι η άποψη του πολίτη.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νεάπολης έχει καθορίσει διαδικασίες για την συλλογή 

όλων εκείνων των στοιχείων που επιβεβαιώνουν τ ην εκπλήρωση των απαιτήσεων 

των πολιτών. Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει επίσης τα ασθενή σημεία που 

χρήζουν βελτίωσης.
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Ο ενέργειες που εφαρμόζονται είναι:

□ Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών (ΔΒ 1.3)

□ Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας (ΔΒ 1.5)

□ Οικονομετρικοί δείκτες

Στις σχετικές διαδικασίες περιγράφονται οι μέθοδοι συλλογής των στοιχείων, η 

ανάλυση τους και ο ορισμός διορθωτικών ενεργειών.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις ορίζονται διορθωτικές 

ενέργειες (ΔΒ 1 .2).

4.3.3.9 Έλεγχος του Μη Συμμορφούμενου Προϊόντος

Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης παρακινεί τους εργαζόμενους του Δήμου, μέσω 

του εγγράφου «Πολιτική για την Ποιότητα» να αναφέρουν κάθε πρόβλημα που 

εμπίπτει στην αντίληψή τους σε οποιοδήποτε στάδιο παροχής της υπηρεσίας, 

προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση οποιασδήποτε 

μη συμμόρφωσης. Ο Δήμος εφαρμόζει την παραπάνω πολιτική προκειμένου να 

επιτευχθούν η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ακούσιας προώθησης άστοχων 

υπηρεσιών στους δημότες, η μεθοδική αντίληψη των προβλημάτων και 

παρεκκλίσεων, ο εντοπισμός των προβλημάτων.

Έχει ορίσει διαδικασία (ΔΒ 1.2), η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 

καταγράφονται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται οι κάθε είδους μη 

συμμορφώσεις που εντοπίζονται στην παραλαβή των εισερχόμενων υλικών / 

υπηρεσιών, στην κατασκευή και συντήρηση των τεχνικών έργων, στην παροχή 

υπηρεσιών και στη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ως μη συμμορφώσεις αντιμετωπίζονται και τα τυχόν παράπονα των δημοτών που 

δηλώνονται στο «Γραφείο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη».

Όλες οι παρεκκλίσεις επισημαίνονται και όπου είναι πρακτικό η μη συμμορφούμενη 

υπηρεσία επισημαίνεται για να προληφθεί η κατά λάθος χρήση της.

Ανάλογα με το που θα διαπιστωθεί μία μη συμμόρφωση ακολουθούνται 

συγκεκριμένες ενέργειες για την καταγραφή, την ανάλυση και τον ορισμό 

διορθωτικών ενεργειών.
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Όλες οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και αντιμετωπίζονται με 

κατάλληλο τεκμηριωμένο τρόπο. Στη διαδικασία ΔΒ 1.2 περιγράφεται ο τρόπος και ο 

χώρος αρχειοθέτησης των εντύπων καταγραφής των μη συμμορφώσεων.

4.3.3.10 Ανάλυση Δεδομένων

Η Διοίκηση του Δήμου λαμβάνει τις αποφάσεις της για τη συνεχή βελτίωση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει 

από μετρήσεις και πληροφορίες που τις παρέχει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται από τις διάφορες πηγές αναλύονται και 

έτσι αξιολογείται η καταλληλότητα και η αποδοτικότητα του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας και η επίδοση των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τους 

στόχους που έχουν τεθεί. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν τα σημεία ή Θέματα 

που πρέπει να βελτιωθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση και η 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των δημοτών.

Οι πηγές άντλησης στοιχείων και πληροφοριών είναι η έρευνα ικανοποίησης των 

πολιτών (ΔΒ 1.3), τα παράπονα των δημοτών, τα αρνητικά χαρακτηριστικά και 

τάσεις διαδικασιών ή υπηρεσιών και η αξιολόγηση των προμηθευτών / συνεργατών.

Η ανάλυση βασίζεται σε μεθόδους ή στατιστικές τεχνικές αξιόπιστες, που δίνουν τη 

δυνατότητα στους αρμόδιους να αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων ή λογικών σκέψεων όσο και την εμπειρία και την 

διαχειριστική διαίσθηση.

Η ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της προέλευσης της αιτίας υπαρκτών 

ή πιθανών προβλημάτων και στη συνέχεια να οδηγήσει στη λήψη της διορθωτικής ή 

προληπτικής ενέργειας που απαιτείται για βελτίωση.

Οι πηγές και ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων καθώς και η μεθοδολογία που 

ακολουθεί για την ανάλυσή τους περιγράφονται στις παρακάτω διαδικασίες:

Δ.Δ. 2.2 Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία 

Δ.Δ. 3.3 Προτάσεις Βελτίωσης

Δ.Β. 1.2 Διαχείριση Μη-Συμμορφώσεων, Διορθωτικές-Προληπτικές Ενέργειες 

Δ.Β. 1.3 Ικανοποίηση Πολιτών 

Δ.Β. 1.4 Ανάλυση Δεδομένων
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4.3.3.11 Βελτίωση 

Διαρκής βελτίωση

Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της απόδοσης των 

υπηρεσιών του Δήμου είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Δήμου και αποτελεί 

δέσμευση της διοίκησής του.

Η δέσμευση αυτή τεκμηριώνεται στην πολιτική ποιότητας και επιτυγχάνεται μέσω:

□ του ορισμού στόχων και του ελέγχου επίτευξής των

□ των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας

□ της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και της ανάλυσης των 

δεδομένων

□ της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών της "Ανασκόπησης από 

τη Διοίκηση"

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση, η Διοίκηση του Δήμου 

ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενούς του, να συμβάλλουν με ιδέες στη βελτίωση 

των διαδικασιών του συστήματος (ΔΔ 3.3) και γενικότερα τη βελτίωση της 

λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Διορθωτικές ενέργειες

Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολη υλοποιώντας τη θεμελιώδη αρχή για συνεχή 

βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της απόδοσης των 

υπηρεσιών του Δήμου έχει καθορίσει διαδικασίες μέσω των οποίων ορίζεται η 

μεθοδολογία ανάλυσης των αιτιών που οδήγησαν σε αποκλίσεις και η 

διαδικασία ορισμού διορθωτικών ενεργειών.

Έτσι επιτυγχάνεται η άμεσα άρση των μη συμμορφώσεων και διασφαλίζεται η 

αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της επανεμφάνισής τους στο μέλλον.

Στη διαδικασία ΔΒ 1.2 «Διαχείριση μη-συμμορφώσεων, διορθωτικές και 

προληπτικές ενέργειες» και στις οδηγίες εργασίας του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας ορίζεται το προσωπικό που έχει την υπευθυνότητα και την 

αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σοβαρότητα του προβλήματος και για τον 

προγραμματισμό και ορισμό των διορθωτικών ενεργειών. Κατά τη λήψη της 

απόφασης των διορθωτικών ενεργειών λαμβάνονται πάντα υπόψη η επίπτωση της
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διορθωτικής ενέργειας σε συγγενικές διεργασίες, το κόστος υλοποίησης και η πιθανή 

βελτίωση που θα επιτευχθεί.

Αιτίες για τον ορισμό διορθωτικών ενεργειών είναι:

□ αποκλίσεις και λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την παροχή των υπηρεσιών

□ αποκλίσεις και λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την διεξαγωγή εσωτερικών 

επιθεωρήσεων

□ παράπονα ή υποδείξεις πολιτών

□ βελτιώσεις που ορίζονται στη συνεδρίαση Διοίκησης «Ανασκόπηση από τη 

Διοίκηση»

Οι διορθωτικές ενέργειες τεκμηριώνονται σε ειδικά έντυπα. Η αρχειοθέτησή τους 

περιγράφεται στη διαδικασία ΔΒ1.2.

Η εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών μπορούν να οδηγήσουν σε 

αναθεώρηση των διεργασιών, σε επαληθεύσεις, σε εξετάσεις αρχείων και παραπόνων 

των πολιτών ή σε διαπίστωση ανάγκης εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου.

Όπου οι διορθωτικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα υπάρχουσες διαδικασίες, 

τέτοιες αλλαγές καταγράφονται, γίνονται γνωστές στο εμπλεκόμενο προσωπικό.

αλλαγές στις εγκρίνονται και

Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών παρακολουθείται από τους εκάστοτε 

υπεύθυνους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται σωστά και ότι έχουν το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Προληπτικές ενέργειες

Συνεχής μέριμνα και φροντίδα της Διοίκησης και του προσωπικού του Δήμου είναι η 

συνεχής μείωση των αστοχιών, προκειμένου να βελτιώνεται η επίδοση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πρόληψη των αστοχιών και η εφαρμογή προληπτικών ενεργειών για τον 

αποκλεισμό της εμφάνισης αποκλίσεων ή λαθών εφαρμόζεται στις διεργασίες, στις 

υπηρεσίες και στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. Έτσι, επιτυγχάνεται η 

παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες απαλλαγμένη από λάθη ή προβλήματα, κατά 

συνέπεια βελτιώνεται ο βαθμός ικανοποίησης τους.
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Η συστηματική πρόληψη των αστοχιών βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων που 

προέρχονται από την αξιολόγηση προηγούμενων τάσεων και κρίσιμων στοιχείων 

σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών του Δήμου και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών εκφρασμένα σε ποσοτική μορφή.

Πηγές των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι η ανασκόπηση των απαιτήσεων και 

προσδοκιών των πολιτών, τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της Διοίκησης, τα 

αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων, η μέτρηση ικανοποίησης των δημοτών, οι 

μετρήσεις ελέγχων ποιότητας, προηγούμενη εμπειρία, αποτελέσματα εσωτερικών 

επιθεωρήσεων κλπ.

Τα παραπάνω δεδομένα παρέχουν πληροφορίες για την αποτελεσματική ανάπτυξη 

ενός προγραμματισμού πρόληψης των αστοχιών, όπου ιεραρχούνται οι 

προτεραιότητες και οι ενέργειες ανάλογα με την επίδραση που Θα είχε η πιθανή 

αστοχία στις διεργασίες ή στις υπηρεσίες.

Ο προγραμματισμός αυτός μπορεί να αποτελεί στοιχείο για τη βελτίωση διεργασιών ή 

υπηρεσιών.

Στη διαδικασία (ΔΒ1.2) ορίζεται το προσωπικό που έχει την υπευθυνότητα και την 

αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σοβαρότητα της αστοχίας και για τον 

προγραμματισμό και τον ορισμό της προληπτικής ενέργειας.

Τα αρχεία των προληπτικών ενεργειών επανεξετάζονται για να καθοριστούν τα αίτια. 

Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για να εμποδίσουν την επανεμφάνιση των αστοχιών 

και προβλημάτων.

Η λήψη των προληπτικών μέτρων μπορούν να καταλήξουν σε αναθεώρηση των 

διεργασιών, σε επαληθεύσεις, σε εξετάσεις αρχείων, και παραπόνων δημοτών ή σε 

διαπίστωση ανάγκης εκπαίδευσης προσωπικού.

Οι προληπτικές ενέργειες καταγράφονται, εγκρίνονται και γίνονται γνωστές στο 

αρμόδιο προσωπικό. Το αποτέλεσμα των ενεργειών παρακολουθείται και 

ανασκοπείται.
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4.3.4 Αποτελέσματα Εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας

Δε θα μπορούσε να αναφερθεί ότι το σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 επέφερε 

διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών. Εκείνο όμως που προσέφερε είναι 

καλύτερη οργάνωση σε όλα τα τμήματα και τους τομείς λειτουργίας του δήμου, το 

οποίο αποτελεί τη βάση για την βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου. Η 

ολοκληρωμένη οργάνωση και μηχανογράφηση των υπηρεσιών, έδωσε καλύτερη και 

ταχύτερη πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες από το προσωπικό και κατ’ επέκταση 

από τον ίδιο το δημότη. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη ηλεκτρονική σύνδεση των 

υπηρεσιών (με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Microsoft Outlook) 

μείωσε κατά πολύ τους χρόνους διεκπεραίωσης των αιτημάτων των δημοτών.

Η καλύτερη οργάνωση των τμημάτων βοήθησε και στον καλύτερο συντονισμό των 

συνεργείων με αποτέλεσμα μείωση στον χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών τους. Οι 

αποδόσεις των εργαζομένων βελτιώθηκαν πολύ τόσο στα δημοτολόγια όσο και στην 

τεχνική υπηρεσία.

Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι για κάποια εργασία, παράδειγμα του 

οδοστρώματος, ο χρόνος από τη στιγμή υποβολής του αιτήματος μειώθηκε από 10 

μέρες σε 4 μέρες.

Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το πλύσιμο των κάδων καθαριότητας. Παλαιότερα 

γίνονταν σε κύκλο 10 ημερών, ενώ σήμερα η συχνότητα έχει φτάσει τις 1 με 2 φορές 

την εβδομάδα.

Η αντιμετώπιση από τους δημότες ήταν ιδιαίτερα θετική, αν και δεν δόθηκε ιδιαίτερη 

δημοσιότητα. Τα πιο εμφανή αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας ήταν στην καθαριότητα, στα πάρκα, στη συντήρηση δρόμων.

Από την πλευρά του δήμου δεν ήταν στόχος η δημοσιότητα για την πρωτοβουλία του 

δήμου να είναι από τους πρωτοπόρους για την εφαρμογή συστήματος ποιότητας ISO, 

αλλά το σύστημα ποιότητας αντιμετωπίστηκε ως εργαλείο για την καλύτερη 

λειτουργία του δήμου απέναντι στον δημότη.

Η ενημέρωση του δημότη για τη νέα φιλοσοφία του δήμου προήλθε μέσω του 

φυλλαδίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, του περιοδικού του δήμου, του 

τηλεφωνικού κέντρου αλλά από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.neapoli.m-.
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4.3.5 Δυσκολίες Εφαρμογής Συστήματος Ποιότητας

Η αντιμετώπιση με δυσπιστία από το προσωπικό υπήρξε η μεγαλύτερη δυσκολία. 

Αυτό γιατί θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε επιβάρυνση στην εργασία και στον χρόνο 

των εργαζομένων. Επίσης, αντιμετωπίστηκε ως κάτι που θα επέφερε περισσότερη 

γραφειοκρατία.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων στην τεχνική υπηρεσία, οι 

οποίοι είναι κυρίως ΥΕ και έβλεπαν τη διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων ως 

κάτι ξένο και μη χρήσιμο για την εργασία τους. Η δυσκολία αντίληψης για τους 

λόγους ύπαρξης του νέου συστήματος και το πως αυτό λειτουργεί, ήταν 

ανασταλτικός παράγοντας για την αποδοχή του συστήματος.

Σημαντικό θέμα ήταν επίσης η ανάγκη μετακίνησης προσωπικού για να καλυφθούν οι 

ανάγκες του συστήματος. Κυρίως χρειάστηκε να γίνει μετακίνηση διοικητικού 

προσωπικού στο οικονομικό τμήμα. Αρχικά υπήρχε κάποια αντίδραση σε αυτές τις 

αλλαγές, καθώς δεν υπήρχε η θέληση για μετακίνηση από τις υπάρχοντες θέσεις σε 

θέσεις με νέες αρμοδιότητες.

Για να μπορέσει να περάσει η νέα φιλοσοφία έπρεπε να υποστηριχθεί από το 

δημοτικό συμβούλιο και να δοθεί το στίγμα της αποφασιστικότητας της διοίκησης 

πάνω σε αυτό. Η αρχική αποδοχή από το δημοτικό συμβούλιο ήταν 60-70%.

Μία ακόμη δυσκολία που υπήρξε ήταν στην συνεργασία με την εξωτερική εταιρεία η 

οποία ανέλαβε το έργο πιστοποίησης, η οποία δεν κατέλαβε ιδιαίτερες προσπάθειες 

για να πείσει το δήμο για τα αποτελέσματα του συστήματος ποιότητας.

Επίσης, παρουσιάστηκε η ανάγκη για νέα έντυπα ώστε να καλύπτονται όλες οι 

διαδικασίες.

Πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα ποιότητας εφαρμόστηκε πέρα από τις υπηρεσίες 

του δήμου και στις υπηρεσίες της δημοτικής επιχείρησης. Οι τομείς υπηρεσιών του 

δήμου που έχει αναλάβει η δημοτική επιχείρηση είναι στην καθαριότητα το 50%, στη 

φύλαξη το 80% ενώ στο πολιτισμό είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου.
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4.3.6 Κόστος πιστοποίησης

Το κόστος είναι σημαντική παράμετρος του συστήματος ποιότητας καθώς καλύπτεται 

εξ ολοκλήρου από τους πόρους του δήμου.

Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το κόστος πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας ISO 

9002:2000 και ISO 9001:2000 από τον ΕΛΟΤ, το οποίο ανέρχεται στα 14 εκ. δρχ. και 

6 εκ. δρχ. αντίστοιχα. Επιπλέον αυτού του κόστους υπάρχει και ένα ετήσιο περί τα 2 

εκ. δρχ. το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες προς τον ΕΛΟΤ, προς την εξωτερική 

εταιρεία αλλά και έξοδα για το έντυπο υλικό και για την ανανέωση του λογισμικού 

που χρησιμοποιείται.

4.3.7 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Ο Δήμος Νεάπολης συνέταξε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του 

δήμου, με στόχο να ερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης των δημοτών του. Το 

ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται στο παράρτημα.

Ο αριθμός του δείγματος ήταν 75 ερωτηματολόγια και η κλίμακα αξιολόγησης για 

την εξυπηρέτηση του δημότη είχε ως επιλογές τις: κακή, μέτρια, καλή, πολύ καλή και 

άριστη. Οι δημότες ρωτήθηκαν για το επίπεδο ικανοποίησης των προσδοκιών, την 

πληρότητα των πληροφοριών, το χρόνο εξυπηρέτησης, τη στήριξη-συνεργασία στο 

αίτημα και τη συμπεριφορά προσωπικού.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι τα 2/3 δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση των 

προσδοκιών τους. Μόνο το 1/3 δήλωσε σημαντικά ικανοποιημένο από την πληρότητα 

των πληροφοριών και τη συνεργασία. Για το χρόνο εξυπηρέτησης σημαντικά 

ικανοποιημένο δήλωσε μόνο το 40% του δείγματος, ενώ μεγαλύτερο ήταν το 

ποσοστό, 50%, που δήλωσε σημαντικά ικανοποιημένο από τη συμπεριφορά του 

προσωπικού.

Στο ίδιο ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν το κατά πόσο οι 

δημότες είναι πολύ ή λίγο ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τα 

προγράμματα που παρέχει ο δήμος. Τα αποτελέσματα επίσης δίνονται στο 

παράρτημα.
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Μπορούμε να αναφέρουμε ότι για τις υπηρεσίες πιο έντονη ανάγκη για ενημέρωση 

είναι στα τεχνικά έργα. Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις η ενημέρωση είναι αρκετά 

επαρκής. Πιο γνωστές εκδηλώσεις είναι αυτές του καρναβαλιού και η βαλκανική 

πλατεία. Πιο επαρκής ενημέρωση χρειάζεται σε θέματα ναρκωτικών, πρόνοιας, 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και ατόμων τρίτης ηλικίας.
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4.4 Ποιότητα ςτο Δήμο Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, και εφαρμόζει ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα 

σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.

4.4.1 Πολιτική Ποιότητας

Πάγια Πολιτική της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αμαρουσίου είναι η γρήγορη, 

ολοκληρωμένη και σωστή εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Αναλυτικότερα οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του Δήμου είναι οι:

I. Ικανοποιημένοι δημότες μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης 

στα αιτήματα τους, με έμφαση στην τηλεξυπηρέτηση

II. Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας 

του προσωπικού με τους πολίτες

III. Ικανοποιημένοι εργαζόμενοι του Δήμου, που θα μετέχουν σε όλες τις φάσεις 

του σχεδιασμού, ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχομένων Υπηρεσιών

IV. Ανάπτυξη κινήτρων που θα επιβραβεύουν τη συμμετοχή τους στη συνεχή 

βελτίωση.

V. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

VI. Αξιοποίηση της αιχμής των νέων Τεχνολογιών έτσι, ώστε και οι εργαζόμενοι 

να εξοικειώνονται με τις τελευταίες εξελίξεις και το επίπεδο εξυπηρέτησης 

των δημοτών διαρκώς να βελτιώνεται.

VII. Διαμόρφωση υψηλότατων προδιαγραφών για την ανάπλαση του 

περιβάλλοντος χώρου, με έμφαση στην αναβάθμιση του πρασίνου και των 

χώρων αναψυχής των δημοτών.

Συμβολή στην ευρύτερη αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό 

επίπεδο, αναπτύσσοντας προτάσεις προς την Κεντρική Διοίκηση, μεταφέροντας τις 

θετικές πρακτικές που ο Δήμος Αμαρουσίου πέτυχε σε άλλους Δήμους, 

λειτουργώντας ο ίδιος ως Πρότυπο Δήμου με υψηλά επίπεδα υπηρεσιών.13

13 http://www.maroussi2004.gr/
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4.4.2 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί 

ενεργό ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οποίου συνεχώς αναβαθμίζει την 

αποτελεσματικότητα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2000.

Ο Δήμος Αμαρουσίου καθορίζει όλες τις διεργασίες και δραστηριότητες που 

απαιτούνται από αυτό το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τη μεταξύ τους διαδοχή 

και αλληλεπίδραση καθώς και τα κριτήρια και μεθόδους που απαιτούνται για να 

εξασφαλισθεί ότι οι διεργασίες αυτές είναι αποτελεσματικές.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, επίσης, εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την 

υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών των διεργασιών. Τέλος παρακολουθεί, 

αποτιμά και αναλύει τις διεργασίες και δραστηριότητες που υπάγονται στο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας και αναπτύσσει ό,τι ενέργειες απαιτούνται, ώστε να 

επιτυγχάνονται προσχεδιασμένα αποτελέσματα και βελτιώσεις σε αυτές τις 

δραστηριότητες.

Καθοριστικός παράγοντας για την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας στο Δήμο 

μας είναι η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και των Πληροφορικών συστημάτων, 

καθώς και η καθιέρωση του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου από το προσωπικό του 

Δήμου, ώστε να προσδιορίζονται οι αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

και να ακολουθούν οι ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ταυτόχρονα προχώρησε στην καθιέρωση Δεικτών Ποιότητας 

και Αποδοτικότητας, με στόχο την αναβάθμιση όλων των παρεχομένων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. Πρόκειται για την ουσιαστικότερη φάση στο σύστημα διοίκησης 

του Δήμου, μετά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας και 

πιστοποίηση του.
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4.4.3 Δομή και Περιγραφή του Συστήματος Ποιότητας

I. Τεκμηριωμένες Διαδικασίες, όπου τέτοιες απαιτούνται από το Πρότυπο ISO 

9001:2000 ή/και κρίνονται απαραίτητες από τη Διοίκηση.

II. Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι

III. Δείκτες ποιότητας και αποδοτικότητας

IV. Προληπτικές & διορθωτικές ενέργειες

V. Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου από τους πολίτες

VI. Σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού - Εκπαίδευση

Στόχος του συστήματος είναι η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο με τρόπο αξιόπιστο απαλλαγμένο από λάθη και τέλος με μετρήσιμα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα μέρη του συστήματος.

4.4.3.1 Οι Διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Αναπτύσσονται οι διαδικασίες λειτουργίας για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την 

μεθοδολογία του ανασχεδιασμού (REENGINEERING) ικανοποιώντας και τα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9000 και υιοθετώντας αρκετά εργαλεία 

και αρχές ολικής ποιότητας. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων 

υπαλλήλων και ετοιμάζονται διαγράμματα ροής που διευκολύνουν την κατανόηση 

της διαδικασίας. Σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα (M.I.S), βασισμένο στη νέα τεχνολογία.

Αναπτύσσεται μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής των διαδικασιών καθώς και 

διαδικασίες για την ενημέρωση αλλά και την συνεχή αξιολόγηση από τους πολίτες. 

Προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την προφερόμενη υπηρεσία 

(Quality Plan) και όπου είναι εφικτό ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για την παροχή 

της υπηρεσίας.
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4.4.3.2 Μεθοδολογία Επίλυσης & Παρακολούθησης Προβλημάτων - Αιτημάτων 
Πολιτών

Προβλήματα που εντοπίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αποτελούν αιτήματα 

παράπονα πολιτών συγκεντρώνονται, καταχωρούνται αξιολογούνται και 

επεξεργάζονται σε κατάλληλα σχεδιασμένο πληροφοριακό σύστημα. Υπάρχει ένα 

κεντρικό σημείο συλλογής, καταχώρησης προγραμματισμού και επεξεργασίας όλων 

των αιτημάτων, προβλημάτων ή παραπόνων, και στην συνέχεια αποτίμησης της 

ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν.

Η παρακολούθηση των προβλημάτων αυτών γίνεται με όλες τις απαιτούμενες 

παραμέτρους. Το περιεχόμενο των σχετικών αναφορών δίνει και την διάσταση των 

αριθμών των προβλημάτων αλλά και το αποτέλεσμα σε σχέση με την ικανοποίηση 

του πελάτη.

Στις διαφάνειες που ακολουθούν παρουσιάζονται παραδείγματα από τις αναφορές 

αυτές.

Διαγραμμα 4.3 Αριθμός αιτημάτων κατα μήνα

Πηγη: Δήμος Αμαρούσιού
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

X 5

ο  ............... —...  ............ .............. .................................-.................
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ποσοστό ημερών (αθροιστικά)

Πηγή: Δήμος Αμαρουσίου

Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει ο μέσος όρος των αιτημάτων ανά ημέρα, ο 

οποίος είναι 6,22.

Διαγραμμα 4.4 Αιτήματα πολιτών κατα Υπηρεςια-Τμημα που αφορούν

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
1 1 1

ΕΙΔΙΚΗ
1 1 1

ΥΔΡΕΥΣΗΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου

Τυποποιημένη - Συστηματική καταγραφή αιτημάτων κατά Υπηρεσία - Τμήμα

□ Για κάθε Υπηρεσία - Τμήμα περιγράφεται και τυποποιείται το σύνολο των 

γενικών καθώς και των επί μέρους δραστηριοτήτων εφαρμόζοντας την αρχή του 

Pareto κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

□ Δημιουργούνται οι ανάλογες Φόρμες και το Λογισμικό Στατιστικής Επεξεργασίας 

( Statistical Process Control Software )

Αρμοδιότητες Υπηρεσιών - Τμημάτων

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες του Δήμου και γίνεται ανάλυση του

αριθμού των αιτημάτων ανά υπηρεσία.

Υπηρεσία Καθαριότητας Δεντροκομικη Υπηρεσία

Αποκομιδή Ογκωδών απορριμμάτων Κλάδεμα Δένδρων
(κλαδιά-χόρτα, οικοσκευή, μπάζα, λοιπά ) Δενδροφύτευση
Κάδοι Απορριμμάτων Αφαίρεση Δένδρων
Οδοκαθαρισμός Ξεχορτάριασμα
Αποκομιδή Οικιακών & Ανακύκλωσης Πότισμα
Καθαρισμός Οικοπέδων, Ρεμάτων Συντήρηση Πρασίνου
Κάδοι Απορριμμάτων - Πλύσιμο 
Καθαρισμός Φρεατίων Αποχέτευσης

Συντήρηση Παιδικής Χαράς
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Δημοτική Αστυνομία Υπηρεσία Φωτισμού

Απομάκρυνση Οχημάτων 
Παράνομη Διάθεση Απορριμμάτων 
Κατάληψη Δρόμων - Πεζοδρομίων 
Διάθεση Απόνερων & Υγρών Αποβλήτων 
Παράνομη Στάθμευση 
Αστυνόμευση - Διενέργεια Αυτοψίας

Λάμπες Φωτισμού - Αντικατάσταση 
Ρύθμιση Φωτισμού 
Έλλειψη Φωτισμού 
Έλεγχος Φωτισμού - Επισκευή

Γραφείο Δημότη Υπηρεσία Οδοποιίας

Περισυλλογή Αδέσποτων Ζώων 
Κάδοι Ανακύκλωσης 
Αποκατάσταση Δρόμων από Έργα 
Προβλήματα Αποχέτευσης 
Εκτέλεση Απομάκρυνσης Οχημάτων 
Πλακόστρωση Πεζοδρομίων

Λακκούβες / Χαντάκια - Κάλυψη 
Αποκαταστάσεις σε Οδοστρώματα - 
Ασφαλτόστρωση 
Αποκατάσταση Πεζοδρομίων 
Ειδική Υπηρεσία

Ειδική Υπηρεσία Τεχνική Υπηρεσία

Οδοσήμανση
Πινακίδες Ονομασίας Οδών 
Κυκλοφοριακό 
Πινακίδες Δήμου 
Προστατευτικά Στάθμευσης

Αποχέτευση - Απορροή Οδοστρώματος 
Οδοποιία - Ασφαλτόστρωση 
Πεζοδρόμια - Κράσπεδα 
Ονομασία & Αρίθμηση Οδών

Διαγραμμα 4.6 Ανάλυση αιτημάτων κατα Υπηρεςια-Τμημα και προςφερομενη

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου

Μπορεί επίσης να γίνει ανάλυση του αριθμού των αιτημάτων ανά συνοικία, καθώς 

και να προσδιοριστεί ο συντελεστής αξιολόγησης αιτημάτων ανά Συνοικία, ο οποίος 

ορίζεται παρακάτω:

Συντελεστής αξιολόγησης αιτημάτων ανά Συνοικία 

= Πλήθος αιτημάτων / Πλήθος Κατοίκων Συνοικίας 

Η ανάλυση των αιτημάτων μπορεί να είναι:

□ Ανάλυση αιτημάτων ανά Συνοικία και Υπηρεσία-Τμήμα

□ Ανάλυση αιτημάτων ανά Συνοικία, Υπηρεσία - Τμήμα και προσφερόμενη 

εργασία-υπηρεσία

4.4.3.3 Ικανοποίηση Αιτημάτων-Μέτρηση Βαθμού Ικανοποίησης (Customer 
Service Level)

Η μέτρηση βαθμού ικανοποίησης του πολίτη γίνεται με ποσοτικά χαρακτηριστικά 

(αριθμός, χρόνος) αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά αποτυπώνονται στο 

Εντύπο ‘ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ' (παρατίθεται στο παράρτημα) και 

επεξεργάζονται με το ανάλογο Λογισμικό Στατιστικής Επεξεργασίας (Statistical
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Process Control Software). Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποτελέσματα σε μορφή 

Διαγραμμάτων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρούσιού

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙ-ΤΜΗΜΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου

Για τη μέτρηση βαθμού ικανοποίησης ανά Τμήμα ή ανά προσφερόμενη υπηρεσία 

ορίζονται οι:
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Βαθμός Ικανοποίησης - Customer Service Level (Basic) C. S. L. b 

= Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν /

Αριθμός αιτημάτων που υποβλήθηκαν

Μέγιστος Βαθμός Ικανοποίησης - Customer Service Level (Standard) C. S. L. s 

= Αριθμός αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν στους καθορισμένους χρόνους / 

Αριθμός αιτημάτων που υποβλήθηκαν

Τους μεγίστους χρόνους εξυπηρέτησης για κάθε προσφερόμενη εργασία - υπηρεσία, 

τους καθορίζει η Διοίκηση σε συνεργασία με κάθε Τμήμα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.9 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΩ

απο το Μέγιστο

ν/*
‘Ο
3.

CD

Ο.
<

Πηγη: Δ ημος Αμαρούσιου

Τα Ποιοτικά Χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενη εργασία - υπηρεσία, τα 

καθορίζει η Διοίκηση και μπορεί να είναι:

□ Αν προσφέρεται σε χρόνους κάτω από τους χρόνους μέγιστης ανοχής

□ Αν η ποιότητα ήταν ΚΑΑΗ - ΜΕΤΡΙΑ - ΚΑΚΗ

□ Αν η συμπεριφορά του προσωπικού ήταν ΚΑΑΗ - ΜΕΤΡΙΑ - ΚΑΚΗ κατά την 

εκτέλεσή της
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Επίσης, για κάθε Υπηρεσία - Τμήμα λειτουργεί διαδικασία Μέτρησης Βαθμού 

Ικανοποίησης και προσδιορισμού αιτίων μη ανταπόκρισης στις ανάγκες - προσδοκίες, 

κάθε προσφερόμενης εργασίας-υπηρεσίας.

Επεξεργασία των Δεδομένων

Η επεξεργασία γίνεται μέσω του ειδικού Software. Κωδικοποιούνται οι Υπηρεσίες - 

Τμήματα και οι Προσφερόμενες εργασίες - υπηρεσίες ανά Τμήμα. Οι προσφερομένες 

εργασιών - υπηρεσιών ανά Τμήμα αξιολογούνται για το αν έγινε η εργασία, για το 

χρόνο διεκπεραίωσης, για την ποιότητα της, και για την συμπεριφορά του 

προσωπικού.

Εφαρμογή SPC

Ο δείκτης υπολογισμού της ικανότητας διεργασίας είναι πρακτικός και χρήσιμος για 

την παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών, και ορίζεται ως εξής:

Δείκτης Iκανάτι}τας Διαδικασίας - CPk

= Καθορισμένο άνω όριο ανοχής χρόνου εκτέλεσης - Μέση τιμή μετρήσεων (Χμ) /

3*σ

□ Αν Cpk > 1,33 :

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας με 

βάση τα standards που έχουν τεθεί.

□ Αν 1 < Cpk < 1,33 :

η λειτουργία της υπηρεσίας είναι καλή, υπάρχουν όμως περιθώρια βελτίωσης.

□ Αν Cpk < 1 :

χρειάζεται άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών από τη Διοίκηση.

Μέτρηση Τάσεων

Με βάση την εξέλιξη των μεγεθών του Customer Service σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα (τρίμηνο - εξάμηνο - έτος) δίνεται η δυνατότητα να σχηματίζεται άποψη 

για την βελτίωση ή χειροτέρευση μιας εργασίας - υπηρεσίας με το χρόνο 

στηριζόμενοι σε σχετικά διαγράμματα.
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Διαγραμμα 4.10 Μέτρηση Τάσεων

£ ~ Βελτίωση---------------“Ρ
ιλ Χειροτέρευση

\\_ ------ Linear (Βελτίωρη) I
}τ ------ Linear (Χειροτέρευση) ■

ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΤΡΙΜΗΝΑ

Πηγη: Δήμος Αμαρουσίου

4.4.3.4 Μηχανισμός Ελέγχου

Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση δημιουργήθηκε και λειτούργησε από τα πρώτα 

στάδια εφαρμογή ο Μηχανισμός Αξιολόγησης της Ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, ο Εσωτερικός Έλεγχος και η Αξιολόγηση από τους Δημότες.

Εσωτερικός Έλεγχος

Μέσω του εσωτερικού ελέγχου παρέχεται η δυνατότητα να αξιολογούμε συνεχώς το 

επίπεδο εφαρμογής των διαδικασιών του συστήματος και να εντοπίζονται τα σημεία 

που απαιτούν βελτίωση.

Στο έντυπο καταγραφής ευρημάτων εσωτερικού ελέγχου εμπεριέχονται τα:

Έλεγχος Διαδικασίας No................

Ευρεθείσα Μη Συμμόρφωση 

Διορθωτική Ενέργεια 

Ημερομηνία Ελέγχου 

Αποτέλεσμα Αξιολόγησης 

Προληπτική Ενέργεια
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4.4.3.5 Αξιολόγηση από Δημότες

Η διαδικασία αξιολόγησης από δημότες προβλέπει την σύνταξη έντυπου 

ερωτηματολογίου με δειγματοληπτική αποστολή, τηλεφωνική επικοινωνία ή 

συνέντευξη προκείμενου να υπολογισθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους δημότες ανασκοπούνται από την επιτροπή 

ποιότητας και δημιουργείται σχέδιο διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.

Με βάση τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτής η Διοίκηση είναι σε θέση να 

γνωρίζει με ακρίβεια την παρούσα κατάσταση, και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται ώστε να λαμβάνει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Η 

συστηματική διερεύνηση απόψεων των πελατών σχετικά με την αναμενόμενη 

απόδοση, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους είναι το σημαντικότερο εργαλείο της 

Διοίκησης.

4.4.3.6 Σύστημα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημιουργία Οργανωτικής Υποδομής

□ δημιουργία επιτροπής ποιότητας με πρόεδρο τον δήμαρχο

□ δημιουργία ομάδων εργασίας

□ οι διαδικασίες σχεδιάζονται από τις ομάδες εργασίας & εγκρίνονται από την 

επιτροπή ποιότητας

Εκπαίδευση και Συμμετοχή του Προσωπικού

Η εκπαίδευση και η συμμετοχή του προσωπικού στις ομάδες εργασίας του 

συστήματος ποιότητας αποσκοπεί στην δημιουργία μεταξύ των τμημάτων της 

φιλοσοφίας του εσωτερικού πελάτη. ‘Εσωτερικός πελάτης’ είναι το πρόσωπο που 

δέχεται εργασία - υπηρεσία από άλλον μέσα στον οργανισμό. Όταν αρχίσει ο 

διάλογος μεταξύ εσωτερικού προμηθευτή και εσωτερικού πελάτη τότε αρχίζει η 

δημιουργία κουλτούρας ποιότητας.

Δημιουργούνται ανάλογες φόρμες - έντυπα μέτρησης & αξιολόγησης των 

προσφερόμενων εργασιών - υπηρεσιών μεταξύ των τμημάτων εφαρμόζοντας την
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αρχή Pareto και η διοίκηση καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας προσφερόμενων 

υπηρεσιών μεταξύ των τμημάτων.

Εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών και Λογισμικού

Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της χρήσης 

συστημάτων ποιότητας, παρέχοντας λειτουργίες όπως:

□ on line συνδέσεις για αυτόματη εισαγωγή δεδομένων

□ σύνδεση με τράπεζες δεδομένων για ταχύτερη και αρτιότερη ενημέρωση

□ πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες του δήμου καθώς 

και την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου

4.4.4 Αποτελέσματα Εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας

Τα κυριότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης

Ποιότητας ISO 9001:2000, είναι:

□ Μείωση του χρόνου αναμονής των Δημοτών στο Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο

□ Βελτίωση λειτουργίας Πολεοδομίας (Μείωση χρόνου έκδοσης αδειών και 

απάντησης σε καταγγελίες)

□ Βελτίωση παρακολούθησης Οφειλομένων - Βελτίωση Εσόδων.

□ Βελτίωση λειτουργίας Τμήματος Προμηθειών

□ Βελτίωση λειτουργίας Αποθήκης Διαχείρισης υλικών

□ Μείωση του χρόνου αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων

α Βελτίωση συστήματος παρακολούθησης Πεζοδρομίων - Οδοστρωμάτων

□ Σημαντική μείωση των παραπόνων που αφορούσαν φωτισμό, απομάκρυνση 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων, παρέμβασης για επισκευές στους δρόμους κλπ.

□ Σημαντική μεταβολή της συμπεριφοράς μεγάλου μέρους του προσωπικού και 

βελτίωση της απόδοσής του.
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ.___________________

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η λέξη ποιότητα αποτέλεσε την ‘ηχηρή’ λέξη της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζει και 

σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς στις εξελίξεις. Αυτό που παρατηρούμε είναι 

ότι πλέον υπάρχει σε κάθε μορφή δραστηριότητας, στα προϊόντα, τις διαδικασίες, 

στις υπηρεσίες.

Η ποιότητα δεν είναι μια έννοια στατική. Η εξέλιξη της ποιότητας τις τελευταίες 

δεκαετίες, όπως έχει ειπωθεί ήδη νωρίτερα, οδήγησε σήμερα να μιλάμε για 

ικανοποίηση του πελάτη και συνεχή βελτίωση.

Αν και η ποιότητα ξεκίνησε ως ανάγκη στην παραγωγική διαδικασία για την 

ανάπτυξη προϊόντων με προδιαγραφές, ήταν αναπόφευκτο να επεκταθεί και στον 

τομέα των υπηρεσιών. Σήμερα, ακόμη και σε πολλές βιομηχανικές χώρες, ο τομέας 

των υπηρεσιών έχει γίνει ο κύριος παράγοντας της οικονομίας τους. Οι καταναλωτές 

πάντα επιζητούσαν ποιοτικές υπηρεσίες και ικανοποίηση των προσδοκιών τους και 

αυτό καλούνται να καλύψουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί.

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί, έχουν ως στόχο την 

επίτευξη της ποιότητας. Το πλέον ευρέως διαδεδομένο πρότυπο ποιότητας που έχει 

καθιερωθεί διεθνώς, είναι το ISO 9000. Με αφετηρία το 1987, σήμερα ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί έως το τέλος του 2002 έχει φτάσει τις 561.747 

σε σύνολο 159 χωρών, σημειώνοντας μια αύξηση 10% από το 2001. Το 2002 στην 

Ελλάδα υπάρχουν πιστοποιημένες 3180 επιχειρήσεις από τις οποίες 540 με ISO 

9001:2000. Το νούμερο αυτό παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια 

(2325 έως το τέλος του 2001), αν και υπολείπεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αν και η πολιτική ποιότητας υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε από τις κυβερνήσεις για 

να εφαρμοστεί στον ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι οργανισμοί δεν κινήθηκαν με την 

ίδια ταχύτητα. Σε πολλές χώρες, δόθηκαν κίνητρα στις επιχειρήσεις αλλά και 

οικονομική ενίσχυση για να εφαρμόσουν συστήματα ποιότητας και να 

πιστοποιηθούν. Οι κύριοι λόγοι για την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στον 

ιδιωτικό τομέα είναι η ένταση του ανταγωνισμού, η δημοσιότητα που έχει δοθεί και 

βέβαια ο απώτερος στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των πελατών και των εσόδων.
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Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, ο δημόσιος τομέας δεν χαρακτηρίζεται από 

συνθήκες ανταγωνισμού και δεν ακολουθεί τους εμπορικούς κανόνες. Οι πολίτες δεν 

έχουν τη δυνατότητα επιλογής άλλου φορέα και οι στρατηγικοί του στόχοι μπορεί 

απλά να είναι πολιτικοί.

Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο υπάρχει η τάση για διεκδίκηση ποιοτικών 

δημοσίων υπηρεσιών. Η έννοια των ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών αποτελούσε 

πάντα ζητούμενο από τους ‘πολίτες-πελάτες’ και η κριτική ήταν έντονη προς αυτήν 

την κατεύθυνση.

Η φιλοσοφία της ‘αξίας του χρήματος’ έχει φέρει επανάσταση στη δημόσια διοίκηση, 

ξεκινώντας από τις ανεπτυγμένες χώρες και τα τελευταία χρόνια και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν υπάρξει πιέσεις για 

θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή. Κάτω από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις 

υπερεθνικές αγορές και τις ανάγκες για την ανάπτυξη διεθνών δομών, οι κυβερνήσεις 

προσανατολίστηκαν σε πιο ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η ανάγκη να βρεθούν 

καινοτόμες λύσεις στα περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα, έκανε πιο αισθητή την 

ανάγκη να μεταβούμε από τις παραδοσιακές, ιεραρχικές δομές σε πιο ευέλικτες και 

απελευθερωμένες.

5.1 Λογοι Εφαρμογής Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Εξετάζοντας τόσο το διεθνές αλλά και τον ελληνικό χώρο παρατηρούμε ότι οι λόγοι 

για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς 

μπορούν να χωριστούν σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες:

Εσωτερική ανασκόπηση και βελτίωση λειτουργιών. Οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται 

ότι για να λειτουργήσουν καλύτερα θα πρέπει να έχουν καλύτερη γνώση για τους 

ιδίους. Ένας οργανισμός που γνωρίζει τον εαυτό του μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 

δυνάμεις του και να ξεπεράσει τις αδυναμίες του. Εντοπίζοντας της απόσταση μεταξύ 

του αυτού που είναι και ευτού που θέλει να είναι, τον βοηθάει να αντιληφθεί το που 

και πόσο μπορεί να βελτιωθεί.

Ικανοποίηση των απαιτήσεων των ‘πολιτών-πελατών’. Αυτό σημαίνει αλλαγή του 

οργανισμού από ένα γραφειοκρατικό οργανισμό σε οργανισμό με εστίαση στον 

πολίτη. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιάζονται σωστά οι υπηρεσίες
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ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης, να γίνονται μετρήσεις για την καταγραφή του 

βαθμού ικανοποίησης του και να δημιουργούνται νέες υπηρεσίες για να καλύπτουν 

τυχόν νέες ανάγκες των πολιτών. Η μέτρηση δεν είναι μια απλή καταγραφή αλλά 

μπορεί και πρέπει να βοηθήσει ώστε να οριστούν νέοι στόχοι βελτίωσης. 

Δημοσιότητα. Το θέμα της ποιότητας έχει αποκτήσει σημαντική δημοσιότητα. Έχει 

παρατηρηθεί ότι η δημοτικότητα μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για υιοθέτηση 

κάτι καινούργιου. Υπάρχουν μάλιστα μελέτες που προσπαθούν να συσχετίσουν το 

βαθμό δημοσιότητας με τον αριθμό πιστοποιήσεων. 5Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι 

στο δημόσιο τομέα οι αποφάσεις λαμβάνονται από εκλεγμένους και διορισμένους 

αντιπροσώπους.

Διεθνής χαρακτήρας. Η δυνατότητα που δίνεται στους οργανισμούς να αποκτήσουν 

κάποιες διεθνείς φόρμες και δομές, διευκολύνει τη συνεργασία και επικοινωνία 

μεταξύ τους. Επίσης, λειτουργεί στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης καθώς οι 

καλύτερες επιδόσεις μπορούν να ‘παρακολουθηθούν’ και να αποτελόσουν πηγές νέων 

ιδεών και αλλά και στόχων βελτίωσης.

Νέες σύγχρονες μορφές και μέθοδοι διοίκησης. Οι κοινωνικές απαιτήσεις 

εξελίσσονται και είναι επιθυμητό οι δημόσιοι φορείς να μπορούν να τις ακολουθούν 

και ακόμη καλύτερα να τις προλαμβάνουν. Η διοίκηση θα πρέπει να έχει στα χέρια 

της τα κατάλληλα εργαλεία που θα της επιτρέψουν να προχωρήσει σε αυτήν την 

κατεύθυνση.

Εξετάζοντας τους λόγους για υιοθέτηση Σ.Δ.Π. στους δήμους Νεάπολης και 

Αμαρουσίου, παρατηρούμε ότι πέρα από τους λόγους που ήδη αναφέραμε, ένας 

επιπλέον λόγος είναι η επιθυμία των δήμων να πρωτοπορήσουν και να αποτελόσουν 

παράδειγμα και πρότυπο προς την ίδια κατεύθυνση και για άλλους δήμους και όχι 

μόνο. Αλλωστε οι δήμοι αυτοί ήταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που αποφάσισαν να 

αποκτήσουν πολιτική ποιότητας.

Και οι δύο δήμοι επιδίωξαν με την πιστοποίηση κατά ISO 9000, να εξασφαλίσουν 

στους δημότες τους καλύτερες υπηρεσίες.

5 Reinholde Iveta, ‘Quality in Latvian Public Sector: Where to go?’, The 10th NISPAcee Annual 
conference, 25-27 April 2002, Cracow, Poland
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Ο δήμος Νεάπολης υιοθέτησε τη φιλοσοφία της "μίας στάσης". Η ανταπόκριση στα 

αιτήματα των δημοτών είναι άμεση και αποτελεσματική, με στόχο την ταχεία 

εξυπηρέτηση και την απλούστευση των διαδικασιών.

Ο δήμος Αμαρουσίου επιδίωξε αντίστοιχα ταχεία εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στα 

αιτήματα, με έμφαση στην τηλεξυπηρέτηση καθώς και φιλικότητα στην επικοινωνία 

του προσωπικού με τους πολίτες. Ένα άλλο στοιχείο των στόχων του δήμου είναι η 

ικανοποίηση των εσωτερικών πελατών του δήμου, δηλαδή των εργαζομένων και η 

ανάπτυξη κινήτρων για την ενεργή συμμετοχή τους. Επιπρόσθετα, στόχος είναι και η 

ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους δημότες.

