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ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
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ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΓΔΝΗΚΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΟΡΗΜΟΗ-ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
ΣΜΖΜΑ 1
ΟΡΗΜΟΗ
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο θαηαλόεζεο ελλνηώλ θαη ηεο θαζηέξσζεο θνηλήο νξνινγίαο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξόλ εγρεηξίδην, πηνζεηνύληαη νη θάησζη νξηζκνί:
1. International Organisation for Standards
Γηεζλήο Οξγαληζκόο Πξνηππνπνίεζεο. Δίλαη ν κεγαιύηεξνο δηεζλήο
νξγαληζκόο πξνηππνπνίεζεο. Ηδξύζεθε ην έηνο 1947 θαη αλαπηύζζεη πξόηππα πνπ
θαιύπηνπλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο βηνκεραληθνύο ηνκείο. ήκεξα έρεη σο κέιε ηνπο
εζληθνύο νξγαληζκνύο πξνηππνπνίεζεο 148 ρσξώλ.
2.

ISO 9000

εηξά δηεζλώλ πξνηύπσλ ηνπ νξγαληζκνύ ISO ζρεηηθά κε ηα πζηήκαηα
Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο.
3.

Ανηικειμενικά ηοιτεία (Objective Evidence)

Πιεξνθνξία πνηνηηθνύ ή πνζνηηθνύ ραξαθηήξα, αξρεία ή απνδείμεηο
αλαθεξόκελα ζηελ πνηόηεηα ελόο αληηθεηκέλνπ ή ππεξεζίαο, ή ζηελ ύπαξμε θαη
πινπνίεζε ελόο ζηνηρείνπ ελόο ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε
παξαηήξεζε, ζε κέηξεζε ή ζε δνθηκή θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα επαιεζεπζνύλ.
4.

Ανώηαηη Γιοίκηζη (Top management)

Πξόζσπν ή νκάδα αλζξώπσλ πνπ δηεπζύλνπλ θαη ειέγρνπλ έλα ζύζηεκα
(Γηνηθεηήο).
5.

Αρτεία Ποιόηηηας (Quality Records)

Γξαπηά αξρεία (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή) ηα νπνία ηεξνύληαη ζύκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 45011.
6.

Γιαδικαζία (Procedure)

Λεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε
πινπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο.
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7.

Γιαπίζηεσζη (Accreditation)

Ζ επίζεκε αλαγλώξηζε από έλαλ αξκόδην αλαγλσξηζκέλν θνξέα ν νπνίνο
νλνκάδεηαη νξγαληζκόο δηαπίζηεπζεο (accreditation body), όηη έλαο θνξέαο είλαη ηθαλόο
λα παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ή ιεηηνπξγίεο (πρ δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θαηά
ISO 9001 εθ΄ όζνλ πξόθεηηαη γηα θνξέα πηζηνπνίεζεο, κεηξήζεηο θαη δνθηκέο εθ΄ όζνλ
πξόθεηηαη γηα εξγαζηήξην, θιπ).
8.

Γιαζθάλιζη Ποιόηηηας (Quality Assurance)

Σν ζύλνιν όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη ζπζηεκαηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ
πξέπεη λα πινπνηεζνύλ κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα κπνξνύλ λα επηδεηρζνύλ ή λα
απνδεηρζνύλ θαη πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα δεκηνπξγεζεί ε εκπηζηνζύλε όηη έλα πξντόλ ή
κηα ππεξεζία κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο πνηόηεηαο.
9.

Γιεργαζία (Process)

Μία ζεηξά βεκάησλ πνπ νδεγνύλ ζε έλα απνηέιεζκα (πρ έλα πξνηόλ).
Γεληθόηεξα, είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ κεηαζρεκαηίδεη εηζεξρόκελα δεδνκέλα (inputs)
ζε εμεξρόκελα απνηειέζκαηα (outputs).
10.

Γιοίκηζη ή Γιατείριζη Ποιόηηηας (Quality Management)

Οη πιεπξέο εθείλεο ηεο ζπλνιηθήο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ θαζνξίδνπλ θαη
πινπνηνύλ ηελ πνιηηηθή πνηόηεηαο. Ζ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο απαηηεί ηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή θαη δέζκεπζε όισλ ησλ κειώλ ηνπ θάζε νξγαληζκνύ, ελώ ε επζύλε γηα ηελ
Γηνίθεζε Πνηόηεηαο αλήθεη ζηελ αλώηαηε δηνίθεζε. Ζ Γηνίθεζε Πνηόηεηαο πεξηιακβάλεη
ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό, δέζκεπζε θαη θαηαλνκή πόξσλ, θαη άιιεο ζπζηεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ πνηόηεηα, όπσο ζρεδηαζκό, ιεηηνπξγία θαη αμηνιόγεζε.
11.

Γιορθωηική Δνέργεια (Corrective action)

Δλέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηίσλ κηαο εληνπηζκέλεο κε-ζπκκόξθσζεο, ή
άιιεο αλεπηζύκεηεο θαηάζηαζεο.
12.

Δγτειρίδιο Γιαδικαζιών (Procedural Manual)

Μηα γξαπηή πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο.
13.

Δγτειρίδιο Ποιόηηηας (Quality Manual)

Σν αλώηαην έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη θαη θαζνξίδεη ην ύζηεκα Γηνίθεζεο
Πνηόηεηαο ηνπ νξγαληζκνύ.
14.

Δκπρόζωπος Γιοίκηζης (Management Representative)

Σν πξόζσπν πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν θαη ππεύζπλν γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηύπνπ ISO 9001:2000. Ο Δθπξόζσπνο Γηνίθεζεο αλαθέξεηαη
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-2ζπρλά θαη σο Δθπξόζσπνο Γηνίθεζεο γηα ηελ Πνηόηεηα (ΔΓΠ) ή σο Γηεπζπληήο
Πνηόηεηαο (Quality Manager).
15.

Έλεγτος Γιεργαζίας (Process Control)

Έλα ζύζηεκα κεηξήζεσλ θαη δξάζεσλ ζηα πιαίζηα κηαο δηεξγαζίαο κε ζηόρν
λα δηαζθαιηζζεί όηη ε έμνδνο (output) ηεο δηεξγαζίαο ζα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο
ζρεηηθέο ηεζείζεο πξνδηαγξαθέο.
16.

Έλεγτος Ποιόηηηας (Quality Control)

Οη επηρεηξεζηαθέο ηερληθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ πνηόηεηα.
17.

ΔΛΟΣ-Δλληνικός Οργανιζμός Σσποποίηζης

Ο εζληθόο νξγαληζκόο πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηππνπνίεζεο ζηελ Διιάδα.
Δθπξνζσπεί ηε ρώξα ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο ηππνπνίεζεο όπσο πρ ζηνπο
νξγαληζκνύο ISO, CEN, CENELEC, θιπ.
18.

Δπιθεώρηζη Ποιόηηηας (Quality Audit)

πζηεκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εμέηαζε κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί θαηά πόζνλ νη
δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα ζπκκνξθώλνληαη κε ηνλ
ζρεηηθό ζρεδηαζκό. Ζ επηζεώξεζε επίζεο εμεηάδεη αλ ν ζρεδηαζκόο πνπ έγηλε πινπνηείηαη
απνηειεζκαηηθά θαη αλ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο.
19.

Δπιθεωρηηής (Auditor)

Έλα πξόζσπν πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα θαη ηελ επίζεκε αλαγλώξηζε γηα λα
κπνξεί λα δηελεξγεί Δπηζεώξεζε Πνηόηεηαο (Quality Audit).
20.

Δ.Τ.Γ. (Δθνικό ύζηημα Γιαπίζηεσζης)

Σν Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο (πξώελ Δζληθό πκβνύιην Γηαπίζηεπζεο)
είλαη ν εζληθόο νξγαληζκόο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο ζηελ
Διιάδα. Παξέρεη ππεξεζίεο δηαπίζηεπζεο ζε εξγαζηήξηα δνθηκώλ θαη δηαθξηβώζεσλ, ζε
θνξείο ειέγρνπ πξντόλησλ, δηαδηθαζηώλ ή ππεξεζηώλ θαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο θνξέσλ
πηζηνπνίεζεο.
21.

