Εξςπηπέηηζη – Εξέλιξη - Επαγγελμαηιζμόρ

Άπθπο:
Η Εθαπμογή Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ Ποιόηηηαρ καηά ISO 9001 : 2008 ζε
Δημόζιερ Υπηπεζίερ ηηρ Κςππιακήρ Δημοκπαηίαρ
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ζηηο κέξεο καο ηνπο νξγαληζκνύο
ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζε όιν ηνλ θόζκν, είλαη ε αλάγθε γηα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο
δαπαλώλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαινύληαη λα βειηηώζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αθνύ, νη
απαηηήζεηο ησλ πνιηηώλ, όπσο δηαπηζηώλεηαη, δελ ηθαλνπνηνύληαη ζην κέγηζην, θαζώο,
ζπρλά παξαηεξνύληαη αδπλακίεο θαη παξεθθιίζεηο ζηα δηάθνξα ζηάδηα εθηέιεζεο
δεκόζησλ

δηεξγαζηώλ. Έλαο ηξόπνο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ ελ ιόγσ

δεηήκαηνο, από έλα δεκόζην νξγαληζκό, είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελόο
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΣΔΠ).
Γεληθόο ζηόρνο ηνπ ΣΔΠ είλαη ε ηήξεζε θαη ε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ησλ
πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη έλαο Οξγαληζκόο (ηδησηηθόο ή δεκόζηνο), έηζη
ώζηε λα θαιύπηνληαη νη ζπλερώο κεηαβαιιόκελεο απαηηήζεηο

ησλ πειαηώλ.

Σεκεηώλεηαη όηη, κε ηελ εθαξκνγή ελόο ΣΔΠ δελ πηζηνπνηείηαη ε πνηόηεηα ηνπ
παξαγόκελνπ πξντόληνο ή ππεξεζίαο αιιά ην ίδην ην ζύζηεκα πνπ δηέπεη ηελ
παξαγσγή ή εθηέιεζε ηνπ/ηεο, ην νπνίν αλακέλεηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ
πξνδηαγξαθώλ ηνπ πξντόληνο / ππεξεζίαο. Η θηινζνθία είλαη όηη εθ’ όζνλ ην «ζύζηεκα
παξαγσγήο» ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο πνηόηεηαο, ηόηε απηό ζα παξάγεη
πνηνηηθά πξντόληα/ππεξεζίεο, κε βάζε θάπνηεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα.
Γηα ην ζθνπό απηό απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ δηεξγαζηώλ παξαγσγήο ηνπ
πξντόληνο / ππεξεζίαο θαη ε απζηεξή εθαξκνγή ηνπο ρσξίο νπνηεζδήπνηε
παξεθθιίζεηο.
Έλα ΣΔΠ δελ απνηειεί απιά έλα εξγαιείν, αιιά έλα πνιύ – εξγαιείν γηα έλα
Οξγαληζκό αθνύ:



Πξνηείλεη ηξόπνπο νξγάλσζεο θαη παξέρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ εύθνια λα

αλαπηπρζνύλ εληόο ησλ δνκώλ νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνύ αλεμάξηεηα από ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ.


Υπνρξεώλεη ηνλ νξγαληζκό λα αθνινπζήζεη θάπνηεο πξνδηαγεγξακκέλεο

απαηηήζεηο δηεπθνιύλνληαο ηνλ, ώζηε λα

απνθύγεη ηελ εθ λένπ «αλαθάιπςε

ηνπ

ηξνρνύ».


Δηεπθνιύλεη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ δηεξγαζηώλ θαη θαηεπζύλεη ζε αλάπηπμε