Και στους δύο δήμους η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ήταν βασικό στοιχείο για 

την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας.

Δεν είναι σκοπός να υιοθετηθεί ένα Σ.Δ.Π. και να πιστοποιηθεί ένας οργανισμός, 

απλά λόγο της πίεσης ή μέσω της επιβολής οδηγιών και κανονισμών. Ένα Σ.Δ.Π. θα 

πρέπει να υιοθετηθεί με στόχο να γίνει αποτελεσματική η διοίκηση. Σε διαφορετικό 

λόγο, η εφαρμογή ISO 9000 θα μπορούσε να καταλήξει ως μέρος της ετήσιας 

έκθεσης του οργανισμού. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα όπου η 

πιστοποίηση γίνεται για να υπάρχει η διαπίστευση, που μερικές φορές είναι 

προαπαιτούμενη.

5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9000

Με στοιχεία που προκύπτουν από εκθέσεις του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης- 

ISO, ο αριθμός πιστοποιήσεων με ISO 9000 της δημόσιας διοίκησης για τα έτη 1998 

και 1999, ήταν 689 και 2086 αντίστοιχα. Με στοιχεία του 2000 σε ένα δείγμα 792 

δημοσίων οργανισμών, 148 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είχαν πιστοποίηση 

ISO 9000. Στους δημόσιους οργανισμούς περιλαμβάνονται υπουργεία, ομοσπονδιακά 

γραφεία, κρατικά τμήματα κα.14

Πέρα από τους λόγους για εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, θα πρέπει να 

αναφέρουμε και τους λόγους που το πρότυπο ISO 9000 επιλέγεται κατά κόρων.

14 http://www.mampu.gov.my/mampueng/admin/msiso/iso.htm
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Εκτός από το ISO 9000, υπάρχουν και άλλα συστήματα όπως το EFQM για το 

δημόσιο τομέα, το 5S καθώς και πολιτικές που εφαρμόζονται από κάθε χώρα όπως η 

‘Best Value’ στο Ην. Βασίλειο, η ‘New Public Management’ στην Νέα Ζηλανδία και 

αλλού. Μπορεί επίσης, να εφαρμοστεί συνδυασμός από κάποια μοντέλα.

Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε το ISO 9000, θα πρέπει να αναφέρουμε τα ιδιαίτερα 

στοιχεία που το αναδεικνύουν από τα υπόλοιπα και το έχουν καθιερώσει:

Ευελιξία και προσαρμογή, είναι από τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και το 

κάνουν εύκολο να υιοθετηθεί από το δημόσιο τομέα.

Διεθνής αναγνώριση, η απόκτηση ενός διεθνούς προτύπου δίδει αναγνωρισιμότητα 

σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δημοσιότητα, είναι πάντα σημαντικός παράγοντας για την όποια επιλογή.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου ISO 9000, που αποβλέπουν οι δήμοι είναι 

προς τους δημότες, τον ίδιο το δήμο αλλά και προς τους εργαζόμενους:

Ποιοτικές υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του δημότη, η διεκπεραίωση των αιτημάτων 

του και η μείωση του χρόνου αντιμετώπισης προβλημάτων είναι τα στοιχεία που 

καθορίζουν την ικανοποίηση του πολίτη. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών είναι 

υποχρέωση και απαίτηση.

Καλύτερη εσωτερική οργάνωση. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση των 

καθημερινών λειτουργιών, στην αύξηση της ροής των εργασιών διευκολύνοντας τους 

ίδιους τους εργαζόμενους στην εργασία τους και κατ’ επέκταση και στους πολίτες. 

Σωστή οργάνωση σημαίνει επίσης, απλούστευση διαδικασιών, μείωση της 

γραφειοκρατίας και αντιμετώπιση φαινομένων συσσώρευσης.

Συνεχής βελτίωση του οργανισμού. Ο οργανισμός δεν είναι κάτι στατικό, αλλά 

πρέπει να έχει μία δυναμική. Η μέτρηση των επιδόσεων του, η ‘παρακολούθηση’ 

οργανισμών με τις καλύτερες επιδόσεις, τον ανατροφοδοτεί και του δίνει τη 

δυνατότητα να ορίσει νέους στόχους.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πολύ συχνά ακούμε για ανάγκες σε 

προσωπικό των διαφόρων δημοσίων οργανισμών. Η αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Η αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος 

προσωπικού και η ανάδειξη των πραγματικών ελλείψεων πρέπει να είναι ο στόχος. 

Επιπλέον, η εκπαίδευση του προσωπικού μπορεί να δώσει κίνητρα στους ιδίους και
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στον οργανισμό για βελτίωση και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Η ικανοποίηση του 

εσωτερικού πελάτη οδηγεί σε δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και μεταβολή της 

συμπεριφοράς τους. Ακόμη και αν μπορεί να μη είναι ζητούμενο από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, πολλές φορές εγκλωβίζονται στη ‘δημόσια αδράνεια’.

Μελετώντας και τους δύο δήμους, σημαντικό σημείο είναι η μέτρηση της 

ικανοποίησης των πελατών.

Ο Δήμος Νεάπολης συνέταξε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών του 

δήμου, με στόχο να ερευνήσει το επίπεδο ικανοποίησης των δημοτών του. Η μέτρηση 

έγινε με ποιοτικά χαρακτηριστικά, κακή - μέτρια - καλή - πολύ καλή - άριστη. 

Εκείνο που προκύπτει είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών δε δηλώνει αρκετά 

ικανοποιημένο από την παροχή υπηρεσιών, το χρόνο και την πληροφόρηση, ενώ 

μεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει από τη συμπεριφορά του προσωπικού.

Ο δήμος θα πρέπει να κάνει πιο συστηματικές μετρήσεις για να έχει αποτελέσματα σε 

διαφορετικούς χρόνους και να μπορεί να τα αξιολογήσει. Επίσης, το πρότυπο ISO 

9000 προβλέπει την τήρηση αρχείων για να είναι δυνατή η ανάκτηση τους. 

Ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούσαν κάποιες μετρήσεις, χάθηκαν κατά τη μεταφορά 

τους και δεν μπορούν να προκόψουν ποσοτικά στατιστικά αποτελέσματα από αυτές 

τις μετρήσεις.

Όπως προέκυψε από την επιθεώρηση του προτύπου, ο δήμος Νεάπολης θα πρέπει να 

επίσης να φροντίσει και για τη μέτρηση της ικανοποίησης του εσωτερικού πελάτη.

Στο δήμο Αμαρουσίου η μέτρηση βαθμού ικανοποίησης του πολίτη γίνεται με 

ποσοτικά χαρακτηριστικά (αριθμός, χρόνος) αλλά και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Αυτά αποτυπώνονται στο Έντυπο ‘Αιτήσεων-ΓΤαραπόνων’ και επεξεργάζονται 

στατιστικά.

Στο δήμο καθιερώθηκαν Δείκτες Ποιότητας και Αποδοτικότητας, που αποτελεί από 

τα ουσιαστικότερα στάδια βελτίωσης της ποιότητας. Ορίστηκαν δύο βασικοί δείκτες:

Βαθμός Ικανοποίησης - Customer Service Level (Basic) C. S. L.B, που δείχνει τον 

αριθμό αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν σε σχέση με αυτά που υποβλήθηκαν και
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Μέγιστος Βαθμός Ικανοποίησης - Customer Service Level (Standard) C. S. L.s, που 

δείχνει τον αριθμό αιτημάτων που ικανοποιήθηκαν σε καθορισμένους χρόνους σε 

σχέση με αυτά που υποβλήθηκαν.

Με βάση την εξέλιξη των μεγεθών του Customer Service σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα (τρίμηνο-εξάμηνο-έτος) δίνεται η δυνατότητα να σχηματίζεται άποψη για 

την βελτίωση ή χειροτέρευση μιας εργασίας-υπηρεσίας με το χρόνο και να μπορεί να 

προσδιοριστεί η τάση. Από το σχετικό διαγράμματα μέτρησης τάση, προκύπτει η 

αύξηση της βελτίωσης και η μείωση της χαμηλής απόδοσης.

Επίσης, στο δήμο Αμαρουσίου καταγράφηκαν στοιχεία που αφορούν, το πλήθος των 

αιτημάτων και κατανομή τους ανά υπηρεσία και συνοικία. Αυτό επιτρέπει τον 

καλύτερο σχεδίασμά και λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Πολύ σημαντική είναι η πολιτική του δήμου για τους εσωτερικούς πελάτες. Η 

εκπαίδευση, η συμμετοχή του προσωπικού έχει ως στόχο να δώσει κίνητρα για τη 

δραστηριοποίηση αλλά και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο 

δημόσιο τομέα είναι:

Νοοτροπία - Κουλτούρα. Αποτελεί την κυριότερη δυσκολία για οποιαδήποτε αλλαγή 

στο δημόσιο τομέα. Η αδράνεια πολλές φορές κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την αντίληψη 

των λόγων εφαρμογής συστήματος ποιότητας. Η αρχική αντίδραση των εργαζομένων 

είναι δυσπιστία και άρνηση στην αλλαγή. Η εφαρμογή ISO 9000 μπορεί να θεωρηθεί 

ότι αποτελεί επιβάρυνση στην εργασία και στον χρόνο των εργαζομένων και ότι 

επιφέρει περισσότερη γραφειοκρατία. Επίσης, αρνητικά αντιμετωπίστηκε και η 

ανάγκη μετακίνησης προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του δήμου.

Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων κυρίως ΥΕ, 

για τους οποίους η συμπλήρωση των εντύπων δεν είναι κάτι οικείο και 

αντιμετωπίζεται ως κάτι μη χρήσιμο αλλά και επιβαρυντικό για την εργασία τους.

Κόστος πιστοποίησης. Και στις δύο περιπτώσεις το κόστος πιστοποίησης επιβαρύνει 

αποκλειστικά το ίδιο το δήμο. Η οικονομική κατάσταση του δήμου είναι σημαντικό 

στοιχείο για την απόφαση προς τη διαπίστευση.

92



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συναίνεση για την απόφαση. Οι πολιτικές διαφωνίες ή συμφωνίες είναι αυτές που θα 

πρέπει να δώσουν ένα ελάχιστο βαθμό συναίνεσης για την ομαλή αποδοχή μιας 

τέτοιας απόφασης.

5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εξετάζοντας την ελληνική πραγματικότητα, η πιστοποίηση των επιχειρήσεων με ISO 

9000 ακολουθεί ανοδική πορεία. Πρόσφατα και στο δημόσιο τομέα έχουν αρχίσει να 

γίνονται βήματα για τη βελτίωση της λειτουργίας του μέσω της υιοθέτησης 

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Ειδικότερα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του δημόσιου τομέα, ο ρόλος 

τους διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Όλοι όμως έχουν κάτι κοινό, είναι το 

επίπεδο του κράτους που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Ο ρόλος τους και οι 

λειτουργίες τους έχουν άμεση σχέση με τους πολίτες και τη ζωή τους.

Με τη σημαντική μετακύλιση αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία προς τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης-ΟΤΑ, όπως καθορίζεται από τις πρόσφατες 

νομοθετικές ρυθμίσεις στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και 

αρμοδιοτήτων για τους ΟΤΑ.

Ένας δήμος μπορεί να παραλληλιστεί με μια επιχείρηση, που έχει τεράστια γκάμα 

προϊόντων/υπηρεσιών, χιλιάδες πελάτες/πολίτες, μερικές εκατοντάδες προμηθευτές, 

διεύθυνση/διοίκηση που αλλάζει κάθε τέσσερα χρόνια, υψηλά νομοθετικά εμπόδια 

δράσης, υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των πελατών/πολιτών και τέλος μερικές 

εκατοντάδες εργαζομένους καλά οργανωμένους σε σωματεία.

Έχει να αντιμετωπίσει θέματα όπως: κακός συντονισμός, ανίχνευση ημιδομημένων 

και αδόμητων πληροφοριών, κακή συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας 

διοίκησης, κακή επικοινωνία με τους δημότες. Επίσης, οι νέες αρμοδιότητες 

βαρύνουν ακόμη περισσότερο τα οικονομικά του οργανισμού κάνοντας απαίτηση την 

καλύτερη και πλήρη αξιοποίηση όλων των πόρων, τη μείωση του κόστους 

λειτουργίας και την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν απαραίτητη μια οργανωμένη, 

δομημένη και λειτουργική τοπική αυτοδιοίκηση. Η αποτελεσματικότητα στη 

λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι στόχος και θα πρέπει να βασιστεί σε
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αποδοτικά και ελεγμένα συστήματα διοίκησης. Η διοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει 

εργαλεία που θα μπορέσουν να φέρουν αλλαγές στις δομές που δεν ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες ανάγκες, θα μπορέσουν να δώσουν τις πληροφορίες για την 

αντιμετώπιση των ‘κρυφών’ προβλημάτων και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του 

οργανισμού.

Οι εξελίξεις είναι συνεχείς και οι οργανισμοί θα πρέπει να προχωρήσουν στις 

αναγκαίες αλλαγές για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες.

Τα παραδείγματα εφαρμογής ISO 9000 στους δήμους, όπως μελετήθηκαν, έχουν να 

δείξουν θετικά αποτελέσματα χωρίς να είναι πανάκεια. Οι δήμοι Νεάπολης και 

Αμαρουσίου μπόρεσαν να αποκτήσουν καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους, 

καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον, δυνατότητα να κατανοηθούν οι 

μεταβαλλόμενες απαιτήσεις μέσα από μία ανάλυση που να βασίζεται σε στοιχεία και 

γνώση, δυνατότητα να θέτουν στόχους ακόμη και με περιορισμένη εμβέλεια από 

άποψη χρόνου και αξίας, δυνατότητα να συσχετίζουν τους στόχους με τα μέσα που 

χρειάζονται για την υλοποίηση τους. Επίσης, κατέγραψαν τη ροή εργασιών και 

διαδικασιών τους, απέκτησαν δυνατότητες ελέγχου και εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων της οργανωσιακής δράσης και δυνατότητες αυτοαξιολόγησης. 

Απώτερος στόχος θα πρέπει να παραμένει η ικανοποίηση του πολίτη και η συνεχής 

βελτίωση, μέσα από τη βιωματική μάθηση.

‘ένας από τους λόγους για την υιοθέτηση προτύπων και μοντέλων οφείλεται στην 

αναγνώριση ότι στο δημόσιο τομέα, όπου οι συνήθεις εμπορικοί κανόνες δεν έχουν 

ισχύ, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας είναι απαραίτητα ως επιπρόσθετα 

συστήματα ελέγχου’ (Pollitt and Bouckaert, 2000).
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1.0 ΣΚΟΠΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας είναι μία συνοπτική παρουσίαση του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης. Περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με την οργανωτική δομή και την λειτουργία των υπηρεσιών του, καθώς επίσης 
αναφέρεται στις διαδικασίες και διεργασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η παροχή 
υπηρεσιών, έτσι ώστε να εκπληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των δημοτών.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει :

> Την Πολιτική Ποιότητας, η οποία είναι σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με 
την γενικότερη πολιτική και κοινωνική ευθύνη των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης

> Τον καθορισμό ρεαλιστικών επιτελικών και στρατηγικών στόχων ποιότητας που 
πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά για την υλοποίηση της 
Πολιτικής Ποιότητας

> Την οργανωτική δομή του Δήμου, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τις 
υπευθυνότητες των υπηρεσιών

> Την περιγραφή των δραστηριοτήτων των κεχωρημένων λειτουργιών της 
Διαχείρισης της Ποιότητας με παραπομπές, όπου απαιτείται, σε αυτόνομες 
διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

> Την παραπομπή σε τεχνικά έγγραφα και στοιχεία που καθορίζουν τις 
λεπτομέρειες των εργασιών και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά την 
απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

> Τις διεργασίες για την διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Η τήρηση των αναφερόμενων σε αυτό είναι υποχρεωτική για το σύνολο των 
εργαζομένων στον Δήμο ανεξαρτήτως από το επίπεδο της ιεραρχίας ή τη θέση 
εργασίας.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι διαδικασίες και οι οδηγίες εργασίας έχουν διαμορφωθεί, 
έτσι ώστε να εκπληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και ISO 
9004:2000.
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1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το περιγραφόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αφορά το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τις, υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης προς τους 
δημότες, οι οποίες υπηρεσίες απορρέουν από την σχετική νομοθεσία και αποτελούν 
υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας αφορά επίσης και όλες τις δραστηριότητες για τον σχεδίασμά και την 
κατασκευή των τεχνικών έργων.

Τα προβλεπόμενα από το παρόν Εγχειρίδιο εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις 
υφισταμένες δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και σε κάθε νέα.

Περιλήψεις του Εγχειριδίου σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιούνται 
κατά την κρίση του Δημάρχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με το 
περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου και καλύπτονται πλήρως από αυτό.

Μετά την επίσημη πιστοποίηση του Συστήματος Ποιότητας, η χρήση του παρόντος 
Εγχειριδίου εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του Διαπιστευμένου Φορέα 
Πιστοποίησης.

1.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Μετά την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων, η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να 
χρησιμοποιεί συνεχώς το παρόν Εγχειρίδιο με σκοπό :

> την ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου επί του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας

> τον σχεδίασμά και την εκτέλεση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας 
(Επιθεώρηση Πρώτου Μέρους)

> την αξιολόγηση του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το 
σχεδίασμά και την υλοποίηση Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους και την επίσημη 
πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 9001:2000 από Διαπιστευμένους Φορείς 
Πιστοποίησης

'*■ την απόδειξη ότι οι υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζουν τους κανόνες 
Διασφάλισης Ποιότητας κατά την παροχή υπηρεσιών στους δημότες 

Η διανομή του παρόντος εγχειριδίου στους αποδέκτες του Δήμου και στον Οργανισμό 
Πιστοποίησης γίνεται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας.
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2.0 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2000 κατά τρόπο, ώστε τα άρθρα των απαιτήσεων του προτύπου να σχετίζονται 
με τα κεφάλαια του Εγχειριδίου.

Έτσι, οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 5 του προτύπου ISO 9001:2000 περιλαμβάνονται 
στο κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου Ποιότητας, κ.ο.κ.

Ειδικότερα, στα κεφάλαια 4 έως 8 του παρόντος Εγχειριδίου αναφέρονται συνοπτικά 
τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, τα οποία σχεδιάστηκαν, 
εγκαταστάθηκαν και χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
προτύπου ISO 9001:2000.

Όπου ο αναγνώστης παραπέμπεται σε αυτόνομες διαδικασίες αυτό σημαίνει ότι 
κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε λεπτομερέστερη ανάλυση της ροής των ενεργειών και 
του τρόπου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
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3.0 ΟΡΟΙ & ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικά
Η ενσωμάτωση των παρακάτω ερμηνειών τεχνικών όρων περί την ποιότητα που 
χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη του Εγχειριδίου και των εγγράφων και στοιχείων 
χαμηλότερου επιπέδου, κρίθηκε σκόπιμη, αφενός μεν για την υποβοήθηση των 
αναγνωστών, αφετέρου δε, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών ή διχογνωμιών.

Ποιότητα
Ο βαθμός με τον οποίο ένα σύνολο υπαρκτών χαρακτηριστικών εκπληρώνει 
(ικανοποιεί) τις εκφρασμένες και συναγόμενες απαιτήσεις.

Απαίτηση
Η εκφρασμένη και γενικά συναγόμενη ή υποχρεωτική ανάγκη ή προσδοκία.

Ικανοποίηση Πολίτη
Η αντίληψη του πολίτη για τον βαθμό με τον οποίο εκπληρώνονται οι απαιτήσεις του.

Σύστημα Διαχείρισης
Το σύστημα που καθορίζει την πολιτική ποιότητας, τους αντικειμενικούς σκοπούς και 
υλοποιεί τους στόχους αυτούς.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Το σύστημα διαχείρισης που κατευθύνει και ελέγχει έναν οργανισμό, όσον αφορά την 
ποιότητα.

Πολιτική Ποιότητας
Το σύνολο των προθέσεων και γενικών κατευθύνσεων της εταιρείας, όσον αφορά την 
ποιότητα, όπως αυτές εκφράζονται επίσημα από τη διοίκησή της.

Διαχείριση Ποιότητας
Οι συντονισμένες δραστηριότητες που κατευθύνουν και ελέγχουν έναν οργανισμό, 
όσον αφορά την ποιότητα.
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Έλεγχος Ποιότητας
Μέρος των ενεργειών της Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζονται για την 
επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων ποιότητας.

Διασφάλιση Ποιότητας
Μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στο να 
παράσχουν εμπιστοσύνη στο ότι οι απαιτήσεις ποιότητας θα εκπληρωθούν 
(ικανοποιηθούν).

Βελτίωση Ποιότητας
Μέρος των προγραμματισθέντων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στο να 
αυξήσουν την ικανότητα εκπλήρωσης των απαιτήσεων της ποιότητας.

Συνεχής Βελτίωση
Οι επαναληπτικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό να αυξήσουν την ικανότητα 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων.

Αττοτελεσματικότητα
Ο βαθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες δραστηριότητες 
και επιτυγχάνονται (υλοποιούνται) τα προγραμματιζόμενα αποτελέσματα (στόχοι).

Αττοδοτικότητα
Η σχέση μεταξύ των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 
και των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν.

Προϊόν / Παρεχόμενη Υπηρεσία
Τα αποτελέσματα μιας ομάδας αλληλένδετων ή αλληλεπιδρόμενων δραστηριοτήτων 
(activities) που μεταβάλλουν τα εισερχόμενα δεδομένα (inputs) σε εξερχόμενη 
παραγωγή (outputs), (π.χ. υπηρεσία, λογισμικό, υλισμικό, παραγόμενα υλικά, αγαθά, 
κτλ.).

Ιχνηλασιμότητα
Η δυνατότητα ανίχνευσης του ιστορικού, της εφαρμογής ή της θέσης ενός 
αντικειμένου ή μίας δραστηριότητας, ή συναφών αντικειμένων ή δραστηριοτήτων, τα 
οποία είναι υπό θεώρηση.
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Μη Συμμόρφωση
Η μη ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων.

#

Ελάττωμα
Η μη ικανοποίηση απαιτήσεων που σχετίζονται σε μια προβλεπόμενη ή 
προδιαγεγραμμένη χρήση.

Διορθωτική Ενέργεια
Ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει την αιτία μιας ανιχνευθήσας μη - 
συμμόρφωσης ή άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Προληπτική Ενέργεια
Η ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει την αιτία εμφάνισης μιας πιθανής μη - 
συμμόρφωσης ή άλλων ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Διόρθωση
Η ενέργεια που αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει μια ανιχνευθείσα μη -συμμόρφωση.

Προδιαγραφή
Το έγγραφο που ορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένα 
προϊόν ή μία υπηρεσία.

Σημείωση
Μία προδιαγραφή μπορεί να σχετίζεται με δραστηριότητες (π.χ. έγγραφα διαδικασιών, 
προδιαγραφές διεργασιών και δοκιμών), ή προϊόντα (π.χ. προδιαγραφές προϊόντος, 
προδιαγραφές επίδοσης και σχεδιασμού).

Έλεγχος
Η αξιολόγηση συμμόρφωσης μέσω παρακολούθησης και κρίσης υποστηριζόμενη από 
κατάλληλη μέτρηση ή εκτέλεση δοκιμής ή έλεγχο συνέπειας με προδιαγραφές.
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Ανασκόπηση
Οι δραστηριότητες που λαμβάνονται για να προσδιοριστεί η καταλληλότητα, η 
επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του υποκείμενου θέματος, ώστε να υλοποιούνται 
οι προγραμματισμένοι αντικειμενικοί σκοποί.

Επιθεώρηση
Η συστηματική, ανεξάρτητη και έγγραφη διεργασία προσδιορισμού τεκμηρίων 
επιθεώρησης και αντικειμενικής αξιολόγησης αυτών, ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός 
με τον οποίο ικανοποιούνται τα κριτήρια επιθεώρησης.

Κριτήρια Επιθεώρησης
Το σύνολο της πολιτικής, των δραστηριοτήτων ή των απαιτήσεων που 
χρησιμοποιούνται ως βάση αναφοράς για την επιθεώρηση.

Τεκμήριο Επιθεώρησης
Τα αρχεία, οι εκθέσεις γεγονότων ή άλλες πληροφορίες, που σχετίζονται με τα 
κριτήρια επιθεώρησης και τα οποία είναι επιβεβαιώσιμα / επικυρωμένα.

Σημείωση
Τα τεκμήρια επιθεώρησης μπορεί να είναι ποιοτικά ή ποσοτικά.

Έλεγχος Λειτουργίας Οργάνων ή Εξοπλισμού Μετρήσεων και Δοκιμών
Σύνολο λειτουργιών που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι συγκεκριμένος 
Εξοπλισμός Μετρήσεων / Δοκιμών είναι σε κατάσταση συμφωνίας με τις απαιτήσεις 
της προοριζόμενης χρήσης του. Ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει συνήθως μεταξύ των 
άλλων, βαθμονόμηση, οποιαδήποτε αναγκαία ρύθμιση ή επισκευή και επακόλουθη 
επαναβαθμονόμηση, καθώς και οποιαδήποτε απαιτούμενη τοποθέτηση ετικετών και 
σφραγισμάτων.
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4.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο Δήμος Νεάπολης έχει εγκαταστήσει, εφαρμόσει και συντηρεί Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας, το οποίο και βελτιώνει συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2000.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) είναι το μέσο για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη σχετική νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις των δημοτών και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών.

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι επίσης η διασφάλιση της 
ποιότητας στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες να είναι απαλλαγμένες από λάθη, να παρέχονται στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Κατά τη δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ορισθεί οι 
διεργασίες που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και συνεχή βελτίωσή του, καθώς 
και την αλληλουχία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διεργασιών αυτών. Οι 
διεργασίες αυτές αφορούν τις διοικητικές δραστηριότητες του Δήμου, τις 
δραστηριότητες διαχείρισης πόρων, τις δραστηριότητες για την υλοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις δραστηριότητες για την κατασκευή των τεχνικών έργων, 
καθώς και τις δραστηριότητες για την παρακολούθηση και μέτρηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των διεργασιών.

Οι διεργασίες του Δήμου Νεάπολης και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις έχουν 
περιγράφει με διαγράμματα ροής και παρουσιάζονται στο ΣΔΠ του Δήμου. 
(Παράρτημα Β) Οι διεργασίες τεκμηριώνονται μέσα από τις διαδικασίες του ΣΔΠ.

Ο Δήμος καθορίζει μέσα από το ΣΔΠ τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεθόδους για 
την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των διεργασιών. Επίσης, 
εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών για την 
εφαρμογή των διεργασιών. Οι διεργασίες του ΣΔΠ παρακολουθούνται, μετρούνται και 
αναλύονται, ενώ εφαρμόζονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη των 
προγραμματισμένων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους. (ΔΔ 2.1)
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4.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

4.2.1 Γενικότητες
Μέσω της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου 
Νεάπολης καθορίζονται με σαφήνεια οι ενέργειες για την εφαρμογή, τον έλεγχο 
και την βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :
• τη δήλωση της πολιτικής ποιότητας
• τους ετήσιους στόχους ποιότητας
• το παρόν εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει μια 

σύντομη περιγραφή του ΣΔΠ και παραπέμπει στις σχετικές διεργασίες του 
ΣΔΠ

• τις διαδικασίες, οι οποίες απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία 
των υπηρεσιών του Δήμου

• τα έγγραφα που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδίασμά, την 
λειτουργία, τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και

• τα αρχεία ποιότητας που αποδεικνύουν την τήρηση και βελτίωση του 
Συστήματος

Η έκταση της τεκμηρίωση έγινε μετά από συνεκτίμηση των απαιτήσεων του 
προτύπου ISO 9001:2000 της οργανωτικής δομής του Δήμου, της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων και της αλληλεπίδρασής τους.

4.2.2 Εγχειρίδιο για την Ποιότητα
Το παρόν εγχειρίδιο είναι μέρος του συνόλου της τεκμηρίωσης του Συστήματος 
Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης. Περιλαμβάνει μια συνοπτική περιγραφή του 
συστήματος και παραπέμπει στις σχετικές τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης έχει ενταχθεί το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του. Το αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας είναι :

Παροχή υπηρεσιών δημοτολογίου, κοινωνικής και πολιτισμικής 
πολιτικής, καθαριότητας περιβάλλοντος, κήπων και δενδροστοιχιών.
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Σχεδιασμός, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων του
Δήμου Νεάπολης.

♦

Η αλληλεπίδραση των διεργασιών περιγράφεται στο Παράρτημα Β.

4.2.3 Έλεγχος εγγράφων
Όλα τα έγγραφα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης 
είναι ελεγχόμενα και έχουν ενιαία μορφή και κωδικοποίηση. Η διαχείριση, ο 
έλεγχος και η κωδικοποίηση των εγγράφων, εντύπων και ηλεκτρονικών, καθώς 
και των δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας γίνεται σύμφωνα με 
την τεκμηριωμένη διαδικασία ΔΔ 1.2.

Στη διαδικασία ορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος έκδοσης, ελέγχου και 
έγκρισης κάθε εγγράφου του συστήματος.

Η διαδικασία, η οποία ακολουθείται, διασφαλίζει την επάρκεια και την 
καταλληλότητα των εγγράφων, ως προς την έκδοση, την έγκριση και την 
κωδικοποίησή τους, κατά την αρχική τους έκδοση και μετά από τις τυχόν 
τροποποιήσεις τους.

Η τροποποίηση κάθε εγγράφου αναγνωρίζεται από την κωδικοποίηση της 
έκδοσής του και το τροποποιηθέν μέρος του κειμένου φέρει, προς διευκόλυνση 
του χρήστη, ειδική σήμανση (κάθετη γραμμή στα πλαίσια του κειμένου).

Ο υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας τηρεί λίστα ελεγχόμενων εγγράφων με όλα 
τα εν ισχύ έγγραφα του ΣΔΠ, την οποία και αναθεωρεί κάθε φορά που 
προστίθεται, αποσύρεται ή τροποποιείται κάποιο από τα έγγραφα του ΣΔΠ. 
Αντίστοιχα, για την αναγνώριση των εξωτερικών εγγράφων που εντάσσονται 
στο ΣΔΠ τηρείται κατάλογος ελεγχόμενων εξωτερικών εγγράφων.

Στη διαδικασία ΔΔ 1.2 περιγράφεται επίσης ο τρόπος διανομής των εγγράφων 
του ΣΔΠ μέσω του οποίου εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των 
ισχυόντων εγγράφων είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης.
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4.2.4 Έλεγχος αρχείων
Για τα αποτελέσματα της διαχείρισης της ποιότητας (αποτελέσματα του 
ελέγχου ποιότητας, των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων, των 
ανασκοπήσεων και των επιδόσεων των διεργασιών) τηρούνται αρχεία από τις 
αρμόδιες, για κάθε περίπτωση, Διευθύνσεις ή τμήματα σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Τα αρχεία αυτά αποτελούν την απόδειξη της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την 
κατάσταση της απαιτούμενης ποιότητας, καθώς και της επίτευξης των στόχων.

Τα αρχεία του ΣΔΠ παραμένουν ευανάγνωστα, εύκολα αναγνωρίσιμα (φέρουν 
κωδικό) και ανακτήσιμα.

Τα αρχεία ποιότητας τηρούνται για το χρονικό διάστημα των τριών ετών, εκτός 
εάν καθορίζεται κάποιος διαφορετικός χρόνος διατήρησής τους στην αντίστοιχη 
διαδικασία. Στην εκάστοτε διαδικασία ορίζεται επίσης ο υπεύθυνος για την 
τήρηση και την προστασία του αρχείου, καθώς ο τόπος τήρησής του (ΟΕ 6.2.1)

Η διαχείριση των αρχείων από τη συλλογή των αποτελεσμάτων μέχρι και τη 
διάθεση των αρχείων, καθώς και ο χρόνος τήρησής τους περιγράφεται στην 
τεκμηριωμένη διαδικασία ΔΔ 1.3.
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5.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης βασίζεται στην ανάληψη της 
τελικής ευθύνης για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες του, 
από τον Δήμαρχο και κατ’ επέκταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την 
Πολιτική Ποιότητας του Δήμου.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύονται για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς του. Η κάλυψη των απαιτήσεων των δημοτών, της νομοθεσίας 
και των κανονισμών είναι ύψιστης σημασίας για την Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης 
και δηλώνεται, τόσο μέσα από την Πολιτική Ποιότητάς της, όσο και μέσα από τους 
στόχους ποιότητας που θεσπίζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου αποδεικνύεται με την ενεργό συμμετοχής της 
στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με τη διενέργεια ανασκοπήσεων του συστήματος 
που κρίνουν την αποτελεσματικότητά του, αλλά και με την εξασφάλιση και διάθεση 
των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη όλων των παραπάνω.

Ο ορισμός υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας με αρμοδιότητες την εφαρμογή και τον 
συστηματικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας του συστήματος αποτελεί μια επιπλέον 
επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης του Δήμου.

5.2 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ / ΔΗΜΟΤΗ
Η πλήρης ικανοποίηση των δημοτών είναι βασική αρχή του Δήμου μας. Για το λόγο 
αυτό η υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών είναι ένας από τους 
στρατηγικούς μας στόχους.

Μέριμνα και φροντίδα όλων των παραγόντων του Δήμου είναι η συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του δημότη μας.

Στον σχεδίασμά των εσωτερικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνεται 
υπόψη και υιοθετείται η φιλοσοφία της “μίας στάσης”.
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Η ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών είναι άμεση και αποτελεσματική.

Ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία (ΔΒ 1.4) αναλύονται τα δεδομένα καί 
αναγνωρίζουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των δημοτών μας και μέσω 
παρεμβάσεων επιτυγχάνεται η συνεχής αύξηση της ικανοποίησής τους.

Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των δημοτών μας γίνεται με την ανάλυση των 
στοιχείων που συγκεντρώνονται από τα ερωτηματολόγια που απευθύνουμε σε τακτά 
χρονικά διαστήματα στους δημότες μας, αλλά και την ανάλυση των στοιχείων που 
συγκεντρώνει η υπηρεσία του Δήμου, το “Κέντρο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης των 
Πολιτών”.

5.3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης έχει ορίσει την πολιτική ποιότητας και την ανασκοπεί 
σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς την καταλληλότητά της.

Μέσω της πολιτικής ποιότητας εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου για 
την ποιότητα και την συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την νομοθεσία 
και τις απαιτήσεις, την καθιέρωση και την ανασκόπηση των στόχων για την ποιότητα, 
καθώς και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ.

Η πολιτική ποιότητας τεκμηριώνεται σε ειδικό κείμενο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση 
του προσωπικού του Δήμου και των δημοτών και για το σκοπό αυτό βρίσκεται 
αναρτημένο στους χώρους των γραφείων του Δήμου.
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5.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

5.4.1 Στόχοι Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας του Δήμου Νεάπολης καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο για 
τον προσδιορισμό των Στόχων Ποιότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
συνεχής καταλληλότητα και συμβατότητά τους με τους γενικότερους στόχους 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ότι είναι κατάλληλοι για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων στην παροχή των υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο καθορισμός των Στόχων Ποιότητας του 
Δήμου είναι βασική ευθύνη της Διοίκησής του Δήμου. Οι επιμέρους Δ/ντές, σε 
συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας αποφασίζουν και θέτουν 
στόχους ποιότητας σε ετήσια βάση, τους οποίους και τεκμηριώνουν κατά την 
ετήσια ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση. Η προσπάθεια του Δήμου είναι 
οι στόχοι ποιότητας να είναι εφικτοί και μετρήσιμοι, για να είναι περισσότερο 
εύκολη η παρακολούθηση και ο έλεγχος της επίτευξής τους.

Οι ενέργειες για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας περινράφονται στη 
διαδικασία ΔΔ 2.1.

5.4.2 Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
Η Διοίκηση του Δήμου μέσω του Εκπροσώπου Ποιότητάς της διασφαλίζει τον 
σχεδίασμά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε αυτό να καλύπτει 
τις απαιτήσεις των παραγράφων 4.1 και 4.2 του παρόντος εγχειριδίου και 
παράλληλα να φροντίζει για την συστηματική παρακολούθηση της εκπλήρωσης 
των στόχων για την ποιότητα. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει την 
ευθύνη για την ανάπτυξη και την συστηματική επιθεώρηση του ΣΔΠ, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000 και την Πολιτική 
Ποιότητας του Δήμου.

Στις περιπτώσεις οργανωτικών αλλαγών ή αλλαγών στις διαδικασίες, ο 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας μεριμνά για την έγκαιρη τροποποίηση του 
συστήματος.
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5.5 ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5.5.1 Ευθύνες και αρμοδιότητες
Ο Δήμος Νεάπολης είναι οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Τη γενική ευθύνη για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών 
του Δήμου έχει ο Δήμαρχος, ενώ σε σχέση με τη λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας είναι αρμόδιος για :

> τη χάραξη της Πολιτικής Ποιότητας
> την έγκριση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας
> την επίβλεψη εφαρμογής του Συστήματος με τη διενέργεια από τον 

εντεταλμένο ποιότητας εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας
> την ανασκόπηση του Συστήματος

Για τη συνεργασία των υπηρεσιών του Δήμου ισχύει η αρχή των 
ολοκληρωμένων υπευθυνοτήτων για τη διαχείριση της ποιότητας.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε Διεύθυνση / Τμήμα έχει την ευθύνη για την ποιότητα 
στις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, καθώς και στις υπηρεσίες τρίτων που 
διενήργησαν με δική της εντολή.

Η ευθύνη για την ποιότητα ισχύει σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης του 
Δήμου. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του 
εργασίας στα πλαίσια των καθορισμένων στόχων και αρμοδιοτήτων του. Οι 
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Γραφείων του Δήμου 
Νεάπολης περιγράφονται στο έγγραφο “Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Νεάπολης”, το οποίο τροποποιήθηκε και ενεκρίθει η τροποποίησή 
του από το Δημοτικό Συμβούλιο (Αρ.Αποφ. 256/2000).

Οι υπευθυνότητες των εργαζομένων του Δήμου έχουν ορισθεί από τον 
Δήμαρχο και περιγράφονται στο “Καθηκοντολόγιο”.
(Αρ.Απόφασης 314/1999) .
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Έργο του Δήμου είναι η παροχή υπηρεσιών στους δημότες. Οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες από τις υπηρεσίες και τις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου είναι:

♦

□ Διοικητικές Υπηρεσίες
> Έκδοση πιστοποιητικών μητρώου αρρένων
> Έκδοση πιστοποιητικών από τα δημοτολόγια
> Αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων
> Έκδοση αδειών πολιτικών γάμων

□ Τεχνικές Υπηρεσίες
> Εποπτεία κατασκευής τεχνικών έργων
> Συντηρήσεις φωτισμού και σηματοδότησης
> Εποπτεία συντήρησης δρόμων και πεζοδρομίων
> Εποπτεία συντήρησης πάρκων, χώρων πρασίνου και παιδικών χαρών
> Εποπτεία συντήρησης σχολικών κτιρίων

□ Υπηρεσίες Καθαριότητας
> Εποπτεία αποκομιδής απορριμμάτων
> Εποπτεία συλλογής ογκωδών αντικειμένων
> Ανακύκλωση χαρτιού
> Εποπτεία καθαριότητας δρόμων και χώρων με ειδικές δραστηριότητες

□ Υπηρεσίες Πρόνοιας
> Δημοτικός παιδικός σταθμός
> ΚΑΠΗ
> Βοήθεια στο σπίτι
> Μονάδα κοινωνικής πρόνοιας

□ Αθλητισμός / Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
> Κέντρο ανάπτυξης μαζικού αθλητισμού
> Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
> Φιλαρμονική. Δημοτική χορωδία

Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών απαλλαγμένων από λάθη, 
στον συντομότερο δυνατό χρόνο, με το χαμηλότερο κόστος και την υλοποίηση
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της Πολιτικής Ποιότητας, ο Δήμος όρισε την κατάλληλη οργανωτική δομή, η 
οποία περιγράφεται στο ισχύον οργανόγραμμα.
(παράρτημα Α)

5.5.2 Εκπρόσωπος της Διοίκησης
Η Διοίκηση του Δήμου όρισε τον κ.Νικόλαο Πέκο, ως εκπρόσωπό της, σε 
θέματα Διαχείρισης Ποιότητας. Στα πλαίσια των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων 
της ανήκουν :

■ η εφαρμογή και η εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 
9001:2000

■ ο συστηματικός έλεγχος της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος

■ η ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την επίδοση του Συστήματος και 
η πρόταση ενεργειών για βελτίωσή του

■ η επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς για θέματα Διαχείρισης Ποιότητας
■ την προώθηση της αναγνώρισης της σημασίας της ποιότητας στις 

υπηρεσίες του Δήμου και την ενημέρωση του προσωπικού του Δήμου 
σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των δημοτών.

Ως αντικαταστάτης του, στη θέση του εκπροσώπου της Διοίκησης, σε θέματα 
Διαχείρισης Ποιότητας, ορίζεται η κα Χρύσα Γκάλαβου.

5.5.3 Εσωτερική επικοινωνία
Η Διοίκηση του Δήμου για να εξασφαλίσει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 
του συνόλου των εργαζομένων και για να διασφαλίσει την εσωτερική 
επικοινωνία μέσα στο Δήμο έχει ορίσει μια σειρά τακτικών συνεδριάσεων και 
διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την αμφίδρομη μεταφορά της πληροφορίας.

Ειδικότερα, ότι αφορά την επικοινωνία στα θέματα διαχείρισης της ποιότητας 
έχουν ορισθεί οι εξής συνεδριάσεις : •

• Συνεδριάσεις των Δ/νσεων / Τμημάτων
• Συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας
• Συνεδρίαση ανασκόπησης από τη Διοίκηση
• Έκτακτες συνεδριάσεις που συγκαλεί ο Δήμαρχος
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Σημαντικά μέσα της εσωτερικής επικοινωνίας είναι :

• το εσωτερικό μηχανογραφικό δίκτυο
• οι πίνακες ανακοινώσεων
• τα ερωτηματολόγια μέτρησης της ικανοποίησης των εργαζομένων

Το σύνολο των καθορισμένων ενεργειών και των μέσων που 
χρησιμοποιούνται στην εσωτερική επικοινωνία περιγράφονται στη διαδικασία 
ΔΔ 2.2 .

5.6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.6.1 Γενικότητες
Το Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας ανασκοπείται από την Διοίκηση του 
Δήμου σε ετήσια βάση, ως προς τη συνεχή καταλληλότητα, επάρκεια και 
αποτελεσματικότητά του. Στα πλαίσια των ανασκοπήσεων αξιολογούνται οι 
προτάσεις και οι πιθανές ανάγκες για την βελτίωση του συστήματος, την 
αναθεώρηση της πολιτικής της ποιότητας και τον ορισμό ετήσιων στόχων 
ποιότητας.

Στη διαδικασία ΔΔ 2.3 περιγράφονται οι ενέργειες για την προετοιμασία των 
συσκέψεων ανασκόπησης οι συμμετέχοντες σε αυτή, καθώς και τα θέματα και 
τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται προς αξιολόγηση.

5.6.2/ 5.6.3 Εισερχόμενα και εξερχόμενα από την ανασκόπηση
Τα θέματα που ανασκοπούνται κατά την συνεδρίαση “Ανασκόπηση από τη 
Διοίκηση" αφορούν την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα στοιχεία μετά την στατιστική τους επεξεργασία παρουσιάζονται από τους 
υπεύθυνους και αναφέρονται :

■ στα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων
■ στην ικανοποίηση των πολιτών
■ στις επιδόσεις των διεργασιών
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■ στην επίτευξη των στόχων
■ στην υλοποίηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
■ στις προτάσεις για βελτίωση

Μετά την εξέταση των προαναφερόμενων στοιχείων, αποφασίζονται από τη 
διοίκηση διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών 
του Δήμου , την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πολιτών και γενικά τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

Στα πλαίσια των συσκέψεων της ανασκόπησης από τη διοίκηση αποφασίζεται 
με βάση τις ανάγκες και τις στρατηγικές του Δήμου η διάθεση των απαραίτητων 
πόρων.
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6.0 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

-3
'47/

6.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
Η διοίκηση του Δήμου στα πλαίσια των προγραμματισμένων ετήσιων “συσκέψεων 
προγραμματισμού” εντοπίζει τις απαιτήσεις σε πόρους και αποφασίζει την διάθεση 
των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων.

Η διάθεση των πόρων αφορά, πέραν των άλλων, την εφαρμογή, διατήρηση και τη 
συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, καθώς και την αύξηση της 
ικανοποίησης των δημοτών. Η επάρκεια των πόρων αυτών ανασκοπείται, τόσο κατά 
την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, όσο και στα πλαίσια της 
“Ανασκόπησης από τη Διοίκηση”.

6.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

6.2.1 Γενικότητες
Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Δήμο Νεάπολης διασφαλίζεται 
μέσω του απόλυτου καθορισμού των διαδικασιών και του διορισμού του 
κατάλληλου προσωπικού στις υπηρεσίες του.

Η διοίκηση του Δήμου έχοντας την ευθύνη μεριμνά για την πρόσληψη ικανών 
στελεχών με την κατάλληλη μόρφωση και εκπαίδευση. Αυτό επιτυγχάνεται με 
τον σαφή προσδιορισμό των κατάλληλων “Προδιαγραφών” εν’ όψη των 
προσλήψεων νέων στελεχών.

Επίσης, κατά τον σχεδίασμά των νέων υπηρεσιών, η επιλογή του προσωπικού 
γίνεται με βάση την μόρφωση, τις δεξιότητες και την εμπειρία.

6.2.2 Ικανότητες, ενημέρωση και εκπαίδευση
Η στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία και πραγματοποιείται μέσω ΑΣΕΠ.

Η δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου είναι στον ορισμό με απόλυτη σαφήνεια 
των προσόντων και των ικανοτήτων που πρέπει να έχουν οι 
νεοπροσλαμβανόμενοι.
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Σε μία συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης του μορφωτικού επιπέδου και των 
ικανοτήτων του προσωπικού ο Δήμος εκπαιδεύει και μετεκπαιδεύει το 
προσωπικό του σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για το προσωπικό που επηρεάζει άμεσα την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημαντικός παράγοντας απόδοσης των εργαζομένων είναι η έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωσή του σχετικά με την σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του 
Δήμου και της επίτευξης των στόχων ποιότητας.

Για το σύνολο του προσωπικού τηρούνται αρχεία της μόρφωσης των 
προσόντων και ικανοτήτων του.

6.3 ΥΠΟΔΟΜΗ
Η διοίκηση του Δήμου φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση της υποδομής που 
απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του και την συμμόρφωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και υλοποιούνται οι κατά 
περίπτωση αναγκαίες επενδύσεις για τη συνεχή βελτίωση της υποδομής του Δήμου 
προκειμένου αυτή να προσαρμόζεται στις συνεχώς αυξανόμενες και 
διαφοροποιημένες ανάγκες.

Η Τεχνική Υπηρεσία έχοντας την ευθύνη και ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία 
(ΛΔ 4.7), μεριμνά για την καταλληλότητα και την συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Ότι αφορά τον εξοπλισμό του εσωτερικού μηχανογραφικού δικτύου (υλισμικό, 
λογισμικό) την ευθύνη για την συντήρηση και τον έλεγχο της καταλληλότητάς του έχει 
το “Γραφείο Μηχανογράφησης του τμήματος Έργων - Κατασκευών και Σχεδίου 
Πόλεως” (ΛΔ 4.2).
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6.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Νεάπολης παρέχει στο προσωπικό του το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον 
για να μπορεί να επιτυγχάνει, την απαιτούμενη από την πολιτική ποιότητας και τη 
σχετική νομοθεσία, ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει στους δημότες.