Ητνηλαζιμόηηηα (Traceability)

Ζ δπλαηόηεηα ηρλειάηεζεο ηνπ ηζηνξηθνύ, ηεο εθαξκνγήο, ή ηεο ζέζεο
(location) ελόο αληηθεηκέλνπ ή κηαο δξαζηεξηόηεηαο, κε ρξήζε θαηαγεγξακκέλσλ
ζηνηρείσλ αλαγλώξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνύ ή απηήο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο.
22.

Καηατώρηζη (Registration)

Γηαδηθαζία ε νπνία γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνύ από
δηαπηζηεπκέλν αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο (certification body) ν νπνίνο θαηαρσξεί
ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

-3ηνλ πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό ζηνλ θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πειαηώλ ηνπ. Απηό
ζεκαίλεη όηη αλαγλσξίδεηαη επίζεκα όηη νη δηεξγαζίεο ηνπ θαηαρσξεκέλνπ νξγαληζκνύ
ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 45011.
23.

Μη-ζσμμόρθωζη (Noncompliance, Nonconformity)

Μηα απόθιηζε από ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 45011. ηε γεληθή
πεξίπησζε ή κε εθπιήξσζε πξνζδηνξηζκέλσλ απαηηήζεσλ.
24.

Οδηγίες Δργαζίας (Work Instructions)

Γξαπηή πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ θαη ηεο κεζόδνπ πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίαο.
25.

Πιζηοποίηζη (Certification)

α. Γηαδηθαζία επηζεώξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο ελόο
νξγαληζκνύ από έλαλ αλεμάξηεην θνξέα (νξγαληζκό πηζηνπνίεζεο–certification body) ν
νπνίνο είλαη δηαπηζηεπκέλνο θαη έρεη ηελ ηερληθή ηθαλόηεηα θαη αλαγλώξηζε λα πηζηνπνηεί
ηέηνηα ζπζηήκαηα. Σν αληηθείκελν ηεο επηζεώξεζεο είλαη ην θαηά πόζνλ ην ύζηεκα
Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο είλαη ζπκβαηό θαη ζπκκνξθνύκελν κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ
ΔΝ 45011.
β.
ηελ γεληθή πεξίπησζε (εθηόο ηνπ ISO 9001:2000) ε πηζηνπνίεζε
αθνξά ηελ εμαθξίβσζε, επαιήζεπζε θαη γξαπηή επηθύξσζε από έλαλ αλεμάξηεην θνξέα
κε αλαγλσξηζκέλε ηθαλόηεηα, ζρεηηθά κε ην αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ
δηεξγαζηώλ θαη δηαδηθαζηώλ, ή ησλ αληηθεηκέλσλ γεληθά ελόο νξγαληζκνύ, βξίζθνληαη ζε
ζπκθσλία κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο.
26.

Ποιόηηηα (Quality)

Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξντόληνο ή ππεξεζίαο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο λα ηθαλνπνηήζεη ξεηέο ή
ελλννύκελεο αλάγθεο.
27.

Πολιηική Ποιόηηηας (Quality Policy)

Ζ γεληθή ζπλνιηθή θαηεύζπλζε θαη νη πξνζέζεηο ελόο νξγαληζκνύ ζρεηηθά κε
ηελ πνηόηεηα όπσο έρνπλ επίζεκα εθθξαζζεί από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε.
28.

Προϊόν (Product)

Σν απνηέιεζκα κηαο δηεξγαζίαο ή ππεξεζίαο. (Μπνξεί λα είλαη ππεξεζίεο,
δηεξγαζίεο, ινγηζκηθό, πιηθό ή επεμεξγαζκέλα πιηθά ή έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ).
29.

ηότος Ποιόηηηας (Quality objective)
Κάηη πξνζδνθώκελν ή απνζθνπνύκελν ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα.

30.

σμμόρθωζη (Conformance)

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

-4Μία ζεηηθή έλδεημε ή θξίζε όηη έλα πξνηόλ ή κηα ππεξεζία εθπιεξνί ηηο
απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζπκθσληώλ ή ξπζκίζεσλ.
31.

ύζηημα Γιοίκηζης (Management system)

ύζηεκα γηα ηνλ θαζνξηζκό πνιηηηθήο θαη ζηόρσλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηόρσλ απηώλ.
32. ύζηημα Ποιόηηηας ή ύζηημα Γιοίκηζης Ποιόηηηας-ΓΠ (Quality
System, Quality Management System- QMS)
Σν ζύλνιν ησλ ηππνπνηεκέλσλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ
πόξσλ (ε νξγαλσηηθή δνκή, νη ππεπζπλόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη δηεξγαζίεο, νη
ππνδνκέο, ν εμνπιηζκόο θαη νη πόξνη) πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηνίθεζεο
πνηόηεηαο.

ΣΜΖΜΑ 2
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
1.

ΓΠΤΔΚ: Γξαθείν Πηζηνπνίεζεο Τπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο Καηαδύζεσλ.

2.

Γ.Ν.: Γηαηάμεηο Ναπηηθνύ.

3.

ΓΤΚ: Γηνίθεζε Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθώλ.

4.

ΔΓΠ: Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.

5.

ΔΗ: Έθζεζε Ηθαλόηεηαο.

6.

ΔΛΟΣ: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο.

7.

ΔΤΓ: Δζληθό ύζηεκα Γηαπίζηεπζεο.

8.

ΚΠΠ: Κξηηήξηα Πξνζόλησλ Πξνζσπηθνύ.

9.

ΚΑ: Καλνληζκόο ηξαηησηηθήο Αιιεινγξαθίαο.

10. ΚΟΛ: Καλνληζκόο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο.
11. ΜΓ: Μόληκε Γηαηαγή.
12. Α: πκβνύιην Αμηνινγήζεσλ.
13. ΔΜ: πκβνύιην Δλδηαθεξνκέλσλ Μεξώλ.
14. ΒΔ: πκβνύιην Βειηηώζεσο / Δλζηάζεσλ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

-515. ΓΠ: ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.
16. ΠΤΔΚ: ύζηεκα Πηζηνπνίεζεο Τπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο Καηαδύζεσλ.
17. ΤΓΠ: Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ B
ANTIKEIMENO
ΣΜΖΜΑ 3
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΠ
ΔΚΣΑΖ
1. Σν παξόλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΔΓΠ) πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ην
ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΓΠ) ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Τπεξεζηώλ
Δθπαηδεύζεο Καηαδύζεσλ ηεο Γηνίθεζεο Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθώλ. Σν εγρεηξίδην
Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο εγθξίλεηαη από ηνλ Γηνηθεηή θαη ηζρύεη από ηηο 1/7/2010 γηα ην
ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ θαη όρη γηα ηελ νιόηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο.
2. Σν ΓΠ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεδηαζκέλν κε βαζηθό ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε
ηνπ αηηνύκελνπ θνξέα ζέηνληαο ππό πιήξε έιεγρν όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΠΤΔΚ
δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξόιεςε πξνβιεκάησλ, ζηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηώπηζή ηνπο όπνηε απηά εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ιήςε ελεξγεηώλ γηα ηελ βειηίσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο θαηαδύζεσλ. Ζ ηήξεζε ησλ
όζσλ πξνβιέπνληαη ζην ΓΠ είλαη θαζήθνλ όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην ζύζηεκα.
Παξάιιεια, ην επηηειείν ηεο Γηνίθεζεο δεζκεύεηαη λα παξέρεη όια ηα κέζα θαη ηνπο
αλαγθαίνπο πόξνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε ηνπ ΓΠ.
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
3. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηιακβάλεη
ηελ πινπνίεζε πηζηνπνίεζεο ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο θαηαδύζεσλ. Σνλίδεηαη όηη ζην
παξόλ εγρεηξίδην ν όξνο «πξντόλ», ν νπνίνο απνηειεί ππεξεζία ή δηεξγαζία ζύκθσλα κε
ην ΔΝ 45011, έρεη εθαξκνγή σο «ππεξεζία», δηόηη ην ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ απνηειεί
ζύζηεκα, κε ην νπνίν πηζηνπνηνύληαη νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαηαδύζεσλ ησλ
αηηνύκελσλ θνξέσλ γηα πηζηνπνίεζε.
ΣΜΖΜΑ 4
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΓΠ
1.
Σν Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΔΓΠ) ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο
Τπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο Καηαδύζεσλ (ΠΤΔΚ) ηεο Γηνίθεζεο Τπνβξπρίσλ
Καηαζηξνθώλ (ΓΤΚ) απνηειεί ην αλώηαην έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη θαη θαζνξίδεη ηελ
πνιηηηθή, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Πνηόηεηαο ηνπ
ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ. Αληαπνθξίλεηαη ζε όιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνηύπνπ ΔΝ
45011, είλαη δνκεκέλν ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ΔΝ ISO
9001:2008 θαη ρσξίδεηαη ζε έμη (6) κέξε.
ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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2.