κεζόδσλ κέηξεζεο θαη αμηνιόγεζεο,


Δεζκεύεη ηνλ νξγαληζκό ζε ζπλερή βειηίσζε (νξζόηεξε δηαρείξηζε πόξσλ,

ηππνπνίεζε εξγαζηώλ, εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, κείσζε θόζηνπο ιεηηνπξγηώλ, δηεμαγσγή
εζσηεξηθώλ ειέγρσλ θ.α)
Τν Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ (ΤΔΔΠ), ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο
ηνπ Έξγνπ « Αλαδηνξγάλσζε θαη βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ Τκεκάησλ
Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ (Υπ. Οηθνλνκηθώλ) θαη Εξγαζίαο (Υπ. Εξγαζίαο
θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ)», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό
Κνηλσληθό Τακείν, έρεη, πξόζθαηα, αλαζέζεη ζε εμσηεξηθό ζύκβνπιν, ηε δηελέξγεηα
Μειέηεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, κεηαμύ άιισλ, ζα πξνεηνηκάζεη ζπγθεθξηκέλα
Τκήκαηα ηεο Δεκόζηαο Υπεξεζίαο - ηο Τμήμα Πολεοδομίαρ και Οικήζεωρ, ηο Τμήμα
Κηημαηολογίος και Φωπομεηπίαρ, ηιρ Επαπσιακέρ Διοικήζειρ (μόνο ζε όηι αθοπά
ζηη διαδικαζία έκδοζηρ άδειαρ οικοδομήρ) και ηα Κένηπα Εξςπηπέηηζηρ ηος
Πολίηη - γηα ηελ εθαξκνγή ΣΔΠ θαηά ISO.
Τν ΣΔΠ πνπ ζα αλαπηύμεη θαη ζα εθαξκόζεη ν Σύκβνπινο ζηα πην πάλσ Τκήκαηα ζα
ζπκκνξθώλεηαη κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 9001:2008 ην νπνίν εζηηάδεη ζηε δηνηθεηηθή
θαη νξγαλσηηθή πιεπξά κηαο επηρείξεζεο/νξγαληζκνύ, θαιύπηνληαο παξάιιεια θαη ηελ
πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ/πνιηηώλ. Σηα πιαίζηα ηνπ ελ ιόγσ πξνηύπνπ, έλαο
νξγαληζκόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηθαλνπνηήζεη

κηα ζεηξά απαηηήζεσλ νη νπνίεο,

κεηαμύ άιισλ, πεξηιακβάλνπλ:
 ηήξεζε λνκνζεζίαο ζρεηηθήο κε ηελ παξαγόκελε ππεξεζία
 θαζνξηζκό θαη εθαξκνγή ζρεκάησλ ειέγρνπ πνηόηεηαο ηεο ππεξεζίαο
 θαζνξηζκό ζηειέρνπο ππεύζπλνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ΣΔΠ ππό ηνλ ηίηιν ηνπ
«Υπεύζπλνπ Πνηόηεηαο»

 ζπλερή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο θαη βαζκνύ
ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ
Η εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξώηε εθαξκνγή ηνπ ΣΔΠ θαηά ην
δηεζλέο πξόηππν ISO 9001:2008, δηεθπεξαηώλεηαη κε βάζε ηα πην θάησ ζηάδηα:


Δηεμαγσγή δηαγλσζηηθήο κειέηεο



Σρεδηαζκόο ηνπ ΣΔΠ



Αλάπηπμε ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΣΔΠ



Δνθηκαζηηθή Εθαξκνγή ηνπ ΣΔΠ



Έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ΣΔΠ θαη θαζνξηζκόο ζηόρσλ πξνο αμηνιόγεζή ηνπ



Εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
πξνηύπνπ ISO 9001:2008, απαηηείηαη ε επηζεώξεζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο από
δηαπηζηεπκέλν εμσηεξηθό θνξέα. Σεκεηώλεηαη όηη, ε πηζηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη είηε γηα
ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνύ είηε γηα έλα ππνζύλνιν ησλ ηνκέσλ
δξαζηεξηόηεηαο.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ ν Οξγαληζκόο ιακβάλεη Πηζηνπνηεηηθό Πνηόηεηαο
θαηά ISO 9001:2008, ην νπνίν έρεη ηξηεηή ηζρύ θαη εηζέξρεηαη ζε έλα θαζεζηώο εηήζηαο
επηηήξεζεο από ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, έσο θαη ηελ επαλαπηζηνπνίεζε ηνπ, κεηά ην
πέξαο ηεο ηξηεηίαο.
Οη εκπεηξίεο θαη νη γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζεη ην ΤΔΔΠ, σο Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο Σύκβαζεο, από ηελ όιε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ΣΔΠ ζηα επηιεγκέλα
Τκήκαηα θαη ζηα ΚΕΠ, ζα αμηνπνηεζνύλ γηα επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο
θαη ζε άιια Τκήκαηα/Υπεξεζίεο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνύ ηεο
Δεκόζηαο Υπεξεζίαο, βειηίσζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο θαη
αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηελ
θνηλσλία σο ζύλνιν.
Μαξία Λνΐδνπ – Τζηιηκηδνύ
Λεηηνπξγόο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο
θαη Πξνζσπηθνύ