Χαρακτηριστικά στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης είναι:

> σύγχρονος εξοπλισμός
> κατάλληλες θέσεις εργασίας
> σύγχρονα συστήματα και καθορισμένες διαδικασίες επικοινωνίας

Οι κανόνες που διέπουν τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και 
διασφαλίζουν τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας τους περιγράφονται στην διαδικασία ΔΔ 3.2.
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7.0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

7.1 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Οι παρεχόμενες από τον Δήμο υπηρεσίες ορίζονται από την σχετική νομοθεσία. Η 
νομοθεσία καθορίζει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν παρέχει στοιχεία για το πώς πρέπει 
να γίνει.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νεάπολης, με βάση την Πολιτική Ποιότητας και τους 
στόχους που έχει ορίσει, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει τις εσωτερικές διαδικασίες 
λειτουργίας των υπηρεσιών του, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και οι 
προσδοκίες των δημοτών και να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Για την παροχή των υπηρεσιών έχουν αναγνωρισθεί και προσδιορισθεί οι κρίσιμες 
διεργασίες και έχουν καθορισθεί αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.

Όλες οι κρίσιμες διεργασίες εκτελούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Στην 
τεκμηρίωση των διεργασιών ορίζονται τα εξής :

■ οι υπεύθυνοι για κάθε εργασία
■ οι έλεγχοι που διενεργούνται και τα εκάστοτε κριτήρια αποδοχής της υπηρεσίας
■ ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την άσκηση 

των δραστηριοτήτων
■ όλα τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται από το αρμόδιο προσωπικό

Στο σχεδίασμά των δραστηριοτήτων του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, αλλά και την κατασκευή των τεχνικών έργων ακολουθούνται συγκεκριμένες 
διαδικασίες (ΛΔ 5.2, ΑΔ 5.3). Μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών επιτυγχάνεται ο 
προσδιορισμός όλων των παραμέτρων που απαιτούνται, και με την εφαρμογή των 
ενεργειών επαλήθευσης και επικύρωσης, επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των 
υπηρεσιών.

Πέραν όμως από τις ενέργειες που εφαρμόζονται κατά τον αρχικό σχεδίασμά, η 
απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου αξιολογείται συνεχώς μέσω της μέτρησης της 
ικανοποίησης των πολιτών, αλλά και την ανάλυση των παραπόνων και προτάσεων 
που δηλώνονται από τους πολίτες στο “Γραφείο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του 
Πολίτη”.
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7.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΔΗΜΟΤΕΣ

7.2.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν / 
παρεχόμενη υπηρεσία
Οι παρεχόμενες από τον Δήμο Νεάπολης υπηρεσίες προς τους δημότες είναι 
πολύμορφες και πολύπλοκες.

Οι βασικοί τομείς που χαρακτηρίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ο τομέας 
που αφορά το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο τομέας που 
αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την διεκπεραίωσή τους.
Το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις για κάθε παρεχόμενη 
υπηρεσία ορίζονται από την νομοθεσία.

Ο Δήμος Νεάπολης για την εκπλήρωση του στρατηγικού του στόχου που είναι 
η πλήρη ικανοποίηση των δημοτών του, έχει ορίσει διαδικασίες μέσω των 
οποίων συγκεντρώνονται και αξιολογούνται οι απαιτήσεις των δημοτών του, 
που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται από το «Γραφείο Ενημέρωσης και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη», τις ετήσιες έρευνες μέτρησης ικανοποίησης του 
πολίτη και την καθημερινή επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου με τους 
δημότες.

Τα στοιχεία αυτά αναλύονται τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τις υπηρεσίες 
του Δήμου και βάσει των αποτελεσμάτων ορίζονται διορθωτικές παρεμβάσεις 
για την αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
του Δήμου.

7.2.2 Ανασκόπηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το προϊόν / 
παρεχόμενη υπηρεσία
Οι ενέργειες για την παροχή υπηρεσιών από τον Δήμο Νεάπολης έχουν ορισθεί 
και τεκμηριωθεί. Αποτελούν δε μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 
Στις τεκμηριωμένες διαδικασίες περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος, το 
περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και οι έλεγχοι που 
εφαρμόζονται.
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Όταν παραληφθεί ή εκδηλωθεί προφορικά αίτηση δημότη για την παροχή 
κάποιας υπηρεσίας, τότε γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο η ανασκόπηση 
των απαιτήσεων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Στην ανασκόπηση εξετάζονται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και 
οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Η ανασκόπηση συνίσταται στην εξέταση και αποδοχή μερικών από τα 
παρακάτω σημεία εάν δηλαδή τα σημεία αυτά είναι σύμμορφα με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου:

■ Σαφής καθορισμός της αιτούμενης υπηρεσίας
■ Προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
■ Φυσική παρουσία (όπου απαιτείται)
■ Αρμοδιότητα της υπηρεσίας του Δήμου για την παροχή της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας

Μετά την ολοκλήρωση της ανασκόπησης για κάθε μη εκπλήρωση των 
απαιτήσεων ενημερώνεται ο δημότης και του υποδεικνύεται ο τρόπος και τα 
μέσα για την άρση της μη εκπλήρωσης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η 
παροχή της υπηρεσίας που επιθυμεί.

7.2.3 Επικοινωνία με τους πελάτες / δημότες
Ο Δήμος Νεάπολης γνωρίζοντας ότι η συστηματική επικοινωνία με τους 
δημότες είναι το μέσο άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για την 
απόδοση των υπηρεσιών του, έχει ορίσει μηχανισμούς για την αποτελεσματική 
και αποδοτική επικοινωνία με τους δημότες του.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της επικοινωνίας του Δήμου Νεάπολης με τους 
δημότες του είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του σχετικά με την 
δημιουργία νέων υπηρεσιών, την τροποποίηση των παλαιών, την δυνατότητα 
εκδήλωσης και άμεσης αποκατάστασης κάθε παραπόνου των δημοτών και ο 
σεβασμός των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου στη γνώμη του 
πολίτη.
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Πέρα από την καθημερινή επικοινωνία του προσωπικού των υπηρεσιών του 
Δήμου με τους δημότες έχουν καθοριστεί διαδικασίες για συστηματική 
επικοινωνία μέσω των οποίων συγκεντρώνονται στοιχεία βάσει των οποίων 
αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια η 
ικανοποίηση των δημοτών.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω συγκεκριμένων ενεργειών 
σχετίζονται :

■ με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
■ τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών
■ τον βαθμό ικανοποίησης των πολιτών

Οι βασικές ενέργειες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική επικοινωνία με 
τους δημότες περιγράφονται στη διαδικασία ΔΔ 2.2 και είναι οι ενέργειες που 
εφαρμόζονται για την μέτρηση της ικανοποίησής τους και οι δραστηριότητες 
του “Γραφείου Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη”.

7.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Δήμος Νεάπολης είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται από 
τα αρμόδια Υπουργεία, τα οποία καθορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και μεριμνούν για την συμμόρφωσή τους με το σύνολο 
της ελληνικής νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης απαίτησης του προτύπου ISO 9001:2000, ότι αφορά 
τις δραστηριότητες του Δήμου, αυτή αναφέρεται στο σχεδίασμά της διευθέτησης όλων 
των παραμέτρων για την ένταξη των νέων υπηρεσιών στην οργανωτική δομή του 
Δήμου, στον καθορισμό των ενεργειών που ακολουθούνται στην εκπόνηση των 
απαιτούμενων μελετών και στην κατασκευή των τεχνικών έργων καθώς και στην 
ένταξη των επενδυτικών προγραμμάτων του Δήμου σε εθνικά προγράμματα 
επιδότησης ή σε προγράμματα επιδότησης της ΕΕ.
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Στο σχεδίασμά των διαδικασιών διεκπεραίωσης των νέων παρεχόμενων υπηρεσιών 
ανήκουν η διευθέτηση των θεμάτων που αφορούν τις χωροταξικές ανάγκες, η 
στελέχωση της νέας υπηρεσίας, ο καθορισμός των απαραίτητων μέσων και οι 
υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες των επιμέρους ενεργειών. Οι επιμέρους ενέργειες 
περιγράφονται στη διαδικασία ΛΔ 5.3.

Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, τα οποία εκτελούνται με ευθύνη του Δήμου 
Νεάπολης και ειδικότερα η εκπόνηση των μελετών τους γίνεται από εξωτερικά 
μελετητικά γραφεία και η κατασκευή τους από αναδόχους εταιρείες. Η ανάθεση της 
εκπόνησης των μελετών και η κατασκευή των τεχνικών έργων γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία (716/77, 798/78, 194/79).
Για τα μικρά τεχνικά έργα, τόσο η εκπόνηση των μελετών, όσο και η κατασκευή τους 
πραγματοποιείται με αυτεπιστασία.

Οι ενέργειες για τον σχεδίασμά της κατασκευής των τεχνικών έργων περιγράφονται 
στη διαδικασία ΛΔ 5.2. Οι ενέργειες του σχεδιασμού για την ένταξη των επενδυτικών 
προγραμμάτων του Δήμου σε επιδοτούμενα προγράμματα περιγράφονται στη 
διαδικασία ΛΔ 5.4.

7.3.1 Προγραμματισμός σχεδιασμού & ανάπτυξης
Ο Δήμος Νεάπολης προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και 
αποδοτικά στις ανάγκες και προσδοκίες των δημοτών του έχει καθορίσει και 
εφαρμόσει διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των υπηρεσιών του (ΛΔ 5.3).

Ο Δήμος Νεάπολης στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της απόδοσης των 
υπηρεσιών του έχει αναπτύξει και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για τον 
σχεδίασμά και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που απορρέουν από την 
νομοθεσία και τις αποφάσεις της Διοίκησης του Δήμου, την κατασκευή των 
τεχνικών έργων που αποφασίζει κάθε χρόνο η διοίκηση του Δήμου και την 
ένταξη του επενδυτικού προγράμματος του Δήμου σε επιδοτούμενα 
προγράμματα.

Ο προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης για κάθε μία από τις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις περιγράφεται στις αντίστοιχες τεκμηριωμένες 
διαδικασίες σχεδιασμού. (ΛΔ 5.2, ΛΔ 5.3, ΛΔ 5.4).

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ / ΝΓ ΗΜ/ΝΙΑ: 20/1/2003 ΕΚΔΟΣΗ: A ΣΕΛ. 32/54



Κατά τον προγραμματισμό του σχεδιασμού καθορίζονται τα στάδια σχεδιασμού 
και ανάπτυξης, οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του εμπλεκόμενου 
προσωπικού και οι ενέργειες* ανασκόπησης κατά την εξέλιξη του σχεδιασμού. 
Επίσης ορίζονται οι ενέργειες επαλήθευσης και επικύρωσης.

Στα πλαίσια του προγραμματισμού ορίζονται και οι κανόνες επικοινωνίας των 
εμπλεκόμενων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία.

Σε περίπτωση αλλαγής του προγραμματισμού, αναθεωρείται ο υφιστάμενος και 
γνωστοποιείται ο νέος προγραμματισμός στους νέους και προηγούμενους 
εμπλεκόμενους.

7.3.2 Δεδομένα σχεδιασμού & ανάπτυξης
Τα δεδομένα του σχεδιασμού προέρχονται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον 
του Δήμου είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Εξωτερικοί παράγοντες είναι οι ανάγκες και προσδοκίες του δημότη ή της 
αγοράς, οι δυνατότητες των προμηθευτών μας, η χρήση της υπηρεσίας, οι 
νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, διεθνή και εθνικά πρότυπα, κλπ.

Εσωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στον σχεδίασμά είναι η πολιτική και οι 
στόχοι που θέτει η διοίκηση του Δήμου, η διατιθέμενη τεχνογνωσία, τα 
προσόντα του εμπλεκόμενου προσωπικού στον σχεδίασμά, η υποδομή του 
Δήμου, η προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιους σχεδιασμούς και οι 
λειτουργικές διαδικασίες του Δήμου.

Άλλα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά που 
αφορούν την υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων, την πρόληψη από τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, την καλή λειτουργία και συντήρηση.

Εκτιμήσεις των δημοτών για τις ανάγκες και προσδοκίες που πρέπει να 
καλύψει η νέα υπηρεσία καταγράφονται για να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα 
στο στάδιο της επαλήθευσης και επικύρωσης.

Το σύνολο των παραμέτρων που χαρακτηρίζονται ως δεδομένα του 
σχεδιασμού περιγράφονται με σαφήνεια.
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Οι απαιτήσεις περιγράφονται πλήρως ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα 
δεδομένα. Τυχόν ασάφειες, διφορούμενες ή συγκρουόμενες απαιτήσεις 
διευκρινίζονται.

Τα δεδομένα καταγράφονται και ανασκοπούνται για την καταλληλότητά τους.

7.3.3 Αποτελέσματα σχεδιασμού & ανάπτυξης
Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού πρέπει να είναι σε μορφή που να μπορούν 
να επαληθευθούν σε σχέση με τα δεδομένα του σχεδιασμού πριν αποσταλούν 
για εκτέλεση.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τα παρακάτω:

> στοιχεία για σύγκριση μεταξύ δεδομένων και αποτελεσμάτων του 
σχεδιασμού

> πρότυπα
> κριτήρια αποδοχής της υπηρεσίας
> μεθοδολογίες
> προσόντα συνεργατών και εργαζομένων
> προδιαγραφές ελέγχων
> απαιτήσεις για εκπαίδευση των χρηστών
> πληροφορίες για τον τρόπο διεκπεραίωσης της παρεχόμενης 

υπηρεσίας

Τα αποτελέσματα ανασκοπούνται για να αποδειχθεί ότι ανταποκρίνονται 
αντικειμενικά με τα δεδομένα.

7.3.4 Ανασκόπηση του σχεδιασμού
Σε κατάλληλα στάδια εξέλιξης του σχεδιασμού διεξάγονται συστηματικές και 
προγραμματισμένες ανασκοπήσεις προκειμένου:

> να εκτιμηθεί η ικανότητα των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού να 
ανταποκριθούν στα δεδομένα του σχεδιασμού

> να επισημανθούν τυχόν προβλήματα και να δοθούν λύσεις
> να εκτιμηθεί η επάρκεια των δεδομένων σχεδιασμού
> να εκτιμηθούν πιθανοί κίνδυνοι ή εσφαλμένες εφαρμογές
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> να ελεγχθούν τυχόν αλλαγές στον σχεδίασμά

Οι συμμετέχοντες στην ανασκόπηση, εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους 
στις διαδικασίες του σχεδιασμού, είναι συνήθως εκπρόσωποι των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το στάδιο του σχεδιασμού που 
ανασκοπείται.
Τα συμπεράσματα των ανασκοπήσεων καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες 
που θα επακολουθήσουν, καταγράφονται και φυλάσσονται σε αρχεία.

7.3.5 Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
Η επαλήθευση εκτελείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό για να εξασφαλίσει 
ότι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις των δεδομένων 
του σχεδιασμού.

Τρόποι επαλήθευσης μπορεί να είναι :

> σύγκριση των απαιτήσεων / δεδομένων του σχεδιασμού προς το 
αποτέλεσμα του σχεδιασμού

> αξιολόγηση σε σχέση με παρόμοιες υπηρεσίες
> δοκιμή, προσομοίωση, ή πείραμα για τον έλεγχο συμφωνίας προς 

κάποιο δεδομένο του σχεδιασμού
> αξιολόγηση με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία

Τα συμπεράσματα της επαλήθευσης καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που 
θα ακολουθήσουν καταγράφονται και φυλάσσονται σε αρχεία.

Οι υπεύθυνοι και οι ενέργειες για την διεξαγωγή της επαλήθευσης είναι 
συγκεκριμένες και αναφέρονται στις διαδικασίες ΛΔ 5.2, ΛΔ 5.3 και ΛΔ 5.4.

7.3.6 Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
Η επικύρωση εκτελείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό για να εξασφαλισθεί 
ότι η προκύπτουσα υπηρεσία είναι ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
προδιαγεγραμμένης εφαρμογής ή πιθανής χρήσης.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ / ΝΓ ΗΜ/ΝΙΑ: 20/1/2003 ΕΚΔΟΣΗ: A ΣΕΛ. 35/54



Όπου είναι δυνατόν η επικύρωση εκτελείται και ολοκληρώνεται πριν την 
παράδοση ή εφαρμογή της υπηρεσίας.

Οι υπεύθυνοι και οι ενέργειες για την διεξαγωγή της επικύρωσης του 
σχεδιασμού αναφέρονται στις διαδικασίες ΛΔ 5.2, ΛΔ 5.3 και ΛΔ 5.4.

Τα αποτελέσματα της επικύρωσης καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν καταγράφονται και φυλάσσονται σε αρχεία.

7.3.7 Έλεγχος των τροποποιήσεων του σχεδιασμού και της ανάπτυξης
Οι τροποποιήσεις επισημαίνονται και καταγράφονται.

Οι τροποποιήσεις ανασκοπούνται, επαληθεύονται, επικυρώνονται και 
εγκρίνονται από το αρμόδιο προσωπικό πριν την εφαρμογή τους και στη 
συνέχεια γνωστοποιούνται στο εμπλεκόμενο προσωπικό.
Η τροποποίηση εξετάζεται για την πιθανή επίπτωση της σε άλλα στάδια της 
υπηρεσίας / μελέτης ή στις ήδη παραδοθέντες υπηρεσίες / μελέτες (όταν 
πρόκειται για επανασχεδιασμό υπηρεσίας).

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των τροποποιήσεων καθώς και οι 
απαραίτητες ενέργειες που θα ακολουθήσουν καταγράφονται και φυλάσσονται 
σε αρχεία.

7.4 ΑΓΟΡΕΣ

7.4.1 Διεργασία αγορών
Οι προμήθειες του Δήμου Νεάπολης γίνονται σύμφωνα με τον “Κανονισμό 
Προμηθειών του Δημοσίου”. Την ευθύνη για τις αγορές / προμήθειες των 
απαιτούμενων υλικών / προϊόντων και υπηρεσιών έχει το Γραφείο Προμηθειών, 
το οποίο προβαίνει στις αγορές ακολουθώντας τη διαδικασία ΛΔ 2.2, 
“Προμήθεια και έλεγχος υλικών”.

Για κάθε προμηθευόμενο υλικό/υπηρεσία ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου οι απαιτήσεις, οι οποίες γνωστοποιούνται στους προμηθευτές.
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Οι επιτροπές παραλαβής προμηθειών του Δήμου εξασφαλίζουν μέσω ελέγχων 
ότι τα προμηθευόμενα υλικά /προϊόντα και υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις 
καθορισμένες απαιτήσεις/προδιαγραφές.

Ο τύπος και η έκταση των ελέγχων που διεξάγονται κατά την παραλαβή των 
υλικών/προϊόντων εξαρτώνται από τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας ή στην ποιότητα των τεχνικών έργων.

Η προμήθεια των υλικών και υπηρεσιών γίνεται μόνο από εγκεκριμένους 
προμηθευτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων προμηθευτών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
ΛΔ 2.2 και την ευθύνη έχει το Τμήμα Προμηθειών, το οποίο υποστηρίζεται από 
τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και κατά περίπτωση από εκπροσώπους 
των Διευθύνσεων και των τμημάτων όταν πρόκειται για υλικά ή υπηρεσίες με 
εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Το Γραφείο Προμηθειών διαθέτει κατάλογο με τους εγκεκριμένους 
προμηθευτές.

Οι προμηθευτές αυτοί επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους να 
ανταποκριθούν τις απαιτήσεις - προδιαγραφές συμπεριλαμβανομένων των 
κριτηρίων της εμπορικότητας, ποιότητας και αξιοπιστίας. Τα κριτήρια 
εξαρτώνται από τον τύπο του προμηθευόμενου υλικού / υπηρεσία και 
περιλαμβάνουν την ιστορική επίδοσή τους, τις περιοδικές επιδόσεις τους στους 
ελέγχους που διενεργούνται κατά την παραλαβή των υλικών, τις επιθεωρήσεις 
ποιότητας στις εγκαταστάσεις τους και στην ύπαρξη πιστοποιημένου 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
προμηθευτών καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και αρχειοθετούνται.

7.4.2 Πληροφορίες αγορών
Οι προμήθειες του Δήμου Νεάπολης γίνονται κεντρικά από το γραφείο 
προμηθειών. Η διαδικασία προμηθειών (ΛΔ 2.2) που ακολουθείται βασίζεται 
στη χρήση δύο εντύπων :
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■ Το Εσωτερικό Δελτίο Παραγγελίας όπου καθορίζονται από τον 
ενδιαφερόμενο τα ακριβή χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του υπό 
προμήθεια υλικού/προϊόντος. Στο έντυπο υπογράφει ο έχων το δικαίωμα 
έγκρισης της προμήθειας.

■ Το Δελτίο Παραγγελίας, το οποίο αποστέλλεται στον προμηθευτή όπου 
καθορίζονται τα ακριβή χαρακτηριστικά/προδιαγραφές του 
υλικού/προϊόντος, τα στοιχεία του προμηθευτή, ο τόπος και ο τρόπος 
παράδοσης και λοιπές λεπτομέρειες (π.χ. συσκευασία).

Όλες οι παραγγελίες επανεξετάζονται από τον Υπεύθυνο του Γραφείου 
Προμηθειών πριν αποσταλούν στους προμηθευτές, εάν εκπληρούν τις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις του ΣΔΠ και εάν είναι σύμμορφες με την 
στρατηγική προμηθειών του Δήμου.

Ο Δήμος Νεάπολης και ειδικότερα ο Υπεύθυνος του Γραφείου Προμηθειών 
μεριμνά έτσι ώστε οι παραγγελίες να γίνονται έγκαιρα και στις συμφέρουσες 
ποσότητες. Ελέγχει το κόστος των αγορασθέντων και το αξιολογεί σε σχέση με 
τις επιδόσεις τους και τον τρόπο παράδοσης.

7.4.3 Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται
Όλα τα προμηθευόμενα υλικά / υπηρεσίες υποβάλλονται κατά την παραλαβή 
της σε έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις διαδικασίες ΛΔ 2.2 και ΔΒ 1.1.

Ο «έλεγχος εισερχομένων υλικών/υπηρεσιών» είναι το μέσο επαλήθευσης της 
συμμόρφωσης των προμηθευόμενων προϊόντων / υπηρεσιών με τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές.

Κατά τον καθορισμό της έκτασης και της φύσης του ελέγχου λαμβάνεται πάντα 
υπόψη ο έλεγχος που γίνεται στην πηγή (προμηθευτής) και οι τεκμηριωμένες 
αποδείξεις που υπάρχουν για τη συμμόρφωση της ποιότητας (π.χ. σχετικά 
έγγραφα αποτελεσμάτων ελέγχων, πιστοποιητικά).

Έτσι, κάποια εισερχόμενα υλικά (π.χ. τσιμέντα, σίδερα, σκυρόδεμα, δομικά 
υλικά, κα.) δεν απαιτείται να υποστούν έλεγχο εισερχομένων, παρά μόνο 
επαλήθευση των πιστοποιητικών ποιότητάς τους και της ζητούμενης
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ποσότητας, είτε γιατί γίνονται έλεγχοι ποιότητας από τον προμηθευτή και 
αποστέλλονται τα αποτελέσματά τους, είτε γιατί είναι γνωστή και αποδεκτή η 
δηλωμένη στάθμη ποιότητάς τους.

7.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.5.1 Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών
Ο Δήμος Νεάπολης έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στην παροχή των υπηρεσιών 
προς τους δημότες του τη φιλοσοφία της «μίας στάσης».

Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στους δημότες στο 
συντομότερο χρονικό διάστημα, απαλλαγμένες από λάθη και με το μικρότερο 
δυνατό κόστος.

Για τον λόγο αυτό όλες οι δραστηριότητες για την παροχή των υπηρεσιών στο 
Δήμο Νεάπολης πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες μέσω 
τεκμηριωμένων διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι 
ελεγχόμενες συνθήκες περιλαμβάνουν :

• τη διαθεσιμότητα στο αρμόδιο προσωπικό, όλων των κατά περίπτωση 
αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία

• τη διαθεσιμότητα κατάλληλης τεκμηρίωσης (διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, 
σχετική νομοθεσία)

• τη χρήση κατάλληλου κατά περίπτωση εξοπλισμού
• την πραγματοποίηση ελέγχων πριν την παροχή της υπηρεσίας στους 

δημότες

Ο τρόπος και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το προσωπικό του Δήμου που 
εκτελεί τους ελέγχους κατά την έκδοση των πάσης μορφής πιστοποιητικών, 
αδειών, κλπ. περιγράφονται στη διαδικασία ΔΒ 1.1.

Ότι αφορά τον σχεδίασμά και την κατασκευή των τεχνικών έργων 
περιγράφονται στις διαδικασίες ΛΔ 5.2 και ΛΔ 4.5.
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Στις διαδικασίες αυτές αναφέρονται με σαφήνεια οι ενέργειες ελέγχου κατά την 
εκπόνηση των σχετικών μελετών και οι έλεγχοι που διεξάγονται κατά την 
εξέλιξη στα στάδια κατασκευής των τεχνικών έργων. Όλοι οι απαιτούμενοι 
έλεγχοι κάθε τεχνικού έργου καταγράφονται στη διαδικασία “Προγράμματα 
Ποιότητας Έργων” του έργου (ΛΔ 4.4).

Στη συντήρηση των κήπων και δενδροστοιχειών, αλλά και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Δήμου έχουν ορισθεί έλεγχοι μέσω των οποίων 
εντοπίζονται οι τυχόν βλάβες και στη συνέχεια ορίζονται ενέργειες για την 
αποκατάστασή τους (ΛΔ 4.7, ΛΔ 4.9).

Γενικότερα, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου έχουν ορισθεί 
ενέργειες ελέγχου προληπτικού χαρακτήρα για τον έγκαιρο εντοπισμό των 
πιθανών βλαβών, αλλά και έλεγχοι μέσω των οποίων ελέγχεται η ορθότητα και 
η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

7.5.2 Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και παροχής υπηρεσιών
Για τις περιπτώσεις των διεργασιών, όπου η επαλήθευση της ορθότητας και 
της συμμόρφωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας με τις ορισθέντες 
προδιαγραφές δεν είναι δυνατή κατά την παροχή, αλλά, μετά, αφού η 
υπηρεσία έχει παρασχεθεί ο Δήμος έχει ορίσει διαδικασίες μέσω των οποίων 
διασφαλίζεται η ικανότητα των διεργασιών να επιτυγχάνουν προσχεδιασμένα 
αποτελέσματα.

Η βασική διαδικασία για την διασφάλιση των προαναφερθέντων είναι η 
διαδικασία σχεδιασμού νέων υπηρεσιών (ΛΔ 5.3).

Σύμφωνα με αυτήν, η ομάδα του σχεδιασμού καθορίζει τα δεδομένα του 
σχεδιασμού, τα οποία απορρέουν από την νομοθεσία ή τις απαιτήσεις που 
θέτει το ΔΣ του Δήμου. Ορίζει τα οργανωτικά και χωροταξικά θέματα και 
καθορίζει τα κριτήρια της νέας διεργασίας, τα οποία ανασκοπούνται σε όλα τα 
στάδια εξέλιξης του σχεδιασμού.

Μετά την απόφαση και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, 
επιλέγεται το προσωπικό βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων και εμπειριών.
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Η αποδέσμευση της νέας διεργασίας γίνεται μετά την επαλήθευση και την 
επικύρωσή της, ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο 
προσωπικό ή την Διοίκηση .του Δήμου ή και σε ορισμένες περιπτώσεις από 
τους ίδιους τους πολίτες, που είναι και οι τελικοί αποδέκτες.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 
περιπτώσεις των διεργασιών, όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί η παρεχόμενη 
υπηρεσία κατά την έκδοσή της, αλλά μετά από αυτήν επιτυγχάνεται επίσης και 
με την συνεχή αξιολόγηση των παραπόνων και υποδείξεων που δηλώνουν οι 
πολίτες στο “Γραφείο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη”.

Η αξιολόγηση των στοιχείων αναδεικνύει τα ασθενή σημεία της λειτουργίας 
των υπηρεσιών. Ο ορισμός και η εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων (ΔΒ 
1.2) συμβάλλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

7.5.3 Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα
Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα από τον Δήμο Νεάπολης 
πρωτοκολλούνται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Μέσω του αριθμού πρωτοκόλλου, της υπογραφής και της προσωπικής 
σφραγίδας του αρμόδιου υπαλλήλου εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε 
εκδιδόμενου εγγράφου από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Με τα προαναφερθέντα αποδίδεται η μονοσήμαντη ταυτότητα σε κάθε 
έγγραφο και παράλληλα επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του περιεχομένου του 
εγγράφου με τις απαιτήσεις.

Ότι αφορά τα προμηθευόμενα υλικά αυτά αναγνωρίζονται μέσω των 
συνοδευτικών εγγράφων, των επικολλημένων ετικετών ή την ένδειξη επί του 
προϊόντος.

Σχετικά με τα τεχνικά έργα κάθε έργο, καθώς και οι σχετικές μελέτες 
λαμβάνουν έναν κωδικό, ο οποίος σημειώνεται σε όλα τα σχετικά έντυπα που 
θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα των εργασιών που εκτελούνται για κάθε

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ / ΝΓ ΗΜ/ΝΙΑ: 20/1/2003 ΕΚΔΟΣΗ: A ΣΕΛ. 41/54



κατασκευή. Τα θέματα ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας περιγράφονται στη 
διαδικασία ΛΔ 6.1.

7.5.4 Ιδιοκτησία του πελάτη / δημότη
Για την παροχή των υπηρεσιών από τον Δήμο και ειδικότερα στις περιπτώσεις 
έκδοσης των διαφόρων βεβαιώσεων (πιστοποιητικά του δημοτολογίου, 
αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, άδειες πολιτικών γάμων, κλπ.) 
απαιτούνται συγκεκριμένα έγγραφα / δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να 
προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος δημότης στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

Αυτά τα έγγραφα / δικαιολογητικά είναι “η ιδιοκτησία του πελάτη / δημότη” 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του προτύπου.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων των προσκομιζόμενων εγγράφων / 
δικαιολογητικών και των σχετικών αρχείων του Δήμου, προβαίνει ο αρμόδιος 
υπάλληλος στην έκδοση των προαναφερόμενων βεβαιώσεων. Τόσο τα 
έγγραφα / δικαιολογητικά, όσο και αντίγραφο της βεβαίωσης αρχειοθετούνται 
από την αρμόδια για κάθε περίπτωση υπηρεσία του Δήμου.

7.5.5 Διατήρηση προϊόντος
Οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν τον χειρισμό, την 
προστασία και την αρχειοθέτηση των εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες 
για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από τον Δήμο.

Στις επιμέρους διαδικασίες περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι απαιτούμενες 
ενέργειες για την απόδοση ταυτότητας, την αρχειοθέτηση και την προστασία, 
τόσο των προσκομιζόμενων από τους δημότες δικαιολογητικών εγγράφων, όσο 
και των εκδιδόμενων εγγράφων από τις υπηρεσίες του Δήμου. (ΔΔ 1.3)

Ότι αφορά τη διαχείριση του συνόλου των εξωτερικών εγγράφων (π.χ. νόμοι, 
διατάξεις, αλληλογραφία) αυτή περιγράφεται στις επιμέρους τεκμηριωμένες 
διαδικασίες των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και στην διαδικασία ΔΔ 1.2, στην 
οποία μεταξύ των άλλων περιγράφονται οι ενέργειες πρωτοκόλλησης και ο 

. τρόπος και ο χώρος αρχειοθέτησής τους.
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Στις διαδικασίες περιγράφεται ο τρόπος απόδοσης ταυτότητας, η αρχειοθέτηση 
και η προστασία τους.

7.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Στις διαδικασίες ελέγχου του ΣΔΠ του Δήμου Νεάπολης ορίζονται πάντοτε οι 
συσκευές ή τα όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή των ελέγχων.

Στην παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα στην έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικού, 
βεβαίωσης, άδειας λειτουργίας δεν απαιτείται κάποια συσκευή ελέγχου.

Στην κατασκευή των τεχνικών έργων, αλλά και στη συντήρηση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού χρησιμοποιούνται όργανα ελέγχου για την 
επιβεβαίωση της ορθότητας των χαρακτηριστικών.

Ο Δήμος Νεάπολης διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό μετρήσεων, ο οποίος είναι 
περιορισμένος.

Για τον εξοπλισμό μετρήσεων, ο οποίος πρέπει να διακριβώνεται έχει ορισθεί 
διαδικασία (ΛΔ 4.6), η οποία περιγράφει όλες τις ενέργειες που ακολουθούνται για την 
διακρίβωση των οργάνων.

Η διακρίβωση των οργάνων γίνεται από διαπιστευμένα εξωτερικά εργαστήρια. Τα 
σχετικά αρχεία αρχειοθετούνται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ότι αφορά τις εργαστηριακές μετρήσεις που απαιτούνται στην κατασκευή των 
τεχνικών έργων αυτές πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
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8.0 ΜΕΤΡΗΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8.1 ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ
Βασική αρχή της Διοίκησης του Δήμου Νεάπολης είναι η πλήρης ικανοποίηση των 
δημοτών. Αυτό σημαίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένες από λάθη, να παρέχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το 
μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η υψηλή ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών είναι 
ένας από τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Νεάπολης.

Η επίτευξη αυτού του στόχου επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής μέτρησης της 
απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νεάπολης έχει καθορίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές 
και αποδοτικές διαδικασίες για την παρακολούθηση και την μέτρηση των 
χαρακτηριστικών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
διαδικασίες για τη συλλογή και τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων της απόδοσης 
του ΣΔΠ.

Μέσω της ανάλυσης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων επιτυγχάνεται:

■ η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με τις 
απαιτήσεις

■ η διασφάλιση της συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000

■ η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας

Ο Δήμος ανασκοπεί την αξία και τη σκοπιμότητα του τύπου των μετρήσεων και 
αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων με τρόπο ώστε οι προτεινόμενες 
βελτιώσεις να προσδίδουν προστιθέμενη αξία και να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που 
συνθέτουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Παρακολουθεί και καταγράφει τις ενέργειες βελτίωσης των επιδόσεων των υπηρεσιών 
του και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για μελλοντικές εφαρμογές.
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Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δεδομένων καθώς και οι ενέργειες βελτιώσεων, 
αποτελούν δεδομένα για τη σύσκεψη της «Ανασκόπησης της Διοίκησης».

♦

Στις περιπτώσεις διεργασιών ή υπηρεσιών όπου τα απαιτούμενα κριτήρια και 
επιδόσεις πληρούνται, ο Δήμος για δικό του όφελος αναλύει τα δεδομένα των 
μετρήσεων προκειμένου να εμβαθύνει στη μεθοδολογία, στη φύση και στα 
χαρακτηριστικά τους.

Κατά αυτό τον τρόπο μαθαίνει από τις επιτυχημένες περιπτώσεις και μπορεί να 
εφαρμόσει τη γνώση σε άλλες περιπτώσεις.

8.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ
Βασικό στοιχείο επιβεβαίωσης της απόδοσης της λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Δήμου, αλλά και της επίδοσης του ΣΔΠ είναι η άποψη του πολίτη.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Νεάπολης έχει καθορίσει διαδικασίες για την συλλογή όλων 
εκείνων των στοιχείων που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων των 
πολιτών. Η ανάλυση των στοιχείων αναδεικνύει επίσης τα ασθενή σημεία που 
χρήζουν βελτίωσης.

Ο ενέργειες που εφαρμόζονται είναι :

> Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών (ΔΒ 1.3)
> Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας (ΔΒ 1.5)
> Οικονομετρικοί δείκτες

Στις σχετικές διαδικασίες περιγράφονται οι μέθοδοι συλλογής των στοιχείων, η 
ανάλυσή τους και ο ορισμός διορθωτικών ενεργειών.

8.2.1 Ικανοποίηση των πελατών / πολιτών
Η συνολική δραστηριότητα του Δήμου Νεάπολης στηρίζεται στην φιλοσοφία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι η ποιότητα στην καθημερινή ζωή αποτελεί δικαίωμα 
των πολιτών.
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Με βάση αυτή την αρχή ο Δήμος Νεάπολης φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνον 
αυτών που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και αποτελούν υποχρέωση, 
αλλά και όλων των υπηρεσιών που προέρχονται από την πρωτοβουλία και την 
προσπάθεια του Δήμου για την εκπλήρωση των πραγματικών αναγκών των 
πολιτών.

Η συστηματική παρακολούθηση της ικανοποίησης των πολιτών και η ανάλυση 
των στοιχείων οδηγούν στον ορισμό διορθωτικών ενεργειών με αποτέλεσμα την 
βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου (ΔΒ 1.2).

Η μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών πραγματοποιείται στο Δήμο 
Νεάπολης μέσω της καθημερινής επικοινωνίας του προσωπικού του Δήμου με 
τους δημότες, τα ερωτηματολόγια και τις έρευνες που διεξάγονται από 
εξειδικευμένους συμβούλους (ΔΒ 1.3).

Επίσης, για τη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών και την άμεση 
επίλυση των προβλημάτων τους, ο Δήμος Νεάπολης διαθέτει το «Γραφείο 
Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη» (ΛΔ 1.2). Το Κέντρο παρέχει 
στους δημότες πληροφορίες για την άμεση και σύντομη εξυπηρέτησής του από 
τις υπηρεσίες του Δήμου και από άλλους δημόσιους φορείς.

Καταγράφει σε ειδικό λογισμικό τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών και 
στη συνέχεια τα μεταβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να 
διευθετηθούν.

Μετά την επίλυση κάθε παραπόνου το Γραφείο επικοινωνεί με τους δημότες 
που εκδήλωσαν τα παράπονα για να πληροφορηθεί εάν είναι ικανοποιημένοι 
από την λύση που δόθηκε .

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο ειδικό λογισμικό του «Γραφείου 
Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη» ταξινομούνται και μετά την 
αξιολόγησή τους συνεκτιμούνται στη συνολική μέτρηση της ικανοποίησης των 
δημοτών.
Το σύνολο των ενεργειών για την μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών 
περιγράφεται στις διαδικασίες ΔΒ 1.3, ΔΒ 1.4 και ΛΔ 1.2.
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8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση
Η Διοίκηση έχει υιοθετήσει, μία αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία 
εσωτερικής επιθεώρησης προκειμένου να αξιολογεί τα δυνατά και αδύνατα 
σημεία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και τη συμμόρφωσή του 
στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000 και στις απαιτήσεις που έχει 
θέσει η Διοίκηση του Δήμου. Η εσωτερική επιθεώρηση είναι ένα εργαλείο 
αντικειμενικής αξιολόγησης της εφαρμογής των απαιτήσεων του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας, κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό για τον 
Δήμο.

Το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων καταρτίζεται και τηρείται, με εύρος 
που να εξασφαλίσει ότι όλο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας επιθεωρείται. 
Την ευθύνη για τον ορισμό του προγράμματος έχει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Ποιότητας και ισχύει μετά την έγκριση του Δημάρχου.

Η συχνότητα των επιθεωρήσεων καθορίζεται από τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων επιθεωρήσεων και την σπουδαιότητα της υπηρεσίας / 
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση κάθε υπηρεσία / διαδικασία του Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά ανά δωδεκάμηνο.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται με βάση τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τα 
checklist. Τα checklist περιέχουν ερωτήσεις που αφορούν τις κύριες 
δραστηριότητες, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες έχουν συλλεγεί από 
τους δημότες και άλλους ενδιαφερομένους.

Οι επιθεωρήσεις γίνονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που δεν 
είναι άμεσα υπεύθυνο για το τμήμα που επιθεωρείται.

Τα ευρήματα των επιθεωρήσεων ή οι προτάσεις βελτίωσης καταγράφονται.

Ο αρμόδιος για το τμήμα που έχει επιθεωρηθεί ελέγχει και διορθώνει όποιες 
ελλείψεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Οι προτάσεις 
βελτιώσεων, αφού εγκριθούν, ακολουθούν τη διαδικασία αναθεώρησης 
υφιστάμενης διαδικασίας.
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Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διόρθωση προβλημάτων ή ελλείψεων του 
συστήματος, επαναεπιθεωρούνται όπου χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί η 
συνέπεια προς τις συμφωνημένες ενέργειες.

Οι εσωτερικές αναφορές επιθεωρήσεων χρησιμοποιούνται ως δεδομένα κατά 
την Ανασκόπηση της Διοίκησης για να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα θετικά ευρήματα της επιθεώρησης που αφορούν δυνατά σημεία του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και αφορούν εμφανείς άριστες επιδόσεις 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση και επιβράβευση των 
εργαζομένων.

Οι διαδικασίες που σχετίζονται με τα παραπάνω είναι ΔΔ 1.2 Έλεγχος 
Εγγράφων και ΔΒ 1.5 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις.

8.2.3 Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών
Ο Δήμος χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και μετρά τις επιδόσεις των 
εφαρμοζόμενων από τις υπηρεσίες του διεργασιών. Οι μετρήσεις μπορεί να 
αφορούν καθημερινές λειτουργίες ή μακροπρόθεσμες που αποδεικνύουν την 
ικανότητα της διεργασίας να επιτύχει προκαθορισμένα αποτελέσματα.

Οι μετρήσεις αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου, τον χρόνο 
ανταπόκρισης στους δημότες, το χρόνο παροχής της υπηρεσίας, τους 
μετρήσιμους εξωγενείς παράγοντες, την παραγωγικότητα και 
αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, τους χρησιμοποιούμενους 
οικονομικούς πόρους την εξοικονόμηση κόστους κλπ.

Όταν τα προκαθορισμένα αποτελέσματα δεν επιτυγχάνονται, εφαρμόζονται 
διορθωτικές ενέργειες για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της υπηρεσίας.

8.2.4 Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος / υπηρεσίας
Με τον όρο “προϊόν” στο Δήμο Νεάπολης νοείται κάθε μορφής υπηρεσία που 
παρέχεται στους δημότες.
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Ο Δήμος Νεάπολης έχει ορίσει και τηρεί τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας των χαρακτηριστικών στην παροχή υπηρεσιών και στην κατασκευή 
των τεχνικών έργων.

Στην διαδικασία ΔΒ 1.1 και στις οδηγίες εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου 
περιγράφονται οι υπευθυνότητες και το είδος των ελέγχων ποιότητας που 
εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Σύμφωνα με αυτές κάθε υπηρεσία πριν παραδοθεί στον δημότη ελέγχεται εάν 
είναι σύμμορφη με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου.

Ότι αφορά τα τεχνικά έργα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος έχοντας την ευθύνη της εποπτείας της κατασκευής των 
τεχνικών έργων διεξάγει ελέγχους ποιότητας που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
ποιότητας κάθε τεχνικού έργου.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται σε ειδικά για κάθε περίπτωση 
έντυπα και η αρχειοθέτησή τους ορίζεται στις διαδικασίες του συστήματος, οι 
οποίες περιγράφουν τις ενέργειες που ακολουθούνται για την παροχή των 
υπηρεσιών και την κατασκευή των τεχνικών έργων.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις ορίζονται διορθωτικές 
ενέργειες (ΔΒ 1.2).

8.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης παρακινεί τους εργαζόμενους του Δήμου, μέσω του 
εγγράφου «Πολιτική για την Ποιότητα» να αναφέρουν κάθε πρόβλημα που εμπίπτει 
στην αντίληψή τους σε οποιοδήποτε στάδιο παροχής της υπηρεσίας, προκειμένου να 
διασφαλίσει την έγκαιρη ανίχνευση και απομόνωση οποιοσδήποτε μη συμμόρφωσης. 
Ο Δήμος εφαρμόζει την παραπάνω πολιτική προκειμένου να επιτευχθούν

8 η ελαχιστοποίηση του κινδύνου ακούσιας προώθησης άστοχων υπηρεσιών 
στους δημότες

■ η μεθοδική αντίληψη των προβλημάτων και παρεκκλίσεων
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■ ο εντοπισμός των προβλημάτων

Έχει ορίσει διαδικασία (ΔΒ 1.2), η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
καταγράφονται, παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται οι κάθε είδους μη 
συμμορφώσεις που εντοπίζονται στην παραλαβή των εισερχόμενων υλικών / 
υπηρεσιών, στην κατασκευή και συντήρηση των τεχνικών έργων, στην παροχή 
υπηρεσιών και στη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ως μη συμμορφώσεις αντιμετωπίζονται και τα τυχόν παράπονα των δημοτών που 
δηλώνονται στο «Γραφείο Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης του Δημότη».

Όλες οι παρεκκλίσεις επισημαίνονται και όπου είναι πρακτικό η μη συμμορφούμενη 
υπηρεσία επισημαίνεται για να προληφθεί η κατά λάθος χρήση της.

Ανάλογα με το που θα διαπιστωθεί μία μη συμμόρφωση ακολουθούνται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την καταγραφή, την ανάλυση και τον ορισμό διορθωτικών 
ενεργειών.

Όλες οι μη συμμορφώσεις καταγράφονται σε ειδικά έντυπα και αντιμετωπίζονται με 
κατάλληλο τεκμηριωμένο τρόπο.

Στη διαδικασία ΔΒ 1.2 περιγράφεται ο τρόπος και ο χώρος αρχειοθέτησης των 
εντύπων καταγραφής των μη συμμορφώσεων.

8.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Διοίκηση του Δήμου λαμβάνει τις αποφάσεις της για τη συνεχή βελτίωση του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγει 
από μετρήσεις και πληροφορίες που τις παρέχει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 
Τα στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται από τις διάφορες πηγές αναλύονται και 
έτσι αξιολογείται η καταλληλότητα και η αποδοτικότητα του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας και η επίδοση των υπηρεσιών του Δήμου σε σχέση με τους στόχους που 
έχουν τεθεί. Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν τα σημεία ή θέματα που πρέπει να 
βελτιωθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί η επίδοση και η αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των δημοτών.
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Οι πηγές άντλησης στοιχείων και πληροφοριών είναι η έρευνα ικανοποίησης των 
πολιτών (ΔΒ 1.3), τα παράπονα των δημοτών, τα αρνητικά χαρακτηριστικά και τάσεις 
διαδικασιών ή υπηρεσιών και η αξιολόγηση των προμηθευτών / συνεργατών.

Η ανάλυση βασίζεται σε μεθόδους ή στατιστικές τεχνικές αξιόπιστες, που δίνουν τη 
δυνατότητα στους αρμόδιους να αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων ή λογικών σκέψεων όσο και την εμπειρία και την 
διαχειριστική διαίσθηση.

Η ανάλυση μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό της προέλευσης της αιτίας υπαρκτών 
ή πιθανών προβλημάτων και στη συνέχεια να οδηγήσει στη λήψη της διορθωτικής ή 
προληπτικής ενέργειας που απαιτείται για βελτίωση.

Οι πηγές και ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων καθώς και η μεθοδολογία που 
ακολουθεί για την ανάλυσή τους περιγράφονται στις παρακάτω διαδικασίες:

Δ.Δ. 2.2 Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία 
Δ.Δ. 3.3 Προτάσεις Βελτίωσης 
Δ.Β. 1.2 Διαχείριση Μη-Συμμορφώσεων, Διορθωτικές- 

Προληπτικές Ενέργειες 
Δ.Β. 1.3 Ικανοποίηση Πολιτών 
Δ.Β. 1.4 Ανάλυση Δεδομένων

8.5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ

8.5.1 Διαρκής βελτίωση
Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της απόδοσης 
των υπηρεσιών του Δήμου είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Δήμου και 
αποτελεί δέσμευση της διοίκησής του.