Σν ΔΓΠ πεξηιακβάλεη:
α.

ύληνκε παξνπζίαζε ηνπ ΠΤΔΚ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ,

β.

Σελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηνπ ΠΤΔΚ,

γ.
Πίλαθα, ζρεδηάγξακκα θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ
εθαξκόδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΓΠ.
δ.

Πεξηγξαθή ηεο δηαζύλδεζεο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ ΓΠ.

3. Σν ΔΓΠ είλαη βαζηθό έγγξαθν γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠ.
Δίλαη εγθεθξηκέλν από ηνλ Γηνηθεηή, εθδίδεηαη, αλαζεσξείηαη θαη δηαλέκεηαη κε επζύλε ηνπ
Τπεπζύλνπ Πνηόηεηαο θαη ρξεζηκεύεη γηα ηνπο αθόινπζνπο ζθνπνύο:
α.
Σελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ αηηνύλησλ ηνπ ΠΤΔΚ ζε
ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο, ηνπο ζηόρνπο πνηόηεηαο θαη ην
ΓΠ.
β.

Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

πνηόηεηα.
γ.

Υξεζηκεύεη σο βάζε γηα ηηο επηζεσξήζεηο πνηόηεηαο.

4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ΠΤΔΚ έρνπλ πξόζβαζε ζην παξόλ ΔΓΠ, ελώ
αλππόγξαθα αληίγξαθα απηνύ είλαη δπλαηόλ λα δηαηεζνύλ ζε αηηνύληεο γηα
πιεξνθόξεζε.
5.
Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή ή ε δεκνζίεπζε κέξνπο ή όινπ ηνπ ΔΓΠ από
ηνπο θαηόρνπο ησλ αληηηύπσλ ηνπ. Ζ ΓΤΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ην ΓΠ
θαηά βνύιεζε, ηεξώληαο ηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνδόκελσλ πξνηύπσλ θαη ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη σο πξνο ηνπο αηηνύκελνπο θνξείο γηα
πηζηνπνίεζε, ρσξίο λα ελεκεξώλεη ηνπο απνδέθηεο πνπ δελ θαηέρνπλ αληίγξαθν.
εκεηώλεηαη όηη ε ΓΤΚ ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ην θνξέα δηαπίζηεπζεο γηα ηπρόλ
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο αλαθύπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ,
απνζηέιινληάο ηνπ ελεκεξσκέλν αληίγξαθν ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ ΓΠ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΤΣΖΜΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΜΖΜΑ 5
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΤΚ
1.
Ζ Γηνίθεζε Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθώλ από ηδξύζεσο ηεο ην 1957, όηαλ κε
ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζην ΝΑΣΟ δεκηνπξγήζεθε ζύκθσλα κε ηα Ακεξηθαληθά
πξόηππα, έσο ζήκεξα δηελεξγεί πιεζώξα Καηαδπηηθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ελ γέλεη πεξηιακβάλνληαη:
α.
Ζ παξνρή θαηάιιειεο εμεηδηθεπκέλεο ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο
εθπαίδεπζεο/αμηνιόγεζεο ζε πξνζσπηθό, ην νπνίν θνηηά ζηα επηκέξνπο ζρνιεία πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηε ΓΤΚ θαη αθνξνύλ ζηηο θαηαδύζεηο κε ηελ ηαπηόρξνλε πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο ηνπ απαξαίηεηνπ εληαίνπ πλεύκαηνο ζην εθπαηδεπόκελν πξνζσπηθό πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ.
β.
Ζ παξαθνινύζεζε/δηεμαγσγή πεξηνδηθώλ ζπληεξήζεσλ ηθαλόηεηαο θαη
αμηνινγήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη απνθνηηήζεη επηηπρώο από ηα ζρνιεία ηεο ΓΤΚ,
ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο θαηαδύζεηο.
γ. Ζ παξνρή επθνιηώλ Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζε
εθπαηδεπόκελν πξνζσπηθό, κέζα θαη ζπζηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθαιή θαη
απξόζθνπηε δηεμαγσγή ησλ θαηαδπηηθώλ ππεξεζηώλ ηεο ΓΤΚ.
δ.
Ζ πηζηνπνίεζε πξνζσπηθνύ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ησλ επηηπρώο
απνθνηηεζάλησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ πνπ δηελεξγνύληαη κε επζύλε ή επνπηεία ηεο
ΓΤΚ, ηα νπνία αθνξνύλ ζηηο θαηαδύζεηο κε ηε ρνξήγεζε εμεηδηθεπκέλσλ πηπρίσλ.
ΣΜΖΜΑ 6
ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΑΖ
Ζ ΓΤΚ απνηειεί ζηξαηησηηθή κνλάδα κε θεξδνζθνπηθή θαη ππάγεηαη ζην
Τπνπξγείν Δζληθήο Ακύλαο κε ελδηάκεζα θιηκάθηα ηεξαξρίαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΣΜΖΜΑ 7
ΓΖΛΩΖ / ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ
1.

Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ δηέπεηαη από ηηο αξρέο πνπ

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

-8απνηππώλνληαη ζην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο. Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο είλαη
βαζηζκέλν ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη από ηα πξόηππα ΔΝ
45011θαη ISO 9001:2000. Βαζηθή θηινζνθία αιιά θαη ζηόρνο ηνπ ΠΤΔΚ, κέζα από ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο, απνηειεί ε ικανόηηηα παροτής σπηρεζιών
πιζηοποίηζης ζηον αιηούμενο θορέα.
2.

Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο είλαη:

α. Ζ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ αλαιακβάλεη ην ΠΤΔΚ, ζύκθσλα κε
ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ αηηνύλησλ.
β. Ζ ηθαλνπνίεζε όισλ ησλ λνκνζεηηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ απαηηήζεσλ
πνπ άπηνληαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ.
γ.

Ζ απόιπηε θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΠΤΔΚ.

δ.

Ζ ζπλερήο παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ

ππεξεζηώλ.
ε.
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο πνπ
εθαξκόδεηαη κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο.
3.
Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ θαζνξίδεηαη κέζα από ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ
πζηήκαηνο Πνηόηεηαο ζπκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ
ελέξγεηεο όπσο:
α.
Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη
θαηαιιειόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα από ηηο αλαζθνπήζεηο από ηε Γηνίθεζε,
εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θηι.
β.
Ζ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
γ.

Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκόο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αηηνύληα.

δ.

Ζ ζπλερήο παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο θαηαδύζεηο.

ε.

Ζ ζπλερήο επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ.