Η δέσμευση αυτή τεκμηριώνεται στην πολιτική ποιότητας και επιτυγχάνεται 
μέσω :

■ του ορισμού στόχων και του ελέγχου επίτευξής των
■ των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας
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■ της παρακολούθησης της απόδοσης των διεργασιών και της ανάλυσης 
των δεδομένων

* της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
■ της “Ανασκόπησης από τη Διοίκηση”

Στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή βελτίωση, η Διοίκηση του Δήμου 
ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενούς του, να συμβάλλουν με ιδέες στη 
βελτίωση των διαδικασιών του συστήματος (ΔΔ 3.3) και γενικότερα τη βελτίωση 
της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

8.5.2 Διορθωτικές ενέργειες
Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης υλοποιώντας τη θεμελιώδη αρχή για συνεχή 
βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της απόδοσης των 
υπηρεσιών του Δήμου έχει καθορίσει διαδικασίες μέσω των οποίων ορίζεται η 
μεθοδολογία ανάλυσης των αιτιών που οδήγησαν σε αποκλίσεις και η 
διαδικασία ορισμού διορθωτικών ενεργειών.

Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση άρση των μη συμμορφώσεων και διασφαλίζεται η 
αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της επανεμφάνισής τους στο μέλλον.

Στη διαδικασία ΔΒ 1.2 «Διαχείριση μη-συμμορφώσεων, διορθωτικές και 
προληπτικές ενέργειες» και στις οδηγίες εργασίας του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας ορίζεται το προσωπικό που έχει την υπευθυνότητα και την 
αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σοβαρότητα του προβλήματος και για τον 
προγραμματισμό και ορισμό των διορθωτικών ενεργειών. Κατά τη λήψη της 
απόφασης των διορθωτικών ενεργειών λαμβάνονται πάντα υπόψη η επίπτωση 
της διορθωτικής ενέργειας σε συγγενικές διεργασίες, το κόστος υλοποίησης και 
η πιθανή βελτίωση που θα επιτευχθεί.

Αιτίες για τον ορισμό διορθωτικών ενεργειών είναι :
■ αποκλίσεις και λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την παροχή των 

υπηρεσιών
■ αποκλίσεις και λάθη που διαπιστώθηκαν κατά την διεξαγωγή 

εσωτερικών επιθεωρήσεων
■ παράπονα ή υποδείξεις πολιτών
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■ βελτιώσεις που ορίζονται στη συνεδρίαση «Ανασκόπηση από τη 
Διοίκηση»

«
Οι διορθωτικές ενέργειες τεκμηριώνονται σε ειδικά έντυπα. Η αρχειοθέτησή 
τους περιγράφεται στη διαδικασία ΔΒ1.2.

Η εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών μπορούν να οδηγήσουν σε 
αναθεώρηση των διεργασιών, σε επαληθεύσεις, σε εξετάσεις αρχείων και 
παραπόνων των πολιτών ή σε διαπίστωση ανάγκης εκπαίδευσης του 
προσωπικού του Δήμου.

Όπου οι διορθωτικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στις 
υπάρχουσες διαδικασίες, τέτοιες αλλαγές καταγράφονται, εγκρίνονται και 
γίνονται γνωστές στο εμπλεκόμενο προσωπικό.

Η υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών παρακολουθείται από τους εκάστοτε 
υπεύθυνους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζονται σωστά και ότι έχουν 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

8.5.3 Προληπτικές ενέργειες
Συνεχής μέριμνα και φροντίδα της Διοίκησης και του προσωπικού του Δήμου 
είναι η συνεχής μείωση των αστοχιών, προκειμένου να βελτιώνεται η επίδοση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πρόληψη των αστοχιών και η εφαρμογή προληπτικών ενεργειών για τον 
αποκλεισμό της εμφάνισης αποκλίσεων ή λαθών εφαρμόζεται στις διεργασίες, 
στις υπηρεσίες και στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου. Έτσι, 
επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες απαλλαγμένη από 
λάθη ή προβλήματα. Κατά συνέπεια βελτιώνεται ο βαθμός ικανοποίησης τους.
Η συστηματική πρόληψη των αστοχιών βασίζεται στην επεξεργασία δεδομένων 
που προέρχονται από την αξιολόγηση προηγούμενων τάσεων και κρίσιμων 
στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις των υπηρεσιών του Δήμου και της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών εκφρασμένα σε ποσοτική μορφή.

Πηγές των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι η ανασκόπηση των απαιτήσεων 
και προσδοκιών των πολιτών, τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της
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Διοίκησης, τα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων, η μέτρηση ικανοποίησης 
των δημοτών, οι μετρήσεις ελέγχων ποιότητας, προηγούμενη εμπειρία, 
αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων κλπ.

Τα παραπάνω δεδομένα παρέχουν πληροφορίες για την αποτελεσματική 
ανάπτυξη ενός προγραμματισμού πρόληψης των αστοχιών, όπου ιεραρχούνται 
οι προτεραιότητες και οι ενέργειες ανάλογα με την επίδραση που θα είχε η 
πιθανή αστοχία στις διεργασίες ή στις υπηρεσίες.

Ο προγραμματισμός αυτός μπορεί να αποτελεί στοιχείο για τη βελτίωση 
διεργασιών ή υπηρεσιών.

Στη διαδικασία (ΔΒ1.2) ορίζεται το προσωπικό που έχει την υπευθυνότητα και 
την αρμοδιότητα να αποφασίσει για τη σοβαρότητα της αστοχίας και για τον 
προγραμματισμό και τον ορισμό της προληπτικής ενέργειας.

Τα αρχεία των προληπτικών ενεργειών επανεξετάζονται για να καθοριστούν τα 
αίτια. Εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για να εμποδίσουν την επανεμφάνιση 
των αστοχιών και προβλημάτων.

Η λήψη των προληπτικών μέτρων μπορούν να καταλήξουν σε αναθεώρηση 
των διεργασιών, σε επαληθεύσεις, σε εξετάσεις αρχείων, και παραπόνων 
δημοτών ή σε διαπίστωση ανάγκης εκπαίδευσης προσωπικού.

Οι προληπτικές ενέργειες καταγράφονται, εγκρίνονται και γίνονται γνωστές στο 
αρμόδιο προσωπικό. Το αποτέλεσμα των ενεργειών παρακολουθείται και 
ανασκοπείται.
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ΛΔ1 Εξυπηρέτηση Πολίτη - Διοικητικές Υπηρεσίες
1.1 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
1.2 Τρήμα Διοικητικό
1.3 Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
ΛΔ 2 Οικονομικές Υπηρεσίες
2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτών
2.2 Προμήθεια και έλεγχος υλικών
2.3 Χειρισμός και αποθήκευση υλικών
2.4 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2.5 Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
2.6 Τμήμα Λογιστηρίου
2.7 Τμήμα Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας
ΛΔ 3 Ειδικές Υπηρεσίες
3.1 Τομέας Διοίκησης
3.2 Αυτοτελές Γ ραφείο Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία)
3.3 Τμήμα παιδείας, νεολαίας, αθλητισμού - πολιτισμού και κοινωνικής 

πολιτικής
ΛΔ 4 Τεχνικές Υπηρεσίες
4.1 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4.2 Τμήμα Έργων - Μελετών και Σχεδίου Πόλεως
4.3 Προγραμματισμός Έργων
4.4 Προγράμματα Ποιότητας Έργων
4.5 Κατασκευή Τεχνικών Έργων
4.6 Διακρίβωση οργάνων μετρήσεων και δοκιμών
4.7 Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού
4.8 Τμήμα καθαριότητας, περιβάλλοντος, κήπων και δενδροστοιχιών
4.9 Διαδικασία καθαριότητας - περιβάλλοντος, κήπων και δενδροστοιχιών
4.10 Καταστάσεις έκτακτων αναγκών
4.11 Οργάνωση ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
4.12 Πυροπροστασία
ΛΔ 5 Ανάπτυξη του Δήμου
5.1 Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Προγραμματισμού
5.2 Εκπόνηση μελετών
5.3 Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών Δήμου
5.4 Σχεδιασμός προγραμμάτων επιδότησης
ΛΔ 6 Διαχείριση Αρχείων
6.1 Αναγνώριση ιχνηλασιμότητα
6.2 Αρχειοθέτηση
ΔΒ 1 Επιδόσεις του Δήμου
1.1 Έλεγχοι και δοκιμές
1.2 Διαχείριση μη συμμορφώσεων και διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες
1.3 Ικανοποίηση πολιτών
1.4 Ανάλυση δεδομένων
1.5 Εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας
1.6 Έλεγχος σε εξωτερικά εργαστήρια
ΔΔ 1 Διαχείριση του Συστήματος
1.1 Τυποποίηση και κωδικοποίηση
1.2 Έλεγχος εγγράφων
1.3 Έλεγχος αρχείων
1.4 Έλεγχος ηλεκτρονικών δεδομένων
ΔΔ 2 Διαχείριση της Ποιότητας
2.1 Στόχοι Ποιότητας
2.2 Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
2.3 Ανασκόπηση της Διοίκησης ;:;4.
ΔΔ 3 Διαχείριση πόρων
3.1 Εκπαίδευση λ
3.2 Υγιεινή & Ασφάλεια, περιβάλλον εργασίας
3.3 Προτάσεις βελτίωσης
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*0 ΑΡΧ4ΑΤΡΟΥ ΦΡτΡΘΥΣΒΕΑΤ: ·; ΨΕΚΑΣΜΟΣ . GM>KAf Δπ'ΐ'^' '^0α Πει/· *6/6/3003 A€trf5Ar;·; 100% ΔΙΑΦΟΡΑ
*0 ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΣ··&-ΑΓνΑΑΥί::“ΑΣ ΓΩΝΙΑ (ΚΑΘΏΜ -. Ολ-Μ/ΤΊΤ.. ΤρΗ· 7/6/3003 Τετ 26.· (η- 100% ΚΑΘΑΡΙΟ·
*0 ΣΟΦ,-βΕΝΈΕΑΟΥ 12 & ΚΕΣΣΑΜΗ·Σ-(Σ·ΠΑ£Μ€·;·. .·. Τετ-ΤΟ/6/3003 Ποο· 13/6/2QQ3 ΤΡί-24/6— 100% ΠΕ2ΘΔΡΟ
*0 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ β: ΚΑΠΗ ΘΑβκλ-Ρ:<?; r; Τετ 9/7-2003 ; '.cti 2.-6/2003 Τετ 9/7/;- 100%
*0 ΙΜΒΡΟΥ 34·/·¥·ΠΕΡν ΨΩΜΕΝΟΤΙΕΖΘΔΡΘΜ !0'.· 9Μ)κΑίιβ·;·;··; Τρ/49/6/3003 Τι* 40/6/3003 ΤΡΙ 10/6:;·; 100% ΒΕΖΘώΡΟ:-;·

; ΚΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ A AT.-. ΟλθΚ-Af ftr. ·.: Tr'H-Hf/6·; 2.G04 Τρι 4O/tV-2O03 106% Εμγ/κνε:;:
ι0 ΜΠΑΖΑΤΔΙΠ ΑΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ) Θλοκλη^τ·; Fpr-4/e/2003 Τρι "24/6;··:·: 100% ΔΡΟΜΟΙ
*0 ΑΓΙ0Υ--ΣΤΕΦΑΝ0Υ4β( ΛΑΚΚΟΥΒΑ· Θλβ«Μτ0·:τ; Παρ 13/6/290-3 Τρι 3/6/2003 ΐοο% ΔΡΟΜΟΙ
•0 Ι«'-3&·Τ¥Μ·ΝΑΣίΟΤΡΘΟΡ€Σ ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙΑ) ΟΛΟΚληρ.;··; Tf5t-i0/6/2003 Τρι-3/6/2003 Τρι-·Κ?/6 .·■:. 100% ΔΡΟΜΟΙ
.0 ΥΔίΤΠΑΠΑΡΕΩΡΓΙΘΥ 41ΝΙΑ ΠΑΙΣΙΟν ·( ΚΑΔ.,. ΘΛθκληρ·;·;- Δε»·9/6/2θ03 Τρι-3/6/2003 ΔίΡ Β-:6;.·.■■■ 100% ΚΑΘΑΡΙΟΤ.
& ΗΕΖΘΔΡΟΜΟΣ-ΔΚΟΜΗΗΝΟΥ θΛ0Κ;Λη{};- Τετ 9/7/2003 Παο-30/6/2003 ΤΧΤ-0/2/,:·; 100% ΗΛΕΚΤΡΟ;
*0 ΑΔΡΑΜΥΠΟΥ 7 (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ; GrMKAr'p.: ?Τ7Γ^/6γ^03 Τετ···38/5/30θ3 Γρι 24/6... 100% ΔΡΟΜΟ
.0 ΓτΣΕΦΕΡΗ ΑΡΧτΙ ΑΤΡΘΥ- ( 2 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΘ ■- GAOKAfifhr. Δε«-2/6/2θ03 Ter-28/5/2083 Τ6Τ···4τβΑ>~·" 100% ΔΡΘΜΘΙ
<0 ΟΔΟΣ-ΚΑΑΑΙΚΡΑΤΞΙΑΣ τΕΑΛΕΙΨΗ-ί’ΏΤΙΣΜ:; . ΘΑθκλΗΔ:·;·; Παρ··ί3?6?’·2003 Δευ 26/5/2003 Hap 13/...· 100% ΗΛΕΚΤΡΟ:::
«0 ΚΤΙΡΙΟ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ «ΣΘΡΕΙΘ-; yAOK'Af'lfJ'rr.’ Δ&ϊ-9τ$τ-2Θ&3 Δε*/Ε·6/5/20θ3 ΤΡΙ-40/6:-:·:· 100% ΔΙΑΦΟΡΑ
«0 ΚΟΗΝΗΝΘΥ-·3-ί·£ΞΩ AR0--TA~KAf4H--NEA-RG .·. ΘλβκΑΡ!^·;·;··; &/-2.-GG-3 Παα-23/6/2θθ3 Τρι-40/6γγ7 100% ΠΕΖΟΔΡΟ;·:.
.0 Γ.ΣΕΦΕΡΗ 26 (ΧΩΜΑΤΑ) G.Av>KAPf>'.': Τ-ρτ-3/6/2003 1-00% ΔΡΘΜΘΙ
.0 Η.ΒΟΤΣΗ-28 -(-ΑΑΚΟΥΒΑ) GM*KARf) ;■;··; Δβα·~3/€τ300·3 Παα 23/3/3003 ΤεΤ-4/6/;:": 100% ΔΡΘΜΘΙ
«0 ΑΑΚΚΘΥΒΑ'ΤΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ· 18* ΚΕΣΣΑΝΗΣ) ΘλΟκλ^ντ; Πθβ'~ΐ3ΐ&?"20Θ4 Τετ- Τβε·2·4/·6τ™ 100% ΔΡΘΜΘΙ
*0 Η ΕΖΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΒΡΘΥ-41 ΓΩΗΙΑ - ΣΟΦ: BE Π;. ΘλΟΚΑΡ^τ;··; Δεα 2/6/2003 Γγμ 20/3-2003 ΤεΤ-4/6/-::': 100% ΠΕΖΟΔΡΟ::
*0 ΠτΤΣΑΑΔΑΡΗ-Ο^ΠΡΟΒΑΗΜΑ-ΗΙΕ-ΚΑΔΟ-ΑΠ·.··.-: GrNOKAfTf?·:·;·; Hfea-39/6/2003 Τρι 20/5/2003 Πε · 23·'.. 100% ΚΑΘΑΡΙΟΙ::.
.0 ; ΦΡΕΑΤΙΟ/·ΕΥΑβΙΓΚΟΛΥΚΑΑΑΙΚΟ-ΣΗΙΕ ΠΑΡ... ΟλθΚ Af'lfT. ν; Τετ 24.5/2003 Τρ· 20/5/2003 Τ-·» 2-; :00% ΔΙΑΦΟΡΑ
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Θέμα: ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 & ΚΕΣΣΑΝΗΣ (ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ)
Ημερομηνία έναρξης: Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2003
Ημερομηνία παράδοσης: Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2003

Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε
% ολοκλήρωσης: 100%
Ημερομηνία περάτωσης: Τρίτη, 24 Ιουνίου 2003

Συνολικός όγκος: 0 ώρες
Τρέχων όγκος: 0 ώρες

Κάτοχος: VASO KATSAVOUNIDOU

Κατηγορίες: ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Τα σπασμένα πλακάκια αφορούν την αποχέτευση της οικοδομής. Θα πρέπει να το φτιάξουν οι ίδιοι. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ.

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 & ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΕΧΟΥΝ 
ΣΠΑΣΕΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΠΕΔΑ. 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΚΑΙΡΝΟΥΝ 
ΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΣΠΑΝΕ ΤΑ 
ΠΛΑΚΑΚΙΑ. ( κ.ΧΡΗΣΤΟΥ-ΤΟΤΟΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, τηλ.2310 
636-157).
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Θέμα: AN.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 17 (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ & ΚΡΑΣΠΕΔΟ)
Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2003
Ημερομηνία παράδοσης: Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2003

Κατάσταση:
% ολοκλήρωσης:

Σε εξέλιξη 
0%

Συνολικός όγκος: 
Τρέχων όγκος:

0 ώρες 
0 ώρες

Κάτοχος: VASO KATSAVOUNIDOU

Κατηγορίες: ΔΡΟΜΟΙ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ 17 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ΚΑΙ 
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ.
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□ Μέσος Χρόνος
□ Αριθμός Εργασιών
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Αριθμός Εργασιών
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□ Μέσος Χρόνος



Κατηγορίες Τ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Θέυα Ηυερουηνία έναρξης Ηυερουηνία παράδοσης Χρόνος
Υδραυλικός 4/6/2002 4/6/2002 0
Καρυττίδης 4/6/2002 4/6/2002 0
Υδραυλικός 3/6/2002 3/6/2002 0

Σκουλάς 3/6/2002 3/6/2002 0
Σκουλάς 29/5/2002 29/5/2002 0
Γ κούντας 29/5/^002 29/5/2002 0

Υδραυλικός 28/5/2002 28/5/2002 0
Νικολαϊδης 28/5/2002 28/5/2002 0
Υδραυλικός 23/5/2002 23/5/2002 0

Σκουλάς 21/5/2002 21/5/2002 0
Γ κούντας 15/5/2002 21/5/2002 6
Σκουλάς 20/5/2002 20/5/2002 0

Καρυττίδης 17/5/2002 17/5/2002 0
Ηλεκτρολόγοι 14/5/2002 14/5/2002 0
Υδραυλικός 14/5/2002 14/5/2002 0
Καρυττίδης 14/5/2002 14/5/2002 0
Υδραυλικός 13/5/2002 13/5/2002 0

Αλβανός 10/5/2002 10/5/2002 0
Υδραυλικός 8/5/2002 8/5/2002 0

Μπογιατζήδες 29/4/2002 29/4/2002 0
Υδραυλικός 25/4/2002 25/4/2002 0
Καρυπίδης 25/4/2002 25/4/2002 0

Ηλεκτρολόγοι 19/4/2002 19/4/2002 0
Υδραυλικός 19/4/2002 19/4/2002 0
Υδραυλικός 19/4/2002 19/4/2002 0
Λάσκαρης 16/4/2002 16/4/2002 0
Νικολαϊδης 16/4/2002 16/4/2002 0
Υδραυλικός 16/4/2002 16/4/2002 0

Σκουλάς 27/3/2002 1/4/2002 4
Σκουλάς 7/3/2002 27/3/2002 20

Μπογιατζήδες 25/2/2002 27/3/2002 32
Σκουλάς 21/3/2002 22/3/2002 1

Μπογιατζήδες 15/3/2002 22/3/2002 7
Σκουλάς 25/2/2002 22/3/2002 27

Καρυπίδης 20/3/2002 20/3/2002 0
Μαραγκός / Καρυπίδης 14/2/2002 20/3/2002 36

Τσολακίδης 15/3/2002 15/3/2002 0
Σκουλάς 5/3/2002 15/3/2002 10

Ηλεκτρολόγοι 13/3/2002 13/3/2002 0
Καρυπίδης 25/2/2002 12/3/2002 17
Γ κούντας 12/2/2002 12/3/2002 30

Υδραυλικός 5/3/2002 7/3/2002 2
Σκουλάς / Καρυπίδης 12/2/2002 20/2/2002 8

Υδραυλικός 12/2/2002 15/2/2002 3
Ηλεκτρολόγοι Καμία Καμία

Μέσος Χρόνος Περάτωσης:

0

4,51

Συνεργείο________________ Αριθυό ς Εργασιών_________________ Μέσο ς Χρόνος
Γ κούντας 3 12,00

Καρυπίδης 6 2,83
Μαραγκός / Καρυπίδης 1 36,00



Μπογιατζήδες 3 13,00
Σκουλάς 9 6,89

Σκουλάς / Καρυπίδης 1 8,00
Υδραυλικός 13 0,38

ΣΥΝΟΛΑ: 36 11,30

* Δεν συμμετέχουν οι 
έκτακτες εργασίες, οι 
οποίες έχουν χρόνο 0



Ατομικά στοιχεία (συμπληρώνονται προαιρετικά)

Ονοματεπώνυμο: . . ______________________________________________________

Διεύθυνση: _ __ __________________  Τηλ. επικοινωνίας:____________________

’** Το έντυπο c.uto υποοειτε να το ρίξετε στο ειδικό κουτί που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου.

Σσς ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

• Υπηρεσία στην οποία απευθυνθήκατε_______________________________________________

• Ποιο ήταν το αίτημά σας___________________________________________________________

1. Γενικά η εξυπηρέτηση στα αιτήματά σας ήταν:

Επαρκής □ Μέτρια Q Ανεπαρκής □

2. Οι πληροφορίες που σας έδωσαν, ώστε να τελειώσετε τη δουλειά σας 
χωρίς καθυστερήσεις, ήταν:

Πλήρεις □ Μέτριες Π Ανεπαρκείς □

3. Ο χρόνος που περιμένατε μέχρι να εξυπηρετηθείτε ήταν:

0-15 λεπτά Q 5-30 λεπτά Q Περισσότερο των 30 λεπτών Q

4. Η στήριξη και συνεργασία του προσωπικού στα αιτήματά σας ήταν:

Καλή Q Μέτρια Q Κακή Q

5. Η συμπεριφορά του προσωπικού ήταν:

Καλή Q Μέτρια Q Κακή Q

Παρακαλουμε σημειώστε τις ενδεχόμενες προτάσεις σας για βελτίωση:
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Ν. ΠΕΚΟΣ

□ Με βάση ποια κριτήρια λήφθηκε η απόφαση για εφαρμογή 
συστήματος ποιότητας στις υπηρεσίες του δήμου;

■ Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες του δήμου 
αποτέλεσε ανάγκη εσωτερική για τη λειτουργία του ίδιου του δήμου 
αλλά και εξωτερική απέναντι στους δημότες του. Η απόφαση ήταν του 
τέως δημάρχου Γρ. Χατζησάββα και μελών του δημοτικού 
συμβουλίου.

□ Πότε λήφθηκε η απόφαση, πότε άρχισε η εφαρμογή της και πόσο 
ήταν το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτήθηκε για να γίνει η 
προετοιμασία για την έναρξη της διαδικασίας;

■ Η απόφαση του ISO 9002:2000 για την εφαρμογή στις υπηρεσίες 
του δήμου λήφθηκε το 2000, και άρχισε να εφαρμόζεται το 2001. Για 
την προετοιμασία εφαρμογής του χρειάστηκαν περίπου 6 μήνες.
Να αναφερθεί ακόμη ότι το 2003 ξεκίνησε η εφαρμογή συστήματος 
ποιότητας ISO 9001:2000. Οι υπηρεσίες του δήμου οργανώνονται 
πλέον με βάση τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000, και συγχρόνως 
επεκτείνονται και σε άλλα τμήματα των υπηρεσιών του δήμου.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες της τεχνικής υπηρεσίας, επεκτείνετε και 
στο τμήμα των μελετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η επέκταση 
έλαβε υπόψη της και το γεγονός ότι ο τρόπος σύνταξης των μελετών 
θα ήταν υποχρεωτικό να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία εντός 
1-2 χρόνια.
Επιπλέον εντάσσονται και οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου, στις 
οποίες δεν είχε εφαρμοστεί το συστήματος ποιότητας ISO 
9002:2000, καθώς υπήρχε ήδη μηχανογράφηση.

□ Σε ποια τμήματα του δήμου επιλέχθηκε να εφαρμοστεί το σύστημα 
ποιότητας και με βάση ποια κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή;

■ Τα τμήματα στα οποία εφαρμόστηκε το σύστημα ποιότητας ISO 
9002:2000 ήταν:
Το τμήμα της τεχνικής υπηρεσίας
Το τμήμα της κοινωνικής πολιτικής (πολιτισμού, αθλητισμού, κτλ)
Το τμήμα των δημοτολογίων, ληξιαρχείου

Η βασική ανάγκη ήταν η ανάγκη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών 
ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
τους.



□ Ποια ήταν η προηγούμενη δομή λειτουργίας και ποιες οι 
διαρθρωτικές αλλαγές που επέβαλε το σύστημα ποιότητας;

■ Δε θα μπορούσε να αναφερθεί ότι το σύστημα ποιότητας ISO 
9002:2000 επέφερε διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών. 
Εκείνο όμως που προσέφερε είναι καλύτερη οργάνωση σε όλα τα 
τμήματα και τους τομείς λειτουργίας του δήμου, το οποίο αποτελεί τη 
βάση για την βελτίωση των υπηρεσιών του δήμου. Η ολοκληρωμένη 
οργάνωση και μηχανογράφηση των υπηρεσιών, έδωσε καλύτερη και 
ταχύτερη πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες από το προσωπικό και 
κατ' επέκταση από τον ίδιο το δημότη. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη 
ηλεκτρονική σύνδεση των υπηρεσιών (με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου - Microsoft Outlook) μείωσε κατά πολύ τους χρόνους 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων των δημοτών.
Η καλύτερη οργάνωση των τμημάτων βοήθησε και στον καλύτερο 
συντονισμό των συνεργείων με αποτέλεσμα μείωση στον χρόνο 
διεκπεραίωσης των εργασιών τους. Οι αποδόσεις των εργαζομένων 
βελτιώθηκαν πολύ τόσο στα δημοτολόγια όσο και στην τεχνική 
υπηρεσία.
Χαρακτηριστικά μπορεί να αναφερθεί ότι για κάποια εργασία, 
παράδειγμα του οδοστρώματος, ο χρόνος από τη στιγμή υποβολής 
του αιτήματος μειώθηκε από 10 μέρες σε 4 μέρες.
Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το πλύσιμο των κάδων καθαριότητας. 
Παλαιότερα γίνονταν σε κύκλο 10 ημερών, ενώ σήμερα η συχνότητα 
έχει φτάσει τις 1 με 2 φορές την εβδομάδα.

□ Ποια ήταν η αντιμετώπιση από το προσωπικό του δήμου;

■ Αρχικά η αντιμετώπιση από το προσωπικό δεν ήταν ιδιαίτερα 
θετική. Το σύστημα ποιότητας θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε 
μεγαλύτερη επιβάρυνση στην εργασία και στον χρόνο τους καθώς και 
ότι θα επέφερε περισσότερη γραφειοκρατία. Σε όλα τα τμήματα 
αντιμετωπίστηκε ως επιπλέον επιβάρυνση. Επιπλέον στην τεχνική 
υπηρεσία υπήρχε και η δυσκολία αντίληψης για τους λόγους ύπαρξης 
του νέου συστήματος και το πως αυτό λειτουργεί.

□ Ποιος ο αριθμός των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν και πόσο το 
χρονικό διάστημα εκπαίδευσης;

■ Τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν στο σύνολο ήταν 45, από το οποία 13 
ήταν διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων και τα υπόλοιπα ανήκαν 
στο κατώτερο προσωπικό.
Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης έγινε από την εταιρεία η οποία 
ανέλαβε το έργο πιστοποίησης για το σύστημα ποιότητας ISO 
9002:2000 και είχε διαφορετική διάρκεια.
Για τους διευθυντές και προϊστάμενους τμημάτων η εκπαίδευση 
διήρκησε 2 ημέρες ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό ήταν 2-3 ώρες.

Στη συνέχεια το εκπαιδευμένο προσωπικό θα έπρεπε να καταρτίσει το 
υπόλοιπο προσωπικό του δήμου.



Η κατάρτιση της τεχνικής υπηρεσίας ήταν αυτή που διήρκησε 
περισσότερο φτάνοντας τους 6 μήνες, λόγω των αρκετών αλλαγών 
στη διαδικασία διεκπεραίωσης των εργασιών αλλά και στις δυσκολίες 
αλλαγής νοοτροπίας των εργαζομένων και αποδοχής της φιλοσοφίας 
του νέου συστήματος.

Στο δήμο Νεάπολης απασχολούνται περί τα 130 άτομα, από τα οποία 
το 50% είναι ΥΕ, το 30% ΔΕ και το υπόλοιπο ποσοστό είναι ΤΕ και 
ΠΕ.

Βέβαια η εκπαίδευση δεν είναι κάτι στατικό. Η επιμόρφωση των 
εργαζομένων είναι συνεχής, μέσω των επιθεωρήσεων που γίνονται 1- 
2 φορές το μήνα.
Ο υπεύθυνος εφαρμογής του συστήματος ποιότητας ISO 9002:2000 
κ. Νίκος Πέκος κατά την έναρξη του προγράμματος απασχολούνταν 
εξ ολοκλήρου με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας. Ο χρόνος 
που αφιερώνεται τώρα για την παρακολούθηση του προγράμματος 
είναι 5-10 ώρες το μήνα, καθώς και συνεχής συνεργασία με την 
εξωτερική εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο πιστοποίησης για το 
σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 για τη συντήρηση του 
προγράμματος.

□ Η εξωτερική συνεργασία που υπήρχε σε ποιό επίπεδο ήταν;

■ Η πιστοποίηση για το σύστημα ποιότητας ISO 9002:2000 και ISO 
9001:2000 από τον ΕΛΟΤ έγινε από την εταιρεία Group Ύψιλον. 
Επίσης, η ίδια εταιρεία ανέλαβε την αρχική εκπαίδευση των 
υπευθύνων καθώς και τη συντήρηση του προγράμματος με επιπλέον 
εργασίες για το 1-2 έτος.

□ Πως είδαν το σύστημα ποιότητας οι δημότες; Υπήρχε η απαραίτητη 
δημοσιότητα;

■ Η αντιμετώπιση από τους δημότες ήταν ιδιαίτερα θετική, αν και δεν 
δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα. Τα πιο εμφανή αποτελέσματα από την 
εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ήταν στην καθαριότητα, στα 
πάρκα, στη συντήρηση δρόμων.
Από την πλευρά του δήμου δεν ήταν στόχος η δημοσιότητα για την 
πρωτοβουλία του δήμου να είναι από τους πρωτοπόρους για την εφαρμογή 
συστήματος ποιότητας ISO, αλλά το σύστημα ποιότητας 
αντιμετωπίστηκε ως εργαλείο για την καλύτερη λειτουργία του δήμου 
απέναντι στον δημότη.
Η ενημέρωση του δημότη για τη νέα φιλοσοφία του δήμου προήλθε 
μέσω του φυλλαδίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, του περιοδικού 
του δήμου, του τηλεφωνικού κέντρου αλλά από το διαδίκτυο στη 
διεύθυνση www.neaDoli.ar.

□ Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την 
εφαρμογή του συστήματος;

http://www.neaDoli.ar


■ Η αντιμετώπιση με δυσπιστία από το προσωπικό υπήρξε η 
μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτό γιατί θεωρήθηκε ότι θα αποτελούσε 
επιβάρυνση στην εργασία και στον χρόνο των εργαζομένων. Επίσης, 
αντιμετωπίστηκε ως κάτι που θα επέφερε περισσότερη γραφειοκρατία. 
Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η εκπαίδευση των εργαζομένων στην τεχνική 
υπηρεσία, οι οποίοι είναι κυρίως ΥΕ και έβλεπαν τη διαδικασία 
συμπλήρωσης των εντύπων ως κάτι ξένο και μη χρήσιμο για την 
εργασία τους. Η δυσκολία αντίληψης για τους λόγους ύπαρξης του 
νέου συστήματος και το πως αυτό λειτουργεί, ήταν ανασταλτικός 
παράγοντας για την αποδοχή του συστήματος.
Σημαντικό θέμα ήταν επίσης η ανάγκη μετακίνησης προσωπικού για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του συστήματος. Κυρίως χρειάστηκε να 
γίνει μετακίνηση διοικητικού προσωπικού στο οικονομικό τμήμα. 
Αρχικά υπήρχε κάποια αντίδραση σε αυτές τις αλλαγές, καθώς δεν 
υπήρχε η θέληση για μετακίνηση από τις υπάρχοντες θέσεις σε θέσεις 
με νέες αρμοδιότητες.
Για να μπορέσει να περάσει η νέα φιλοσοφία έπρεπε να υποστηριχθεί 
από το δημοτικό συμβούλιο και να δοθεί το στίγμα της 
αποφασιστικότητας της διοίκησης πάνω σε αυτό. Η αρχική αποδοχή 
από το δημοτικό συμβούλιο ήταν 60-70%.
Μία ακόμη δυσκολία που υπήρξε ήταν στην συνεργασία με την 
εξωτερική εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο πιστοποίησης, η οποία 
δεν κατέλαβε ιδιαίτερες προσπάθειες για να πείσει το δήμο για τα 
αποτελέσματα του συστήματος ποιότητας.

□ Παρουσιάστηκαν νέες ανάγκες κατά την εφαρμογή του 
συστήματος;

■ Η ανάγκη που παρουσιάστηκε ήταν η ανάγκη για νέα έντυπα ώστε 
να καλύπτονται όλες οι διαδικασίες.
Πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα ποιότητας εφαρμόστηκε πέρα 
από τις υπηρεσίες του δήμου και στις υπηρεσίες της δημοτικής 
επιχείρησης. Οι τομείς υπηρεσιών του δήμου που έχει αναλάβει η 
δημοτική επιχείρηση είναι στην καθαριότητα το 50%, στη φύλαξη το 
80% ενώ στο πολιτισμό είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου.

□ Πως καλύφθηκε το κόστος πιστοποίησης και εφαρμογής του 
συστήματος ποιότητας και ποιο ήταν;

■ Το κόστος είναι σημαντική παράμετρος του συστήματος ποιότητας 
καθώς καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους πόρους του δήμου.
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει το κόστος πιστοποίησης για το σύστημα 
ποιότητας ISO 9002:2000 και ISO 9001:2000 από τον ΕΛΟΤ, το 
οποίο ανέρχεται στα 14 εκ. δρχ. και 6 εκ. δρχ. αντίστοιχα. Επιπλέον 
αυτού του κόστους υπάρχει και ένα ετήσιο περί τα 2 εκ. δρχ. το οποίο 
περιλαμβάνει δαπάνες προς τον ΕΛΟΤ, προς την εξωτερική εταιρεία 
αλλά και έξοδα για το έντυπο υλικό και για την ανανέωση του 
λογισμικού που χρησιμοποιείται.
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ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ -ΤΜΗΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ :....................... ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ :.........................
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...................... ΩΡΑ.........

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΑΙΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΟ)

Αποκομιδή Ογκωδών απορριμμάτων (κλαδιά-χόρτα, οικοσκευή, μπάζα, λοιπά)

(Μέγιστος χρόνος Ανταπόκρισης 48 ώρες) 

Αποκομιδή Ναι □ Όχι □

Χρόνος Ανταπόκρισης □ Εντός Ορίου □ Εκτός Ορίου □

Εντός Ανοχής □ Εκτός Ανοχής □

Ποιότητα Εργασίας Καλή □ Μέτρια □ Κακή □

Συμπεριφορά Καλή □ Μέτρια □ Κακή □



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΩΝ :

Εκπλήρωση Ποιοτικών Χαρακτηριστικών :

Ναι □ Όχι □

Η Ολοκλήρωση αξιολόγησης έγινε την................ (Ημερ/νία)

Ο Χειριστής του εντύπου. (Υπογραφή)
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1.1 Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου Βαθμού

1.1.1 Σύσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων

Όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 Π.Δ. 410/1995, οι Δήμοι και οι Κοινότητες αποτελούν την 

πρώτη βαθμίδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των Δήμων και των 

Κοινοτήτων, κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και 

οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων 

των κατοίκων της.

Η πρώτη εκλογή των αρχών των νέων δήμων και κοινοτήτων που συνιστώνται κατά το 

άρθρο 1 ορίστηκε η πρώτη Κυριακή μετά τις δέκα (10) Οκτωβρίου 1998, ημέρα 

διενέργειας των γενικών δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.

(Καποδίστριας: Νόμος 2539/1997 - Άρθρο 2)

1.1.2 Αρχές και αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων

Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας και οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι 

εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια. (Άρθρο 41 Π.Δ. 410/1995, άρθρο 23 παρ. 3 Ν. 

2641/1998)

1.1.2.1 Κοινοτικές αρχές 

(Άρθρο 39 Π.Δ. 410/1995)

□ Η Κοινότητα διοικείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο.

□ Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, σε κοινότητες με πληθυσμό έως 

2.000 κατοίκους, εννέα σε κοινότητες 2001 έως 5.000 κατοίκων και έντεκα στις λοιπές 

κοινότητες. Στον αριθμό αυτό των συμβούλων περιλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.

1.1.2.2 Δημοτικές αρχές

(Άρθρο 40 Π.Δ. 410/1995 - άρθρο 3 παρ. 1 Ν.2539/1997)

1



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

□ Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημαρχιακή Επιτροπή και το 

Δήμαρχο.

□ Ο αριθμός μελών του Δημοτικού Συμβούλιου προσδιορίζεται με βάση τον πληθυσμό 

(πχ. σαράντα ένα μέλη σε Δήμους 500.001 κατοίκων και πάνω).

1.1.2.3 Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα της πρώτης βαθμίδας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

ανήκουν ιδίως:

(Άρθρο 24 Π.Δ. 410/1995 - Άρθρα 9 παρ. 9-13 και 11 παρ. 8 Ν.2503/1997- Άρθρο 26 παρ.

Ια,β Ν.2819/2000 - Άρθρα 13 παρ. Ια, 2 και 18 παρ. 5 Ν.2946/2001)

□ η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης, έργων οδοποιίας, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, 

χώρων πρασίνου, δημοτικών, κοινοτικών και λαϊκών αγορών κτλ

□ η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων, η κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία λουτρών και αποχωρητηρίων,

□ η ίδρυση και η λειτουργία παιδικών, βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθμών και 

νηπιαγωγείων, κέντρων ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, βρεφοκομείων, 

ορφανοτροφείων, Κ.Α.Π.Η, κτλ.

□ η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, σχολών 

διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, βιβλιοθήκες, μουσεία, πινακοθήκες, 

φιλαρμονικές, θέατρα, κτλ.

□ η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής 

ανάπτυξης,

□ η κατασκευή, επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, αθλητικών κέντρων

□ η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, κτλ.

□ ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία των πάσης φύσεως 

επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων, καθώς και χορήγηση αδειών ίδρυσης και 

λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων

□ η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και ο έλεγχος των 

υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

□ η διαχείριση της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και 

λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών καταστημάτων,

□ η μελέτη, εκτέλεση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές 

βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στα πλαίσια του πολεοδομικού 

και του χωροταξικού σχεδιασμού,

□ η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της 

περιοχής τους,

□ η αποθήκευση και η εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων,

□ η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων,

□ η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 38, κτλ.

Για την άσκηση της αρμοδιότητας και για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων των 

παραπάνω περιπτώσεων, ο Δήμος προβλέπει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τη 

συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία “Δημοτική Αστυνομία”. Η απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

1.1.3 Αρμοδιότητες των Αρχών των Δήμων

1.1.3.1 Αρμοδιότητες, σύγκλιση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου

(Άρθρο 106 Π.Δ. 410/1995)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του

Δήμου, εκτός από τα θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή της

δημαρχιακής επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ιδίως:

□ Για τον κανονισμό των εργασιών του, τον κανονισμό των εργασιών της δημαρχιακής 

επιτροπής και για τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου.

□ Για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Δήμου, των Δημοτικών Ιδρυμάτων 

και των λοιπών Νομικών Προσώπων του.

□ Για θέματα που αφορούν την οικονομική και περουσιακή διαχείριση του δήμου, καθώς 

και για το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων.

□ Για την ίδρυση και λειτουργία παιδικών, βρεφικών και υγειονομικών σταθμών και 

γενικά κέντρων που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικών και πνευματικών 

κέντρων, καθώς και Δημοτικών Ιδρυμάτων και λοιπών Δημοτικών Νομικών 

Προσώπων
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□ Για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων του Δήμου ή τη συμμετοχή σε τέτοιες 

επιχειρήσεις καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του Δήμου σ' αυτές.

□ Για την οργάνωση ειδικής υπηρεσίας, που θα είναι αρμόδια να ελέγχει την τήρηση των 

διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και τη στάθμευση των 

οχημάτων, την οικοδόμηση, την αποχέτευση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, και ν’ 

ασκεί μηνύσεις κατά των παραβατών των διατάξεων αυτών.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνολικού αριθμού των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζονται στην Δημαρχιακή Επιτροπή 

μέρος των αρμοδιοτήτων.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο διατυπώνει προτάσεις προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο για 

έργα και μέτρα πολιτικής. Νομαρχιακής ή Περιφερειακής σημασίας, που αφορούν το δήμο 

και εντάσσονται στο μεσοχρόνιο Νομαρχιακό ή Περιφερειακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, 

καταρτίζει στα πλαίσια του μεσοχρόνιου Νομαρχιακού Αναπτυξιακού Προγράμματος, το 

αντίστοιχο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, ύστερα από σχετική πρόταση των τοπικών 

συμβουλίων ή των συμβουλίων των δημοτικών διαμερισμάτων ή των συνοικιακών 

συμβουλίων και διατυπώνει προτάσεις προς τους φορείς του δημόσιου τομέα για έργα και 

μέτρα πολιτικής που αφορούν το Δήμο και χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

δημόσιων επενδύσεων, αλλά εντάσσονται στα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα των 

φορέων αυτών.

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

(Άρθρο 108 Π.Δ. 410/1995)

□ Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου μία φορά το μήνα.

□ Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο Δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι 

άκυρη. Ο Δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το 

δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του πάντοτε και με προτεραιότητα απέναντι σε κάθε 

άλλον.

□ Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά όλα 

τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Θέματα που είναι κατεπείγοντα, κατά το άρθρο 

97, συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν συναινέσει ο 

Δήμαρχος.
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Λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου 

(Άρθρο 109 Π.Δ. 410/1995)

□ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση.

□ Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

□ Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητεί από το Δήμαρχο και τη Δημαρχιακή 

Επιτροπή πληροφορίες και στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των 

καθηκόντων του, και να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους ή ιδιώτες, για 

να του δώσουν πληροφορίες σχετικές με δημοτικές υποθέσεις.

1.1.3.2 Αρμοδιότητες, εκλογή και λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής 

(Άρθρο 111 Π.Δ. 410/1995 -άρθρο 15παρ. 7Ν. 2539/1997)

Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο 

δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε μέλη, 

τέσσερα μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα ένα μέλη, καθώς και στους δήμους 

που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους, και έξι 

μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα ένα μέλη.

Αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής μεταξύ των άλλων είναι:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, 

β) προελέγχει τον απολογισμό,

γ) αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 218,

δ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 244 καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες.

ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική 

εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,
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στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων 

καθώς και για την επιβολή, την αντεπιβολή ή τη δόση όρκου,

ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,

η) αποφασίζει για το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι 

ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών,

0) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, 

ι) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της 

πληρεξουσιότητάς του, σε όσους Δήμους είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία 

αμοιβή είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα 

δικαστήρια.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από 

την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος.

Εκλογή της Δημαρχιακής Επιτροπής 

(Αρθρο 112 Π.Δ. 410/1995)

Στον πρώτο και στον τρίτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, την πρώτη Κυριακή του 

Ιανουάριου, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου, εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ανάμεσα στα μέλη του. Σε Δημαρχιακές 

Επιτροπές με πέντε μέλη και άνω ένα από τα μέλη της εκλέγεται απαραιτήτως ανάμεσα 

στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυασμών.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του συμβουλίου.

Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής 

(Άρθρο 113 Π.Δ. 410/1995)

□ Η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι 

περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Στις τριμελείς επιτροπές απαιτείται η 

παρουσία όλων των μελών. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Αν σε δύο
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συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιος να 

λάβει απόφαση για το θέμα είναι ο Δήμαρχος.

□ Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής προεδρεύει ο 

Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα 

αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

□ Αν ένα μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από δύο 

τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο με πράξη του το 

αντικαθιστά.

1.1.3.3 Αρμοδιότητες του Δημάρχου

(Αρθρο 114 Π.Δ. 410/1995)

Ο Δήμαρχος:

□ εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους 

που επιβάλλονται στο Δήμο,

□ εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής,

□ είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει,

□ είναι προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Δήμου, αποφασίζει, για το διορισμό 

αυτού και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις 

κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου,

□ διατάζει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει (υπογράφει) τα χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό 

ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί (ψηφιστεί) με 

αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου, αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά 

δικαιολογητικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,

□ υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος,

□ εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των Δημοτών και

□ ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτουν ειδικές διατάξεις του Κώδικα ή άλλου 

νόμου.
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Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση που δημιουργείται προφανής κίνδυνος ή ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο Δήμαρχος μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Δημαρχιακής Επιτροπής, οφείλει όμως να υποβάλει 

αμέσως τις ενέργειές του στην έγκρισή της.

Σε περίπτωση που τα συμφέροντα του Δημάρχου συγκρούονται με τα συμφέροντα του 

Δήμου, τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκεί ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που 

ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Λντιδήμαρχοι

(Άρθρο 115 Π.Δ. 410/1995 - άρθρο 15 παρ. 8, 9 και 19 Ν. 2539/1997)

Σε κάθε Δήμο που έχει πραγματικό πληθυσμό πάνω από δύο χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής και σε Δήμους που είναι πρωτεύουσες 

νομών το Δήμαρχο επικουρούν Λντιδήμαρχοι. (Στους μεγαλύτερους Δήμους ο αριθμός 

των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των διαμερισμάτων και μπορεί να αυξηθεί 

κατά δύο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Λντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος. Η θητεία τους είναι διετής, εκτός 

εάν το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, την περιορίσει σε ένα χρόνο. Η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται πριν από τον ορισμό των Αντιδημάρχων. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Στη συνέχεια δίνεται το οργανόγραμμα του Δήμου Καλαμαριάς:
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Διαγραμμα 1.1 Οργανόγραμμα δήμου Καλαμαριας Θεσσαλονίκης

Γ ραφείο 
Δημάρχου

Γραφείο
Αντιδημόρχων

Γ ραφείο 
Γ ενικού 

Γ ραμματεα

Γ ραφείο 1 Γραφείο
Νομικών 1 Ειδικών

Συμβουλών 1 Συνεργατών

Τμήμα
Δημοτικής

Αστυνομίας
(αυτοτελές)

Διεύθυνση
Διοικητικών
Υπηρεσιών

Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Διεύθυνση
Τεχνικών

Υπηρεσιών

Διεύθυνση
Πολεοδομίας

Πολεοδομικων
Υπηρεσιών

Διεύθυνση
Καθαριότητας

Πράσινου

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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Τοπική Αυτοδιοίκηση 2ου Βαθμού

1.1.4 Σύσταση - Νομική Μορφή - Σκοπός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καθορίζεται από σειρά 

νομικών διατάξεων, όμως εκείνο που επέφερε την αναβάθμιση της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης ήταν οι νόμοι 2218 και 2240/94. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκλέγονται αιρετοί Νομάρχες, με ημερομηνία σταθμό 

την 16η Οκτωβρίου του 1994, οπότε και ουσιαστικά εφαρμόστηκε η αναβάθμιση του 

ρόλου τους

Στα πρώτα άρθρα (Αρθρα 1 και 2 παρ. 1 ν.2218/94) δίνονται τα κύρια στοιχεία σχετικά με 

τη σύσταση, τη νομική μορφή, το σκοπό καθώς και τις σχέσεις οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

□ Συνιστώνται, ως δεύτερη βαθμίδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.).