ζη. Ζ ηεθκεξησκέλε θαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε θαη κέηξεζε ηνπ βαζκνύ
ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηνύλησλ.
δ.
Ζ ηεθκεξησκέλε αλαδήηεζε αηηηώλ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ θαη
αδπλακηώλ, ώζηε λα θαζνξηζηνύλ θαη εθαξκνζηνύλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ή / θαη
πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο κε ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο επαλεκθάληζήο ηνπο.
4.
Ζ ζπλνιηθή εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεηαη κέζα από
ηελ ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζε όια ηα επίπεδα, κε θύξην
ζθνπό ηε δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο ζπλείδεζεο ησλ ζθνπώλ θαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ωο εθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο νξίδεηαη ν Δπηζηνιέαο
ΓΤΚ.
ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΣΜΖΜΑ 8
ΟΡΑΜΑ / ΓΔΜΔΤΖ
1.
Ζ ζπλερήο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ
ΠΤΔΚ, ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ ηεο θαη ηνπ ΓΠ, απνηειεί όξακα θαη δέζκεπζε
ηνπ Δπηηειείνπ ηεο ΓΤΚ θαη βαζίδεηαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζπκπαξάζηαζε όισλ
ησλ ελεξγώλ κειώλ ηνπ ΠΤΔΚ.
2. ην ΠΤΔΚ παξέρνληαη ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο
θαηαδύζεσλ θαη εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη,
δηαζέηνληαο ηνπο θαιύηεξνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο, κέζα θαη κεζόδνπο κε βάζε ηηο
δπλαηόηεηεο ηνπ ΠΤΔΚ θαη εηδηθόηεξα:
α. Σε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπλνιηθήο
εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο.
β. Σελ αλαγλώξηζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηκέξνπο αλαγθώλ ηνπ
πηζηνπνηεκέλνπ αηηνύκελνπ θνξέα.
γ. Σελ αλάπηπμε θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ θαη νπζηαζηηθώλ
ππεξεζηώλ, πνπ ελαξκνλίδνληαη κε ζπλέπεηα πξνο ηηο ζεζκνζεηεκέλεο αξρέο θαη αμίεο
ηνπ ΠΤΔΚ.
δ. Σελ αλάιεςε ζύλλνκεο δξάζεο θάζε είδνπο θαη κνξθήο επί ησλ
εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηώλ κε απώηεξν ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο
επηζηεκνληθήο απόδνζεο.
ε.
Σε ζπκκόξθσζε όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ θνξέσλ, κε ηηο απαηηήζεηο
θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαηά ην Δπξσπατθό
Πξόηππν ΔΝ 14153 1/2/3 θαη ΔΝ 14413 1/2. Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζα αθνινπζεί
επίζεο ηα πξνβιεπόκελα από ην Πξόηππν ΔΝ 45011.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 10 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΓΔΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
ΣΜΖΜΑ 9
ΣΟΥΟ
1.
Σν ΠΠΚ ηεο ΓΤΚ έρεη θαζηεξώζεη θαη ηεθκεξηώζεη ύζηεκα Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο, ην νπνίν εθαξκόδεη θαη δηαηεξεί επηδηώθνληαο ηαπηόρξνλα ηε ζπλερή
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ, πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ησλ
πξνηύπσλ ΔΝ45011 θαη ISO9001, ηηο αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο
λνκνζεζίαο.
2. Σν ύζηεκα έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ ικανόηηηα παροτής σπηρεζιών
πιζηοποίηζης ζηον αιηούμενο θορέα θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ
πινπνηνύκελσλ έξγσλ.
ΣΜΖΜΑ 10
ΓΤΝΑΜΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ
1. Σν ζύζηεκα είλαη δπλακηθό θαη βειηηώλεηαη ζπλερώο κέζα από δηαδνρηθνύο
θύθινπο ζρεδηαζκνύ – εθαξκνγήο – παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο – ζηνρνζέηεζεο.

2.
Πξσηαξρηθό ξόιν ζηε δηεξγαζία απηή απνηεινύλ ε ζέζπηζε Πνιηηηθήο γηα ηελ
Πνηόηεηα, ν θαζνξηζκόο ζηόρσλ βάζεη απηήο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε
ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 11 παξαθνινύζεζε – αμηνιόγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ, κε θαηάιεμε ηελ αλαζθόπεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο από ηε δηνίθεζε βάζεη ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ εθαξκνγή
ηνπ ζπζηήκαηνο, από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη από ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ
επηζεσξήζεσλ. Ζ κεζνδνινγία απηή είλαη ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα κε ηα βήκαηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ σο εμήο:
α

Αλαγλώξηζε ησλ δηεξγαζηώλ (ζηνηρείσλ) πνπ απαηηνύληαη γηα ην

ζύζηεκα.
β. Πξνζδηνξηζκόο ηεο ινγηθήο ξνήο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ
παξαπάλσ ζηνηρείσλ.
γ. Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ θαη κεζόδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη έιεγρν θάζε
ζηνηρείνπ (όπσο αλάγθεο ζε δηαδηθαζίεο, νδεγίεο εξγαζίαο ή άιιεο κνξθήο ηεθκεξίσζε,
ππεπζπλόηεηεο, απαηηνύκελα δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απαηηνύκελσλαξρείσλ).
δ.
Δμαζθάιηζε όηη ν ηξόπνο πνπ ζρεδηάζηεθε λα ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα
ππνζηεξίδεηαη από ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο (αλζξώπηλν δπλακηθό, ηεθκεξίσζε,
πιεξνθνξίεο).
ε.
Παξαθνινύζεζε θαη αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα από ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία, ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, θαη ηελ
αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο επηδόζεηο ηνπο.
ζη. Δθαξκνγή δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ
ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ
ΣΜΖΜΑ 11
ΓΟΜΖ
1.

Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη από:
α.

Σε δήισζε Πνιηηηθήο γηα ηελ Πνηόηεηαο θαη δήισζε ησλ ζηόρσλ

β.

Σν Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.

Πνηόηεηαο.

γ.
Σηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ απαηηνύληαη από ην
πξόηππα ΔΝ 45011 θαη ISO 9001, αιιά θαη εθείλεο πνπ ζεσξνύληαη από ην ζύζηεκα όηη
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό, ιεηηνπξγία, θαη έιεγρν ησλ
δηεξγαζηώλ ηεο θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ (Πίλαθαο 1).
δ. Σα αξρεία πνπ απαηηνύληαη από ηα πξόηππα ΔΝ 45011 θαη ISO 9000
ζύκθσλα θαη κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 12 2. Ζ δνκή ηεο ηεθκεξίσζεο πξαθηηθά παξνπζηάδεη ηελ ππξακηδηθή κνξθή πνπ
απνηππώλεηαη παξαθάησ:

ΔΠΗΠΔΓΟ Η: Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
ΔΠΗΠΔΓΟ ΗΗ: Γηαδηθαζίεο πζηήκαηνο

ΔΠΗΠΔΓΟ ΗΗΗ: Άιιεο Οδεγίεο

ΔΠΗΠΔΓΟ ΗV: Έληππα / Αξρεία

ΣΜΖΜΑ 12
ΑΝΑΛΤΖ
1.

Δγτειρίδιο Γιατείριζης Ποιόηηηας

Πεξηγξάθεη ηελ έθηαζε θαη ηε δνκή ηνπ ΓΠ, αλαθέξεη θαη αηηηνινγεί
επηηξεπόκελεο εμαηξέζεηο πνπ γίλνληαη ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ,
πεξηγξάθεη ή αλαθέξεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ πνπ αλήθνπλ ζην
ΓΠ.
2.

Γιαδικαζίες

Πεξηγξάθνπλ ηνλ ζπζηεκαηηθό ηξόπν κε ηνλ νπνίν εθηεινύληαη νη
δξαζηεξηόηεηεο ή νη δηεξγαζίεο ηνπ ΓΠ. Οη Γηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα δηαδηθαζηώλ ηνπ Δγρεηξηδίνπ
ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ δηεξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο
θαίλεηαη ζην δηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο δηεξγαζηώλ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
3.

Λοιπές Οδηγίες

Πεξηγξάθνπλ κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, ή παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ.
4.

Αρτεία

Έγγξαθα πνπ παξέρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο
πνπ εθηεινύληαη ή ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη θαη απνδεηθλύνπλ ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ηππνπνηεκέλα
έληππα, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπιινγή θαη απνηύπσζε ησλ απαηηνύκελσλ δεδνκέλσλ
ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΣΜΖΜΑ 13
ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΩΝ
1. Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο είλαη δπλακηθό, αλαπξνζαξκόδεηαη έηζη ώζηε λα
απεηθνλίδεη πάληνηε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ηεξείηαη
πξαθηηθό, επέιηθην θαη θηιηθό σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ από ην πξνζσπηθό πνπ ην
εθαξκόδεη, πάληα κέζα ζην πιαίζην ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ
θαη ηεο λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο δηνίθεζεο.
2.

Ο έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ αθνξά ζηα εμήο:
α.

Σελ έγθξηζε ησλ εγγξάθσλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπο.

β.
Σελ αλαζθόπεζε θαη ελεκέξσζή ηνπο όπνηε απαηηείηαη θαη ηελ
επαλέγθξηζή ηνπο.
γ. Σε δηαζθάιηζε όηη νη κεηαβνιέο θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε αλαζεώξεζεο
ησλ εγγξάθσλ είλαη αλαγλσξίζηκε.
δ.