□ Οι Ν.Α. είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

□ Οι Ν.Α. έχουν προορισμό την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 

Περιφέρειάς τους.

□ Οι Ν.Α δεν ασκούν εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης 

βαθμίδας (Ο.Τ.Α.), και δεν θίγουν τις αρμοδιότητές τους.

□ Μεταξύ των δύο βαθμιδών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση.

1.1.5 Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.)

Όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α) (Άρθρο 4 παρ.1 ν.2218/94) είναι το 

Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.), η Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) και ο Νομάρχης.

□ Τα μέλη του Ν.Σ. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

□ Οι Εκλογές για την ανάδειξη του Νομάρχη και των μελών του Ν.Σ. γίνονται κάθε 

τέσσερα (4) χρόνια ταυτόχρονα με τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές.

(Άρθρα 4 παρ.2 εδ.1 και 5 παρ.1 ν.2218/94, 13 παρ.2 ν.2307/95)
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1.1.5.1 Νομαρχιακό Συμβούλιο (Ν.Σ.)

Ο αριθμός των μελών κάθε Ν.Σ. προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της 

Ν.Α., όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή (πχ. 37 για όσες έχουν 

περισσότερους από 200.000 κατοίκους, στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο 

Νομάρχης).

Η θητεία των μελών του Ν.Σ. είναι τετραετής.

1.1.5.2 Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.)

(Άρθρο 15 παρ.1 ν.2218/94 - άρθρο 13 παρ.9 ν.2307/95 - άρθρο 15 παρ. 26, 27 και 31 

ν.2503/97)

Η νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τέσσερα μέλη αν το νομαρχιακό 

συμβούλιο έχει μέχρι είκοσι πέντε μέλη, έξη μέλη αν το νομαρχιακό συμβούλιο έχει 

τριάντα ένα και πάνω μέλη.

Τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο ανάμεσα 

στα μέλη του. Τα μισά από τα εκλεγόμενα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του 

νομαρχιακού συμβουλίου. Αν σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν δέχονται να εκλεγούν μέλη 

της νομαρχιακής επιτροπής, εκλέγονται στη θέση τους άλλα μέλη του νομαρχιακού 

συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της νομαρχιακής επιτροπής είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της 

νομαρχιακής περιόδου.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του συμβουλίου.

Πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής είναι ο νομάρχης ή ο βοηθός νομάρχης που έχει 

ορίσει ο νομάρχης.

1.1.5.3 Νομάρχης

Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού.

Η θητεία του Νομάρχη είναι τετραετής.
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Βοηθοί Νομάρχη (Άρθρο 15 παρ. 28, 29 και 30 ν. 2503/97)

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα το Νομάρχη επικουρούν 

οι βοηθοί Νομάρχες. Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στα Νομαρχιακά 

διαμερίσματα Αθηνών και Πειραιώς ορίζονται τέσσερις βοηθοί νομάρχες.

Βοηθοί Νομάρχες είναι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι που ορίζει ο νομάρχης με απόφασή του. 

Η θητεία τους είναι διετής και ακολουθεί κάθε διετία της νομαρχιακής περιόδου. Κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του νομαρχιακού 

συμβουλίου.

Ο νομάρχης με απόφαση του μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε βοηθούς νομάρχες. Αν ο 

βοηθός νομάρχης απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες του ασκεί ο νομάρχης.

1.1.6 Αρμοδιότητες των Οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

1.1.6.1 Αρμοδιότητες, σύγκλιση και λειτουργία του Νομαρχιακού Συμβουλίου 

(Άρθρο 13 ν.2218/94, άρθρο 15 παρ. 5 ν.2503/97)

1. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Ν.Α. εκτός από αυτές που 

ανήκουν στο Νομάρχη ή στις Νομαρχιακές Επιτροπές.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ενδεικτικά για:

□ Τον Κανονισμό των εργασιών του, τον Κανονισμό των εργασιών των Νομαρχιακών 

Επιτροπών και τον οργανισμό των υπηρεσιών της Ν.Α..

□ Ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων οικονομικής διαχείρισης (επιβολή φόρων, τελών, 

εισφορών και δικαιωμάτων, απαλλοτρίωση ακινήτων, πρόγραμμα των εκτελεστέων 

έργων και προμηθειών, κτλ)

□ Τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ν.Α. και των νομικών προσώπων της Ν.Α..

□ Την εκλογή των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.

□ Την ίδρυση κέντρων παροχής πολιτιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

□ Την ίδρυση νομικών προσώπων και επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

□ Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, 

εκτός κάποιων εξαιρέσεων στις Νομαρχιακές Επιτροπές ή στο Νομάρχη.

12
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Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις για τα θέματα που 

προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα 

άρθρα 8 και 9 ανήκουν ή μεταβιβάζονται στη Ν.Α.

Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και εισήγηση 

θεμάτων της αρμοδιότητας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Σύγκληση Νομαρχιακού Συμβουλίου

(Άρθρο 14 παρ.6,7,8 και 9 ν.2218/94)

□ Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του 

προέδρου του, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου 

γίνονται πάντοτε στο κατάστημα της Ν.Α. και είναι δημόσιες.

□ Ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία 

αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο 

κατάστημα της Ν.Α. και επιδίδεται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από τη ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

□ Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου καλείται ο Νομάρχης, αλλιώς η συνεδρίαση είναι 

άκυρη. Ο Νομάρχης μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο και έχει το 

δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα.

Στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές της εκλογικής

περιφέρειας ή των περιφερειών.

Λειτουργία Νομαρχιακού Συμβουλίου

(Άρθρο 14 παρ.10,13 και 14 ν.2218/94 - άρθρο 15 παρ. 8 ν.2503/97)

□ Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία αναγράφει 

υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Νομάρχης. Θέματα που είναι 

κατεπείγοντα συζητούνται πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο αν 

συναινέσει ο Νομάρχης.

□ Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις υπαλλήλους της Ν.Α. ή 

υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, καθώς και 

ιδιώτες για τη διατύπωση απόψεων ή παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις 

υποθέσεις της Ν.Α..
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□ Ο Πρόεδρος του συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, παίρνει κάθε κατάλληλο μέτρο 

για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης και μπορεί να διατάξει την αποβολή από την 

αίθουσα κάθε προσώπου από το ακροατήριο που διαταράσσει τη συνεδρίαση.

1.1.6.2 Αρμοδιότητες και λειτουργία της Νομαρχιακής Επιτροπής

(Άρθρα 15 παρ.3 ν.2218/94, 13 παρ.ΙΟδ ν.2307/95, άρθρο 15, παρ. 32 και 33 ν.2503/97)

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακού 

διαμερίσματος

β. Επεξεργάζεται τον απολογισμό και υποβάλλει σχετική έκθεση στο νομαρχιακό 

συμβούλιο

γ. Αποφασίζει για τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον 

προϋπολογισμό.

δ. Καταρτίζει τις διακηρύξεις διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, εργασιών, 

προγραμμάτων και προμηθειών και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών και διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες. Όταν για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και την 

αξιολόγηση των προσφορών προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ειδικές επιτροπές, η 

συγκρότηση τους γίνεται από τη νομαρχιακή επιτροπή

ε. Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική 

εισήγηση στο νομαρχιακό συμβούλιο.

στ. Αποφασίζει για την έγερση αγωγών, παραιτήσεων από αυτές ή για συμβιβασμό, 

καθώς και για την άσκηση ενδίκων μέσων.

ζ. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, 

η. Έχει τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, 

θ. Αποφασίζει για την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητας 

του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με μηνιαία αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει 

δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η 

αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών που 

ελέγχεται, ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον Πρόεδρο του οικείου 

Δικηγορικού Συλλόγου ή με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
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2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς 

της στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεως, εφόσον κρίνει ότι αυτό 

επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητα του θέματος.

Λειτουργία Νομαρχιακής Επιτροπής

(Άρθρο 15 παρ.4 ν.2218/94, άρθρο 15 παρ.34 ν.2503/97)

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου της, 

τουλάχιστον δύο φορές το μήνα.

2. Η Νομαρχιακή Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι 

περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Στις τριμελείς επιτροπές απαιτείται η 

παρουσία όλων των μελών.

3. Η επιτροπή αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δυο συνεχείς συνεδριάσεις δεν 

επιτυγχάνεται απαρτία η απόλυτη πλειοψηφία, το σχετικό θέμα παραπέμπεται στο 

Νομαρχιακό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεως με ευθύνη του προέδρου της 

Νομαρχιακής Επιτροπής.

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται: νομαρχιακές επιτροπές, αρμόδια 

νομαρχιακή επιτροπή, νομαρχιακές επιτροπές με την έννοια των πολλών, πρόεδρος 

αρμόδιας νομαρχιακής επιτροπής, νοούνται: η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος 

της νομαρχιακής επιτροπής.

1.1.6.3 Αρμοδιότητες του Νομάρχη

(Άρθρο 16 παρ.1 ν.2218/94 - άρθρο 13 παρ.13 ν.2307/95 - άρθρο 12 παρ.1 ν.3013/2002)

Ο Νομάρχης, με το νέο νόμο, παύει να είναι εκπρόσωπος της κεντρικής διοίκησης και 

γίνεται αποκλειστικό όργανο της ίδιας της Ν.Α. Δεν είναι μέλος του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου και τα καθήκοντα του είναι σαφώς διαχωρισμένα από αυτό. Αν και 

παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου, δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου. Ο Νομάρχης είναι ο ανώτατος προϊστάμενος του προσωπικού της 

Ν.Α., έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, αναλαμβάνει ρόλο εκπροσώπησης της Ν.Α. και 

είναι το πρόσωπο που εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. 

Αναπληρώνεται από τον πρώτο στο διορισμό πρόεδρο νομαρχιακής επιτροπής.
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Ο Νομάρχης εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. Ο Νομάρχης έχει 

επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες :

α. Εκτελεί τις αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών 

Επιτροπών.

β. Εκπροσωπεί τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δικαστικώς και εξωδίκως και δίνει τους 

όρκους που επιβάλλονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

γ. Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

δ. Προΐσταται του προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζει για το 

διορισμό του και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, 

τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε. Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 

αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

στ. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 

ζ. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο.

η. Συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Ν.Σ., υπαλλήλους της Ν.Α., 

υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της 

Ν.Α., καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ο Νομάρχης μπορεί κατ’ εξαίρεση να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα των Ν.Ε., όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της 

Ν.Α.. Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια Ν.Ε. για 

έγκριση. Τα καθήκοντα του νομάρχη, όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά της 

Ν.Α., ασκεί ο πρόεδρος της Ν.Ε. που ορίζεται από το Ν.Σ..

Ο Νομάρχης μεταβιβάζει με απόφασή του μέρος των αρμοδιοτήτων του στους προέδρους 

των Ν.Ε.. Μπορεί επίσης να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου και σε προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των υπηρεσιών της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Ο Νομάρχης ασκεί επίσης αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας με βάση το Άρθρο 12 παρ. 1 

ν.3013/02.

Στη συνέχεια δίνονται το οργανόγραμμα και διοικητική διάρθρωση δύο νομαρχιών:

16



Δι
αγ

ρα
μ

μ
α 

1.
2 

Ο
ργ

αν
ό

γρ
αμ

μ
α 

Ν
ο

μ
αρ

χί
ας

 Κ
ασ

το
ρι

άς

<
<<LU
ΖXΗW
XWX
ο
<ο
Η>-
<
X
Ε
Ο
Η
Ζ
C5

Ζ<

Ο
Ο
Ξ
<<
Ε
Ο

ΗUJ
8Σ
Οζ

-<3
w >

>3 11 Μ9*
5 3 
-j J£

Ο w 
X Ο c*. ■«·».

ο ;
κ I Ο.

σ >■ χ α 
an

? χ 
α wL. X

° IUi ;
^ !

Ο*
ο uο.L-

C
<

C ι
£■ j

Ο
Ζ

ι

Π
η

γη
: Ν

ο
μ

αρ
χί

α 
Κα

στ
ο

ρι
άς



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η διοικητική Διάρθρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, πέρα από τα 

Νομαρχιακά 'Ορίγανα, αποτελείται από Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και το 

Επαρχείο Λαγκαδά.

> Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

» Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

> Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

> ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Πίνακας 1.1 Διοικητική Διάρθρωση Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

□ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
□ Διεύθυνση Σχεδιασμού Και Προγραμματισμού
□ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
□ Διεύθυνση Οργάνωσης Και Πληροφορικής
□ Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων Και Προστασίας Πολιτών
□ Διεύθυνση Διοίκησης Αγροτικής Ασφάλειας

Β’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

□ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
□ Διεύθυνση Τοπογραφήσεων Και Κτηματολογικών Καταγραφών
□ Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων Και Έγγειων Βελτιώσεων
□ Διεύθυνση Πολιτικής Γης
□ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
□ Διεύθυνση Κτηνιατρικής
□ Διεύθυνση Αλιείας
□ Διεύθυνση Βιομηχανίας Και Ορυκτού Πλούτου
□ Διεύθυνση Παράγωγης Και Ανάπτυξης Καπνού Και Βάμβακος
□ Διεύθυνση Πολεοδομίας
□ Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος

Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

□ Διεύθυνση Εμπορίου
□ Διεύθυνση Εταιρειών
□ Διεύθυνση Απασχόλησης Και Εργασίας
□ Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Υγιεινής
□ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
□ Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας
□ Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης
□ Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
□ Διεύθυνση A’ ΚΤΕΟ
□ Διεύθυνση Β’ ΚΤΕΟ
□ Διεύθυνση Πολιτισμού Παιδείας Και Τουρισμού 
Πηγη: Νομαρχία Θεσσαλονίκης
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Σελ. : 4/5

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: A

: 20/1/2CC3

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι μηχανές γραφείου και εξοπλισμός 
γραφείων.
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σελ. : 9/17

ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (βλ.τταρ.10) τα ληξιαρχικά γεγονότα πρέπει 
να δηλώνονται από τους πολίτες, με την προσκόμιση των αντίστοιχων 
ληξιαρχικών πράξεων, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Αυτά είναι:

Σε περίπτωση καθυστερήσεων επιβάλλονται τα οριζόμενα από τον νόμο 
πρόστιμα.

Τα βιβλία όπου καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα είναι ειδικά και 
επιθεωρούνται στο τέλος κάθε έτους από την εισαγγελική αρχή.

Πέραν των καταχωρήσεων στο ληξιαρχικό βιβλίο όλα τα επίσημα έγγραφα των 
ληξιαρχικών γεγονότων φυλάσσονται σε ειδικό αρχείο.

Σε περιπτώσεις ληξιαρχικών γεγονότων που αφορούν πολίτες που δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο του Δήμου Νεάπολης αποστέλλεται άμεσα 
από τον υπεύθυνο του γραφείου του Ληξιαρχείου του Δήμου Νεάπολης 
αντίγραφο του ληξιαρχικού γεγονότος στο ληξιαρχείο του Δήμου στο 
δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης. Για δημότες του 
Δήμου Νεάπολης ενημερώνει το Ληξιαρχείο, το δημοτολόγιο του Δήμου 
Νεάπολης. Το αντίστοιχο γίνεται από όλα τα ληξιαρχεία της χώρας για τους 
δημότες του Δήμου Νεάπολης.

Τροποποιήσεις των στοιχείων του αρχείου του ληξιαρχείου γίνεται μόνον με 
εισαγγελική παραγγελία.

^ Γεννήσεις 
> Γάμοι

10 ημέρες 
40 ημέρες 
90 ημέρες 
24 ώρες

^ Βαπτίσεις 
^ Θάνατοι
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σελ. : 10/17

ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

Απαγορεύεται η μετατροπή, η φύλαξη των στοιχείων των ληξιαρχικών 
γεγονότων σε ψηφιακή μορφή. Ο υπεύθυνος του γραφείου του Ληξιαρχείου 
συνεργάζεται με ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώσεις μεταβολών ή 
προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που είναι καταχωρημένες εκεί.

Με βάση την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων το Ληξιαρχείο 
συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων 
κίνησης πληθυσμού, γεννήσεων, γάμων, θανάτων και ενημερώνει κάθε μήνα 
τόσο το Τμήμα Πληροφορικής & Στατιστικής Υπηρεσίας της ΔΛ/σης Π.Ο.Τ.Α. 
όσο και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

6.2.5 Αρχείο Πολιτικών Γάμων
Ο υπεύθυνος του γραφείου πολιτικών γάμων τηρεί αρχείο στο οποίο 
καταγράφονται όλες οι άδειες γάμου που εκδίδονται μετά την προσκόμιση από 
τους ενδιαφερομένους των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλ. παρ. 6.6) 
καθώς και όλες οι τελετές των γάμων.

6.3 Έκδοση Πιστοποιητικών & Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων
Βάσει των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στα μητρώα αρρένων και του 
δημοτολογίου οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων γραφείων κατόπιν αίτησης των 
ενδιαφερομένων εκδίδουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Τέτοια πιστοποιητικά 
είναι:

> Ατομικά
> Οικογενειακής κατάστασης
> Πλησιέστερων συγγενών
> Για επίδομα ΟΓA
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔ Α
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

> Στρατολογικής χρήσης
> Για δημόσιες υπηρεσίες
> Για αθλητική χρήση
> Ταυτοπροσωπία

Η έκδοση των πιστοποιητικών γίνεται με την υποστήριξη Η/Υ και των 
αντίστοιχων λογισμικών.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει για κάθε μορφή πιστοποιητικού την 
αστυνομική του ταυτότητα. Η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών μπορεί να γίνει 
και τηλεφωνικά και δεν απαιτείται να γίνεται γραπτώς.

Μετά την έκδοση και εκτύπωση του πιστοποιητικού επιβεβαιώνεται η 
ορθότητα των στοιχείων από τον υπάλληλο του Δήμου που το έχει εκδώσει 
(με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, 
μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης) μέσω της υπογραφής και ατομικής 
σφραγίδας του. Το πιστοποιητικό σφραγίζεται επίσης και με την σφραγίδα του 
Δήμου και υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Τμήματος Δημοτικής 
Κατάστασης.

Μετά την έκδοση των πιστοποιητικών, αυτά πρωτοκολλούνται από τον 
υπεύθυνο του Γραφείου Πρωτοκόλλου.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης διενεργεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια έκδοσης των πιστοποιητικών.

Ο υπεύθυνος του γραφείου του Ληξιαρχείου με βάση τα στοιχεία του αρχείου 
του εκδίδει κατόπιν προφορικής αίτησης του ενδιαφερομένου και προσκόμισης 
της αστυνομικής του ταυτότητας αντίγραφα αποσπασμάτων ληξιαρχικών 
πράξεων. Αυτά είναι:
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

> Ληξιαρχική πράξη γέννησης
> Ληξιαρχική πράξη γάμου
> Ληξιαρχική πράξη βάπτισης
> Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου
> Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι χειρόγραφα και υπογράφονται 
από τον υπεύθυνο του Γραφείου του Ληξιαρχείου του Δήμου Νεάπολης. Οι 
έλεγχοι ποιότητας που εφαρμόζονται κατά την έκδοση κάθε μορφής 
πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων περιγράφονται στη 
διαδικασία ΔΒ 1.1 ‘Έλεγχο και μετρήσεις”.

6.4 Έκδοση Εκλογικών Βιβλιαρίων
Σύμφωνα με το νόμο 2623/98 καταργείται το εκλογικό βιβλιάριο.

Οι πολίτες θα ασκούν τα εκλογικά τους καθήκοντα με την αστυνομική τους 
ταυτότητα ή το διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, βάσει των 
εκλογικών καταλόγων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σε μία προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης του 
εκλογικού σώματος παρέδωσε μέσω των Δήμων τις ατομικές κάρτες, οι οποίες 
πέραν των άλλων έχουν πληροφορίες σχετικά με το εκλογικό κέντρο που θα 
ασκούν οι πολίτες τα εκλογικά τους καθήκοντα.

6.5 Έκδοση Βεβαίωσης Κατοικίας
Ο υπεύθυνος του γραφείου του Δημοτολογίου μετά την προσκόμιση από τους 
ενδιαφερομένους δημότες του Δήμου Νεάπολης της φορολογικής τους 
δήλωσης ή απόδειξης της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ ή ΟΥΘ ή το συμβόλαιο κατοικίας 
εκδίδει βεβαίωση κατοικίας, το οποίο υπογράφεται από τον ίδιο και τον 
προϊστάμενο του Διοικητικού τμήματος.
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
HM/NIA : 20/3/2003

6.6 Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Ασχολείται με την τέλεση γάμων και την έκδοση άδειας αυτών. Για να γίνει 
ένας πολιτικός γάμος απαιτείται να είναι οι μελλόνυμφοι κάτοικοι του Δήμου 
Πανοράματος για να τους χορηγήσει ο Δήμος άδειας γάμου σύμφωνα με τον 
Νόμο περί Πολιτικών Γάμων (βλ.παρ.10).

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται για άδεια γάμου είναι :
^ Δήλωση σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στον Νομό και προσκόμιση της 

εφημερίδας
χ- Αστυνομική ταυτότητα
> Ληξιαρχική πράξη γέννησης του καθενός (από τον τόπο γέννησης του) 

Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο Φ.Λ 1.3/2
χ- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη κωλύματος γάμου 

(συμπληρώνεται στον Δήμο)
χ- Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς άδεια παραμονής ή πράσινη κάρτα εν 

ισχύ, πιστοποιητικό του Δήμου που κατάγεται περί μη κωλύματος 
τέλεσης γάμου και αγαμίας ή βεβαίωση από την οικεία προξενική ή 
άλλη αρμόδια αρχή

χ- Δικαστική απόφαση για ανήλικους κάτω των 18 ετών για άδεια γάμου 
Υποβάλλοντας οι δημότες όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 
πρωτοκολλούνται σε ειδικό πρωτόκολλο γάμων και με την παρέλευση 7 
ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών, τους χορηγείται άδεια γάμου 
(ΦΛ 1.3.3).

Σε περίπτωση που ένας εκ των δύο μελλονύμφων δεν είναι κάτοικος Δήμου 
Πανοράματος η άδεια εκδίδεται από τον Δήμο που κατοικεί υποβάλλοντας εκεί 
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου σε 
αλλοδαπούς είναι:
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1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟ'ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σελ : 14/17

ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

■ Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και θεωρημένο για το γνήσιο 
των υπογραφών από το Υπουργείο Εξωτερικών ή αν ανήκει στη 
σύμβαση της Χάγης σφραγίδα αυτής

■ Άδεια παραμονής σε ισχύ αν δεν ανήκει σε κράτος μέλος της ΕΕ
■ Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένη
■ Βεβαίωση από την αρμόδια Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή της χώρας του 

στην οποία θα αναγράφεται πως δεν υπάρχει κώλυμα να τελέσει 
πολιτικό γάμο στην Ελλάδα ο αναφερόμενος

Μετά την έκδοση άδειας γάμου συμπληρώνεται αίτηση (Φ.Λ 1.3/4) για την 
"ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ" ( ο γάμος μπορεί να τελεστεί σε όποιο Δημαρχείο της 
Ελλάδας επιθυμεί το ζευγάρι).

Ότι αφορά το Δήμο Νεάπολης, ο γάμος τελείται άμεσα όποτε ζητηθεί από τους 
Δημότες μετά από αίτηση που κατατίθεται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του 
Δήμου Νεάπολης.

Μετά την τέλεση του γάμου χορηγείται «Αντίγραφο Δηλώσεως Τελέσεως 
Πολιτικού Γάμου» (ΦΛ 1.3.5), στους νεόνυμφους, το οποίο προσκομίζουν στο 
ληξιαρχείο του Δήμου, όπου γίνεται η καταχώρηση στο βιβλίο γάμων του 
ληξιαρχείου.

Παίρνοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου οι δημότες υποχρεούνται 
στο άνοιγμα οικογενειακής μερίδας στον Δήμο που είναι ο καθένας 
εγγεγραμμένος ή στον Δήμο που κατοικούν τουλάχιστον 2 έτη.
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ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων στο Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης 
χρησιμοποιούνται οι Υ/Υ της Υπηρεσίας.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 1.3/2 
ΦΛ 1.3/3 
ΦΛ 1.3/4 
ΦΛ 1.3/5 
1377/1999

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Γάμου 
Άδεια Γάμου
Αίτηση Έκδοσης ‘Τέλεσης Πολιτικού Γάμου” 
Αντίγραφο Δηλώσεως Τελέσεως Πολιτικού Γάμου 
Αίτηση Πολιτογράφησης

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ληξιαρχικές Πράξεις : Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 
1250/1982, 1438/1984, 2130/93, 2307/95, 2503/1997 - Π.Δ. 850/1976, 
943/76, 534/77. Άρθρα Αστικού Κώδικα για το Οικογενειακό Δίκαιο, Ν. 
2447/96 περί Υιοθεσίας - Ν.Δ. 2573/1953. Ν. 2307/95 για την αλλαγή 
Επωνύμου, πρόσληψη Επωνύμου, Πατρώνυμου και Μητρώνυμου 
Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας : Ν.Δ. 3370/1955 όπως τροποποιήθηκε με τους 
Νόμους 1438/84, 2307/95, 2503/97
Δημοτολόγια : Π.Δ. 410/95, Π.Δ. 497/1991 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
2307/95 και 2503/97. Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών 
Μητρώα Αρρένων : Ν. 2119/1993, Ν. 2503/97, Αποφάσεις Υπουργού 
Εσωτερικών 
ΔΒ 1.1 Έλεγχοι και μετρήσεις'



ΛΔ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σελ. : 17/17

1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔ.
ΗΜ/ΝΙΑ

: A
: 20/3/2003

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

■ Αριθμός ληξιαρχικών γεγονότων ανά εξάμηνο
■ Αριθμός πολιτικών γόμων ανά εξάμηνο
■ Αριθμός πιστοποιητικών ανά εξάμηνο
■ Αριθμός αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που εκδόθηκαν ανά 

εξάμηνο



ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σελ.

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: 10/11 

: A
: 20/1/2003

ΛΔ 2 
2.1

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

I

(
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

\
ΑΠΟΡΡΙΨΗ

____ J
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



---------------------------------------------------------- -----------------------------------------

ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. : 10/11

2.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣ



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σελ. : 10/13
ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διεκπεραίωση των προμηθειών χρησιμοποιούνται οι Η/Υ του Γραφείου 
Προμηθειών και στον έλεγχο εισερχομένων προμηθειών απλά μετρητικά 
όργανα (μετροταινία, παχύμετρο κλπ.).



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σελ. : 11/13
ΕΚΔ. : A
ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 2.1/3 Κατάλογος Εγκεκριμένων Προμηθευτών
ΦΛ 2.1/4 Κατάλογος Εγκεκριμένων Συνεργατών
ΦΛ 2.2/1 Δελτίο Εσωτερικής Παραγγελίας
ΦΛ 2.2/3 Σημείωμα παραλαβής προμήθειας

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΔΒ 1.2 Διαχείριση μη Συμμόρφωσης - Διορθωτικές /Προληπτικές Ενέργειες
ΔΒ 1.6 Έλεγχος σε Εξωτερικά Εργαστήρια
ΔΔ 1.2 Έλεγχος Εγγράφων
ΔΔ1.3 Έλεγχος Αρχείων
ΛΔ 2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτών

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Σελ.
ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: 12/13 
: A

: 20/3/2003

Συνημμένο No 1 - Διαδικασίες Προμηθειών & Διακίνηση Τιμολογίων



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ 13/13
2.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΔ Α

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/3/2003

Συνημμένο No 2 - Διαδικασίες Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών για τα Τεχνικά Έργα

<

α εργασίες, 
μεταφορές ή 
προμήθειες 
μέχρι του 
ποσού των 
2.000.000δογ. 

▼ ~

Σύνταξη
τεχνικών
προδιαγραφών
από την
Τεχνική
Υπηρεσία

• ' y
Απόφαση ΔΣ 
για έγκριση 
προμήθειας 
κλπ. & ψήφιση 
της πίστωσης

▼
Μπόφαση 
Δημάρχου 
ανάθεσης του 
έργου ύστερα 
από πρόχειρο 
διαγωνισμό ή 
απευθείας 
ανάθεση

~· ▼
Υπογραφή
Συμφωνητικού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
♦ Για τα έργα με αυτεπιστασία
♦ Για τα έργα με εργολαβία
♦ Για τα έργα με απευθείας ανάθεση

~Ψ------------------------------7
Για έργα με 
απευθείας 
ανάθεση μέχρι 
του ποσού των 
3.500.000δρχ.

Για έργα με 
αυτεπιστασία 
μέχρι του 
ποσού των 
4.000.000δρχ

Γ ια έργα με 
αυτεπιστασία 
πάνω από το 
ποσό των 
4.000.000δρχ

▼ Τ ▼

Σύνταξη 
μελέτης από 
την Τεχνική 
Υπηρεσία

Σύνταξη 
μελέτης από 
την Τεχνική 
Υπηρεσία

Σύνταξη 
μελέτης από 
την Τεχνική 
Υπηρεσία

Υ 7 ▼
Απόφαση ΔΕ 
ανάθεσης 
εκτέλεσης του 
έργου ύστερα 
από
προσφορές &

Απόφαση ΔΣ 
εκτέλεσης του 
έργου και 
ψήφιση της 
πίστωσης

Απόφαση ΔΣ 
εκτέλεσης του 
έργου και 
ψήφιση της 
πίστωσης

ψήφιση ▼
πίστωσης

Έγκριση από
Νομαρχιακό
Συμβούλιο
Δημοσίων
Έργων

▼
Υπογραφή
Συμφωνητικού

Τ
Ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται στο 

Λογιστήριο

___ ▼ ' ' ~
Η Μαίτου παραλαμβάνει όλα τα τιμολόγια τα καταχωρεί στο 

πρόγραμμα λογιστικής την ίδια μέρα και την επομένη τα 
παραδίδει στο λογιστήριο

----------------- «--------------------
Το Λογιστήριο Στη συνέχεια το Λογιστήριο Το ταμείο παραλαμβάνει τα Μέσα σε τρεις (3) ημέρες
παραλαμβάνει τα σχετικά εκδίδει τα Χ.Ε.Π., χρημ. εντάλματα σε βιβλίο ελέγχονται από τον Ταμία &
τιμολόγια και κάνει το υπογράφονται από τον που τηρούν και έτσι φαίνεται στη συνέχεια ειδοποιείται ο
προένταλμα την ίδια μέρα, Αντιδήμαρχο Οικον. η ημέρα παραλαβής Προμηθευτής ή ο
έτσι ώστε να γνωρίζει ο παραδίδονται στον Πρ/νο Εργολάβος για την
κάθε χρήστης ότι έχουν -► Οικ. & ο Πρ/νος μεριμνά να -► είσπραξη του ποσού
δεσμευτεί τα χρήματα παραδοθούν στο Ταμείο , το 

οποίο επιστρέφει το 
απόκομμα παραλαβής στον
Λ . ___________....................... .................



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ 6/7
2.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΔ Α

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

όταν πρόκειται για τεχνικά έργα.

Ο ορισμός των απαιτήσεων για τον χειρισμό γίνεται από τις υπεύθυνες Δ/νσεις.

Για την εσωτερική μεταφορά των υλικών χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα 
μεταφοράς.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ο χώρος αποθήκευσης και ο 
εξοπλισμός αποθήκευσης και αρχειοθέτησης.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.2/1 Αναφορά προβλήματος
ΦΛ 2.2/1 Αίτηση προμήθειας υλικών
ΦΛ 2.3/1 Καρτέλα διαχείρισης υλικών
ΦΛ 2.3/2 Δελτίο επιστροφής υλικών στην αποθήκη
ΦΛ 2.3/3 Καρτέλα καταγραφής της χρησιμοποίησης συσκευών οργάνων



4

ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Σελ. : 7/8

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6.3 6.4

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 2.5/1 Αίτηση χορήγησης αδείας λειτουργίας καταστημάτων 
ΦΛ 2.5/2 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

καταστήματος



I αν 4 ·,/^
------------------------------------------i

ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. : 7/8

2.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ
: A

: 21/03/2003

Ο υπεύθυνος του γραφείου στα πλαίσια των καθηκόντων του συνεργάζεται με 
το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Δήμου Νεάπολης, την Δ/νση Υγιεινής 
της Θεσσαλονίκης, την Πυροσβεστική υπηρεσία και με κάθε άλλη υπηρεσία 
που εμπλέκεται στις προαναφερόμενες διαδικασίες.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6.3 6.4

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Σελ. : 8/9
ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6.1 και 6.2 6.4

( Λ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

V J
Γ

I: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

( 1 \
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ

V J
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΤΗΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

( : Λ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

V________ /

r
V

ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λ

J
( ’ λ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

V______ J

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται οι Η/Υ και τα σχετικά λογισμικά 
προγράμματα.



ΛΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. : 6/7

2.7 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔ. : A

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

και την παράδοσή τους στον δικαστικό επιμελητή.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ



ΛΔ 3 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. :9/ιο

3.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔ Α
ΗΜ/ΝΙΑ : 30/01/01

Συντάξας: Εγκρίνων :

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



ΛΔ 3 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ 5/6
3.2 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔ Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003
_____________________ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)_______________________________

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Αστυνομία φέρουν ειδική στολή και 
χρησιμοποιούν τα απαραίτητα μέσα κίνησης (αυτοκίνητα) και κίνησης 
(ασυρμάτους).

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 3.2/1 
ΦΛ 3.2/2 
ΦΛ 3.2/3 
ΦΓ 3.2/4 
ΦΓ 3.2/5

Υπηρεσία Φύλαξης Δημοτική Αστυνομία 
Υπηρεσία Φύλαξης Κτιρίων - Χώρων 
Υπηρεσία Φύλαξης Δημοσίων Χώρων & Κτιρίων 
Δελτίο Ημερήσιας Δραστηριότητας 
Φύλλο Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου



ΛΔ 3 
ΛΔ 3.3

Συντάξας:

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ 12/13
(ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΔ Α
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

_________ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) _______________________ ΗΜ/ΝΙΑ : 15/01/03

Εγκρίνων :

Συμβούλιο ή στους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Στο τέλος κάθε έτους, ο υπεύθυνος του γραφείου κοινωνικής πολιτικής 
συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στον 
Δήμαρχο.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6.2 6.3 6.4



ΛΔ 4 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣεΛ 5/6
4.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔ :Α

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ J

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΙΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΟΥΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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4.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ο συνήθης εξοπλισμός των γραφείων.
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Για κάθε τεχνικό έργο συντάσσεται το αντίστοιχο πρόγραμμα ποιότητας του 
έργου.

Στις περιπτώσεις που το έργο θα εκτελεσθεί με αυτεπιστασία του Δήμου, 
αρμόδιος για τη σύνταξη του προγράμματος ποιότητας είναι ο υπάλληλος του 
Δήμου που έχει ορισθεί ως υπεύθυνος μελέτης, ο οποίος υποστηρίζεται από 
τον υπεύθυνο του έργου.

Για τα τεχνικά έργα όπου η εκτέλεσή τους ανατίθεται σε ανάδοχο εταιρία, την 
ευθύνη για τη σύνταξη του προγράμματος ποιότητας του έργου έχει η 
ανάδοχος εταιρία, η οποία στηρίζεται στις τεχνικές υποδείξεις της σχετικής 
μελέτης.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπάλληλος του Δήμου που έχει ορισθεί ως 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου, ελέγχει το 
πρόγραμμα ποιότητας. Και στις δύο περιπτώσεις η τελική έγκριση των 
προγραμμάτων γίνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Έργων - Μελετών 
και Σχεδίου Πόλεως.

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι στην αρχική φάση της σύνταξης του 
προγράμματος ποιότητας, γνωστές όλες οι λεπτομέρειες του τεχνικού έργου, 
τότε συντάσσεται μια απλοποιημένη μορφή του προγράμματος η οποία 
επεκτείνεται αργότερα σε επόμενες εκδόσεις.

Για τη σύνταξη των προγραμμάτων ποιότητας χρησιμοποιούνται τα έντυπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 9. Στο σύνολο των χρησιμοποιούμενων 
εντύπων αναγράφεται ο κωδικός του έργου.
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6.2 Περιεχόμενα
Στο πρόγραμμα ποιότητας κάθε έργου περιέχονται τα παρακάτω:

Εξώφυλλο
Στο εξώφυλλο ενός προγράμματος ποιότητας (έντυπο ΦΛ 4.4/1) αναφέρονται 
ο κωδικός και η περιγραφή του έργου για το οποίο συντάσσεται το 
πρόγραμμα, η ανάδοχος εταιρία και ο χώρος υπογραφής του συντάξαντος και 
αυτού που θα εγκρίνει το πρόγραμμα. Αναφέρεται επίσης και η έκδοση του 
προγράμματος.

Κατάσταση Αναθεωρήσεων
Στην κατάσταση, η οποία συντάσσεται σε έντυπα, ΦΛ 4.4/2, καταχωρούνται οι 
αναθεωρήσεις του προγράμματος ποιότητας (έκδοση 1, έκδοση 2, ...κλπ.)

Κατάσταση Αποδεκτών
Συντάσσεται κατάσταση αποδεκτών στην οποία αναγράφονται οι αποδέκτες 
του προγράμματος ποιότητας, ο αριθμός του αντιτύπου του κάθε αποδέκτη 
καθώς και η ημερομηνία παράδοσης και η υπογραφή του αποδέκτη.

Για τη σύνταξη της κατάστασης των αποδεκτών χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΛ 
4.4/3.

Πίνακας Περιεχομένων
Στον πίνακα περιεχομένων, ο οποίος συντάσσεται στο έντυπο ΦΛ 4.4/3, 
αναγράφονται τα περιεχόμενα του προγράμματος ποιότητας.

Εισαγωγή
Στο εισαγωγικό μέρος, αναφέρονται με συντομία τα έγγραφα που 
εφαρμόζονται (π.χ. τεύχη του έργου, προδιαγραφές, κανονισμοί) οι 
συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται κλπ. Χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΛ 
4.4/3.
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Οργανόγραμμα Έργου
Καταγράφεται η οργανωτική δομή για το έργο (τίτλοι και στις κύριες θέσεις τα 
ονόματα που τις στελεχώνουν). Επισημαίνονται ιδιαίτερα οι θέσεις που έχουν 
την ευθύνη για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας, τους 
προμηθευτές, τους υπεργολάβους, τις κοινοπραξίες κλπ. και αναφέρονται τα 
ονόματα των υπευθύνων. Η οργανωτική δομή καταγράφεται στο έντυπο ΦΛ 
4.4/3.

Περιγραφές Καθηκόντων
Περιγράφονται τα καθήκοντα για τις κύριες θέσεις του οργανογράμματος του 
έργου, όπως αυτά αναφέρονται στο Σύστημα Ποιότητας του Δήμου και τις 
ειδικές απαιτήσεις της σύμβασης για το συγκεκριμένο έργο. Για την καταγραφή 
χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΛ 4.4/3. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται ανάλογα 
με το μέγεθος και τις απαιτήσεις του έργου ένα έντυπο για καθεμιά από τις 
κρίσιμες για την ποιότητα του έργου θέσεις εργασίας μέχρι το επίπεδο του 
εργοδηγού.

6.3 Συνοπτικό Πρόγραμμα Ποιότητας
Στο συνοπτικό πρόγραμμα ποιότητας παρέχεται μία γενική εικόνα του έργου 
και αναλύεται σχηματικά το πρόγραμμα ποιότητας του έργου σε 
υποπρογράμματα ποιότητας (αντίστοιχα με τις εργασίες ή φάσεις από τις 
οποίες αποτελείται το έργο), σε εναρμόνιση με την ανάλυση που γίνεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου. Επίσης καταγράφεται ο αρμόδιος για κάθε 
εργασία ή φάση.

Το συνοπτικό πρόγραμμα ποιότητας παραπέμπει στα υποπρογράμματα για 
τις λεπτομέρειες. Για την καταγραφή του συνοπτικού προγράμματος ποιότητας 
χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΛ 4.4/3.

Στις περιπτώσεις όπου το τεχνικό έργο είναι μικρό και χωρίς πολυπλοκότητα 
τότε το συνοπτικό πρόγραμμα ποιότητας δεν απαιτείται. Οι λέπτομέρειες του
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έργου περιγράφονται στο υποπρόγραμμα.

6.4 Υποπρογράμματα Ποιότητας
Κάθε τεχνικό έργο ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του 
περιγράφεται σε ένα ή περισσότερα υποπρογράμματα.

Τα υποπρογράμματα ποιότητας καλύπτουν με λεπτομέρειες όλες τις εργασίες 
του έργου καθώς και τους αντίστοιχους ελέγχους και συντάσσονται στα έντυπα 
ΦΛ 4.4/4 τα οποία χρησιμοποιούνται και για την καταγραφή στοιχείων κατά την 
κατασκευή του έργου.

Σε κάθε υποπρόγραμμα (βλ. έντυπο ΦΛ 4.4/4)

• Αναλύεται κάθε εργασία του έργου σε επιμέρους φάσεις
• Ορίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου (ΚΣΕ) και τα σημεία αναμονής 

για έγκριση (ΣΑΕ) στα οποία πρέπει να δοθεί έγκριση από τον κύριο 
του έργου πριν από τη συνέχιση των εργασιών.

• Καθορίζονται λεπτομέρειες μέσω παραπομπής σε αντίστοιχα 
έγγραφα αναφοράς (π.χ. μελέτες, νομοθεσία, άρθρα σύμβασης, 
πρότυπα-προδιαγραφές, οδηγίες εργασίας και ελέγχου κλπ.)

• Καθορίζεται σε τι έντυπα θα γίνεται η καταγραφή, σε όσες 
δραστηριότητες αυτό απαιτείται (π.χ. έλεγχοι). Αναγράφονται οι 
χαρακτηριστικοί αριθμοί των εντύπων καταγραφής και ελέγχων, 
καθώς και της Διαχείρισης Μη Συμμόρφωσης, (διαδικασία ΔΒ 1.2) 
που ενδεχόμενα θα συνταχθούν.

• Καθορίζεται ποιος έχει την ευθύνη ενέργειας σε κάθε φάση 
(Υπεύθυνος προερχόμενος είτε από τον Δήμο (στο Δ του ΦΛ 4.4/4) 
είτε από υπεργολάβο (στο Υ του ΦΛ 4.4/4) είτε από τρίτους (στο Τ 
του ΦΛ 4.4/4) και αναγράφονται οι υπεύθυνοι για κάθε 
δραστηριότητα,

• Στη συνέχεια οι λοιπές στήλες αφορούν στην υλοποίηση της
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δραστηριότητας και περιλαμβάνουν την υπογραφή του εργοταξιάρχη 
ή του υπευθύνου του έργου και ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε 
δραστηριότητας, την στήλη της αποδοχής του αποτελέσματος με 
συμβολισμούς V ή * • που παραπέμπει στο κάτω τμήμα του εντύπου 
όπου γίνεται αναφορά των σημαντικότερων ευρημάτων στοιχείων 
ελέγχων / αστοχιών και του ενδεχόμενου αριθμού μη συμμόρφωσης, 
στην περίπτωση κατά την οποία συνταχθεί μια τέτοια.

• Στην τελευταία στήλη αναγράφονται τυχόν παρατηρήσεις που 
αφορούν τόσο στον σχεδίασμά όσο και στην υλοποίηση της 
δραστηριότητας.

Στα υποπρογράμματα ποιότητας περιλαμβάνονται και τα θέματα ελέγχων και 
δοκιμών που θα γίνουν στο έργο, είτε από το Δήμο είτε από τον ανάδοχο, είτε 
από τους υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ. είτε από τρίτο (π.χ. ανεξάρτητο 
επιθεωρητή ή φορέα). Περιλαμβάνονται και έλεγχοι παραλαβής υλικών ή 
μηχανημάτων που θα ενσωματωθούν στο έργο, καθώς και τα θέματα 
δοκιμαστικής λειτουργίας τμημάτων του έργου ή ολόκληρου του έργου.

Τα υποπρογράμματα ποιότητας μπορεί να συνοδεύονται από παραρτήματα 
(ΦΛ 4.4/3) που περιγράφουν την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του 
προσωπικού που εμπλέκεται (π.χ. υπεργολάβων).

6.5 Προγράμματα Ελέγχων - Δοκιμών
Σε περίπτωση απλών έργων ή όταν τα τεύχη του έργου θεωρηθεί ότι 
περιέχουν ικανοποιητικές λεπτομέρειες για τον τρόπο κατασκευής του έργου, 
τα υποπρογράμματα ποιότητας περιλαμβάνουν μόνο τους ελέγχους και τις 
δοκιμές του έργου.

6.6 Αρχειοθέτηση
Τα προγράμματα ποιότητας μετά την ολοκλήρωση και την έγκρισή τους από
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τους εκάστοτε υπευθύνους αρχειοθετούνται στο φάκελο του τεχνικού έργου.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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ΛΔ 4 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ
4.4 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΔ

Σελ. : 8/8

: A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η βιβλιογραφία που διαθέτει ο Δήμος 
σχετικά με την κατασκευή των τεχνικών έργων.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 4.4/1 Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου - Εξώφυλλο 
ΦΛ 4.4/2 Πρόγραμμα ποιότητας - Κατάσταση Αναθεωρήσεων 
ΦΛ 4.4/3 Πρόγραμμα ποιότητας - Τυπική σελίδα
ΦΛ 4.4/4 Υποπρόγραμμα Ποιότητας

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΒ 1.2 Διαχείριση μη-συμμορφώσεων και διορθωτικές-προληπτικές

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ * •

• Αριθμός αναθεωρήσεων του προγράμματος
• ορθότητα των επιμέρους ενεργειών που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα

ενεργειες
ΛΔ 4.1 Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών
ΛΔ 4.2 Τμήμα έργων - μελετών και σχεδίου πόλεως

ποιότητας
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4.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



ΛΔ 4 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

Σελ. : 6/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Διακρίβωση 
μέσων ελέγχου 

ων τεχνικών έργων

Διακρίβωση 
μέσων ελέγχου 
της παροχής 
υπηρεσιών

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
------ ■ ■ ■ ■ ψ---------------------------

Σελ. : 7/8

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

Η προμήθεια των προαναφερόμενων αναλώσιμων υλικών γίνεται με τη 
διαδικασία ΛΔ 2.2 “Προμήθεια και έλεγχος υλικών”.

Ο υπεύθυνος του γραφείου μηχανολογικού και ηλεκτροφωτισμού εισηγείται στη 
Διοίκηση του Δήμου την έγκαιρη αντικατάσταση των οχημάτων.

Οι αναγκαίες επισκευές, που πραγματοποιούνται σε εξωτερικά συνεργεία, 
εισάγονται με το έντυπο ΦΛ 4.7/5 και εγκρίνονται από τον Δήμαρχο.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Προγραμματισμός και Προγρ<^ιματισμός και
Εκτέλεση της προληπτικής εκτέλεση της προληπτικής

συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης του εξοπλισμού
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4.8 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΔ. : A

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΗΠΩΝ 
& ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ : 21/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Γραφείο προστασίας Γραφείο θεμάτων
περιβάλλοντος δημόσιας υγείας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΗΜ/ΝΙΑ 20/1/2003

ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

/ ' Λ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

V J

______ τ______

r \
ΕΝΤΟΛΕΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

V J

τ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ



ΛΔ 4 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σελ. : 13/14

4.10 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΚΔ. : A

ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τις περιπτώσεις αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών ο Δήμος διαθέτει τα 
απαραίτητα μέσα καταστολής και υποστήριξης τα οποία και χρησιμοποιεί σε 
κάθε μορφή έκτακτης ανάγκης.
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4.12 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΔ.