Σε δηαζθάιηζε όηη ζηα ζεκεία ρξήζεο ππάξρνπλ νη ζσζηέο εθδόζεηο ησλ

εγγξάθσλ.
ε.
Σε δηαζθάιηζε όηη ηα έγγξαθα παξακέλνπλ επαλάγλσζηα θαη εύθνια
αλαγλσξίζηκα.
ζη. Σε δηαζθάιηζε όηη έγγξαθα εμσηεξηθήο πξνέιεπζεο αλαγλσξίδνληαη θαη
ε δηαλνκή ηνπο γίλεηαη ειεγρόκελα.
δ.
Σελ πξόιεςε αθνύζηαο ρξήζεο παξσρεκέλσλ εγγξάθσλ, θαη ηελ
εθαξκνγή θαηάιιειεο αλαγλώξηζεο ηέηνησλ εγγξάθσλ εθόζνλ δηαηεξνύληαη γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν.
3.
Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο θαιύπηνληαη από ηηο δηεπζεηήζεηο ηεο
αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεη επίζεο ηε δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ
εγγξάθσλ θαη ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 14
ΔΛΔΓΥΟ ΑΡΥΔΗΩΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σα Αξρεία Πνηόηεηαο δηαηεξνύληαη κε ζθνπό λα παξέρνπλ απόδεημε
ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο θαζώο επίζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΓΠ. Ζ δηαηήξεζε ησλ Αξρείσλ Πνηόηεηαο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
Απαηηείηαη ηα Αξρεία Πνηόηεηαο λα είλαη επαλάγλσζηα, εύθνια αλαγλσξίζηκα θαη
αλαθηήζηκα. Ζ δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ηα αξρεία
αλαγλσξίδνληαη, απνζεθεύνληαη, θπιάζζνληαη θαη αλαθηώληαη ηόζν θαηά ηηο εζσηεξηθέο
επηζεσξήζεηο πνηόηεηαο ππό ηνλ Δπηζηνιέα όζν θαη θαηά ηελ εηήζηα ζύγθιεζε
ζπκβνπιίνπ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 14 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε
ΓΔΜΔΤΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΣΜΖΜΑ 15
ΓΔΜΔΤΖ
Ζ αλώηαηε δηνίθεζε ηνπ ΠΤΔΚ δεζκεύεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, θαζώο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ
αλαιύεηαη ζην ηκήκα 16.
ΣΜΖΜΑ 16
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
1.
Δπηθνηλσλία – δηάρπζε εληόο ηνπ νξγαληζκνύ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε
επίηεπμε ησλ απαηηήζεσλ ηόζν ησλ αηηνύκελσλ θνξέσλ, όζν θαη ηεο λνκνζεζίαο (θεθ.
Ζ).
2.
Καζηέξσζε πνιηηηθήο πνηόηεηαο πνπ ζα απνηειεί παξάιιεια θαη πιαίζην γηα
ηελ ζέζπηζε ζηόρσλ πνηόηεηαο (θεθ. Θ).
3.
Γηαζθάιηζε όηη ζεζπίδνληαη νη θαηάιιεινη ζηόρνη ζηα δηάθνξα επίπεδα θαη
δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ, (θεθ. Η).
4.

Γηελέξγεηα αλαζθνπήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (θεθ. ΗΒ).

5.
Δμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ (αλζξώπηλνη,
πιηθνί θαη νηθνλνκηθνί πόξνη) γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο (ηκήκα 29).
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ
ΔΣΗΑΖ ΣΟΝ ΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ
ΣΜΖΜΑ 17
ΚΑΣΑΝΟΖΖ
1.
Ζ θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνο αμηνιόγεζε θνξέσλ είλαη θπξίαξρεο
ζεκαζίαο, θαζώο επηηξέπεη ζην ΠΤΔΚ λα θαζνξίδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ, λα ζέηεη
ζηόρνπο, λα πξνζαξκόδεη ηηο δηάθνξεο δηεξγαζίεο ηεο θαη ην ίδην ην ζύζηεκα κε ην νπνίν
ηηο δηαρεηξίδεηαη, ώζηε ηειηθά λα επηηπγράλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή θαη ππέξβαζή ηνπο.
2.
Ζ θαηαλόεζε απηή πεγάδεη από ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ησλ ηερληθώλ
εμειίμεσλ ζηνπο ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ΠΤΔΚ, ηελ ζπλερή επηθνηλσλία ησλ
ζηειερώλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ηνπο αηηνύληεο.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 15 ΣΜΖΜΑ 18
ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Οη εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ αηηνύλησλ αμηνιόγεζε / πηζηνπνίεζε
πξνζδηνξίδνληαη πξηλ από ηελ θαηάιεμε ζε ζπκθσλία ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
αλαζθόπεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ζρεηηθώλ θνξέσλ (ηκήκα 32). Σν ζύζηεκα κεξηκλά
γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ, έηζη ώζηε λα δηαπηζηώζεη ηπρόλ
αδπλακίεο ζηελ θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ή ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο (θεθ ΗΣ).
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
ΣΜΖΜΑ 19
ΚΑΘΟΡΗΜΟ
1. Ζ πνιηηηθή ηνπ ΠΤΔΚ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ
εγρεηξίδην (θεθ. Γ). Ο Δπηζηνιέαο ΓΤΚ έρεη ηελ επζύλε γηα ηνλ θαζνξηζκό Πνιηηηθήο
Πνηόηεηαο ζύκθσλεο κε ηηο επηδηώμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ λα παξέρεη πιαίζην
πξνζδηνξηζκνύ θαη αλαζθόπεζεο ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο. Ζ Πνιηηηθή γηα ηελ Πνηόηεηα
θαη ε αθνζίσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε απηή δηαηππώλεηαη θαη γίλεηαη γλσζηή ζηα ζηειέρε ηνπ
ζπζηήκαηνο κέζα από ην παξόλ εγρεηξίδην.
2.
Ο Δπηζηνιέαο ΓΤΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή Γηνηθήζεσο είλαη
ππεύζπλνη γηα ηε δηάρπζε θαη απνζαθήληζε ηνπ ηξόπνπ επίηεπμήο ηεο θπξίσο κέζα από
αλαθνηλώζεηο πξνο ην πξνζσπηθό, από άιιεο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο γίλεηαη
ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ή ηέινο κέζα από ηελ παξνρή ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο.
ΣΜΖΜΑ 20
ΔΠΗΚΤΡΩΖ
Ζ ίδηα ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο απνηειεί ζέκα πξνο ζύζθεςε θαη επηθύξσζε ζηα
ηαθηηθά πκβνύιηα Βειηηώζεσο / Δλζηάζεσλ ζηα νπνία αλαζθνπείηαη γεληθόηεξα ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. αλ απνηέιεζκα κπνξεί ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο λα
ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια όπνηε ππάξρεη αλάγθε ώζηε λα είλαη πάληνηε επζπγξακκηζκέλε
κε ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η
ΥΔΓΗΑΖ
ΣΜΖΜΑ 21
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Σν ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ δηαζθαιίδεη όηη νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη γηα ηελ πνηόηεηα
έρνπλ θαζηεξσζεί κε ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ΠΤΔΚ ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο θαη αλαζθνπνύληαη ηνπιάρηζηνλ θάζε
εμάκελν γηα ηελ θαηαιιειόηεηά ηνπο. Οη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη είλαη κεηξήζηκνη θαη
ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 16 αλαζεσξνύληαη ζε θάζε Αλαζθόπεζε από ην ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ αλάινγα κε ηελ
απνδνηηθόηεηα ηνπο.
ΣΜΖΜΑ 22
ΥΔΓΗΑΖ ΓΠ
Σν ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ δηαζθαιίδεη όηη :
α. Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο έρεη ζρεδηαζζεί θαη εθαξκνζζεί κε ζθνπό ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ πνηόηεηαο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνηύπσλ
ΔΝ 45011 θαη ISO 9001:2008.
β.
Ζ ζρεδίαζε ηεο πνηόηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηε ζρεδίαζε
θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγώλ πνπ επεξεάδνπλ ην ζύζηεκα πνηόηεηαο θαη ηαπηόρξνλα
ιακβάλεηαη πξόλνηα ώζηε νη αιιαγέο απηέο λα κελ αιινηώλνπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ ΓΠ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΑ
ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΤΔΚ
ΣΜΖΜΑ 23
ΔΤΘΤΝΔ/ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ
1.
Έρεη θαηαξηηζζεί Οξγαλόγξακκα, ην νπνίν απεηθνλίδεη ηηο ζέζεηο θαη ηελ
ηεξάξρεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ. Σν νξγαλόγξακκα απηό
αλαζεσξείηαη θαη εγθξίλεηαη από ην ΒΔ σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπ. ην ηέινο ηνπ
Δγρεηξηδίνπ Πνηόηεηαο θαίλεηαη, ην ηζρύνλ Οξγαλόγξακκα ηνπ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ.
2.
Οη πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ππεπζπλόηεηεο θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο γηα θάζε κία από ηηο ζέζεηο ηνπ Οξγαλνγξάκκαηνο, πνπ εκπιέθνληαη ζην
ΓΠ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΟΛ/ΓΤΚ.
3.
Σα αλσηέξσ έγγξαθα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ΠΤΔΚ, κε
ζθνπό λα γλσξίδνπλ ηηο ππεπζπλόηεηεο θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο.
ΣΜΖΜΑ 24
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
Ο Γηνηθεηήο έρεη νξίζεη κε απόθαζή ηνπ ππεύζπλν ηνπ ΠΤΔΚ ζε ζέκαηα
Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο ηνλ Τπεύζπλν Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (ΤΓΠ-Δπηζηνιέα ΓΤΚ),
πνπ έρεη ηηο αθόινπζεο ππεπζπλόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο :
α.
Γηαζθαιίδεη όηη νη δηεξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην ΓΠ έρνπλ
θαζηεξσζεί θαη εθαξκόδνληαη.
β. Δλεκεξώλεη εγγξάθσο ηνλ Γηνηθεηή γηα ηελ απόδνζε ηνπ ΓΠ θαη γηα ηηο
αλαγθαίεο βειηηώζεηο.
γ.
Φξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΠΤΔΚ επί ησλ απαηηήζεσλ ησλ ππό
πηζηνπνίεζε αηηνύκελσλ θνξέσλ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 17 δ.
Δλεξγεί σο ζύλδεζκνο ηνπ ΠΤΔΚ κε ηξίηνπο, όπσο π.ρ. νη ππό
πηζηνπνίεζε θνξείο ή νη Δπηζεσξεηέο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζην ΓΠ.
ΣΜΖΜΑ 25
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ
Έρνπλ θαζνξηζηεί δίαπινη θαη δηεξγαζίεο γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ
ζηειερώλ ηνπ ΠΤΔΚ. Σα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
Αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθόηεξεο κεζόδνπο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ
ΓΠ πεξηιακβάλνληαη:
α.