HM/NIA

: A

: 20/1/2003

♦

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στην εφαρμογή της διαδικασίας αυτής απαιτούνται όλα τα μέσα πυρόσβεσης 
που διαθέτει ο Δήμος

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
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ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει όλες τις αναγκαίες δράσεις / ενέργειες που 
προγραμματίζονται και εκτελούνται για την εκπόνηση και τον έλεγχο των 
μελετών των τεχνικών έργων.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από τους υπεύθυνους για την 
εκπόνηση μελετών των τεχνικών έργων.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη για τον καθορισμό των θεμάτων που αφορούν την εκπόνηση και 
τον έλεγχο των μελετών των τεχνικών έργων έχει ο υπεύθυνος του Γραφείου 
Μελετών - Κατασκευών και Συντήρησης Έργων. Υποστηρίζεται δε από τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Έργων - Μελετών και Σχεδίου Πόλεως και τον 
Δ/ντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ * •

• Πρόγραμμα τεχνικών έργων
• Αποφάσεις ΔΣ και Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών
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5.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σελ. : 2/15

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Μέσω του ετήσιου προγραμματισμού από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
και την έγκρισή του από το δημοτικό συμβούλιο, καθορίζονται όλα τα τεχνικά 
έργα που πρόκειται να κατασκευασθούν από τον Δήμο Νεάπολης.

Στο πρόγραμμα περιγράφεται συνοπτικά κάθε τεχνικό έργο και αναφέρεται εάν 
το έργο θα κατασκευαστεί με αυτεπιστασία ή από ανάδοχο, καθώς επίσης το 
συνολικό κόστος του έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφόρων 
σταδίων.

Μετά την έγκριση του προγράμματος από το ΔΣ του Δήμου, η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, μεριμνά για την υλοποίησή του.

Ορίζει τον «υπεύθυνο του τεχνικού έργου» ο οποίος ακολουθώντας τις 
διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και τους εσωτερικούς κανόνες του Δήμου 
Νεάπολης, μεριμνά για την προετοιμασία των επιμέρους σταδίων κατασκευής 
με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις άπό την μελέτη του έργου, τους κανόνες 
της τεχνικής και της συνεπαγόμενες ανάγκες των χρηστών.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών καθορίζει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.

Το αντικείμενο των μελετών εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε τεχνικού έργου και 
μπορεί να είναι:

■ Στατικές μελέτες κτιριακών έργων
■ Μελέτες ειδικών έργων
■ Εδαφολογικές μελέτες
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5.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σελ. : 3/15

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

■ Αρχιτεκτονικές μελέτες
■ Μελέτες λοιπών έργων υποδομής

Γενικότερα, οι μελέτες καθορίζουν απαιτήσεις των τεχνικών έργων που έχουν 
σχέση με την αντοχή, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, τη συντηρησιμότητα, 
την αισθητική και τις περιβαλλοντολογίας επιπτώσεις του έργου.

Στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού των τεχνικών έργων αποφασίζεται 
εάν η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών πραγματοποιηθεί από το Γραφείο 
Μελετών - Κατασκευών και Συντήρησης Έργων του Δήμου ή θα ανατεθεί 
κατόπιν διαγωνισμού σε εξειδικευμένα για κάθε είδους μελέτης, μελετητικά 
γραφεία (ΛΔ 2.2).

6.2 Εκπόνηση μελετών από το Γραφείο Μελετών - Κατασκευών και 
Συντήρησης Έργων

Στις περισσότερες περιπτώσεις μικρών τεχνικών έργων, οι απαιτούμενες 
μελέτες εκπονούνται από το Γ ραφείο Μελετών - Κατασκευών και Συντήρησης 
Έργων του Δήμου Νεάπολης το οποίο διαθέτει προσωπικό με την απαιτούμενη 
επαγγελματική επάρκεια και κατάρτιση.

Ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μετά την σύνταξη του 
προγράμματος εκτέλεσης των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
από τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων (ΦΛ 4.1/1) ορίζει τους υπεύθυνους 
εκπόνησης των μελετών. Ιδιαίτερη φροντίδα δίδεται στο να είναι υπεύθυνος 
μελέτης το κατάλληλο στέλεχος του Δήμου και να κατέχει τα απαραίτητα 
προσόντα για την υλοποίηση της μελέτης.

Ο υπεύθυνος μελέτης συνεργάζεται σε όλο το φάσμα εκπόνησης της μελέτης 
με τον υπεύθυνο του έργου. Ο υπεύθυνος μελέτης προβαίνει σε αναλυτική
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μελέτη της περιγραφής του έργου, αλλά και όλων των εγγράφων τεχνικού, 
λειτουργικού ή εμφανισιακού περιεχομένου του έργου, έτσι ώστε να 
προσδιορισθούν και να καταγραφούν όλα τα χαρακτηριστικά του έργου που 
απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης. Επίσης, προσδιορίζονται όλες οι 
τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και 
προδιαγραφές.

Ειδικότερα προσδιορίζονται:

■ τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του έργου
■ οι κανονισμοί και διατάξεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται κατά την 

εκπόνηση της μελέτης
■ ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενες απαιτήσεις που χρίζουν 

αποσαφήνισης
■ μελέτες παρόμοιου ή παρεμφερούς αντικειμένου που στο παρελθόν 

εκπόνησαν μελετητές του Δήμου και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς κατά την εκπόνηση της μελέτης.

Στον προσδιορισμό των παραπάνω στοιχείων, ο υπεύθυνος μελέτης 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του έργου, τον Δ/ντή της Διεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών και με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και τμημάτων του 
Δήμου που έχουν σχέση με το τεχνικό έργο.

Τα προαναφερόμενα δεδομένα καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.2/1 “Βασικά 
δεδομένα μελέτης".

Τα βασικά δεδομένα μελέτης εμπλουτίζονται με την “Κατάσταση 
εφαρμοζόμενων κανονισμών”, τα οποία καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.2/2 
και τις πληροφορίες που συλλέγονται καΥά την “Επίσκεψη επί τόπου” του υπό 
μελέτη έργου από τον υπεύθυνο μελέτης και τον υπεύθυνο του έργου.



ΛΔ 5 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
5.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ιελ. .5/15

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

Οι πληροφορίες από την “Επίσκεψη επί τόπου" καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 
5.2/6 “Αναφορά επίσκεψης έργου μελέτης”.

Μετά τον προσδιορισμό των δεδομένων μελέτης και των εφαρμοζόμενων 
κανονισμών, ο υπεύθυνος μελέτης σε συνεργασία με τον Δ/ντή της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζουν τις οργανωτικές και τεχνικές διασυνδέσεις, οι 
οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης του συγκεκριμένου τεχνικού 
έργου.

Καθορίζονται οι κανόνες εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας του 
υπεύθυνου μελέτης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως ο υπεύθυνος του 
έργου, οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών του Δήμου και εξωτερικών υπεργολάβων ή 
τεχνικών γραφείων.

Ο καθορισμός των οργανωτικών και τεχνικών διασυνδέσεων τεκμηριώνεται στο 
έντυπο ΦΛ 5.2Π “Οργανωτική συγκρότηση μελέτης”.

Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων ορίζονται τα είδη 
και ο χρόνος διεξαγωγής συσκέψεων κατά τις οποίες ανασκοπούνται οι 
ενέργειες και τα αποτελέσματα των φάσεων της εκπόνησης της μελέτης.

Ορίζονται, επίσης, οι συμμετέχοντες στις συσκέψεις ανασκόπησης. Τα είδη των 
συσκέψεων κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως :

■ Σύσκεψη έναρξης εκπόνησης μελέτης
Β Συντονιστικές συσκέψεις προόδου εκπόνησης μελέτης
■ Σύσκεψη ολοκλήρωσης μελέτης
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5.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σελ. : 6/15

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

Τα αποτελέσματα των συσκέψεων καταγράφονται στο έντυπο ΦΔ 2.3/1 
"Πρακτικά σύσκεψης”.

Μετά από συνεκτίμηση του συνόλου των απαιτήσεων του έργου της τεχνικής 
και της νομοθεσίας ορίζονται από τον υπεύθυνο μελέτης τα “Παραδοτέα 
μελέτης", τα οποία συμφωνούνται με τον υπεύθυνο του έργου.

Τα “Παραδοτέα μελέτης” καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.2/3, το οποίο 
συνυπογράφουν ο υπεύθυνος μελέτης και ο υπεύθυνος του έργου.

Ακολουθώντας τα προαναφερόμενα βήματα, ο υπεύθυνος για την εκπόνηση 
της μελέτης ολοκληρώνει την εκπόνηση.

Η επαλήθευση της οριστικής μελέτης πραγματοποιείται από τον Δ/ντή της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στοχεύει στην εξασφάλιση ότι η 
προτεινόμενη μελέτη καθορίζει τις απαιτούμενες λύσεις για ευστάθεια την 
μηχανική συμπεριφορά και την ανθεκτικότητα του έργου και γενικότερα ότι 
εκπληρούν τα δεδομένα του σχεδιασμού.

Η επικύρωση της προτεινόμενης μελέτης γίνεται από το Δήμαρχο ή από 
τεχνικό εμπειρογνώμονα που ορίζει ο ίδιος. Κατά την επικύρωση ελέγχεται εάν 
έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις των δεδομένων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων επαλήθευσης και επικύρωσης καταγράφονται 
στο έντυπο ΦΛ 5.2/5.

Όλα τα προαναφερόμενα έντυπα αρχειοθετούνται στο φάκελο του έργου.

Σε περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο η επαλήθευση, αλλά και σε ειδικές
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ΗΜ/ΝΙΑ : 17/03/2003

περιπτώσεις και η επικύρωση της εκπόνησης των μελετών ανατίθεται σε τρίτο 
ανεξάρτητο μέρος, όπως εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες.

6.3 Εκπόνηση μελετών από εξειδικευμένα εξωτερικά γραφεία
Στις περιπτώσεις μεγάλων τεχνικών έργων, όπου το αντικείμενο της μελέτης 
είναι πολύ μεγάλο από πλευράς όγκου ή πολύπλοκο, τότε η εκπόνηση των 
απαιτούμενων μελετών γίνεται μετά από ανάθεση σε εξειδικευμένα, για το είδος 
κάθε μελέτης, μελετητικά γραφεία.

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Ν.716/77) και τα 
Προεδρικά Διατάγματα (798/98 και 194/79).

Κατά την εκπόνηση κάθε σταδίου της μελέτης, ο Υπεύθυνος του τεχνικού 
έργου από την πλευρά του Δήμου, συνεργάζεται και παρέχει κάθε πληροφορία 
στο μελετητικό γραφείο.
Στη σύμβαση ορίζονται όλες οι αναγκαίες δράσεις / ενέργειες που πρέπει να 
προγραμματισθούν και να εκτελεσθούν για την εκπόνηση της μελέτης από τα 
μελετητικά γραφεία και οι οποίες ελέγχονται από τον υπεύθυνο του έργου ως 
προς την ορθότητα και την πληρότητά τους στα πλαίσια των ανασκοπήσεων.

Πέραν των οικονομικών όρων και του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της 
μελέτης στις συμβάσεις αναφέρονται και ορίζονται οι ενέργειες που θα 
εκτελεσθούν από το μελετητικό γραφείο οι ενέργειες για :

■ την συλλογή και καταγραφή δεδομένων μελέτης
" τον ορισμό οργανωτικών και τεχνικών διασυνδέσεων
■ τον ορισμό ειδών και διεξαγωγής συσκέψεων/ανασκοπήσεων
■ τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της επιστήμης των προδιαγραφών 

και προτύπων και των απαιτήσεων του Δήμου
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■ ορισμό παραδοτέων μελέτης
■ την επαλήθευση μελέτης
■ την επικύρωση μελέτης

Συλλογή και καταγραφή δεδομένων

Βασική ενέργεια του υπεύθυνου μελέτης που όρισε το μελετητικό γραφείο είναι 
ο προσδιορισμός και η καταγραφή των δεδομένων της μελέτης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις του τεχνικού έργου έχουν ληφθεί στο σύνολό 
τους υπόψη, είναι πλήρεις και δεν υπάρχουν ασάφειες ή αλληλοσυγκρουόμενα 
δεδομένα.

Ειδικότερα, ορίζονται:

■ οι τεχνικές και οι λειτουργικές απαιτήσεις του έργου
■ οι κανονισμοί, οι διατάξεις της νομοθεσίας, που πρέπει να 

ικανοποιούνται κατά την εκπόνηση της μελέτης
■ ασάφειες, ελλείψεις ή αντικρουόμενες απαιτήσεις που χρήζουν 

αποσαφήνισης
■ το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα της μελέτης

Τα παραπάνω δεδομένα καταγράφονται με την μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια 
στο έντυπο ΦΛ 5.2/1 “Βασικά δεδομένα μελέτης”. Το έντυπο αρχειοθετείται 
στο φάκελο του τεχνικού έργου.

Τα βασικά δεδομένα της μελέτης συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται ως προς 
την ακρίβειά τους, με την “επίσκεψη επί τόπου” του υπό μελέτη τεχνικού έργου 
από τον Υπεύθυνο του τεχνικού έργου και τον Υπεύθυνο για την εκπόνηση της 
μελέτης. Οι πληροφορίες από την “Επίσκεψη επί τόπου” καταγράφοντας στο 
έντυπο ΦΛ 5.2/6.
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Στα βασικά δεδομένα της μελέτης περιλαμβάνονται επίσης, όλοι οι κανονισμοί, 
οι διατάξεις της νομοθεσίας, τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που απαιτούνται 
για το τεχνικό έργο. Το σύνολο των προαναφερόμενων αποτελεί την 
“Κατάσταση εφαρμοστέων κανονισμών” και καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 
5.2/2. Το έντυπο αρχειοθετείται στο φάκελο του τεχνικού έργου.

Ορισμός οργανωτικών και τεχνικών διασυνδέσεων

Ο υπεύθυνος μελέτης ή όποιος άλλος έχει οριστεί από το μελετητικό γραφείο, 
αφού μελετήσει το περιεχόμενο της σύμβασης προβαίνει στον καθορισμό των 
οργανικών και τεχνικών διασυνδέσεων που απαιτούνται στην εκπόνηση και τον 
έλεγχο της μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι ορίζονται οι υπευθυνότητες και οι 
αρμοδιότητες των μελών της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, αλλά και οι 
αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες από την πλευρά του Δήμου. Στα πλαίσια 
του ορισμού των οργανωτικών διασυνδέσεων καθορίζονται και οι κανόνες 
επικοινωνίας των εμπλεκόμενων.

Οι οργανωτικές και τεχνικές διασυνδέσεις καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.2Π 
ή σε σχετικό έντυπο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του μελετητικού 
γραφείου.

Είδη και διεξαγωγή συσκέψεων / ανασκοπήσεων

Το μελετητικό γραφείο οφείλει να καθορίσει τα είδη των συσκέψεων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου εκπόνησης των μελετών.

Τα είδη των συσκέψεων κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως :

Σύσκεψη έναρξης μελέτης
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■ Συντονιστικές συσκέψεις προόδου εκπόνησης μελέτης
■ Σύσκεψη ολοκλήρωσης μελέτης

Οι συσκέψεις ορίζονται από τον υπεύθυνο μελέτης από την πλευρά του 
μελετητικού γραφείου και συμφωνούνται με τον υπεύθυνο του έργου από την 
πλευρά του Δήμου.

Στη σύσκεψη έναρξης μελέτης συμμετέχει από την πλευρά του Δήμου ο 
υπεύθυνος του έργου.

Σε αυτήν εξετάζονται οι όροι της σύμβασης και οι οργανωτικές και τεχνικές 
διασυνδέσεις. Επίσης, συμφωνείται η περιγραφή της μελέτης στην οποία 
αναφέρεται η λεπτομερή ανάλυση της μελέτης, των τμημάτων της, των 
δραστηριοτήτων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Καθορίζονται τα 
κομβικά σημεία του έργου, καθώς και οι διασυνεργασίες-αλληλεξαρτήσεις 
μεταξύ των δραστηριοτήτων της μελέτης.

Η ανάλυση της μελέτης γίνεται σε μορφή δένδρου δραστηριοτήτων, το οποίο 
χρησιμοποιείται τόσο για την διαχείρισή των, όσο και για την σύνταξη του 
προγράμματος ποιότητας του έργου (ΛΔ 4.4).

Στα πλαίσια της σύσκεψης έναρξης μελέτης αποφασίζεται και οργανώνεται ο 
τρόπος σύνταξης και το περιεχόμενο των “Εκθέσεων προόδου” της μελέτης, οι 
οποίες καλύπτουν τόσο τα τεχνικά θέματα, όσο και τα θέματα των πιθανών 
χρονικών αποκλίσεων και των αιτιών που τις προκαλούν. Οι εκθέσεις προόδου 
συντάσσονται από τον υπεύθυνο μελέτης και καταγράφονται στο έντυπο ΦΔ 
2.3/1 “Πρακτικά σύσκεψης" ή κάποιο έντυπο που χρησιμοποιεί το μελετητικό 
γραφείο.
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Στις συντονιστικές συσκέψεις προόδου εκπόνησης μελέτης ανασκοπούνται όλα 
τα θέματα που αφορούν την εκπόνηση της μελέτης, όπως :

■ προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την εκπόνηση
■ ανασκόπηση αλλαγών / τροποποιήσεων μελέτης
■ συντονισμός υλοποίησης αλλαγών και επιβεβαίωση της εφαρμογής τους

Στη σύσκεψη ολοκλήρωσης της εκπόνησης μελέτης συμμετέχουν ο υπεύθυνος 
μελέτης, ο υπεύθυνος του έργου και άλλα στελέχη από την πλευρά του 
μελετητικού γραφείου και του Δήμου που εμπλέκονται στο τεχνικό έργο.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων ανασκοπούνται τα τεύχη παράδοσης και όλα τα 
δελτία ελέγχων που περιέχονται στο πρόγραμμα ποιότητας του έργου.

Ορισμός παραδοτέων μελέτης

Στη σύμβαση αναφέρονται και τα “Παραδοτέα της εκπόνησης της μελέτης”, τα 
οποία καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.2/3. Τα παραδοτέα της μελέτης 
ορίζονται από τον υπεύθυνο του έργου από την πλευρά του Δήμου και τον 
εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου.

Κατά κανόνα, ο βασικός κορμός των παραδοτέων είναι:

■ Τεχνική έκθεση που περιγράφει την προτεινόμενη λύση
■ Τεύχη υπολογισμών οριστικής μελέτης
■ Τεύχη υπολογισμών μελέτης εφαρμογής
■ Τεχνικές προδιαγραφές στατιστικών στοιχείων
■ Απαιτούμενοι έλεγχοι κατά την κατασκευή

Το έντυπο ΦΛ 5.2/3 , αρχειοθετείται στο φάκελο του τεχνικού έργου.
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6.3.1 Αλλαγές Μελετών
Κατά την διάρκεια εκπόνησης των μελετών μπορεί να προκύψουν
τροποποιήσεις και αλλαγές, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

> Αλλαγές που εκπορεύονται από τον υπεύθυνο του έργου
> Αλλαγές που προκύπτουν από την βελτίωση του σχεδιασμού του έργου
> Αλλαγές που απαιτούνται από τον μελετητή
> Αλλαγές που προκύπτουν μετά τον έλεγχο

Οποιαδήποτε αίτηση για αλλαγή προέρχεται από τον υπεύθυνο του έργου, 
διαβιβάζεται στον υπεύθυνο μελέτης με το έντυπο ΦΛ 5.2/4. Στο έντυπο αυτό 
καθορίζεται με σαφήνεια η προέλευση της αλλαγής, το περιεχόμενό της και τα 
αίτια που επιβάλλουν την αλλαγή.

Οι προτεινόμενες αλλαγές από τους μελετητές καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 
5.2/4 και συμφωνούνται με τον υπεύθυνο του έργου.

Μετά την κοινοποίηση κάθε αλλαγής, ο υπεύθυνος του έργου και ο υπεύθυνος 
της μελέτης προσδιορίζουν το είδος της αλλαγής σε ουσιώδη, επουσιώδη ή 
κρίσιμη.

Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της αλλαγής συμφωνούνται και οι ανάλογες 
αλλαγές στο χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης και το συνολικό κόστος.

6.3.2 Επαλήθευση / Επικύρωση μελετών
Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της μελέτης (προμελέτη, ρριστική μελέτη, 
μελέτη εφαρμογής), γίνεται η επαλήθευση της μελέτης από τον Δ/ντή της 
Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών.
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Κατά την επαλήθευση της μελέτης ελέγχονται τα «παραδοτέα» κάθε σταδίου 
καθώς και η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων που έχουν προκαθοριστεί από 
τη Διοίκηση του Δήμου, την εκπλήρωση των νομοθετικών διατάξεων και των 
κανόνων τεχνικής έτσι ώστε να επαληθεύεται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης 
ικανοποιούν τα δεδομένα του σχεδιασμού.

Σε περίπτωση αποκλίσεων αυτές καταγράφονται στο έντυπο ΦΒ 1.2/1 
«Αναφορά προβλημάτων» και κοινοποιείται στον μελετητή. Στο ίδιο έντυπο 
καταγράφονται και οι απαιτούμενες ενέργειες για την άρση του προβλήματος.

Η επικύρωση της μελέτης γίνεται από το Δήμαρχο και την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. Κατά τον έλεγχο επικύρωσης ελέγχονται μεταξύ άλλων τα 
παραδοτέα της μελέτης και με την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων 
ελέγχεται η τεχνική επάρκεια των προτεινόμενων λύσεων από τη μελέτη.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων επαλήθευσης και επικύρωσης καταγράφονται 
στο ΦΛ 5.2/5.
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗr ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ' f ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ \
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΗΔ/ΝΣΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝV ΜΕΛΕΤΩΝ J V ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ J
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διαδικασία αυτή είναι οι Η/Υ της Δ/νσης 
τεχνικών υπηρεσιών.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 5.2/1 
ΦΛ 5.2/2 
ΦΛ 5.2/3 
ΦΛ 5.2/4 
ΦΛ 5.2/5 
ΦΛ 5.2/6 
ΦΛ 5.2/7

Βασικά Δεδομένα Μελέτης 
Κατάσταση Εφαρμοζόμενων Κανονισμών 
Παραδοτέα Μελέτης
Δελτίο Αλλαγής / Τροποποίηση Μελέτης 
Στάδια & Έλεγχοι Μελέτης 
Αναφορά επίσκεψης έργου μελέτης 
Οργανωτική συγκρότηση μελέτης

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ 2.2 Προμήθεια και έλεγχος υλικών
ΛΔ 4.2 Τμήμα Έργων - Μελετών και Σχεδίου Πόλεως
ΛΔ 4.4 Προγράμματα Ποιότητας Έργων

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ * •

• Χρονικές αποκλίσεις στη σύνταξη των μελετών
• Διαπιστωθέντες αποκλίσεις στα παραδοτέα των μελετών
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις υπευθυνότητες και τις ενέργειες που 
εφαρμόζονται κατά τον ορισμό νέων δραστηριοτήτων / υπηρεσιών του Δήμου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία ισχύει και εφαρμόζεται από το προσωπικό του Δήμου που 
εμπλέκεται στο σχεδίασμά νέων υπηρεσιών.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη για τον καθορισμό των ενεργειών στο σχεδίασμά νέων υπηρεσιών 
έχει ο προϊστάμενος του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και 
προγραμματισμού, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γεν.Γραμματέα.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ •

Τα δεδομένα για αυτήν τη διαδικασία είναι :

• Ανάγκες δημιουργίας νέων υπηρεσιών που απορρέουν από 
παράπονα πολιτών

• Νόμοι που ορίζουν νέες υπηρεσίες
• Δυνατότητες των υπηρεσιών του Δήμου
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ΔΗΜΟΥ

Σελ. : 2/8

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ . 20/1/2003

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Η Διοίκηση του Δήμου Νεάπολης υλοποιώντας την πολιτική ποιότητας που 
έχει ορίσει, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
του.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ανήκει και ο καθορισμός των διαδικασιών 
σχεδιασμού νέων υπηρεσιών που ορίζονται από νέους νόμους, αλλά και 
διαδικασίες που αποφασίζονται από την διοίκηση του Δήμου.

6.2 Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών
Στόχος του Δήμου Νεάπολης είναι παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας που να εκπληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Οι παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες ορίζονται από τη νομοθεσία. Η 
νομοθεσία καθορίζει τι πρέπει να γίνει, αλλά δεν παρέχει στοιχεία για το πως 
πρέπει να γίνει.

Για την παροχή των υπηρεσιών έτσι ώστε να είναι απαλλαγμένες από λάθη, 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με το χαμηλότερο κόστος, ο Δήμος Νεάπολης 
όρισε την κατάλληλη οργανωτική δομή και τις διαδικασίες για το σχεδίασμά της 
λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Την ευθύνη για το σχεδίασμά λειτουργίας νέων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων 
στο Δήμο Νεάπολης έχει ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης 
και προγραμματισμού.

Ο υπεύθυνος του γραφείου αφού παραλάβει το νόμο που ορίζει τη νέα 
υπηρεσία, αναλύει τις απαιτήσεις που απορρέουν από αυτόν, καταγράφει τις
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υποχρεώσεις του Δήμου, τη μορφή της νέας παρεχόμενης υπηρεσίας και 
δημιουργεί τα δεδομένα της νέας υπηρεσίας (δεδομένα σχεδιασμού) (ΦΛ 
5.3/1) που μπορεί να είναι :

• Υποχρεώσεις και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι 
ενδιαφερόμενοι

• συνεκτίμηση άλλων νόμων
• απαιτούμενες γνώσεις του προσωπικού που θα παρέχουν τις υπηρεσίες
• οργανωτικές απαιτήσεις
• χωροταξικές απαιτήσεις
• απαιτούμενος εξοπλισμός

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της νέας υπηρεσίας εισηγείται 
στον Γεν.Γραμματέα και στον Δήμαρχο την ένταξη της νέας υπηρεσίας στην 
υπάρχουσα οργανωτική δομή του Δήμου. Βασικό κριτήριο είναι η συγγένεια 
της νέας υπηρεσίας με τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και 
οι χωροταξικές δυνατότητες των υπηρεσιών.

Μετά την σχετική απόφαση του Γεν.Γραμματέα και του Δημάρχου, ο 
υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και προγραμματισμού ορίζει 
τις οργανωτικές και τεχνικές διασυνδέσεις που απαιτούνται για τον σχεδίασμά 
της νέας υπηρεσίας.

Στο έντυπο ΦΛ 5.3/3 “Οργανωτική συγκρότηση σχεδιασμού νέας υπηρεσίας" 
ορίζονται τα μέλη της ομάδας, τα οποία θα συνεργασθούν στον σχεδίασμά της 
νέας υπηρεσίας, καθώς και οι αρμοδιότητες των μελών.

Στις ομάδες σχεδιασμού συμμετέχουν ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου 
οργάνωσης και προγραμματισμού, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου, 
στην οποία θα ενταχθεί η νέα υπηρεσία και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών 
που θα έχουν κάποια εμπλοκή στη νέα υπηρεσία.
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Στο έντυπο καταγράφονται, επίσης, οι κανόνες επικοινωνίας της ομάδας 
σχεδιασμού.

Ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και προγραμματισμού 
καθορίζει τα είδη και την διεξαγωγή των συσκέψεων / ανασκοπήσεων. Τα είδη 
των συσκέψεων / ανασκοπήσεων κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως :

■ Σύσκεψη έναρξης σχεδιασμού
■ Συντονιστικές συσκέψεις προόδου του σχεδιασμού
■ Σύσκεψη ολοκλήρωσης σχεδιασμού

Στις συσκέψεις συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού και 
προσκαλούνται κατά περίπτωση όποιοι θεωρηθούν αναγκαίο.

Στις συσκέψεις / ανασκοπήσεις εξετάζονται όλα τα θέματα τεχνικού και 
οργανωτικού περιεχομένου και αποφασίζονται λύσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
στο νέο σχεδίασμά υπηρεσιών με χαρακτηριστικά σύμμορφα με την πολιτική 
ποιότητας του Δήμου.

Τα αποτελέσματα των ανασκοπήσεων καταγράφονται στο έντυπο ΦΔ 2.3/1. 
Στη σύσκεψη έναρξης σχεδιασμού τα μέλη της ομάδας σχεδιασμού μετά την 
εξέταση των διατάξεων του νόμου που ορίζει την νέα υπηρεσία (δεδομένα 
σχεδιασμού) ή τις απόψεις της διοίκησης του Δήμου για τη νέα υπηρεσία 
συνεκτιμά τις χωροταξικές δυνατότητες του Δήμου και του απαιτούμενου για τη 
νέα υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού και ορίζει τα παραδοτέα του σχεδιασμού 
της νέας υπηρεσίας. Αυτά καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.3/2.

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, και την έγκρισή του από τον 
Γεν.Γραμματέα και τον Δήμαρχο, ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου 
οργάνωσης και προγραμματισμού σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του 
τμήματος ή του γραφείου που θα αναλάβει τη νέα υπηρεσία μεριμνά
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ακολουθώντας τη διαδικασία ΛΔ 2.2 για τη προμήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισμού που μπορεί να είναι: έπιπλα γραφείου, Η/Υ και φροντίζει για την 
εκπαίδευση / ενημέρωση του προσωπικού που θα εμπλακεί στην παροχή της 
νέας υπηρεσίας.

Μετά την τακτοποίηση των προαναφερθέντων θεμάτων παρέχεται, σε μορφή 
πιλοτικής εφαρμογής, η νέα υπηρεσία μεταξύ των υπαλλήλων και τα 
αποτελέσματα καταγράφονται σε έντυπα ΦΛ 5.3/4.

Τα αποτελέσματα αναλύονται από τον υπεύθυνο του αυτοτελούς γραφείου 
οργάνωσης και προγραμματισμού, τον Γεν.Γραμματέα και τον προϊστάμενο 
του τμήματος ή του γραφείου που θα παρέχει τη νέα υπηρεσία και εκτιμάται η 
συμμόρφωση της νέας υπηρεσίας με τις απαιτήσεις του νόμου και τα δεδομένα 
του σχεδιασμού. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να εξαλειφθούν 
όλες οι αδυναμίες της νέας υπηρεσίας. Η ενέργεια αυτή είναι και η επαλήθευση 
του σχεδιασμού της νέας υπηρεσίας.

Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται με τα στοιχεία χρόνου έκδοσης της νέας 
υπηρεσίας, κόστους κτλ. και προωθούνται στο Δήμαρχο προς έγκριση.

Μετά την έγκριση της νέας υπηρεσίας από το Δήμαρχο, το γραφείο 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη φροντίζει για την ενημέρωση των 
πολιτών σχετικά με τη νέα υπηρεσία που παρέχει ο Δήμος.

Η επικύρωση του σχεδιασμού της νέας υπηρεσίας γίνεται με την καταγραφή 
και ανάλυση της άποψης των πρώτων δέκα τυχαίων πολιτών στους οποίους 
θα παρέχει ο Δήμος τη νέα υπηρεσία. Οι διαπιστώσεις ή οι τυχόν 
παρατηρήσεις των δέκα πρώτων πολιτών καταγράφονται από τους ίδιους στο 
έντυπο ΦΛ 5.3/4.

Με βάση την ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων αποφασίζεται από τον
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Γεν.Γραμματέα και τον Δήμαρχο η επικύρωση της νέας παρεχόμενης 
υπηρεσίας.

Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης και της επικύρωσης του σχεδιασμού της 
νέας υπηρεσίας καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.3/5.

Στις περιπτώσεις συνεχών παραπόνων των πολιτών για την έκδοση 
συγκεκριμένης υπηρεσίας από το Δήμο, το αυτοτελές γραφείο οργάνωσης και 
προγραμματισμού μετά την ανάλυση των παραπόνων εισηγείται στον 
Γεν.Γραμματέα και στον Δήμαρχο την τροποποίηση της διαδικασίας που 
ακολουθείται στη συγκεκριμένη παρεχόμενη υπηρεσία. Τα στοιχεία της 
προτεινόμενης αλλαγής καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.3/6.

Μετά την έγκριση του Δημάρχου (ΦΛ 5.3/6) ακολουθείται η ίδια διαδικασία 
όπως έχει περιγράφει παραπάνω για την τροποποίηση της διαδικασίας 
παροχής της υπηρεσίας.
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 5.3/1 Βασικά δεδομένα υπηρεσίας
ΦΛ 5.3/2 Παραδοτέα σχεδιασμού νέας υπηρεσίας
ΦΑ 5.3/3 Οργανωτική συγκρότηση σχεδιασμού νέας υπηρεσίας
ΦΛ 5.3/4 Έλεγχος πιλοτικής εφαρμογής νέας υπηρεσίας
ΦΛ 5.3/5 Επαλήθευση / επικύρωση σχεδιασμού νέας υπηρεσίας
ΦΛ 5.3/6 Δελτίο αλλαγής / τροποποίησης υπηρεσίας

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ 2.2 Προμήθεια και έλεγχος υλικών
ΛΔ 5.1 Αυτοτελές γραφείο οργάνωσης και προγραμματισμού
ΛΔ 5.2 Εκπόνηση μελετών

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ * •

• Χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε σχέση με αυτόν που ορίζει ο 
νόμος

• Αριθμός παρατηρήσεων των πολιτών κατά την επικύρωση του σχεδιασμού
• Παράπονα πολιτών σε σχέση με τη λειτουργία των υπηρεσιών.
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει το σύστημα και τους ελέγχους που εφαρμόζονται 
στο Σχεδίασμά προκειμένου να αναπτυχθούν νέα επιδοτούμενα επενδυτικά 
προγράμματα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών και θα 
μπορούν να παρέχονται από τις υπάρχουσες υπηρεσίες του Δήμου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σχεδίασμά των νέων επενδυτικών 
προγραμμάτων που εντάσσονται σε εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ή 
σε προγράμματα της ΕΕ.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Δήμαρχος ή ο φορέας που κατατίθεται η αίτηση επικυρώνει τον σχεδίασμά 
του νέου προγράμματος

Ο ειδικός σύμβουλος ή ο υπεύθυνος του αυτοτελούς τμήματος
προγραμματισμού και ανάπτυξης συμμετέχει σε όλες τις συσκέψεις 
ανασκόπησης του σχεδιασμού

Ο ειδικός σύμβουλος ή ο υπεύθυνος του αυτοτελούς τμήματος
προγραμματισμού και ανάπτυξης εγκρίνει τα σχέδια των επενδυτικών 
προγραμμάτων

4. ΟΡΙΣΜΟΙ
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5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναφέρονται στην παράγραφο 6.2

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Προγραμματισμός
Ο ειδικός σύμβουλος ή και ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείο οργάνωσης 
και προγραμματισμού συγκεντρώνουν τις ανάγκες και τις προτάσεις των 
υπηρεσιών του Δήμου, και τις εντάσσουν στα επενδυτικά προγράμματα του 
Δήμου.

Μετά την έγκριση των επενδυτικών προγραμμάτων από το ΔΣ του Δήμου (π.χ. 
έγκριση του προγράμματος τεχνικών έργων) μελετούν την ένταξή τους σε 
διάφορα εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ή σε αντίστοιχα προγράμματα 
της ΕΕ.

Εάν αυτό είναι δυνατόν τότε είτε ο ειδικός σύμβουλος είτε ο υπεύθυνος του 
αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και προγραμματισμού, προγραμματίζουν τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν (ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος 
χρηματοδότησης), τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για κάθε ενέργεια και το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του σχεδιασμού ένταξης του συγκεκριμένου 
επενδυτικού προγράμματος σε προγράμματα χρηματοδότησης. Τα 
προαναφερόμενα στοιχεία καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.4/2.

Ο προγραμματισμός εγκρίνεται από τον Γεν.Γραμματέα ή τον Δήμαρχο (ΦΛ 
5.4/2).

Εάν θεωρηθεί απαραίτητο, αντίγραφο του προγραμματισμού διανέμεται στο 
προσωπικό που ορίζεται στον Προγραμματισμό.
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Το υπό σχεδίαση νέο επενδυτικό πρόγραμμα παίρνει έναν κωδικό αριθμό από 
το πρωτόκολλο (ΦΛ 5.4/1), ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα έντυπα που 
χρησιμοποιούνται

6.2 Δεδομένα σχεδιασμού
Οι πληροφορίες / τα δεδομένα και η ζήτηση για το σχεδίασμά ενός επενδυτικού 
προγράμματος μπορεί να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός είναι να καθορισθεί μια προδιαγραφή 
σχεδιασμού που να αναφέρει τους στόχους του προγράμματος, τη 
μεθοδολογία, τον τρόπο αξιολόγησής του, τον προτεινόμενο εξοπλισμό, τα 
προτεινόμενα κτιριακά έργα, τις προτεινόμενες μελέτες και οποιεσδήποτε 
νομοθετικές ή ρυθμιστικές διατάξεις ισχύουν.

Στην περίπτωση των επιδοτούμενων προγραμμάτων συμπληρώνονται έντυπα 
με στοιχεία όπως:

Ταυτότητα φορέα υλοποίησης 
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου 
Στοιχεία υπεύθυνου έργου φορέα υλοποίησης 
Δήλωση νομικού εκπροσώττου φορέα υλοποίησης 
Δήλωση σύστασης κοινοπραξίας
Βεβαίωση διορισμού υπεύθυνου έργου φορέα υλοποίησης 
Επιχειρηματική δραστηριότητα 
Εμπειρία φορέα υλοποίησης 
Επενδύσεις
Απασχολούμενο προσωπικό

Αφού γίνει η πρώτη διερευνητική ανασκόπηση τα δεδομένα διαβιβάζονται στον 
ειδικό σύμβουλο ή στον υπεύθυνο του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και 
προγραμματισμού.
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Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι απαιτήσεις και τα δεδομένα να έχουν
διευκρινισθεί, συγκεκριμενοποιηθεί όσο το δυνατόν, τεκμηριωθεί και εγκριθεί 
προτού αρχίσει ο σχεδιασμός.

Ο ειδικός σύμβουλος ή ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και 
προγραμματισμού εξετάζουν τα δεδομένα / προδιαγραφή για την δυνατότητα 
σχεδιασμού του συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος και στη συνέχεια 
εγκρίνεται η προδιαγραφή του προγράμματος υπό σχεδίαση από τον Γεν. 
Γραμματέα ή τον Δήμαρχο.

Η έγκριση αυτή σημαίνει ότι το πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος έχει 
εξετασθεί πλήρως, οι ασάφειες έχουν διευκρινισθεί και τα απαιτούμενα μέσα 
είναι διαθέσιμα. Εάν πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα η έγκριση 
σημαίνει ότι το πλαίσιο σχεδίασης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
προκήρυξης.

Σε σύνθετες περιπτώσεις, η έγκριση αυτή μπορεί να δοθεί μετά από σύσκεψη 
και τελικό έλεγχο της ορθότητας, επάρκειας, καταλληλότητας, πληρότητας και 
συνέπειας της προδιαγραφής, των απαιτήσεων ή του πλαισίου. Το 
αποτέλεσμα της σύσκεψης αναφέρεται στις παρατηρήσεις του εντύπου ΦΛ 
5.4/2 “Πλαίσιο Σχεδίασης”.

Κατά την τεκμηρίωση των δεδομένων σχεδιασμού πρέπει να επισημανθούν οι 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (π.χ. Υπουργικές 
Αποφάσεις, ΚΒΣ, ασφάλεια, πρότυπα), καθώς και τα κριτήρια αποδοχής, 
έστω και αν εξυπακούονται ως συνήθη.

Τα κριτήρια αποδοχής μπορεί να είναι απαιτήσεις που απορρέουν από τη 
συμφωνία, χρόνος παράδοσης, αξιοπιστία, χρόνος υποβολής, ανώτατος 
προϋπολογισμός, ελάχιστος αριθμός εργαζόμενων, απαιτήσεις της 
προκήρυξης ή της Υπουργικής Απόφασης κλπ.
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6.3 Σχεδιασμός Επενδυτικού Προγράμματος
Ο σχεδιασμός του νέου επενδυτικού προγράμματος μπορεί να προέρχεται 
από μία προκήρυξη, μια ιδέα, ένα νόμο, ένα πρότυπο κλπ. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να καθορισθεί το Πλαίσιο, η περιγραφή / βασικοί άξονες 
του προγράμματος και το περιεχόμενο.

Στη συνέχεια ο ειδικός σύμβουλος ή ο υπεύθυνος τους αυτοτελούς τμήματος 
προγραμματισμού και ανάπτυξης κάνει βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα 
αγοράς για το θέμα του επενδυτικού προγράμματος. Αξιολογεί τις 
πληροφορίες και τις πηγές, επιλέγει το υλικό που θα χρησιμοποιήσει και 
αναπτύσσει τα θέματα που τέθηκαν στο Πλαίσιο Σχεδιασμού.

Κατά τη φάση του σχεδιασμού καταρτίζεται ο Φάκελος Σχεδιασμού που 
περιέχει τα εξής:

• Δεδομένα σχεδιασμού
• Βοηθήματα Σχεδιασμού (βιβλιογραφία, παρόμοια προγράμματα, 

προσφορές εξοπλισμού, περιγραφή εξοπλισμού, προσπέκτ) (ΦΛ 
5.4/3)

• Πλαίσιο Σχεδιασμού (ΦΛ 5.4/2)
• Αναμενόμενα Αποτελέσματα (ΦΛ 5.4/3)

Ως προσδοκώμενα αποτελέσματα αναφέρονται τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα που θα προκύψουν από την μετέπειτα υλοποίηση του 
προγράμματος.

6.4 Αποτελέσματα Σχεδιασμού
Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η τεκμηρίωση του Σχεδιασμού και εγκρίνεται, 
υπογράφοντας ο Δήμαρχος το εξώφυλλο ή αναφέροντας διορθώσεις. Επίσης 
δημιουργείται η Λίστα Υλικών για την παρουσίαση και παράδοση του
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επενδυτικού προγράμματος, καθώς και δίνονται οδηγίες, αν απαιτείται, 
σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί το 
πρόγραμμα.

6.5 Ανασκόπηση Σχεδιασμού
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο ειδικός σύμβουλος ή ο υπεύθυνος 
του αυτοτελούς γραφείου οργάνωσης και προγραμματισμού συγκαλεί μία 
σύσκεψη όπου παρουσιάζει όλο τον φάκελο του σχεδιασμού δηλαδή:

• Πλαίσιο Σχεδίασης
• Στοιχεία Φακέλου
• Βοηθήματα Σχεδιασμού
• Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
• Επίλυση Προβλημάτων

Στη σύσκεψη παρευρίσκονται οπωσδήποτε οι προαναφερόμενοι, ο 
Γεν.Γραμματέας, ο Δήμαρχος και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών που αφορά το 
πρόγραμμα και όποιοι άλλοι προσκληθούν κατά περίπτωση.

Η σύσκεψη αυτή έχει ως σκοπό τη σύγκριση των Δεδομένων του Σχεδιασμού 
(δεδομένα, πληροφορίες) που τέθηκαν στην αρχή με τα μέχρι αυτού του 
σταδίου σχέδια μελέτης. Χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΛ 5.4/7, στο οποίο 
σημειώνεται η ολοκλήρωση ή όχι των απαιτούμενων ενεργειών.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά πρέπει να σχεδιαστεί εκ 
νέου το πρόγραμμα ή με διαφορετικό τρόπο ή να σταματήσει, να αποσυρθεί 
και να αρχειοθετηθεί ο φάκελος με την αποτυχημένη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που επισημανθούν προβλήματα, αυτά αναφέρονται στο έντυπο 
ΦΛ 5.4/5, στο οποίο καταγράφονται επίσης και οι διορθωτικές ενέργειες που 
θα συμφωνηθούν.
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Τα αποφασισθέντα στη σύσκεψη κρατούνται στο έντυπο ΦΔ 2.3/1 "Πρακτικά 
Σύσκεψης".

6.6 Επενδυτικό Πρόγραμμα
Στο στάδιο αυτό η μελέτη ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται με λεπτομέρειες, 
έτσι ώστε να είναι έτοιμη για παράδοση, υποβολή, υλοποίηση κλπ.

Το στυλ μορφοποίησης των κειμένων πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλη τη 
μελέτη.

Ο δείκτης έκδοσης της μελέτης ή η ημερομηνία της ενεργοποιείται από την 
έκδοση σ' αυτό το στάδιο. Οι αναθεωρήσεις που γίνονται μετά από αυτό το 
στάδιο σημειώνονται επί του προγράμματος στο σημείο που γίνεται η αλλαγή 
ή αναφέρονται σε ένα παράρτημα ή στο εξώφυλλο και επισημαίνεται η 
αναθεώρηση.

Οι προηγούμενες πρόχειρες εκδόσεις αποσύρονται.

Τα στοιχεία που πρέπει τουλάχιστον να αναγράφονται στις σελίδες του 
προγράμματος είναι:

• η υπηρεσία που αφορά
• τίτλος προγράμματος
• επένδυση

6.7 Επαλήθευση Σχεδιασμού
Η επαλήθευση του Σχεδιασμού μπορεί να γίνει με μία από τις παρακάτω 
μεθόδους:
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1. Σύγκριση του νέου επενδυτικού προγράμματος με παρόμοιο δοκιμασμένο 
που υλοποιήθηκε και ανταποκρινόταν στις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. 
Στο συγκριτικό αυτό τρόπο πρέπει ο τρόπος αυτός σχεδιασμού να έχει 
επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν με επιτυχία και το παρόν 
πρόγραμμα να είναι παρόμοιο. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται όταν ο 
σχεδιασμός βασικά γίνεται χρησιμοποιώντας το υλικό παρόμοιου 
επενδυτικού προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται η 
βεβαίωση του εντύπου Συγκριτική Επαλήθευση (ΦΛ 5.4/4).

2. Κλήση εμπειρογνωμόνων για να κρίνουν και να επανεξετάσουν το 
πρόγραμμα.

3. Παρουσίαση του προγράμματος στον Δήμαρχο και τον υπεύθυνο της 
υπηρεσίας που αφορά για σχολιασμό, ανασκόπηση και έγκριση.

4. Υποβολή του προγράμματος για έγκριση από τον φορέα επιδότησης.

6.8 Επικύρωση Σχεδιασμού
Η επικύρωση του σχεδιασμού που εξασφαλίζει ότι το ολοκληρωθέν 
επενδυτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολιτών, όπως 
αυτές τέθηκαν στην αρχή του σχεδιασμού, γίνεται με την αποδοχή και έγκριση 
από το Δήμαρχο της υλοποίησης του προγράμματος (ΦΛ 5.4/6).

Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την επικύρωση του σχεδιασμού 
συμπληρώνονται ερωτηματολόγια αξιολόγησης, τα οποία συμπληρώνει ο 
Γεν.Γραμματέας και ο Δήμαρχος και αποτελούν την επικύρωση του 
σχεδιασμού.

Αν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προκύψουν σημεία 
βελτίωσης, αυτά καταγράφονται στο έντυπο ΦΛ 5.4/5 και οδηγούν στην 
αλλαγή του σχεδιασμού.

Η επικύρωση του σχεδιασμού μπορεί να γίνει από το φορέα στον οποίο θα 
κατατεθεί η αίτηση.
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6.9 Διατήρηση Αρχείων
Τα έγγραφα του σχεδιασμού των επενδυτικών προγραμμάτων 
αρχειοθετούνται είτε από τον ειδικό σύμβουλο είτε από τον υπεύθυνο του 
αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού και ανάπτυξης.

6.10 Αλλαγές στο Σχεδίασμά
Όλες οι αλλαγές στο Σχεδίασμά που προέρχονται από παρατηρήσεις των 
πολιτών ή από διορθώσεις των υπηρεσιών του Δήμου, πρέπει να εγκρίνονται 
από το ειδικό σύμβουλο ή τον υπεύθυνο του αυτοτελούς τμήματος 
προγραμματισμού και ανάπτυξης, να επαναλαμβάνεται το στάδιο αυτό της 
μελέτης και να εγκρίνεται όπως προβλέπεται από τη διαδικασία.
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ A 63
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή απαιτείται όλος ο εξοπλισμός της εταιρίας.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 5.4/1 
ΦΛ 5.4/2 
ΦΛ 5.4/3

ΦΛ 5.4/4 
ΦΛ 5.4/5 
ΦΛ 5.4/6 
ΦΛ 5.4/7

Πρωτόκολλο επενδυτικών προγραμμάτων 
Προγραμματισμός / Πλαίσιο Σχεδίασης
Στοιχεία Φακέλου / Βοηθήματα Σχεδιασμού / Αναμενόμενα
Αποτελέσματα
Συγκριτική Επαλήθευση
Έντυπο διαχείρισης προβλημάτων
Επικύρωση Σχεδιασμού
Τελική ανασκόπηση

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός εγκεκριμένων σχεδίων σε σχέση με τα υποβληθέντα
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις ενέργειες για την αναγνώριση, σήμανση και 
ιχνηλασιμότητα των παρεχόμενων από τον Δήμο Νεάπολης υπηρεσιών 
καθώς και των μελετών και των κατασκευών των τεχνικών έργων.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλες τις Δ/νσεις και τα τμήματα του Δήμου 
Νεάπολης που εμπλέκονται στην παροχή των υπηρεσιών και στην κατασκευή 
και συντήρηση των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο κάθε υπεύθυνος των υπηρεσιών του Δήμου έχει την ευθύνη και είναι 
αρμόδιος να διασφαλίσει ότι τηρείται η διαδικασία.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ιχνηλασιμότητα : Η δυνατότητα ανίχνευσης του ιστορικού παραγωγής μιας
υπηρεσίας με τη βοήθεια καταγραμμένων στοιχείων και ξεκινώντας από τα 
παραδοθέντα κείμενα.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ετικέτες αρχειοθέτησης
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας της έκδοσης κάθε εγγράφου, της εκπόνησης 
των μελετών και της κατασκευής των τεχνικών έργων από τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι βασική αρχή της πολιτείας και ορίζεται από 
τη σχετική για κάθε περίπτωση νομοθεσία.

Η έκδοση κάθε εγγράφου χαρακτηρίζεται από την εγκυρότητα και πληρότητα 
των περιεχομένων σε αυτό στοιχείων και από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
για την έκδοσή του.

Η εκπόνηση μελετών και η κατασκευή των τεχνικών έργων χαρακτηρίζεται από 
την κάλυψη των απαιτήσεων των κανόνων της τεχνικής και της νομοθεσίας.

Ο Δήμος Νεάπολης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αλλά 
και πέραν αυτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες του, έχει 
ορίσει διαδικασίες σήμανσης και αναγνώρισης στην έκδοση των εγγράφων, 
στην εκπόνηση των μελετών και στην κατασκευή των τεχνικών έργων.

6.2 Υλικά
Όλα τα υλικά που βρίσκονται στην αποθήκη φέρουν την ετικέτα του 
κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση αναγράφονται τα στοιχεία αναγνώρισης 
στον χώρο που τοποθετείται (ράφι κλπ.).

. 6.3 Έκδοση Εγγράφων
Η έκδοση κάθε εγγράφου όπως πιστοποιητικού δημοτικής, κατάστασης, 
αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης, αδειών κλπ. γίνεται κατόπιν υποβολής 
αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και την προσκόμιση των αναγκαίων για κάθε 
περίπτωση εγγράφων (ΛΔ 1.3).



Τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι διαφορετικά 
για κάθε περίπτωση και του γνωστοποιούνται μέσω του εντύπου "απαραίτητα 
έγγραφα" που έχει εκδώσει κάθε υπηρεσία του Δήμου. Στο έντυπο αυτό δίπλα 
σε κάθε απαιτούμενο έγγραφο αναφέρεται επίσης και η εκδίδουσα αρχή.

Μετά την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο αρμόδιος 
υπάλληλος (βλέπε οργανόγραμμα) προβαίνει στην έκδοση του εγγράφου. 
Κάθε έγγραφο έχει τα στοιχεία :

> Τίτλος εγγράφου
> Εκδίδουσα υπηρεσία του δήμου
> Στοιχεία ενδιαφερομένου
> Βασικά στοιχεία του εγγράφου
> Ημερομηνία έκδοσης
> Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπαλλήλου
> Σφραγίδα του Δήμου

Την ευθύνη για την εγκυρότητα των αναφερόμενων στοιχείων φέρει ο 
υπογράφων υπάλληλος. Μετά την έκδοση του εγγράφου πρωτοκολλείται, όταν 
απαιτείται, στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Δήμου. Όπου απαιτείται αντίγραφο 
του εκδιδόμενου εγγράφου αρχειοθετείται στο αρχείο κάθε υπηρεσίας του 
Δήμου (ΛΔ 6.2).

6.4 Εκπόνηση Μελετών
Στην εκπόνηση των μελετών είτε αυτή γίνεται από το προσωπικό του Δήμου, 
είτε από μελετητικά γραφεία ακολουθούνται οι ενέργειες όπως περιγράφονται 
στην παρούσα διαδικασία, για τη σήμανση όλων των εγγράφων που 
τεκμηριώνουν την εκπόνηση.



ΛΔ 6 
6.1

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σελ.
ΕΚΔ.
ΗΜ/ΝΙΑ

: 4/8 
: A
: 20/1/2003

Για όλες τις μελέτες που εκπονούνται υπάρχουν καταγραφές με τα αντίστοιχα 
σχέδια και τα τεύχη που εκπονήθηκαν, τα οποία φέρουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά :

> Επωνυμία έργου
> Επωνυμία μελετητή
> Τίτλος μελέτης
> Τίτλος σχεδίου ή τεύχους
> Αριθμός σχεδίου ή τεύχους και ημερομηνία έκδοσης
> Πίνακας αναθεωρήσεων (για τα σχέδια)
> Πίνακας παραδοχών μελέτης (για τα τεύχη)
> Υπόμνημα (για τα σχέδια)

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης και την τελική παραλαβή της από τον Δήμο 
όταν πρόκειται για υπεργολαβία, αυτή αρχειοθετείται στα αντίστοιχα αρχεία 
του Γραφείου Μελετών - Κατασκευών και Συντήρησης Έργων και παίρνει τον 
κωδικό μελέτης.

Όλες οι μελέτες που εκπονούνται είτε από το προσωπικό του Δήμου είτε από 
υπεργολάβους κωδικοποιούνται με ενιαίο τρόπο και ο κωδικός αυτός 
εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα καταγραφής ή ελέγχων.

Η ανάπτυξη του κωδικού έχει ως ακολούθως :

/

Τα πρώτα τρία ψηφία του κωδικού καταγράφουν τον αύξοντα αριθμό της 
μελέτης (παίρνεται το επόμενο ελεύθερο από το αρχείο μελετών). Τα δύο 
επόμενα αντιπροσωπεύουν το έτος που αποφασίσθηκε κάι τα τέσσερα 
επόμενα ψηφία μετά την κάθετη γραμμή τον αριθμό απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
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ΛΔ 6 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Σελ. : 5/8

6.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

1 54.99/2523 

/

Αριθμός Έτος Αριθμός Απόφασης ΔΣ 

Μελέτης Εκπόνησης

Με βάση τον αριθμό κωδικοποίησης της μελέτης υπάρχει η δυνατότητα 
ανεύρεσης των παρακάτω αρχείων.

α) αλληλογραφία αποφάσεων 
β) σχεδίων μελέτης 
γ) τευχών μελέτης 
δ) εντύπων ελέγχου των μελετών

Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να βρεθούν οποιαδήποτε στοιχεία και 
δεδομένα που αφορούν τις μελέτες που εκπονεί ο Δήμος ή οι υπεργολάβοι 
καθώς και το προσωπικό που ενεπλάκη στην εκπόνηση.

6.5 Κατασκευή Τεχνικών Έργων
Στην κατασκευή των τεχνικών έργων είτε αυτή πραγματοποιείται από τα 
συνεργεία του Δήμου είτε από αναδόχους εταιρίες, ακολουθούνται 
συγκεκριμένες ενέργειες μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα 
των υλικών και ημιετοίμων κατασκευών που χρησιμοποιούνται στο έργο 
καθώς των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του.

Μέσω της συστηματικής σήμανσης επιτυγχάνεται ο συσχετισμός των κωδικών 
των έργων με τα εισερχόμενα (χρησιμοποιούμενα) υλικά με τις μελέτες που 
εκπονήθηκαν με τους κωδικούς προγραμμάτων ποιότητας, με τους ελέγχους 
και δοκιμές που έχουν εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής, με μη



συμμορφώσεις και αποτελεσμάτων αυτών.

Η σήμανση στην κατασκευή των τεχνικών έργων ξεκινά με την κωδικοποίηση 
του έργου, η οποία συνοδεύει όλα τα σχετικά έγγραφα / έντυπα.

Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού καταγράφουν το είδος του έργου, τα 
επόμενα δύο τον αύξοντα αριθμό του έργου (παίρνεται το επόμενο ελεύθερο 
από το αρχείο τεχνικών έργων), (δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη) και τα 
τέσσερα ψηφία μετά την κάθετη γραμμή τον αριθμό απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Ο κωδικός του έργου έχει τη μορφή :

08.95/2522

/

Είδος Α/Α Αριθμός Απόφασης ΔΣ 

Έργου Έργου

Ο κωδικός αριθμός του έργου αναγράφεται σε όλα τα σχετικά με το έργο 
έγγραφα (αλληλογραφία, μελέτες, συμβάσεις, πρωτόκολλα ελέγχων, τιμολόγια 
υλικών, συμβάσεις με υπεργολάβους κλπ.)
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ΛΔ 6 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Σελ. : 7/8

6.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΔ.
ΗΜ/ΝΙΑ

: A

: 20/1/2003
•

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

( ΣΥΝΤΑΞΗ λ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ή

ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1 ΜΕΛΕΤΗΣ J

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε εξοπλισμός 
του Δήμου.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.2/1 Αναφορά Προβλήματος



ΛΔ 6 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
6.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σελ.

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: 8/8 

: A

: 20/1/2003

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ 1.3 Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
ΛΔ 6.2 Αρχειοθέτηση
ΔΒ 1.2 Διαχείριση Μη Συμμόρφωσης - Διορθωτικές /Προληπτικές Ενέργειες
ΔΒ 1.6 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

■ Αριθμός περιπτώσεων που δεν μπόρεσαν να ιχνηλατηθούν



ΛΔ 6 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 
6.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Σελ. : 5/6

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε εξοπλισμός 
του Δήμου.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σελ. : 1/10

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τους ελέγχους και δοκιμές που εφαρμόζονται κατά 
την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και την σύνταξη των μελετών και 
την κατασκευή των τεχνικών έργων.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι ενέργειες που περιγράφονται στη διαδικασία αυτή ισχύουν για όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που εφαρμόζονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
του Δήμου έχουν καθορισθεί μετά από συνεργασία του υπεύθυνου 
Διαχείρισης Ποιότητας, του Γεν.Γραμματέα και των υπευθύνων των 
υπηρεσιών του Δήμου.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Νομοθεσία σχετική με τις κατασκευές τεχνικών έργων. 
Παράπονα πολιτών



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 2/10

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην κατασκευή των τεχνικών 
έργων διασφαλίζεται στον Δήμο Νεάπολης κυρίως με τον απόλυτο καθορισμό 
των διαδικασιών των υπηρεσιών του, στην αποδοτική επικοινωνία των 
υπηρεσιών μεταξύ τους, την απόλυτη ακολουθία των διαδικασιών από τους 
εργαζόμενους και με τους συστηματικούς ελέγχους ποιότητας των 
χαρακτηριστικών τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της κατασκευής 
των τεχνικών έργων.

6.2 Έλεγχος Ποιότητας στην Παρεχόμενη Υπηρεσία
Βασική αρχή του Δήμου Νεάπολης είναι ότι κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος 
για την ποιότητα της δικής του εργασίας.

Με βάση αυτή την αρχή και με δεδομένη τη δομή της παρεχόμενης υπηρεσίας 
οι Διευθυντές σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας όρισαν 
τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου ποιότητας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν η παροχή υπηρεσίας είναι η έκδοση ενός 
εγγράφου ο ίδιος υπάλληλος παρέχει την υπηρεσία και ο ίδιος την ελέγχει.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υπάλληλος μετά την έκδοση του εγγράφου, σύμφωνα 
με την αίτηση ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (αστυνομική ταυτότητα), 
το περιεχόμενο της πιστοποίησης από τον Δήμο και αφού συμφωνούν με την 
αίτηση το υπογράφει και το σφραγίζει με την προσωπική του σφραγίδα και 
σφραγίδα του Δήμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικών εγγράφων το 
εκδοθέν έγγραφο ελέγχεται ως προς την ορθότητα του από τόν προϊστάμενο 
του τμήματος και μονογράφεται.

Γενικότερα ισχύει ότι την ευθύνη για την ορθότητα της δομής και του



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
11 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σελ.

ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: 3/10 

: A
: 20/1/2003

περιεχομένου ενός εγγράφου και κατά συνέπεια της ποιότητάς του φέρει ο 
υπογράφων υπάλληλος. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών μέσω 
δειγματοληπτικών ελέγχων επιθεωρούν την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων αυτές καταγράφονται στο έντυπο ΦΒ 
1.2/1 και ακολουθούνται ενέργειες, όπως περιγράφονται στη διαδικασία ΔΒ 
1.2.

6.3 Έλεγχος Ποιότητας της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Στόχος του Δήμου Νεάπολης είναι η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών, οι 
οποίες εκπληρούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο Δήμος Νεάπολης μεριμνά για τον 
καθορισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του, κατά τρόπο, ώστε να 
εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοσή τους.

Κατά τον αρχικό σχεδίασμά των υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία ΛΔ 5.3, 
σύμφωνα με την οποία εφαρμόζονται έλεγχοι ποιότητας κατά την διάρκεια 
εξέλιξης του σχεδιασμού, αλλά και έλεγχοι επαλήθευσης και επικύρωσης του 
σχεδιασμού των υπηρεσιών.

Πέραν όμως των ελέγχων ποιότητας που εφαρμόζονται κατά τον σχεδίασμά 
των υπηρεσιών, η απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου ελέγχεται με την 
μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών (ΔΒ 1.3) και την αξιολόγηση των 
παραπόνων και των υποδείξεων που δηλώνουν οι πολίτες στο γραφείο 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη του Δήμου (ΛΔ 1.2).

Η αξιολόγηση των προαναφερόμενων στοιχείων από τον υπεύθυνο του 
γραφείου οργάνωσης και προγραμματισμού οδηγεί στον καθορισμό και στην 
εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων, οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση των



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

Σελ. : 4/10

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

υπηρεσιών.

6.4 Έλεγχος Ποιότητας στην Κατασκευή των Τεχνικών Έργων
Η κατασκευή των τεχνικών έργων στον Δήμο Νεάπολης γίνεται είτε με 
αυτεπιστασία είτε με απευθείας ανάθεση είτε με δημοπράτηση.

Στις περιπτώσεις αυτεπιστασίας οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται 
όπως περιγράφονται στην διαδικασία ΛΔ 4.5.

Στις περιπτώσεις ανάθεσης ή δημοπράτησης δεσμεύεται μέσω της σύμβασης η 
ανάδοχος εταιρία να εκτελέσει τους αντίστοιχους ελέγχους ποιότητας (ΛΔ 4.5). 
Τυχαίοι έλεγχοι επαλήθευσης μπορεί να γίνονται από τον Δ/ντή της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6.4.1 Δημιουργία Υποδομής για τους Ελέγχους Ποιότητας και τις 
Δοκιμές

Για κάθε τεχνικό έργο, με βάση τις απαιτήσεις της αντίστοιχης μελέτης καθώς 
και τις διαδικασίες του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Δήμου 
δημιουργείται η κατάλληλη υποδομή για την εκτέλεση των ελέγχων - δοκιμών.

Την ευθύνη έχει ο εργοταξιάρχης όταν πρόκειται για αυτεπιστασία ή ο 
υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Δήμου όταν πρόκειται για 
υπεργολαβία.

Η υποδομή αυτή είναι δυνατόν ανάλογα με την περίσταση να περιλαμβάνει:

> Αναζήτηση εξωτερικών εργαστηρίων στην περιοχή του εργοταξίου, 
επίσκεψη και ρύθμιση του τρόπου συνεργασίας μαζί του

> Αναζήτηση και ρύθμιση του τρόπου χρησιμοποίησης εργαστηρίων των 
προμηθευτών και υπεργολάβων του Δήμου
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ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 5/10

1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

A

: 20/1/2003

Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά την προετοιμασία του έργου. Η 
επιλογή των εξωτερικών εργαστηρίων γίνεται από τον κατάλογο των 
εγκεκριμένων προμηθευτών.

6.4.2 Οδηγίες & Έντυπα Ελέγχων
Οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες 
ελέγχου.

Τα είδη των ελέγχων ποικίλουν από έργο σε έργο και έχουν σχέση με τις 
ιδιαιτερότητες και την φύση των εκτελούμενων εργασιών αλλά και τις ειδικές 
απαιτήσεις που θέτει ο Δήμος. Κατά συνέπεια οι έλεγχοι κατά την εκτέλεση του 
τεχνικού έργου σχεδιάζονται όπως έχει αναφερθεί και στην διαδικασία ΛΔ 4.4 
«Προγράμματα Ποιότητας Έργων».

Κάθε πρόγραμμα ποιότητας συνοδεύεται από τα αντίστοιχα έντυπα ελέγχων 
και δοκιμών (ΛΔ 4.5). Στα έντυπα αυτά καταγράφονται αναλυτικά όλοι οι 
έλεγχοι που αποφασίσθηκαν να εκτελεσθούν και συναρτώνται με τις 
προδιαγραφές ποιότητας του Δήμου και της σχετικής νομοθεσίας.

Στα έντυπα αυτά σημειώνεται ο κωδικός του προγράμματος ποιότητας στον 
οποίο ανήκουν οι εν λόγω έλεγχοι και δοκιμές, καθώς και ο αύξων αριθμός της 
δραστηριότητας του προγράμματος ποιότητας στην οποία αναφέρονται.

Τα έντυπα ελέγχων και δοκιμών συνοδεύονται από όλη τη σχετική τεκμηρίωση 
εγγράφων που πιστοποιεί την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων (όταν τέτοιοι 
προβλέπονται από το πρόγραμμα ποιότητας).

Στην περίπτωση που προβλέπεται από την σύμβαση τα υλικά να συνοδεύονται 
από τα πιστοποιητικά (του προμηθευτή ή τρίτων), είναι δυνατόν να μην 
συντάσσονται οδηγίες ελέγχου.
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ΗΜ/ΝΙΑ : 20/1/2003

6.4.3 Εκτέλεση Ελέγχων - Δοκιμών
Την ευθύνη για την εκτέλεση των ελέγχων και δοκιμών έχει ο εργοταξιάρχης ή 
ο υπεύθυνος έργου ή η ανάδοχος εταιρία.

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 
πρόγραμμα ποιότητας του έργου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα π.χ. 
οδηγίες.

Τα δοκίμια ή δείγματα που λαμβάνονται για τον έλεγχο σημαίνονται με την 
καρτέλα ΦΒ 1.1/1.

6.4.4 Άλλοι Έλεγχοι
Είναι δυνατόν να γίνονται και άλλοι έλεγχοι - δοκιμές, πέραν των όσων 
αναφέρονται στο πρόγραμμα ποιότητας όπως :

> Έλεγχοι δειγμάτων εισερχομένων υλικών, στις περιπτώσεις νέων 
υλικών ή νέων προμηθευτών (ΛΔ 2.2)

> Έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για λόγους πληροφοριακούς με πρωτοβουλία 

του εργοταξιάρχη ή του υπεύθυνου του έργου
> Έλεγχοι οι οποίοι αποβλέπουν στην λήψη αποφάσεων σχετικά με 

ενέργειες κατά την κατασκευή του έργου (π.χ. αλλαγή σύνθεσης 
σκυροδέματος)

6.4.5 Χρήση Εξωτερικών Εργαστηρίων
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δήμος δεν διαθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό ή εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται, γίνεται χρήση 
εξωτερικών εργαστηρίων όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα ποιότητας με 
ευθύνη του εργοταξιάρχη ή του υπεύθυνου του έργου. Ακολουθείται δε η 
διαδικασία ΔΒ 1.6.
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Σαν εξωτερικά εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα εργαστήρια 
των προμηθευτών η υπεργολάβων του Δήμου εφόσον πληρούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις κατά την εκτίμηση του υπεύθυνου του έργου.

Όταν γίνεται ο έλεγχος σε εξωτερικά εργαστήρια δεν απαιτείται γενικά η 
σύνταξη οδηγιών ελέγχου. Τα δείγματα συνοδεύονται με το έντυπο ΦΒ 1.1/1.

6.4.6 Αρχείο Ελέγχων - Δοκιμών
Τα έντυπα των ελέγχων και δοκιμών του έργου αρχειοθετούνται στα αρχεία του 
έργου. Η οργάνωση του αρχείου ελέγχων - δοκιμών ανταποκρίνεται γενικά 
στην δομή του προγράμματος ποιότητας του έργου.

6.4.7 Ιχνηλασιμότητα
Στο πρόγραμμα ποιότητας καθορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες, για τις οποίες 
απαιτείται η τήρηση πληροφοριών ιχνηλασιμότητας.

Το αρχείο ελέγχων - δοκιμών που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα του 
Συστήματος Ποιότητας (π.χ. Ημερήσια Αναφορά Προόδου Έργου, Πρακτικά 
Σύσκεψης κλπ.).

Στις περιπτώσεις εισερχομένων υλικών από προμηθευτές, πληροφορίες για 
την ιχνηλασιμότητα των υλικών (π.χ. παρτίδα, ημερομηνία παραλαβής κλπ.) 
αρχειοθετούνται στον φάκελο του έργου (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια).

6.4.8 Μη Συμμορφώσεις
Στις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οι 
ενέργειες αποφασίζονται από τον εργοταξιάρχη, σε συνεννόηση με τον 
υπεύθυνο του έργου και εφαρμόζεται η διαδικασία ΔΒ 1.2 "Διαχείριση Μη



Συμμορφώσεων και Διορθωτικές / Προληπτικές Ενέργειες".

6.5 Έλεγχοι Ποιότητας στις Επισκευές
Ο έλεγχος ποιότητας στις επισκευές των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου 
διεξάγεται από τον ίδιο τον τεχνίτη που εκτελεί την επισκευή ή από τον 
επιβλέποντα εάν ορίζεται.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ελέγχει ο τεχνίτης το αποτέλεσμα της 
εργασίας του ή ο επιβλέπων εάν είναι σύμμορφο με τις απαιτήσεις της τεχνικής 
και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου 
καταγράφεται στο έντυπο ανάθεσης της συγκεκριμένης εργασίας.

6.6 Έλεγχος Εισερχομένων Υλικών
Στη διαδικασία ΔΔ 2.2 "Προμήθεια και έλεγχος υλικών" περιγράφονται οι 
επιμέρους ενέργειες που εφαρμόζονται κατά την διεξαγωγή των ελέγχων στα 
εισερχόμενα υλικά.
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

6.3 6.4

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την εφαρμογή των καθορισμένων ελέγχων χρησιμοποιείται ο διαθέσιμος 
εξοπλισμός ελέγχου του Δήμου.
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9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.1/1 Συνοδευτικό Έντυπο Δειγμάτων
ΦΛ 4.9/1 Εντολή Εργασίας

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΒ 1.2

ΛΔ 2.2 
ΛΔ 4.4 
ΛΔ 4.5

Διαχείριση μη συμμορφώσεων και διορθωτικές / προληπτικές 
ενέργειες
Προμήθεια και έλεγχος υλικών 
Προγράμματα ποιότητας έργων 
Κατασκευή τεχνικών έργων

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαπιστωθέντα λάθη ανά υπηρεσία 
Ποσοστά ικανοποίησης πολιτών
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, 
παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται οι κάθε είδους μη συμμορφώσεις 
στην παραλαβή των εισερχομένων υλικών, στην παροχή των υπηρεσιών, 
στην κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων και στη λειτουργία του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και κατά την διεκπεραίωση των 
εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία ισχύει και εφαρμόζεται από όλες τις Δ/νσεις και τα Τμήματα του 
Δήμου Νεάπολης, συμπεριλαμβανομένων και των εργοταξίων.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη για τον καθορισμό της διαδικασίας αυτής έχει ο Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος παρακολουθεί την εφαρμογή και ακολουθία 
της διαδικασίας από τους εργαζόμενους του Δήμου.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Μη Συμμόρφωση είναι η μη ικανοποίηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων σε 
υλικά, διαδικασίες και στη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Διορθωτικές / Προληπτικές Ενέργειες είναι οι ενέργειες που γίνονται 
προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που δημιούργησε η μη συμμόρφωση 
καθώς και να αποφευχθεί η επανάληψή του.
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5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα γι αυτή τη διαδικασία είναι :

■ Αποκλίσεις κατά την παραλαβή υλικών και υπηρεσιών
■ Αποκλίσεις που διαπιστώνονται στη λειτουργία του συνόλου των 

δραστηριοτήτων του Δήμου
■ Πρωτόκολλα των εσωτερικών επιθεωρήσεων
■ Αποφάσεις της σύσκεψης «Ανασκόπηση από τη Διοίκηση»

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Σύμφωνα με την πολιτική ποιότητας του Δήμου κάθε εργαζόμενος έχει την 
υποχρέωση να διακόπτει κάθε εργασία και να αναφέρει κάθε τι που δεν 
εκπληρεί τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις (μη συμμόρφωση).

Ανάλογα με το που θα εντοπισθεί μία μη συμμόρφωση ακολουθούνται 
συγκεκριμένες ενέργειες για την καταγραφή της και τον ορισμό διορθωτικών 
ενεργειών. Χρησιμοποιούνται δε τα αντίστοιχα έντυπα.

6.2 Περιπτώσεις Μη Συμμορφώσεων

6.2.1 Μη Συμμορφώσεις κατά την Παραλαβή των Εισερχομένων 
Υλικών/Υπηρεσιών
Κάθε προμηθευόμενο υλικό / υπηρεσία κατά την παραλαβή του από τον Δήμο 
ελέγχεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής (ΛΔ 2.2).

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης δεσμεύονται τα υλικά / 
υπηρεσίες και καταγράφεται η μη συμμόρφωση από τον ελεγκτή στο έντυπο
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ΦΒ 1.2/1 «Αναφορά Μη Συμμόρφωσης Εισερχομένων Υλικών / Υπηρεσιών».

Ο ελεγκτής προωθεί το έντυπο στο τμήμα προμηθειών όπου ο υπεύθυνος 
υπάλληλος σε συνεργασία με τον παραγγέλοντα αποφασίζει για την τελική 
απόρριψη και αντικατάσταση του υλικού / υπηρεσίας ή την παραλαβή του μετά 
την επιδιόρθωσή του. Η απόφαση τεκμηριώνεται στο έντυπο και το υπογράφει 
ο Υπεύθυνος των Προμηθειών του Δήμου. Μετά την απόφαση το έντυπο 
κοινοποιείται στον υπεύθυνο για την παραλαβή, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με 
την απόφαση.

6.2.2 Μη Συμμόρφωση κατά την Κατασκευή των Τεχνικών Έργων & 
των Λειτουργιών του Δήμου
Κατά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις 
μη συμμόρφωσης, εργασιών ή και τμημάτων του έργου. Αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση μη συμμορφώσεων αυτού του είδους είναι ο εργοταξιάρχης ή ο 
Υπεύθυνος του Έργου.

Μη συμμορφώσεις μπορούν να προκύψουν κατά την παροχή υπηρεσίας και τη 
λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας του Δήμου (μη τήρηση των διαδικασιών, 
κακή χρήση εντύπων κλπ.). Αρμόδιος για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων 
αυτών είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας.

6.2.3 Αναφορές Μη Συμμόρφωσης
Οι μη συμμορφώσεις της παραγράφου 6.2.2 και όταν αυτές επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα των τεχνικών έργων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
καταγράφονται στο έντυπο "Αναφορά Μη Συμμόρφωσης & Διορθωτικές 
Ενέργειες" ΦΒ 1.2/2. Σε αυτό ο Υπεύθυνος του Έργου ή κατ' εντολή του 
εργοταξιάρχη ή ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας (σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Συστήματος Ποιότητας) περιγράφει τη μη συμμόρφωση, 
καταγράφει τα αίτια και σχολιάζει τα διάφορα στοιχεία σχετικά με αυτήν κλπ.
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Όλες οι αναφορές μη συμμόρφωσης αριθμούνται από τον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος έχει και τη γενική ευθύνη για την 
παρακολούθησή της.

6.2.4 Μη Συμμορφώσεις από Αιτήματα και Παράπονα Δημοτών
Τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών μπορεί να χαρακτηριστούν, μετά 
την ανάλυσή τους, ως μη συμμορφώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές η μη 
συμμόρφωση καταγράφεται και παρακολουθείται η υλοποίηση των ορισθέντων 
διορθωτικών ενεργειών με ειδικό λογισμικό από το Τμήμα Παραπόνων των 
Δημοτών όπως περιγράφεται στην διαδικασία ΔΒ 1.3 "Ικανοποίηση Πολιτών".

6.3 Διορθωτικές, Προληπτικές Ενέργειες
Με βάση την αναφορά μη συμμόρφωσης, ο Υπεύθυνος του Τεχνικού Έργου ή 
ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο της 
διαδικασίας, στην οποία διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση, καθορίζουν τις 
διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιούργησε η συμμόρφωση καθώς και την αποφυγή της επανάληψής της.

Στον ορισμό των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών λαμβάνονται 
πάντοτε υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις ποιότητας του έργου ή της υπηρεσίας.

Οι διορθωτικές και οι ενδεχόμενες προληπτικές ενέργειες καταγράφονται στο 
έντυπο ΦΒ 1.2/2 καθώς και ο υπεύθυνος και η ημερομηνία υλοποίησης.

Το έντυπο κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Υλοποίησης. Ο Υπεύθυνος 
Υλοποίησης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και όταν αυτές 
ολοκληρωθούν υπογράφει στο έντυπο δηλώνοντας την ημερομηνία 
υλοποίησης και ενημερώνει τον Υπεύθυνο του Έργου ή τον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος κατά την κρίση του ελέγχει ή όχι την 
υλοποίηση της ενέργειας και υπογράφει στο έντυπο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ 5/6
1.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ & ΕΚΔ Α

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης έχουν εξαλειφθεί και έχουν εφαρμοσθεί 
επίσης μέτρα για την αποφυγή της στο μέλλον.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

r_______ ζ_______

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ/
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λ

J

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που διαθέτει ο Δήμος για 
τον έλεγχο της ποιότητας.
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9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.2/1 Αναφορά Μη Συμμόρφωσης Υλικών / Υπηρεσιών 
ΦΒ 1.2/2 Αναφορά Μη Συμμόρφωσης & Διορθωτικές Ενέργειες 
ΦΔ 2.3/1 Πρακτικό Σύσκεψης

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ 2.2 Προμήθεια & Έλεγχος Υλικών
ΔΒ1.3 Ικανοποίηση Πολιτών
ΔΒ 1.5 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
ΔΔ 2.3 Ανασκόπηση της Διοίκησης

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός μη συμμορφώσεων ανά έτος
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης των παραπόνων / 
αιτημάτων των δημοτών και την μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία ισχύει και εφαρμόζεται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου 
Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη για τη διαχείριση των παραπόνων / αιτημάτων και την εφαρμογή 
των κατάλληλων μεθόδων για την μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών, 
έχει το Γραφείο Ποιότητας των Υπηρεσιών, το οποίο συνεργάζεται με τα 
Γραφεία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας & Πληροφόρησης 
του Πολίτη.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αποτελέσματα ερευνών μέτρησης της ικανοποίησης των δημοτών 
Στοιχεία από την ανάλυση των παραπόνων των δημοτών 
Απαντήσεις των ερωτηματολογίων
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ * •

6.1 Γενικά
Η συνολική δραστηριότητα του Δήμου Νεάπολης στηρίζεται στην πολιτική 
φιλοσοφία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι η ποιότητα στην καθημερινή ζωή 
αποτελεί δικαίωμα των πολιτών.

Σημαίνει επίσης ότι κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει να έχει τα 
χαρακτηριστικά:

• άμεση ανταπόκριση
• πληρότητα
• χρόνος ολοκλήρωσης
• χαμηλό κόστος

Συνεχής φροντίδα του Δήμου Νεάπολης είναι η βελτίωση της ποιότητας και της 
αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι μόνο αυτών που ορίζονται 
από τη σχετική νομοθεσία αλλά και όλων των υπηρεσιών που προέρχονται 
από την πρωτοβουλία και την προσπάθεια του Δήμου για την εκπλήρωση των 
πραγματικών αναγκών και των προσδοκιών των δημοτών του.

Αυτό επιτυγχάνεται με τον απόλυτο καθορισμό και τη συνεχή βελτίωση των 
διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και τον ορισμό ενεργειών 
για τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου περιγράφεται στο σύνολο της 
τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Ο εσωτερικός έλεγχος της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου γίνεται 
με την εφαρμογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων και των ελέγχων ποιότητας 
όπως αυτοί ορίζονται στις σχετικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας. Ο εξωτερικός έλεγχος της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του



Δήμου γίνεται μέσω της μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών και την 
ανάλυση εσωτερικά στον Δήμο των στοιχείων διαχείρισης των παραπόνων / 
αιτημάτων των πολιτών.

6.2 Μέτρηση της Ικανοποίησης των Πολιτών
Οι ενέργειες για την αξιολόγηση της απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Δήμου απευθύνονται στο βασικό αποδέκτη / χρήστη, δηλαδή τον δημότη 
του Δήμου Νεάπολης. Έχουν ορισθεί συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες 
ακολουθούνται συστηματικά, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα 
και να οδηγούς σε βελτιώσεις.

Οι ενέργειες για την αξιολόγηση είναι:

• Ερωτηματολόγια
• Συνεντεύξεις
• Έρευνες από εξειδικευμένους συμβούλους

Την ευθύνη για την αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων έχει 
το Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσιών του Δήμου.

Τα ερωτηματολόγια μπορεί να είναι γενικά και ειδικά. Με τα γενικά 
ερωτηματολόγια επιτυγχάνεται η μέτρηση της ικανοποίησης των δημοτών για 
το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ με τα ειδικά ερωτηματολόγια 
διερευνάται η ικανοποίηση των πολιτών για συγκεκριμένους τομείς.

Τα γενικά ερωτηματολόγια γίνονται μία φορά το χρόνο, ενώ τα ειδικά ορίζονται 
όταν κριθεί αναγκαίο.

Συγκεντρώνοντας το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνει το 
Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσιών το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων. Επίσης 
ορίζει για κάθε περίπτωση τον τρόπο ικανοποίησης των ερωτηματολογίων 
στους δημότες που μπορεί να είναι :
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■ Επιστολές
■ Δημοσίευση στο περιοδικό του Δήμου
■ Διάθεση σε ειδικό χώρο του δημοτικού μεγάρου

Όπου απαιτείται η κοινοποίηση των ερωτηματολογίων γίνεται σε 
συγκεκριμένες ομάδες δημοτών. Αυτό αποφασίζεται από τον υπεύθυνο του 
Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσιών του Δήμου και τις υπεύθυνες για κάθε 
περίπτωση Δ/νσεις.

Οι συνεντεύξεις γίνονται από τον υπεύθυνο του Γραφείου Ποιότητας των 
Υπηρεσιών ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου.

Οι συνεντεύξεις αποσκοπούν κυρίως για την καταμέτρηση της ικανοποίησης 
των δημοτών για συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν αποδέκτες 
συγκεκριμένες ομάδες πολιτών.

Γίνονται κυρίως για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της απόδοσης νέων 
υπηρεσιών ή μετά από τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων.

Η διαμόρφωση του περιεχομένου του ερωτηματολογίου των συνεντεύξεων 
γίνεται από τον υπεύθυνο του Γραφείου Ποιότητας των Υπηρεσιών και τον 
υπεύθυνο της Δ/νσης που έχει την ευθύνη συγκεκριμένων παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική έρευνα για την καταμέτρηση της 
ικανοποίησης των πολιτών συνάπτεται συμφωνία με εξειδικευμένους 
συμβούλους.

Η συμφωνία στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 
προμηθειών του Δήμου.

Ο σύμβουλος αναλαμβάνει την διεξαγωγή της έρευνας και την παρουσίαση 
μέσω εκθέσεων των αποτελεσμάτων.
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Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μέσω των ερωτηματολογίων, των 
συνεντεύξεων και των ερευνών από εξειδικευμένους συμβούλους, 
καταχωρούνται ταξινομημένα σε ειδικό λογισμικό από τον υπεύθυνο του 
Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσιών.

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εκδίδεται έκθεση η οποία 
κοινοποιείται στον Δήμαρχο και σε όλες τις Δ/νσεις του Δήμου.

Όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά αποφασίζονται από τους 
υπεύθυνους για κάθε περίπτωση διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

6.3 Διαχείριση Παραπόνων / Αιτημάτων των Πολιτών
Στόχος του Δήμου Νεάπολης είναι η παροχή υπηρεσιών στους δημότες 
απηλλαγμένες από λάθη.

Για τις περιπτώσεις όπου μία παροχή ή λειτουργία υπηρεσίας, την ευθύνη της 
οποίας έχει ο Δήμος δεν εκπληρεί τις απαιτήσεις και οδηγεί κάποιο δημότη 
στην εκδήλωση παραπόνου, ο Δήμος Νεάπολης έχει ορίζει διαδικασίες για την 
άμεση επίλυση του προβλήματος και την εφαρμογή ενεργειών για την 
αποφυγή στο μέλλον.

Την ευθύνη για τη διαχείριση των παραπόνων των πολιτών έχει το Γραφείο 
Ποιότητας των Υπηρεσιών, το οποίο είναι και το κεντρικό σημείο 
συγκέντρωσης όλων των παραπόνων.

Τα παράπονα / αιτήματα των δημοτών κοινοποιούνται συνήθως στις 
υπηρεσίες του Δήμου μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, φυσικής παρουσίας και 
μέσω επιστολών. Το σύνολο των προβλημάτων / αιτημάτων με οποιονδήποτε 
τρόπο και εάν αυτά εκδηλωθούν, κοινοποιούνται από τους αποδέκτες στο 
Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσιών ο υπεύθυνος του οποίου τα καταχωρεί 
ηλεκτρονικά σε μία βάση δεδομένων (ειδικό λογισμικό «Διαχείριση 
Παραπόνων»),
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Οι δυνατότητες καταχώρησης για κάθε παράπονο στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είναι:

1. Περιγραφή του προβλήματος
2. Ημερομηνία δήλωσης
3. Ονοματεπώνυμο δημότη
4. Στοιχεία του δημότη (τηλέφωνο, fax, e-mail)
5. Αρμόδια Δ/νση επίλυση του προβλήματος
6. Ορισθείσα διορθωτική ενέργεια
7. Ημ/νία υλοποίησης της διορθωτικής ενέργειας
8. Επιβεβαίωση υλοποίησης / ικανοποίηση του δημότη

Το λογισμικό είναι στο μηχανογραφικό δίκτυο του Δήμου και έτσι μπορούν 
όλες οι Δ/νσεις να ενημερώνεται και να κάνουν συγκεκριμένες καταγραφές.

Μετά την κοινοποίηση του παραπόνου ο υπεύθυνος του Γραφείου Ποιότητας 
των Υπηρεσιών καταγράφει τα σημεία 1 έως 5. Τα σημεία 6 και 7 
καταγράφονται από τον υπεύθυνο για κάθε παράπονο Δ/νση. Το σημείο 8 
καταγράφεται από το Γραφείο Ποιότητας των Υπηρεσιών μετά από 
επικοινωνία με τον δηλώντα το παράπονο δημότη.

Το πια Δ/νση θα επιλύσει το πρόβλημα ορίζεται από τον υπεύθυνο του 
Γραφείου Ποιότητας Υπηρεσιών, ο οποίος μετά τις δικές του καταγραφές 
ειδοποιεί (μέσω δικτύου) την αρμόδια Δ/νση.

Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα άμεσης ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης του 
υπεύθυνου της Δ/νσης με την άφιξη του συγκεκριμένου μηνύματος. Κατά 
αυτόν τον τρόπο μπορεί άμεσα να ξεκινήσει η επίλυση του προβλήματος. 
Πέραν όμως από αυτό κάθε Διευθυντής υποχρεούται να ελέγχει καθημερινά 
στο συγκεκριμένο λογισμικό εάν υπάρχει δήλωση παραπόνου που τον 
αφορά.

Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας της εξέλιξης της
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επίλυσης των παραπόνων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με 
απόλυτους αριθμούς και ιστογράμματα σχετικά με τον αριθμό των 
παραπόνων, τον χρόνο επίλυσης των παραπόνων κλπ.

Τα αποτελέσματα μετά τη στατιστική τους επεξεργασία κοινοποιούνται από το 
Γραφείο Ποιότητας Υπηρεσιών στον Δήμαρχο και στις Δ/νσεις των υπηρεσιών 
του Δήμου.

Μέσω της συστηματικής καταγραφής των παραπόνων και της υλοποίησης 
των ενεργειών καταστολής επιτυγχάνεται η επίλυση όλων των παραπόνων.

Παράλληλα μέσω της στατιστικής ανάλυσης παρακολουθούνται στοιχεία που 
έχουν να κάνουν με το χρόνο επίλυσης των προβλημάτων αλλά και την 
ικανοποίηση των πολιτών.

Με βάση τις αναλύσεις ορίζονται οι στόχοι ποιότητας για την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΤΕΣ J

Γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ J
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΩΝ
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ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σελ. : 9/9

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται οι Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.3/1 Ερωτηματολόγιο

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ 2.2 Προμήθεια και Έλεγχος Υλικών
ΛΔ 5.1 Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης & Προγραμματισμού
ΔΒ1.1 Έλεγχοι και Μετρήσεις
ΔΒ 1.5 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός επίλυσης παραπόνων ανά έτος 
Χρόνος επίλυσης των προβλημάτων 
Δείκτες ικανοποίησης των δημοτών



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 1/3

1.4 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: A

: 12/2/2003

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τη μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων, τον 
καθορισμό των δεικτών για τη σύγκριση των επιδόσεων του Δήμου σε σχέση 
με τους στόχους του.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του Δήμου Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν απαιτούνται.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεδομένα 
Πολιτική Ποιότητας 
Στόχοι Ποιότητας 
Δείκτες Επιδόσεων 
Στατιστικές Τεχνικές



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 2/3

1.4 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

«

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Δείκτης Επίδοσης
Οι δείκτες επίδοσης καθορίζονται από τον Προϊστάμενο κάθε Τμήματος σε 
συνεργασία με τη Διοίκηση για να αποδείξουν τη διαχρονική βελτίωση της 
διεργασίας, της εφαρμοζόμενης μεθόδου ή τεχνολογίας καθώς επίσης και της 
επίδοσης αυτής της ίδιας της υπηρεσίας. Από τη βελτίωση αυτών προκύπτει 
η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Δήμου.

6.2 Ανάλυση Δεδομένων
Κάθε εξάμηνο ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος συλλέγει τα δεδομένα για τον 
υπολογισμό των δεικτών. Τα αποτελέσματα κάθε εξαμήνου κοινοποιούνται 
στον Δήμαρχο. Τέλος του έτους υπολογίζει τον ετήσιο δείκτη για κάθε 
επίδοση και τον συγκρίνει με τον προηγούμενο χρόνο και τους ετήσιους 
στόχους.

Ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος όταν εντοπίζει αποκλίσεις ή τάσεις αρνητικές 
στους δείκτες, πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα συμπληρώνοντας μία 
Αναφορά Προβλήματος.

Στη συνέχεια διερευνάται η αιτία της απόκλισης ή της αρνητικής τάσης και 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα αν είναι δυνατόν.

Τα αποτελέσματα αυτών των δεδομένων αποτελούν δεδομένα και θέματα για 
συζήτηση κατά τη σύσκεψη της Ανασκόπησης της Διοίκησης.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.4 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σελ. : 3/3

ΕΚΔ. : A

HM/NIA : 12/2/2003

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την διαδικασία αυτή επαρκεί ο συνήθης εξοπλισμός γραφείου.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.4/1 Πίνακας Ανάλυσης Δεδομένων

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός δεικτών που παρακολουθούνται



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 1/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις υπευθυνότητες και τις αρμοδιότητες όλων των 
εμπλεκόμενων στις εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας στον Δήμο Νεάπολης 
και στις επιθεωρήσεις των προμηθευτών. Ορίζει επίσης τις επιμέρους 
ενέργειες στο σχεδίασμά και στη διεκπεραίωση των επιθεωρήσεων.

Στόχος των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας είναι η συνεχής αξιολόγηση 
της ορθότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Οι 
επιθεωρήσεις των προμηθευτών συμβάλουν στην εξασφάλιση προμήθειας 
προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υπηρεσιών του 
Δήμου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία Διοικητικών Υπηρεσιών ισχύει για όλες τις Διευθύνσεις και όλα τα 
τμήματα του Δήμου Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Σύμβουλος Διαχείρισης Ποιότητας έχει την ευθύνη για τον σχεδίασμά και τη 
διεκπεραίωση των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας, καθώς και τον 
έλεγχο υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που συμφωνούνται. Στην 
προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας 
συνεργάζεται, όταν θεωρείται αναγκαίο, με τα μέλη των ομάδων επιθεώρησης, 
τα οποία ορίζονται κατά τον σχεδίασμά του προγράμματος εσωτερικών 
επιθεωρήσεων.

Ο σχεδιασμός και η διεκπεραίωση των επιθεωρήσεων ποιότητας των 
προμηθευτών είναι ευθύνη του Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 2/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Επιθεωρητής: Ο επιθεωρητής είναι ένας από τους υπαλλήλους του
Δήμου, κατονομαζόμενος από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Ποιότητας, ο οποίος δεν έχει άμεση ή απευθείας ευθύνη 
για την ενέργεια / δραστηριότητα υπό επιθεώρηση και 
έχει εκπαιδευθεί στις τεχνικές εσωτερικών επιθεωρήσεων.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα για την εσωτερική επιθεώρηση είναι :

■ Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας
■ Διαδικασίες
■ Διεργασίες
■ Πληροφορίες από πολίτες

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Σχεδιασμός

6.1.1 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας
Στην αρχή κάθε έτους ο Σύμβουλος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζει το 
πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας. Ο προγραμματισμός 
γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων προηγούμενων εσωτερικών επιθεωρήσεων 
των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, την εφαρμογή νέων 
διαδικασιών ή την τροποποίηση των υπαρχόντων και εξ αιτίας άλλων 
σημαντικών αλλαγών.

Το σύνολο των εσωτερικών επιθεωρήσεων καταγράφεται στο έντυπο ΦΓ 18/1 
και αποτελούν το πρόγραμμα εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας του



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 3/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

Δήμου.

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων ισχύει μετά την έγκρισή του από τον Δήμαρχο 
και κοινοποιείται σε όλες τις Δ/νσεις και τα τμήματα του Δήμου.

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις μπορεί να είναι:

> Επιθεωρήσεις συστήματος / διαδικασιών
> Επιθεωρήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών
> Δειγματοληπτικοί έλεγχοι

Κατά τις επιθεωρήσεις του συστήματος / διαδικασιών ελέγχεται, μεταξύ άλλων, 
η συμμόρφωση του συστήματος στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9002 και 
εξετάζεται η ορθότητα και η αποτελεσματικότητα του.

Επίσης εάν ακολουθούνται οι διαδικασίες από τους εργαζόμενους του Δήμου 
και εάν καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων στα σχετικά έντυπα.