πζθέςεηο (Α θαη ΔΜ).

β.

Αλαζθόπεζε από ην ΒΔ.

γ. Γηαλνκή ησλ Πξαθηηθώλ ησλ Αλαζθνπήζεσλ, κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
ξεηά θαη κε ζαθήλεηα πξνβιέπεηαη.
δ.

Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο.

ε.

Άιιεο ζπλήζεηο εξγαζηαθέο επηθνηλσλίεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΒ
ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΠΤΔΚ-ΔΝΣΑΔΗ
ΣΜΖΜΑ 26
ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΑΝΑΚΟΠΖΖΔΩΝ-ΔΝΣΑΔΩΝ

1.
Σν ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ αλαζθνπεί ην ΓΠ ηνπιάρηζηνλ θάζε εμάκελν θαηά ηηο
ζπζθέςεηο αλαζθόπεζεο ζύκθσλα κε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ. Μέζσ ηεο αλαζθόπεζεο
εθηηκάηαη θαηά πόζν εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε θαηαιιειόηεηα, ε επάξθεηα θαη ε
απνδνηηθόηεηα ηνπ ΓΠ θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δπλαηόηεηεο θαη νη επθαηξίεο γηα βειηίσζε
θαζώο θαη νη αλαγθαίεο αιιαγέο. Καηά ηηο αλαζθνπήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΒΔ ηνπ
ΠΤΔΚ, ηεξνύληαη πξαθηηθά.
2.
Σν ΒΔ ηνπ ΠΣΔΚ ζπγθαιείηαη ζε ζύζθεςε εθηάθησο θαη όηαλ απαηηεζεί
θαηόπηλ δηαηαγήο Γηνηθεηνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ελζηάζεσλ, παξαπόλσλ θαη δηαθνξώλ
είηε από ην εζσηεξηθό ηνπ ΠΤΔΚ είηε από εμσηεξηθνύο θνξείο. Αλάινγα κε ην πόξηζκα
ηνπ πξαθηηθνύ πνπ ζπληάζζεηαη αλαιακβάλνληαη ζπγθεθξηκκέλεο ελέξγεηεο από ηα
αξκόδηα επηηειθά όξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηε ΜΓ
0-6/10/ ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 27
ΔΗΔΡΥΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
Ζ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ ΓΠ θαηά ηελ αλαζθόπεζε από ην ΒΔ ηνπ
ΠΤΔΚ βαζίδεηαη ζηελ αλαζθόπεζε εηζεξρόκελσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα:
α.

Απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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β.

Πιεξνθνξίεο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.

γ.

Καηάζηαζε Πξνιεπηηθώλ θαη Γηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ.

δ.
ΠΤΔΚ.
ΓΠ.

ε.
ζη.

Δπαθόινπζεο ελέξγεηεο από πξνεγνύκελεο Αλαζθνπήζεηο ηνπ ΒΔ ηνπ
Πξνγξακκαηηζκέλεο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ην
πζηάζεηο γηα βειηίσζε.
ΣΜΖΜΑ 28
ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαζθνπήζεσλ, ην ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ πξνζδηνξίδεη ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθά κε ηα αθόινπζα ζέκαηα :
α. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ΓΠ θαη ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ.
β. Βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο/Πηζηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ.
γ. Αλάγθεο ζε πόξνπο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΡΩΝ
ΣΜΖΜΑ 29
ΓΗΑΘΔΖ ΠΟΡΩΝ
1. Σν ΠΤΔΚ αλέπηπμε θαη ρξεζηκνπνηεί ΓΠ, ην νπνίν είλαη ζε ζπκθσλία κε ηα
Πξόηππα EN 45011 θαη ISO 9001:2008, σο απνηέιεζκα ηεο δέζκεπζεο ηνπ Γηνηθεηή θαη
ηεο δηάζεζεο ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη θαη λα βειηηώλεηαη ην
ΓΠ, ε ΓΤΚ πξνζδηνξίδεη θαη παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο, κε ζθνπό επίζεο, ηελ
ηθαλνπνίεζε
ησλ
ππό
πηζηνπνίεζε
θνξέσλ
κέζσ
ησλ
δηαδηθαζηώλ
αμηνιόγεζεο/πηζηνπνίεζεο.
ΣΜΖΜΑ 30
ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ
1.
Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί όηη ην πξνζσπηθό είλαη ηθαλό γηα ηελ εξγαζία
ηελ νπνία εθηειεί, έρνπλ ζπληαρζεί Κξηηήξηα Πξνζόλησλ Πξνζσπηθνύ θαηά ηέηνηνλ
ηξόπν, ώζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα θάζε ζέζε πνπ
επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο Αμηνιόγεζεο / Πηζηνπνίεζεο Τπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο. Σα
πξνζόληα πεξηιακβάλνπλ ηηο απαηηήζεηο κόξθσζεο, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο. Σα
θαηάιιεια πξνζόληα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε, δηαζθαιίδνπλ ηθαλά

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 19 πξόζσπα γηα ηελ αληίζηνηρε ζέζε. Σα ΚΠΠ πεξηγξάθνληαη ζηε ΜΓ 0-6/10 θαζώο θαη ζε
άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ.
2.

Ηκανόηηηα, ενημέρωζη και εκπαίδεσζη

Ζ Γηεύζπλζε Γηνηθήζεσο δηαηεξεί αξρείν ησλ πξνζόλησλ γηα θάζε
ζπκκεηέρνληα. Δάλ δηαπηζησζνύλ απνθιίζεηο κεηαμύ ησλ πξνζόλησλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηεο ζέζεο, ηόηε παξέρεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ή ιακβάλεηαη άιιν
πξόζθνξν κέηξν ώζηε λα απνθηήζεη ν ζπκκεηέρσλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα γηα ηε
ζέζε. Σέινο, εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ελεξγεηώλ πνπ έγηλαλ πξνο ην ζθνπό
απηό. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηεο πξαγκαηνπνηείηαη
ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 31
ΤΠΟΓΟΜΖ
1.
ην πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ
απαηηνύκελσλ πόξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαη θαη απνθάζεηο
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαηήξεζε ηεο απαηηνύκελεο ππνδνκήο (θηηξηαθήο,
εξγαζηαθνύο ρώξνπο,εμνπιηζκό, ππεξεζίεο όπσο κεηαθνξέο, θιπ) γηα ηελ επίηεπμε
ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντόληνο. Σα ζέκαηα γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε
ελεξγεηώλ γηα ηε δηαηήξεζε, ζπκπιήξσζε, αληηθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο
ππνδνκήο θαη ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ εμεηάδνληαη θαη ζην πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο από
ηε Γηνίθεζε θαη είλαη βαζηθό κέιεκα ηνπ ΤΓΠ.
2. Ζ ζπληήξεζε θαη πξνθύιαμε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ εξγαζηαθνύ ρώξνπ είλαη
επζύλε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο. Σν πξνζσπηθό ελεκεξώλεηαη γηα ζέκαηα
αζθαιείαο, ελώ νη εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη από ην πξνζσπηθό γίλνληαη θάησ από ηνπο
επηβεβιεκέλνπο θαλόλεο αζθαιείαο.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΣΜΖΜΑ 32
ΣΑΓΗΑ
Σν ΠΤΔΚ αλάπηπμε θαη εθαξκόδεη ηηο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο όπσο απηεο
πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ. Δπηγξακκαηηθά ηα ζηάδηα πηζηνπνίεζεο
ησλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο ηνπ αηηνύκελνπ θνξέα είλαη σο εμήο:
α.

Αξρηθή επηθνηλσλία.

β.

Τπνβνιή αίηεζεο.

γ.

Δμέηαζε ππνβαιιόκελσλ εγγξάθσλ.

δ.

Οξηζκόο αμηνινγεηώλ

ε.

Δθπόλεζε πξνγξάκκαηνο αμηνιόγεζεο.

ζη.

Δηζαγσγηθή πλεδξίαζε.

δ.

Αμηνιόγεζε.

ε.

Καηαιεθηηθή πλεδξίαζε.

ζ.

ύγθιεζε Α.

η.

Απόθαζε γηα πηζηνπνίεζε από Γ/ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 33
ΡΟΖ

Ζ ξνή ησλ δηαδηθαζηώλ θαζνξίδεηαη αλάινγα θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπ
αηηνύληα, θαζώο θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιόγεζεο.
Δπηγξακκαηηθά ζην Γηάγξακκα 2 θαίλεηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δηεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπ
αηηνύληνο θαη ηνπ ΠΠΚ. Αλαιπηηθά ηα ζηάδηα θαη νη όξνη πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθνληαη
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.

`

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΣΜΖΜΑ 34
ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ/ΔΠΑΝΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
1. Ζ πηζηνπνίεζε πνπ ρνξεγείηαη από ηε ΓΤΚ ηζρύεη γηα έλα ρξόλν, αιιά
επεθηείλεηαη θαηόπηλ εθηάθησλ ή ηαθηηθώλ επαλαμηνινγήζεσλ γηα αθόκε έλα ρξόλν από
ηε εκεξνκελία επαλαμηνινγήζεσο θαη’αληηζηνηρία.
2. Γηα ην ιόγν απηό ν αηηνύκελνο θνξέαο γηα πηζηνπνίεζε αηηεί θάζε ρξόλν από
ηε ΓΤΚ επαλαμηνιόγεζε εθηόο θαη αλ δηέιζεη επηηπρώο έθηαθηε επαλαμηνιόγεζε.
ΣΜΖΜΑ 35
ΑΝΑΣΟΛΖ/ΑΡΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
1.
Καηά ηηο επαλαμηνινγήζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζνύλ δηαθνξέο
από ηελ παξνύζα δηαηαγή ή άιια ζρεηηθά θαλνληζηηθά πξόηππα ζηα νπνία έρεη ήδε
αμηνινγεζεί επηηπρώο, ηόηε ε πηζηνπνίεζε ηνπ παύεη λα ηζρύεη, κέρξη λα απνθαηαζηαζνύλ
νη δηαθνξέο απηέο.
2.
Δάλ ν απαηηνύκελνο ρξόλνο απνθαηάζηαζεο ησλ δηαθνξώλ απηώλ είλαη
πεξηζζόηεξνο από 30 εκέξεο, ηόηε ε πηζηνπνίεζε ηνπ αλαθαιείηαη θαη ν θνξέαο πξέπεη
λα ππνβάιιεη εθ λένπ αίηεζε γηα αμηνιόγεζε/πηζηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 06/10/ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 36
ΜΖ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ
Ο πηζηνπνηεκέλνο θνξέαο εθπαίδεπζεο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί
όηη είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζε δηαθνξεηηθή θαηεύζπλζε ηνπ ΠΤΔΚ πέξαλ απηήο πνπ
αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ή λα θάλεη αληηθαλνληθή ρξήζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ
ηνπ θαζ' νηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν ζύκθσλα κε ηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
ΣΜΖΜΑ 37
ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΩΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ
ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Σν ΠΤΔΚ δεζκεύεηαη γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ ή/θαη ησλ
Πηζηνπνηεκέλσλ Φνξέσλ Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ web site ηεο ή/θαη καδηθνύ e-mail ζηελ
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο ή αιιαγήο ηνπ ζρεηηθώλ
πξνηύπσλ ηoπ Δ.Τ.Γ. ή ΔΛ.ΟΣ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0
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ΣΜΖΜΑ 38
ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ
Ο αηηνύληαο αμηνιόγεζε ελεκεξώλεηαη από ηε ΓΤΚ όηη ηα πξνζσπηθά ηνπ
δεδνκέλα ζα δηαζθαιηζζνύλ ζύκθσλα κε ηα ππό ηνπ λόκνπ 2472/1997 πξνβιεπόκελα,
όπσο ν λόκνο απηόο ηζρύεη ζήκεξα κε όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαη ζπλάδεη κε ηηο
αληίζηνηρεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο. ε πεξίπησζε δεκνζίεπζεο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έγγξαθε, κέζσ email, ξεηή θαη ζαθήο
ζπλαίλεζε ηνπ ππνςεθίνπ κεηά από πξνεγεζείζα έγγξαθε, κέζσ email, αηηηνινγεκέλε
αίηεζε ηνπ Γξαθείνπ Πηζηνπνίεζεο Τπεξεζηώλ Δθπαίδεπζεο Καηαδύζεσλ ηεο ΓΤΚ πξνο
ηνλ ππνςήθην.
ΣΜΖΜΑ 39
ΜΖΣΡΩΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΩΝ
1. Σν Μεηξών Πηζηνπνηεκέλσλ Πξνζώπσλ ηνπ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ παξέρεη ηηο
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθάζηνηε πηζηνπνηεκέλν θνξέα:
α.

Ολνκαηεπώλπκν/ζηνηρεία λνκηθήο θύζεσο πηζηνπνηεκέλνπ θνξέα.

β.

Δπξσπατθό Πξόηππν.

γ.

Αξηζκόο Πηζηνπνηεηηθνύ.

δ.

Ζκεξνκελία έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ.

ε.

Ζκεξνκελία επηηήξεζεο πηζηνπνηεηηθνύ.

ζη.

Ζκεξνκελία επαλαπηζηνπνίεζεο.

2.
ην ελ ιόγσ Μεηξών ππάξρεη δπλαηόηεηα πξόζβαζεο νπνηνπδήπνηε
πξνζώπνπ έρεη απνδεδεηγκέλν έλλνκν ζπκθέξνλ θαη πάληνηε κε ηε ξεηή θαη ζαθή
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ΒΔ θαηόπηλ εγγξάθνπ, κέζσ email, αηηήκαηνο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 23 ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΩΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ
ΣΜΖΜΑ 40
ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΣΩΝ ΑΗΣΟΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΔΩΝ ΓΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
1. Έλαο από ηνπο ηξόπνπο κέηξεζεο ηεο απόδνζεο ηνπ ΓΠ γηα ηε ΓΤΚ είλαη θαη
ε παξαθνινύζεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ αληίιεςε ησλ ππό
πηζηνπνίεζε θνξέσλ σο πξνο ην θαηά πόζνλ ην ΠΤΔΚ έρεη αληαπνθξηζεί ζηηο
απαηηήζεηο ηνπο.
2.