Στις επιθεωρήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχονται τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίες όπως :

> Χρόνος ανταπόκρισης στο αίτημα
> Χρόνος διεκπεραίωσης
> Ορθότητα
> Σύμφωνη με τη νομοθεσία
> Κόστος

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι είναι συνεχής και διενεργούνται σε όλες τις 
δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς να βασίζονται σε ετήσιο 
πρόγραμμα.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ 4/7
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔ Α

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

6.1.2 Επιθεωρήσεις Προμηθευτών
Με δεδομένα τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων τα 
αποτελέσματα της στατιστικής παρακολούθησης της ποιότητας των 
προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς επίσης άλλων 
οποιονδήποτε σημαντικών γεγονότων, σχεδιάζονται από τον Σύμβουλο 
Διαχείρισης Ποιότητας, οι ετήσιες επιθεωρήσεις των προμηθευτών. Οι 
επιθεωρήσεις καταγράφονται στο έντυπο ΦΒ 1.5/2 και αποτελούν το ετήσιο 
πρόγραμμα επιθεωρήσεων των προμηθευτών. Ισχύει δε μετά την έγκριση του 
Δημάρχου. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων καταγράφονται στο έντυπο 
ΦΒ 1.5/6 και αρχειοθετείται στον φάκελο του προμηθευτή.

6.2 Προετοιμασία / Διεκπεραίωση
Με δεδομένο το γενικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων ΦΒ 1.5/1 συντάσσονται τα 
επιμέρους προγράμματα διεξαγωγής των εσωτερικών επιθεωρήσεων, με τη 
βοήθεια του εντύπου ΦΒ 1.5/3, τα οποία περιλαμβάνουν το πρόγραμμα 
διεκπεραίωσης και τον κατάλογο των ερωτήσεων. Τα επιμέρους αυτά 
προγράμματα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Συμβούλου Ποιότητας 
και των μελών των ομάδων επιθεώρησης (όπου έχουν ορισθεί).

Τα προγράμματα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων που συντάσσονται κατ' αυτό 
τον τρόπο, πρέπει να συμφωνούνται εγκαίρως, το αργότερο 2 εβδομάδες πριν 
από την επιθεώρηση, με τον υπεύθυνο της προς επιθεώρηση Δ/νσης. 
Σκοπός της διεξαγωγής των επιθεώρήσεων με χρήση των παραπάνω 
προγραμμάτων είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
ποιότητας.

Ότι αφορά τις επιθεωρήσεις προμηθευτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ΦΒ 
1.5/2 ειδοποιούνται εγγράφως το αργότερο 2 εβδομάδες πριν από την 
επιθεώρηση.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 5/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

6.3 Έκθεση Επιθεώρησης
Τα αποτελέσματα των διεκπεραιωθέντων εσωτερικών επιθεωρήσεων 
συζητούνται σε μία τελική σύσκεψη με την επιθεωρούμενη Δ/νση και 
εξετάζονται οι προτάσεις διορθωτικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων των προμηθευτών συζητούνται με τους προμηθευτές και 
συμφωνούνται από κοινού οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Ο Σύμβουλος Ποιότητας σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης 
συνοψίζει, τις παρατηρήσεις και μη συμμορφώσεις στην ηλεκτρονική 
διαχείριση προβλημάτων outlouk. Μετά την ενημέρωση του outlouk τα 
αποτελέσματα της επιθεώρησης είναι αυτόματα κοινοποιημένα στον 
Δήμαρχο.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων των προμηθευτών κοινοποιούνται στον 
Δήμαρχο, στον υπεύθυνο του τμήματος προμηθειών και στον προμηθευτή.

6.4 Διορθωτικές Ενέργειες
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών είναι αυτοί που 
αναφέρονται στο έντυπο επιθεώρησης ΦΒ 1.5/5. Η διεκπεραίωση των 
διορθωτικών ενεργειών κοινοποιείται στον σύμβουλο ποιότητας από τον 
υπεύθυνο υλοποίησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας τήρησης της συμφωνηθείσας ημερομηνίας 
διεκπεραίωσης της διορθωτικής ενέργειας, ενημερώνεται ο Υπεύθυνος 
Διαχείρισης Ποιότητας και καθορίζεται από κοινού με τον υπεύθυνο 
υλοποίησης νέα ημερομηνία διεκπεραίωσης.

Ο Σύμβουλος Ποιότητας παρακολουθεί τον κατάλογο διορθωτικών ενεργειών 
και καταχωρεί τις διεκπεραιωθείσες διορθωτικές ενέργειες, οι οποίες 
ελέγχονται στη συνέχεια εάν όντως διεκπεραιώθηκαν και αν διεκπεραιώθηκαν 
σωστά. Κατά περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί για τον σκοπό αυτό να γίνουν 
επαναληπτικές επιθεωρήσεις, με την μορφή δειγματοληπτικών ελέγχων.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 6/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

Η υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών που συμφωνήθηκαν με τους 
προμηθευτές ελέγχεται κατά την επόμενη επιθεώρηση.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

|πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΐ«

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
CHECKLIST ΑΠΟ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΚΡΙΒΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 

I ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.5 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σελ. : 7/7

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

«
8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος εξοπλισμός.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΒ 1.5/1 Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
ΦΒ 1.5/2 Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων Προμηθευτών
ΦΒ 1.5/3 Πρόσκληση Εσωτερικής Επιθεώρησης
ΦΒ 1.5/4 Έντυπο Επιθεώρησης Προμηθευτή

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Εγχειρίδιο Ποιότητας 
Διαδικασίες Λειτουργίας 
Προηγούμενες αναφορές επιθεωρήσεων

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός ευρημάτων ανά έτος



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
1.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σελ : 1/5

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

Η διαδικασία αυτή περιγράφει τις περιπτώσεις ελέγχων που είναι δυνατό να 
γίνουν για λογαριασμό του Δήμου από εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια. 
Οι περιπτώσεις αυτές είναι :

> Έλεγχος τεχνικών έργων που μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους 
προβλεπόμενους ελέγχους ή μέρος αυτών, σε κάποια φάση της 
κατασκευής

> Έλεγχοι και δοκιμές α' υλών και υλικών

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε υλικά και κατασκευές που αποφασίζει ο 
Δήμος να ελέγξει σε εξωτερικό εργαστήριο ή επί τόπου στα τεχνικά έργα.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνος κατά περίπτωση, είναι το Γραφείο Προμηθειών και το Τμήμα 
Έργων - Μελετών & Σχεδίου Πόλης.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ * •

• Προγράμματα ποιότητας τεχνικών έργων
• Εξειδικευμένοι έλεγχοι στα προμηθευόμενα υλικά



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 2/5

1.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΔ. : A

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

•

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ανατεθεί η διεξαγωγή 
συγκεκριμένων ελέγχων σε εξειδικευμένα εργαστήρια εκτός του Δήμου. Κύριοι 
λόγοι μιας τέτοιας ανάθεσης είναι :

> Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες γνώσεις ή ο εξοπλισμός για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων

> Η ανάθεση κρίνεται ποιο οικονομική σε σχέση με την εκτέλεση από το 
προσωπικό του Δήμου

6.2 Έλεγχοι στα Τεχνικά Έργα
Στις περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευμένοι έλεγχοι κατά την κατασκευή 
των τεχνικών έργων αυτοί διεξάγονται από διαπιστευμένα εξωτερικά 
εργαστήρια, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από το Δήμο και αναφέρονται στον 
Κατάλογο Εγκεκριμένων Προμηθευτών.

Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται είτε στους χώρους των τεχνικών έργων, είτε στους 
χώρους των εργαστηρίων.

Η εντολή ελέγχου προς το εργαστήριο δίδεται από το Τμήμα Μελετών - 
Κατασκευών & Συντήρησης Έργων μέσω του Δελτίου Παραγγελίας ΦΛ 2.2/2 
στο οποίο αναφέρονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι / δοκιμές και όποια άλλα 
στοιχεία απαιτούνται. Αντίγραφο του Δελτίου Παραγγελίας δίδεται και στο 
Γραφείο Προμηθειών για την λογιστική διευθέτηση μετά την διεξαγωγή των 
ελέγχων.

Στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι πρόκειται να διεξαχθούν στους χώρους των 
εξωτερικών εργαστηρίων το Τμήμα Μελετών - Κατασκευών & Συντήρησης 
Έργων έχει την ευθύνη για την αποστολή των δειγμάτων και μεριμνά για την 
αποστολή των ενδεδειγμένων δειγμάτων κατάλληλα συσκευασμένων.



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ 3/5
1.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ εκδ a

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ημ/νια : 12/2/2003

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων τα οποία καταγράφονται στη σχετική 
έκθεση του εργαστηρίου συνάγονται τα συμπεράσματα για την καταλληλότητα 
ή σε περίπτωση αποκλίσεων τον ορισμό διορθωτικών ενεργειών.

6.3 Έλεγχος Υλικών
Στις περιπτώσεις που ο Δήμος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
κάποιων ελέγχων σε εισερχόμενα υλικά αναθέτει τον έλεγχο σε διαπιστευμένο 
εξωτερικό εργαστήριο που λειτουργεί νόμιμα και έχει την ικανότητα διεξαγωγής 
των μετρήσεων που απαιτούνται.

Τα δείγματα των υλικών αποστέλλονται στο εργαστήριο από το Γραφείο 
Προμηθειών του Δήμου για τον έλεγχο, κατάλληλα συσκευασμένα και 
συνοδεύονται από μία παραγγελία ΦΛ 2.2/2 στην οποία περιγράφονται οι 
απαιτούμενοι έλεγχοι / δοκιμές και όποια άλλα στοιχεία απαιτούνται.

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα οποία καταγράφονται στην έκθεση 
του εργαστηρίου που επισυνάπτεται, συνάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα 
για την καταλληλότητα του υλικού.

6.4 Επιλογή Εξωτερικού Εργαστηρίου ή Συνεργάτη
Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία ΛΔ 2.1 "Αξιολόγηση 
Προμηθευτών".

6.5 Διακρίβωση Μέσων Ελέγχου
Η διακρίβωση των μέσων ελέγχου (π.χ. όργανα μετρήσεων) που έχουν και 
χρησιμοποιούν τα συνεργεία και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου γίνεται από 
εξωτερικά εξειδικευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τη διαδικασία ΛΔ 4.6 
"Διακρίβωση οργάνων μετρήσεων και δοκιμών".



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ. : 4/5

1.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΔ. : A

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΔΒ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1.6 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΛ 2.2/2 Δελτίο Παραγγελίας

Σελ. : 5/5

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΛΔ2.1 Αξιολόγηση Προμηθευτών
ΛΔ 2.2 Προμήθεια & Έλεγχος Υλικών
ΛΔ 4.6 Διακρίβωση Οργάνων Μετρήσεων και Δοκιμών
ΔΒ 1.2 Διαχείριση μη Συμμορφώσεων & Διορθωτικές Ενέργειες 

Τεχνικός Φάκελος Έργου

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



ΔΔ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Σελ. : 2/8

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L

6.1 Σχηματικό Διάγραμμα
Το παρακάτω σχηματικό διάγραμμα εκφράζει την δομή και τη σημασία όλων 
των στοιχείων που απαρτίζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πολιτική ^
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (Ε.Π.)

\1/

Στρατηγ

Διοικητι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(Λ.Δ.)

Έντυπα (Λ.Φ., Δ.Φ.)

ψ ,71

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(Δ.Δ.)

Μ/

Τεχνογν

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Ο.Ε.)

6.2 Παρουσίαση Εγγράφων, Εντύπων και Στοιχείων του Σ.Π.
Το Σύστημα του Δήμου απαρτίζεται από τα παρακάτω στοιχεία.



ΔΔ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
1.2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σελ. : 7/8

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

Για την έκδοση Ανακοινώσεων χρησιμοποιείται το Έντυπο ΦΔ 1.2/3 που 
αναρτάται σε εμφανές σημείο η παραδίδεται στο προσωπικό που αφορά.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

/ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ 

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ J



ΔΔ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.3 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Σελ. : 3/4

ΕΚΔ. : A

ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

«Έλεγχος Ηλεκτρονικών Δεδομένων».

Ο χρόνος φύλαξής τους είναι τρία χρόνια.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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J

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός και ο χώρος αρχειοθέτησης 
του Δήμου Πανοράματος.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 1.3/1 Κατάλογος Πρωτότυπων Αρχείων



ΔΔ 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. : 4/4

1.4 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔ. : A

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ : 12/2/2003

Για κάθε περίπτωση υποστηρίζεται από το Γραφείο Μηχανοργάνωσης / 
Τεκμηρίωσης.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

BACK UP ΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
ΔΙΣΚΕΤΩΝ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την συγκεκριμένη διαδικασία είναι οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δήμου.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 1.4/1 Πρωτόκολλο των back-up
ΦΔ 1.4/2 Μητρώο Λογισμικών
ΦΔ 1.4/3 Έλεγχος Η/Υ & Λογισμικών

10. . ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΔ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

—' ΣΥΝΤΑ^ΑΣ ΕΓΚΡΙΝΩΝ
ΕΚΔ : A 2.1 ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. howtoj7Nr

βΕΚΔ : A 2.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
... VΓ. nqwgKbOTNr

ΕΚΔ : A 2.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
J *

Γ. Γιανναιςο^/ΝΓ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΚΔ : A 2.1
ΕΚλ : A 2.2
ΕΚΔ : A 2.3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Το παρόν ί ραφο αποτελεί υπηρεσιακό απόρρητο του Δήμου Νεάπολης, όσον αφορά την τεχνογνωσία λειτουργίας του και εμπορικό 

απόρρητο μ οικονομική αξία της GRoup Ύ' Consulting ΕΠΕ, όσον αφορά το σχεδιασμό και τον τρόπο εγκατάστασης του Συστήματος 

Διαχείρισης ί ιότητας (έρευνες, σχεδιαγράμματα, οργανογράμματα, αναλύσεις, μεθοδολογίες, προτάσεις κλπ.).

Απαγορεύετ; οποιαδήποτε χρήση του, αναπαραγωγή ή γνωστοποίησή του, συνολικά ή τμηματικά, επιτρεπομένης μόνον της διανομής του 

στο εξουσιοί τημένο προς τούτο προσωπικό του Δήμου Νεάπολης, ο οποίος οφείλει να τηρεί το εγχειρίδιο και τα στοιχεία που αυτό περιέχει 

εμπιστευτικό ιι να τα χρησιμοποιεί μόνο για τις λειτουργικές και υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Νεάπολης.

© GRoup Ύ onsulting ΕΠΕ, 12/2/2003.



ΔΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ. ' : 1/4

2.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔ.

ΗΜ/ΝΙΑ

: A

: 12/2/2003

♦

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Δήμος Νεάπολης πρέπει να υιοθετήσει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους 
που να διασφαλίζουν την επίτευξη της πολιτικής ποιότητας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα του Δήμου Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Στον καθορισμό των στόχων συμμετέχουν όλοι οι υπεύθυνοι των τμημάτων. 

Η τελική έγκριση γίνεται από τον Δήμαρχο.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στόχοι: πρόκειται για εφικτούς και λογικούς στόχους σχετικούς με τις επιδόσεις 
της ποιότητας των υπηρεσιών, τους οποίους θέτει ο ίδιος ο Δήμος 
προς εκπλήρωση. Όπου είναι πρακτικά εφικτό, οι στόχοι πρέπει να 
εκφράζονται ποσοτικά ή με δείκτες.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα της διαδικασίας αυτής μπορεί να προέρχονται :

■ από τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου
■ από την πολιτικής του ίδιου του Δήμου
■ από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προβλημάτων του Δήμου και



ΔΔ 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σελ
2.1 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΟΧΟΙΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔ

ΗΜ/ΝΙΑ

: 274 

: A

: 1272/2003

παραπόνων των πολιτών
■ από τη νομοθεσία και τις ρυθμιστικές διατάξεις
■ από τις επιδόσεις της υπηρεσίας ή των διεργασιών
■ από τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού
■ από οικονομικές ή λειτουργικές απαιτήσεις
■ από το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών
■ από ανάλυση προηγούμενων στόχων
■ από ανάλυση αρχείων προηγούμενων προβλημάτων
■ από αποφάσεις προηγούμενων ανασκοπήσεων της διοίκησης

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Στόχοι για την Ποιότητα
Η μέριμνα για την ποιότητα αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του 
Δήμου. Αυτό αποτελεί και δέσμευση της διοίκησης.

Η Διοίκηση αισθάνεται υπεύθυνη για την διασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών του Δήμου. Καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των 
απαραίτητων προδιαγραφών ποιότητας, όπως αυτές καθορίζονται στις 
διαδικασίες.

Με βάση τις παραπάνω αρχές έχουμε ορίσει την πολιτική ποιότητας του 
Δήμου.

Η πολιτική ποιότητας είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό και μέσω της 
εκπαίδευσης και της εσωτερικής επικοινωνίας παρακινούμε και 
υποστηρίζουμε την συνειδητή συμμετοχή των εργαζομένων στην προσπάθεια 
της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων της ποιότητας και εν γένει του Δήμου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της παραγράφου 6 οι στόχοι της εταιρίας 
για την ποιότητα επικεντρώνονται:
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■ στην καθιέρωση και εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών εργασίας, οι 
οποίες συμφωνούν με την πολιτική του Δήμου

■ στην συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις
■ στη μείωση των αστοχιών

Οι στόχοι ποιότητας αναφέρονται στην πολιτική ποιότητας και ειδικότερα στο 
έντυπο των στόχων.

6.2 Αναθεώρηση Στόχων
Κάθε χρόνο κατά την ετήσια ανασκόπηση αναφέρονται από τον Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Ποιότητας οι επιτευχθέντες στόχοι και τίθενται οι νέοι στόχοι για 
την επόμενη περίοδο.

Έκτακτη αναθεώρηση στόχων μπορεί να προκύψει από την εφαρμογή νέας 
τεχνολογίας, αλλαγών στην δομή, επέκταση του Δήμου, παροχή νέων 
υπηρεσιών κλπ.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας συγκαλεί 
σύσκεψη με τους Υπεύθυνους Τμημάτων και αποφασίζουν την προτεινόμενη 
αναθεώρηση των στόχων που υποβάλλεται στη διοίκηση για έγκριση.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την διαδικασία αυτή επαρκεί ο συνήθης εξοπλισμός γραφείου.
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9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 2.1/1 Στόχοι Ποιότητας

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

■ Ετήσιο ποσοστό επιτυχίας των στόχων
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♦

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η διαδικασία αυτή ορίζει την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία των 
υπηρεσιών του Δήμου.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλες τις Δ/νσεις και τα Τμήματα του Δήμου 
Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Την ευθύνη για τον ορισμό των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής 
επικοινωνίας έχει το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, το οποίο 
υποστηρίζεται στην αρμοδιότητα του αυτή από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης 
Ποιότητας.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν απαιτούνται.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αποτελέσματα ερευνών της ικανοποίησης των δημοτών 
Στοιχεία του «Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη»
Εξερχόμενα από τη συνεδρίαση «Ανασκόπηση από τη Διοίκηση»
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Δήμου Νεάπολης για βελτίωση της 
καθημερινής ζωής του δημότη, προϋποθέτει τη σαφή ρύθμιση των κανόνων 
εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό έχουν 
προσδιορισθεί όλα τα σημεία επαφής του Δήμου με τους πολίτες καθώς και οι 
τρόποι της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας στα σημεία αυτά με κύριο 
στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους.

Για να είναι όμως ικανοποιητικές οι αποδόσεις στα σημεία επαφής με τους 
πολίτες έχουν ορισθεί μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών οι λειτουργίες και οι 
κανόνες εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου.

6.2 Εσωτερική Επικοινωνία
Στο πλαίσιο της εσωτερικής επικοινωνίας στον Δήμου έχουν ορισθεί και 
τεκμηριωθεί όλοι οι κανόνες πληροφόρησης και ενημέρωσης των υπηρεσιών 
μεταξύ τους.

Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στην συντονισμένη και αποτελεσματική λειτουργία 
τους καθώς και στη βελτίωση της απόδοσης τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα 
μία ενιαία γλώσσα επικοινωνίας.

Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των Δ/νσεων του Δήμου ορίζονται με τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), ο οποίος είναι γνωστός σε όλο το 
προσωπικό.

Συμπληρωματικά προς τον Ο.Ε.Υ. στο καθηκοντολόγιο ορίζονται οι 
αρμοδιότητες συγκεκριμένων εργαζομένων του Δήμου.

Στα προαναφερόμενα έγγραφα αναφέρονται επίσης στοιχεία της λειτουργίάς 
των υπηρεσιών καθώς και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την γενικότερη
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διαχείριση της πληροφορίας.

Βασικό στοιχείο της εσωτερικής επικοινωνίας αποτελούν οι καθορισμένες 
συνεδριάσεις των Δ/νσεων των τμημάτων και η συνεδρίαση «Ανασκόπηση 
από τη Διοίκηση». Κάθε επίσημο έγγραφο πρωτοκολλείται πριν την αποστολή 
του.

Μέσω του εσωτερικού μηχανογραφικού δικτύου καθίσταται γρήγορη η 
επικοινωνία των εργαζομένων του Δήμου αποφεύγοντας παράλληλα την 
γραφειοκρατία.

Για τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις χρησιμοποιείται το έντυπο ΦΔ 2.2/1 
και τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων καταγράφονται στο έντυπο ΦΔ 2.2/2 
και κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Για την γενικότερη ενημέρωση των εργαζομένων υπάρχουν οι πίνακες 
ανακοινώσεων.

Μέσω των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζονται οι 
ενέργειες ενημέρωσης των αρμοδίων, για κάθε περίπτωση σχετικά με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών.

6.3 Εξωτερική Επικοινωνία
Η ρύθμιση των κανόνων εξωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου 
αφορά τόσο την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και τις υποχρεώσεις του Δήμου 
προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ότι αφορά την επικοινωνία με τον πολίτη αυτή έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα. 
Έχουν ορισθεί τα μέσα και οι τρόποι ενημέρωσης των πολιτών για :

> το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος
> την ενημέρωσή τους για έκτακτες καταστάσεις
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> τη λειτουργία εξειδικευμένων παροχών
> την ενημέρωσή τους για τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων 

υπηρεσιών
> τις νέες πρωτοβουλίες του Δήμου
> τις εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος
> τις πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα

Βασικό μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας με τον δημότη αποτελεί το 
τριμηνιαίο περιοδικό του Δήμου, το οποίο εκδίδεται από το Γραφείο Δημοσίων 
& Διεθνών Σχέσεων και αποστέλλεται σε όλους τους δημότες.

Στο περιοδικό γίνεται αναφορά στις σημαντικές δραστηριότητες του Δήμου και 
παράλληλα ενημέρωση και παρότρυνση των δημοτών στις κοινωφελείς 
προσπάθειες του Δήμου.

Η έκδοση και κοινοποίηση ειδικών φυλλαδίων είναι το μέσο ενημέρωσης των 
δημοτών για συγκεκριμένες δραστηριότητες του Δήμου όπως συμβουλευτικό 
κέντρο, βοήθεια στο σπίτι κλπ.

Κάθε υπηρεσία του Δήμου διαθέτει ειδικά φυλλάδια στα οποία αναφέρονται 
όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των εγγράφων που 
επιθυμούν οι δημότες π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, 
άδειες λειτουργίας καταστημάτων, άδειες πολιτικών γάμων κλπ. Κατά αυτόν 
τον τρόπο αποφεύγονται οι πολλές επισκέψεις των δημοτών στις υπηρεσίες 
του Δήμου και μειώνεται ο συνολικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών.

Όλες οι δραστηριότητες μέτρησης της ικανοποίησης των δημοτών αποτελεί το 
σημαντικότερο στοιχείο της εξωτερικής επικοινωνίας του Δήμου με τους 
πολίτες. Αυτές είναι:

■ έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών
■ λειτουργία του «Κέντρου Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη»
■ καθημερινή επικοινωνία των υπαλλήλων του Δήμου με τους πολίτες
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Οι έρευνες μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών πραγματοποιούνται όταν 
κριθεί αναγκαίο μετά από απόφαση του Δημάρχου από εξειδικευμένους 
συμβούλους.

Κατά την έρευνα διανέμεται ερωτηματολόγιο στους δημότες όπου 
καταγράφουν το βαθμό ικανοποίησής τους σχετικά με τα θέματα:

■ έκδοση εγγράφων / πιστοποιητικών
■ ενημέρωσή τους για θέματα του Δήμου
■ συμπεριφορά υπαλλήλων του Δήμου
■ χωροταξικά θέματα
■ θέματα καθαριότητας και χώρων πρασίνου κλπ.

Πέραν των ερωτηματολογίων στις έρευνες πραγματοποιούνται και 
συναντήσεις των συμβούλων με ομάδες πολιτών που ανήκουν σε ομοειδής 
κατηγορίες (π.χ. έμποροι, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι σωματείων κλπ.) όπου 
συζητούνται θέματα του ενδιαφέροντος των ομάδων των πολιτών αλλά και 
καταγράφονται αιτήματα και προτάσεις που θα εξυπηρετούσαν τις 
επαγγελματικές ανάγκες τους.

Όταν κριθεί αναγκαίο σε ειδικές περιπτώσεις όταν ο Δήμος θέλει να 
πληροφορηθεί την άποψη του πολίτη εκδίδει ειδικά ερωτηματολόγια μέσω των 
οποίων συγκεντρώνονται οι απαραίτητες πληροφορίες.

Το Κέντρο Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι το βασικότερο μέσο 
επικοινωνίας με τον πολίτη.

Το Κέντρο ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις εξελίξεις των θεμάτων που 
χειρίζεται ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Διαθέτει στους πολίτες τα έντυπα που απαιτούνται για την έκδοση κάθε 
μορφής βεβαίωσης / πιστοποιητικού από τις υπηρεσίες του Δήμου και τους 
ενημερώνει σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται 
για την αμεσότερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους από τις αρμόδιες
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υπηρεσίες του Δήμου ή τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Το Κέντρο διαθέτει στους πολίτες όλα τα έντυπα που εκδίδει το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και περιγράφουν τις νέες παρεχόμενες 
υπηρεσίες του Δήμου πολεοδομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Το Κέντρο καταγράφει σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα τις υποδείξεις των 
πολιτών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο αλλά και 
τα αιτήματα / παράπονα τους.

Τα αιτήματα / παράπονα μεταβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 
για την διευθέτησή τους.

Το Κέντρο παρακολουθεί μέσω του λογισμικού τη διευθέτηση των θεμάτων 
που προκύπτουν. Η στατιστική αξιολόγηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων 
οδηγούν στον ορισμό και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

Η καθημερινή συνεργασία των υπαλλήλων του Δήμου αποτελεί ένα επιπλέον 
μέσο επικοινωνίας.

Πέρα από την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών οι υπάλληλοι του Δήμου 
σημειώνουν κάθε υπόδειξη ή παράπονο των δημοτών, το μεταφέρουν στους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων και των Δ/νσεων και σε πολλές περιπτώσεις οι 
πληροφορίες αυτές οδηγούν στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών με 
αποτέλεσμα την αύξηση του βαθμού εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του 
δημότη.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της καταμέτρησης της ικανοποίησης των 
πολιτών αποτελεί την βάση για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.'

Στην επικοινωνία του Δήμου με τις δημόσιες αρχές ισχύουν οι κανόνες όπως 
αυτοί ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.
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Για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν ενημερωθεί και διαθέτουν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των 
υπηρεσιών και τα ειδικά λογισμικά προγράμματα.
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9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 2.2/1 Πρόσκληση σε Σύσκεψη
ΦΔ 2.2/2 Πρακτικά Σύσκεψης

Στατιστικά Στοιχεία του «Κέντρου Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη»

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΒ 1.3 Ικανοποίηση Πολιτών
ΔΔ 2.3 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση
ΛΔ1.2 Τμήμα Διοικητικό

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ανασκόπηση από την διοίκηση αποτελεί ένα μέσο του Δημάρχου για την 
εξέταση της αποτελεσματικότητας όλων των ορισθέντων μέτρων του 
συστήματος ποιότητας, με σκοπό την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και των διεργασιών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη 
την επιρροή αυτών στο κόστος ποιότητας.

Η διαδικασία αυτή καθορίζει τις υπευθυνότητες και τη λειτουργία των οργάνων / 
συμβουλίων που ανήκουν στην ανασκόπηση από τη διοίκηση.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία «Ανασκόπηση από τη Διοίκηση, Συντονιστικές Ομάδες» ισχύει 
για όλους τους συμμετέχοντες στα συντονιστικά συμβούλια της ανασκόπησης 
από τη διοίκηση.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Δήμαρχος καθορίζει σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τον 
Σύμβουλο Διαχείρισης Ποιότητας τον τρόπο λειτουργίας των συμβουλίων.

Ορίζει επίσης τους συμμετέχοντες σε αυτά και την συχνότητα διεξαγωγής.

Ο Δήμαρχος είναι ο Πρόεδρος του συμβουλίου προγραμματισμού και 
συντονισμού δημοτικού έργου.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ
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5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

■ Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Ο Δήμος Νεάπολης έχει καθορίσει τα όργανα για τη συστηματική αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων όλων των δραστηριοτήτων του και τον ορισμό 
διορθωτικών ενεργειών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του.

Το σύνολο της λειτουργίας των οργάνων αυτών εντάσσονται στο πλαίσιο των 
λειτουργιών της ανασκόπησης από τη διοίκηση.

Έχουν ορισθεί συμβούλια και ομάδες σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής 
δομής του Δήμου. Αυτά είναι:

> Συμβούλιο Προγραμματισμού & Συντονισμού Δημοτικού Έργου
> Συντονιστικά Συμβούλια Διεύθυνσης
> Ολομέλειες Τμημάτων

6.2 Συμβούλιο Προγραμματισμού & Συντονισμού Δημοτικού Έργου
Το συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο υποστήριξης της λειτουργίας 
προγραμματισμού δράσης και συντονισμού στον Δήμο. Συμβάλλει δε στην 
αλληλοενημέρωση και στην οριζόντια ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου.

Στο συμβούλιο συμμετέχουν ο Δήμαρχος (πρόεδρος), οι Αντιδήμαρχοι, ο 
Γενικός Γραμματέας, οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και των Τμημάτων και ο 
Σύμβουλος Διαχείρισης Ποιότητας.

Στο συμβούλιο κατά περίπτωση μπορούν να συμμετέχουν επίσης και άλλοι
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όπως αιρετοί, υπηρεσιακά στελέχη (εμπειρογνώμονες ειδικών θεμάτων), 
εκπρόσωποι νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου.

Γραμματέας του συμβουλίου είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή ένα 
υπηρεσιακό στέλεχος από αυτά που συμμετέχουν που τον ορίζει ο Δήμαρχος.

Το συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση εκτάκτων 
αναγκών το συμβούλιο συνέρχεται και νωρίτερα. Την ακριβή ημερομηνία 
συνεδριάσεων ορίζει ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και 
τον Σύμβουλο Διαχείρισης Ποιότητας. Ο τελευταίος υποστηρίζει τη λειτουργία 
του συμβουλίου με τεχνική και επιστημονική υποστήριξη και φροντίζει με τον 
Γραμματέα του συμβουλίου για τον προγραμματισμό της ημερήσιας διάταξης 
των συνεδριάσεών του και την ετοιμασία των συνοπτικών πρακτικών.

Στους συμμετέχοντες γνωστοποιείται έγκαιρα η ημερομηνία διεξαγωγής με το 
έντυπο ΦΔ 2.2/1 και τους παραδίδονται τα έγγραφα σύσκεψης.

Στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων πέραν των συγκεκριμένων θεμάτων 
συμπεριλαμβάνονται και θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του συμβουλίου 
που προτείνονται από τους συμμετέχοντες.

Για το λόγο αυτό ο Σύμβουλος Διαχείρισης Ποιότητας πριν την οριστικοποίηση 
της ημερήσιας διάταξης πληροφορείται από τους συμμετέχοντες για την 
ύπαρξη σχετικής πρότασης.

> Τα κυριότερα θέματα που συζητούνται στο συμβούλιο αφορούν :
> Παράπονα πολιτών
> Την ανάλυση της στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 

των διαδικασιών (π.χ. παράπονα πολιτών, χρόνος ανταπόκρισης, 
ποσοστό ολοκλήρωσης κλπ.)

> Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους ετήσιους καθορισμένους 
στόχους

> Τα αποτελέσματα των εσωτερικών επιθεωρήσεων και επιθεωρήσεων
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προμηθευτών
> Την εξέλιξη των έργων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα κάθε 

ΔΛ/σης
> Την πρόοδο των επιμέρους δραστηριοτήτων / ενεργειών των 

προγραμμάτων δράσης
> Την επισήμανση προβλημάτων στην πορεία εκτέλεσης των 

προγραμμάτων δράσης και στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου
> Στοιχεία κόστους των διαδικασιών

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των συνεδριάσεων οι υπεύθυνοι για 
κάθε από τα προαναφερόμενα θέματα προετοιμάζουν τα αντίστοιχα στοιχεία 
(στατιστικά στοιχεία, ιστογράμματα κλπ.) μέσω των οποίων φαίνεται η εξέλιξη 
και η πρόοδος.

Μετά την παρουσίαση των στοιχείων και την ανάλυσή τους, αποφασίζεται όταν 
θεωρείται αναγκαίο η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται ο 
υπεύθυνος και η ημερομηνία υλοποίησης.

Την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών ελέγχει ο Σύμβουλος Διαχείρισης 
Ποιότητας και αναφέρεται σχετικά στην επόμενη συνεδρίαση. Μετά την 
ολοκλήρωση της συνεδρίασης οι αποφάσεις καταγράφονται στα πρακτικά (ΦΓ 
7/2), τα οποία αφού υπογραφούν από τον Δήμαρχο διανέμονται σε όλους τους 
συμμετέχοντες.

Στην τελευταία συνεδρίαση κάθε έτους εγκρίνονται οι στόχοι για το επόμενο 
έτος. Για το σκοπό αυτό ο υπεύθυνος κάθε υπηρεσίας / διαδικασίας μετά από 
εκτίμηση διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων της στρατηγικής του 
Δήμου, τα παράπονα των πολιτών και τα αποτελέσματα της στατιστικής 
παρακολούθησης των διαδικασιών προτείνει στο συμβούλιο τους στόχους του 
επόμενου έτους, οι οποίοι και ισχύουν μετά την έγκρισής τους από τον 
Δήμαρχο.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων ο Δήμαρχος αναφέρεται σε θέματα
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στρατηγικής και πολιτικής του Δήμου.

6.3 Συντονιστικά Συμβούλια Διεύθυνσης
Σε κάθε Δ/νση λειτουργούν συντονιστικά συμβούλια Δ/νσης, στα οποία 
συμμετέχουν ο Διευθυντής, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και των Γραφείων 
της Δ/νσης. Πρόεδρος είναι ο Διευθυντής και αυτός ορίζει τον Γραμματέα του 
συμβουλίου.

Τα συμβούλια Δ/νσης συνεδριάζουν το αργότερο κάθε μήνα.

Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών το συμβούλιο συνέρχεται και νωρίτερα.

Την ακριβή ημερομηνία συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής, ο οποίος αναθέτει και 
συγκεκριμένο υπάλληλο την προετοιμασία και τον καθορισμό της ημερήσιας 
διάταξης της συνεδρίασης. Στους συμμετέχοντες γνωστοποιείται έγκαιρα η 
ημερομηνία διεξαγωγής με το έντυπο ΦΓ 7/1 και τους παραδίδονται τα 
έγγραφα της σύσκεψης.

Τα κυριότερα θέματα που συζητούνται αφορούν :

> Παράπονα πολιτών
> Την ανάλυση της στατιστικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων 

των διαδικασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Δ/νση
> Την εξέλιξη των έργων που αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα της 

Δ/νσης
> Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους καθορισμένους στόχους
> Θέματα λειτουργίας της Δ/νσης
> Στοιχεία κόστους

Οι αποφάσεις και οι ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στα 
πρακτικά (ΦΔ 2.2/2), τα οποία διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες και 
στον Σύμβουλο Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος παρακολουθεί και την
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υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών.

6.4 Ολομέλειες Τμημάτων
Στο επίπεδο τμημάτων ο συντονισμός και η ενημέρωση των υπαλλήλων του 
Δήμου εξασφαλίζεται με τακτικές συντονιστικές συσκέψεις με αντικείμενο την 
αλληλοενημέρωση, την επισήμανση και αντιμετώπιση προβλημάτων των 
σχετικών λειτουργιών, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών κλπ.

Οι ολομέλειες των τμημάτων συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα και συμμετέχουν οι 
Προϊστάμενοι του τμήματος, των γραφείων του τμήματος και οι υπάλληλοι, 
τους οποίους έχει ορίσει ο Προϊστάμενος του τμήματος. Πρόεδρος της 
ολομέλειας είναι ο Προϊστάμενος του τμήματος και αυτός ορίζει τον Γραμματέα 
των συνεδριάσεων.

Τα κυριότερα θέματα που συζητούνται αφορούν :

> Παράπονα πολιτών
> Την εξέλιξη των έργων που αναφέρονται στον ετήσιο προγραμματισμό
> Την εξέλιξη των εκτάκτων έργων
> Γενικά καθημερινά προβλήματα

Οι αποφάσεις και οι ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται στα 
πρακτικά (ΦΔ 2.2/2), τα οποία διανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες και 
στον Διευθυντή της Δ/νσης.

Την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών παρακολουθεί ο Προϊστάμενος του 
τμήματος.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 2.2/1 Πρόσκληση σε Σύσκεψη
ΦΔ 2.2/2 Πρακτικά Σύσκεψης

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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ΔΔ 2.2 Εσωτερική & Εξωτερική Επικοινωνία 
Εγχειρίδιο Ποιότητας 
Διαδικασίες Λειτουργίας 
Οδηγίες Εργασίας
Αλληλογραφία με τον φορέα πιστοποίησης

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να παρακινήσει τους εργαζόμενους να 
συμμετέχουν στις βελτιώσεις του Δήμου Νεάπολης προσφέροντας ιδέες και 
λύσεις.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλο τον Δήμο Νεάπολης.

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Υπεύθυνο για την ακριβοδίκαια εφαρμογή της μεθόδου είναι το Γραφείο 
Προσωπικού.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν απαιτούνται.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Γενικά
Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής αποβλέπει στη δημιουργία άμεσων και 
έμμεσων ωφελημάτων. Τα άμεσα οφέλη μπορεί να είναι:
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• Μείωση του κόστους και των εξόδων διοικητικής λειτουργίας
• Αύξηση των εσόδων
• Βελτίωση παραγωγικότητας και ποιότητας
• Ενίσχυση της απόδοσης των υπαλλήλων, μέσω της πληρέστερης 

ενημέρωσής του για τις δραστηριότητες του Δήμου
• Οικονομία στην ενέργεια και στους πόρους

Τα έμμεσα οφέλη μπορεί να είναι :

• Βελτίωση της εικόνας του Δήμου
• Αύξηση της ικανοποίησης των εργαζόμενων και της πίστης τους 

στον Δήμο
• Ανάπτυξη του αισθήματος ότι όλοι ανήκουν σε μια ομάδα
• Βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας των εργαζόμενων
• Ενθάρρυνση για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζόμενων

6.2 Τρόποι Προώθησης της Διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων
Οι τρόποι που μπορούν να εφαρμοστούν είναι οι παρακάτω :

• Συχνές υπομνήσεις
• Ανακοινώσεις
• Βραβεία
• Διαδικασία βράβευσης
• Κουτιά για τη συλλογή των προτάσεων
• Έντυπα διαθέσιμα για τις προτάσεις

6.3 Μεθοδολογία Ανεύρεσης Προτάσεων
Η παρακάτω μέθοδος θα βοηθήσει τους εργαζόμενους στην ανεύρεση 
προτάσεων βελτίωσης και θα εστιάσουν την προσοχή τους σε χρήσιμες 
υποδείξεις.
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1. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά γύρω σας
Μία πρόταση για να αξίζει τον κόπο πρέπει να περιορίζει το κόστος ή / και να 
αυξάνει τα έσοδα. Παρακάτω αναφέρονται μερικές συμβουλές για την 
ανάπτυξη ιδεών.

Μπορείτε να μηδενίσετε ή να περιορίσετε τα απορρίμματα ή τη 
σπατάλη ;
Μπορείτε να μειώσετε τη συχνότητα επισκευής του εξοπλισμού ; 
Μπορείτε να βελτιώσετε τις διαδικασίες λειτουργίας έτσι ώστε να 
αυξηθεί η παραγωγή ;
Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα χωρίς επιβάρυνση στο 
κόστος;
Μπορείτε να συνδυάσετε δύο λειτουργίες σε μία χωρίς να θυσιάσετε 
την ποιότητα ;
Μπορείτε να υποκαταστήσετε ένα υλικό με ένα φθηνότερο χωρίς να 
θυσιάσετε την ποιότητα ;
Μπορείτε να βελτιώσετε τη μέθοδο διαχείρισης των υλικών ; 
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις επισκευές με μικρότερο κόστος ; 
Μπορείτε να αναδιατάξετε τις μηχανές γραφείου, τα έπιπλα και τον 
εξοπλισμό για να πετύχετε πιο αποτελεσματική λειτουργία ;
Μπορείτε να περιορίσετε ή να εξαλείψετε το χρόνο που ο 
εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ;
Μπορείτε να μειώσετε το χρόνο που αφιερώνετε για διοικητικά 
ζητήματα ;
Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας ;
Μπορείτε να μειώσετε ή να απλουστεύσετε τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες χωρίς να χαθεί η πληροφόρηση;
Μπορείτε να αποφύγετε τις διπλές ενέργειες ;
Μπορείτε να αποφύγετε την κακή χρήση των υλικών ;
Μπορείτε να αποφύγετε τις μη παραγωγικές συσκέψεις ;
Μπορείτε να αποφύγετε τις δυσχέρειες και καθυστερήσεις στη ροή 
της εργασίας ;
Μπορείτε να αποφύγετε εργασίες που κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει
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μετά την ολοκλήρωσή τους ;
• Μπορείτε να αποφύγετε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών ;

2. Επιλέξτε έναν τομέα που χρειάζεται βελτίωση.
Ενθαρρύνετε τους εργαζόμενους να σκεφτούν βελτιώσεις στη δική τους 
δουλειά, σαν ξεκίνημα. Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν υποδείξεις για 
ειδικευμένα θέματα ή για τη συνολική ροή της εργασίας. Πολύ συχνά, ο 
τομέας για τον οποίο κάνουν υποδείξεις είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν 
που εργάζονται. Οι υποδείξεις αυτές μπορούν να ληφθούν υπόψη εφόσον 
τηρηθούν οι κανόνες ιεραρχίας και αρμοδιοτήτων.

3. Υποβάλετε στον εαυτό σας μερικές ερωτήσεις.
Οι παρακάτω ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν από τον υποβάλλοντα την 
πρόταση :

• Ποιος το κάνει;
• Τι γίνεται ;
• Πού γίνεται;
• Πώς γίνεται;
• Πόσο γίνεται;
• Πόσο χρόνο χρειάζεται ;

Στη συνέχεια, ρωτήστε μετά από κάθε απάντηση :

• Γιατί;
• Είναι πράγματι απαραίτητο ;
• Μπορεί να βελτιωθεί;

Εάν ο εργαζόμενος ανακαλύψει μια ασυνέπεια, είναι πολύ πιθανό να έχει 
διαπιστώσει ένα δαπανηρό πρόβλημα.
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4. Βρείτε μια καλύτερη ιδέα 
Μερικές γενικές υποδείξεις είναι :

• Συνδυασμός εργασιών
• Αλλαγή της σειράς ή του τρόπου που γίνονται οι εργασίες.
• Ελαχιστοποίηση των περιττών διαδικασιών.
• Απλούστευση των διαδικασιών της εργασίας
• Βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Θέματα ή προσεγγίσεις που δεν είναι κατάλληλα για βραβεία ή για περαιτέρω 
μελέτη περιλαμβάνουν α) ιδέες που ήδη εξετάζονται, β) νέες υπηρεσίες υπό 
ανάπτυξη ή που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, γ) ιδέες χωρίς συγκεκριμένη 
λύση.

Πρέπει το Γραφείο Προσωπικού να μπορεί να διευκρινίσει τα παραπάνω 
σημεία στους εργαζόμενους όταν έχουν αμφιβολίες. Πολλά συστήματα 
υποβολής προτάσεων κλονίζονται επειδή οι εργαζόμενοι είναι ανίκανοι ή 
απρόθυμοι να εκφράσουν καθαρά τις ιδέες τους εγγράφως. Γι' αυτό το 
Γραφείο Προσωπικού θα προσπαθήσει να καταλάβει την προτεινόμενη ιδέα 
του υπάλληλου και να τον βοηθήσει να συντάξει την πρότασή του στο ειδικό 
έντυπο του Δήμου.

5. Υποβολή της πρότασης
Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει τα ειδικά έντυπα προτάσεων, φυλλάδια κλπ. Η 
θέση εργασίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο έτσι ώστε, 
συγκρινόμενη με το αντικείμενο της πρότασης, να εξετάζεται εάν πληρούνται 
τα κριτήρια αρμοδιότητας.

6.4 Διαχείριση του Συστήματος Υποβολής Προτάσεων
Οι ύποβληθείσες προτάσεις επεξεργάζονται ακολουθώντας διαδοχικά βήματα 
όπως αξιολόγηση, ανάλυση του κόστους και των πλεονεκτημάτων, 
ομαδοποίηση και κατάταξη των προτάσεων, ύψος των βραβείων, ενημέρωση
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του τμήματος μισθοδοσίας και του εργαζόμενου σε περίπτωση βράβευσης. 
Τα παραπάνω βήματα καταγράφονται σε μια ξεχωριστή φόρμα Ανάλυσης 
Κόστους / Οφέλους.

Ο εκτιμητής των προτάσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το έντυπο για να 
κάνει ακριβείς εκτιμήσεις και να αξιολογήσει την πρόταση, ώστε να βοηθήσει 
να αποφασιστεί αν θα χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη ιδέα ή όχι. Τα 
παρακάτω επτά σημεία θα βοηθήσουν τον εκτιμητή στην αξιολόγηση των 
προτάσεων :

• Βεβαιωθείτε ότι η πρόταση έχει υψηλή προτεραιότητα στον Δήμο.
• Προσεγγίστε την αξιολόγηση με θετικό τρόπο.
• Να είστε αντικειμενικός, χωρίς να επηρεάζεστε από το όνομα και τη 

θέση του προτείνοντος.
• Να είστε άμεσος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας και 

υγιεινής.
• Μελετήστε προσεκτικά την πρόταση ώστε να κατανοήσετε πλήρως 

το περιεχόμενό της.
• Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα και επικοινωνήστε με 

όποιους μπορούν να σας παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία.
• Ετοιμάστε μια σαφή εισήγηση για υιοθέτηση ή απόρριψη της 

πρότασης και συμπληρώστε το Έντυπο Αξιολόγησης Προτάσεων.

Η αξιολόγηση κάθε πρότασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα 
διάστημα 60-90 ημερών.

6.5 Βράβευση - Υποκίνηση
Τα χρηματικά βραβεία θα είναι της τάξης του 10-15% από την καθαρή 
εξοικονόμηση του πρώτου χρόνου εφαρμογής της πρότασης. Τα βραβεία των 
προτάσεων που έχουν έμμεσα οφέλη για τον Δήμο κυμαίνονται από 10 ως 
100 ευρώ.
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Η απονομή μη χρηματικών βραβείων (μπορεί να είναι δώρα ή ταξίδια) για μια 
έξυπνη ιδέα έχει μεγάλη απήχηση.

7. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Δεν απαιτείται.

8. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την διαδικασία αυτή δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός.

9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΦΔ 3.3/1 Φόρμα Υποδείξεων
ΦΔ 3.3/2 Ανάλυση Κόστους / Οφέλους

Έντυπο Υποβολής Πρότασης

10. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

11. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός προτάσεων ανά έτος 
Αριθμός προτάσεων ανά εργαζόμενο