Ζ κέζνδνο απόθηεζεο θαη ρξήζεο απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε αθόινπζε:

α.
Μέζσ ηεο θαηαγξαθήο, αλάιπζεο θαη αληαπόθξηζεο ζηηο παξαηεξήζεηο
ησλ ππό πηζηνπνίεζε θνξέσλ.
β.
Μέζσ ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ ππάξρεη από ηε ζπκπιήξσζε εληύπσλ
ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κε κέξηκλα ηνπ αηηνύκελνπ θνξέα γηα πηζηνπνίεζε.
γ.
Μέζσ ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ απνθηάηαη θαηά ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ ΤΓΠ
κε ηνπο ππό πηζηνπνίεζε θνξείο.
δ.
Μέζσ ηνπ ζπιινγηθνύ Οξγάλνπ, ζην νπνίν αληηπξνζσπεύνληαη ηα
ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ην νπνίν νλνκάδεηαη πκβνύιην Δλδηαθεξνκέλσλ Μεξώλ (ΔΜ)
θαη δηαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία ηνπ ΠΤΔΚ ζύκθσλα κε ηελ ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
3.
Όιε απηή ε πιεξνθόξεζε αμηνπνηείηαη ζηηο πζθέςεηο Αλαζθόπεζεο από ην
ΒΔ ή ζε άιιεο αλάινγεο ζπζθέςεηο κε ζθνπό ηε ιήςε απαξαίηεησλ απνθάζεσλ γηα ην
ΠΤΔΚ. Δπίζεο, απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθώλ θαη
πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ΓΠ θαη λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε
ησλ ππό πηζηνπνίεζε θνξέσλ.
ΣΜΖΜΑ 41
ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ /
ΔΛΔΓΥΟ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
1. Ο Δπηζηνιέαο πξαγκαηνπνηεί εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, θαηά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, κε ζθνπό λα δηαπηζηώζεη εάλ ην ΓΠ :
α.
πκκνξθώλεηαη κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο δηεπζεηήζεηο, κε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ, θαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠ, πνπ έρεη θαζηεξσζεί.
β.

Αλ εθαξκόδεηαη απνηειεζκαηηθά.

γ.

Αλ δηαηεξείηαη.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 24 2. Σα θξηηήξηα ησλ εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ, θαζώο επίζεο ην εύξνο, ε
ζπρλόηεηα, νη κέζνδνη, νη ππεπζπλόηεηεο θαη νη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ
πξαγκαηνπνίεζεο εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ, πξνζδηνξίδνληαη ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ.
3. Ο ζπκκεηέρσλ πνπ έρεη δερζεί εζσηεξηθή επηζεώξεζε είλαη ππεύζπλνο γηα λα
ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κε
ζπκκνξθώζεσλ, πνπ εληνπίζζεθαλ, θαζώο θαη ησλ αηηίσλ ηνπο.
ΣΜΖΜΑ 42
ΑΝΑΛΤΖ / ΜΔΣΡΖΖ
1.
Σν ΠΤΔΚ ζέηεη ζηόρνπο γηα ηελ Πνηόηεηα ζε θαηάιιεια επίπεδα κε ζθνπό
λα εμαζθαιίζεη πιήξε επνπηεία ησλ δηεξγαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο
Πνηόηεηαο. Οη ζηόρνη είλαη κεηξήζηκνη θαη παξαθνινπζνύληαη κέζσ ηεο κέηξεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πθίζηαληαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία γηα ηελ εμαγσγή
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπ ΓΠ.
2.
Σα θύξηα ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνύληαη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ, ε ζπκκόξθσζε ησλ πινπνηνύκελσλ έξγσλ πξνο ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαηά πεξίπησζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηάζεηο ησλ
δηεξγαζηώλ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απνηεινύλ αληηθείκελν δηεξεύλεζεο ζην
πιαίζην ηεο αλαζθόπεζεο από ηε Γηνίθεζε.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΕ
ΒΔΛΣΗΩΖ
ΣΜΖΜΑ 43
ΓΗΑΡΚΖ ΒΔΛΣΗΩΖ
Σν ΠΤΔΚ βειηηώλεη ζπλερώο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ΓΠ κέζσ ηεο
πνιηηηθήο γηα ηελ πνηόηεηα, ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ, ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο/αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ,
ησλ δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ, θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ αλαζθνπήζεσλ
από ην ΒΔ ηνπ ΠΤΔΚ.
ΣΜΖΜΑ 44
ΓΗΟΡΘΩΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Σν ΠΤΔΚ πξνρσξεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε ησλ
αηηηώλ ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ, ώζηε λα πξνιακβάλεηαη θαη λα αίξεηαη ε επαλεκθάληζή
ηνπο. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο είλαη αλάινγεο πξνο ηηο επηπηώζεηο ησλ κε
ζπκκνξθώζεσλ πνπ εληνπίζζεθαλ θαη ζπγθεθξηκκέλα αληινύληαη κέζα από:
α.
Αλαζθόπεζε ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ παξαπόλσλ ησλ ππό πηζηνπνίεζε θνξέσλ).

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 25 β.

Πξνζδηνξηζκό ησλ αηηηώλ ησλ κε ζπκκνξθώζεσλ.

γ.
Αμηνιόγεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ όηη νη κε
ζπκκνξθώζεηο δελ ζα επαλαιεθζνύλ.
δ.

Πξνζδηνξηζκό θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ.

ε.

Αλαζθόπεζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ ιεθζεί.

ΣΜΖΜΑ 45
ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Σν ΠΤΔΚ πξνζδηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηώλ ησλ
πηζαλώλ κε ζπκκνξθώζεσλ πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ηνπο. Οη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο
είλαη αλάινγεο πξνο ηηο επηπηώζεηο ησλ πηζαλώλ πξνβιεκάησλ θαη πεξηιακβάλνπλ:
α.

Πξνζδηνξηζκό ησλ πηζαλώλ κε ζπκκνξθώζεσλ θαη ησλ αηηηώλ ηνπο.

β. Δθηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ελέξγεηεο πξνο απνηξνπή επαλάιεςεο ησλ κε
ζπκκνξθώζεσλ.
γ.

Πξνζδηνξηζκό θαη εθαξκνγή απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ.

δ.

Σήξεζε αξρείσλ ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.

ε.

Αλαζθόπεζε ησλ πξνιεπηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

- 26 ΠΗΝΑΚΔ
1. ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ
Α/Α
1.

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΛΛΑΓΩΝ/ΔΝΖΜΔΡΩΖ

2.

4.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ
ΥΟΡΖΓΖΖ, ΓΗΑΣΖΡΖΖ, ΔΠΔΚΣΑΖ,
ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΚΛΖΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΩΝ

5.

ΠΔΡΗ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΔΩ

6.

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΒΔΛΣΗΩΔΩ

7.

ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΣΑΔΩΝ

8.

ΠΔΡΗ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ

9.

ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ

10.

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΡΥΔΗΩΝ

11.

ΥΡΖΖ ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ

3.

ΠΟΤ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ
Παξάξηεκα «Α»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκαηα «Β»,
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Γ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Γ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Δ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Δ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Δ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Δ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Σ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ
Παξάξηεκα «Ε»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ,
Γηαηάμεηο Ναπηηθνύ,
ΚΑ
Παξάξηεκα «Ζ»
ζηε ΜΓ 0-6/10/ΓΤΚ

2. ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ
ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΤΚ
EN 45011
ISO 9001:2008
EN 14153-1/2/3
EN 14413-1/2
ΓΗΑΣΑΞΔΗ Π.Ν.
ΤΣΖΜΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΜΟΝΗΜΖ ΓΗΑΣΑΓΖ 0-6/10/ ΓΤΚ
ΚΑ
ISO 8408:1994
ΟΓΖΓΟ ISO/IEC 2 :1996
ISO 10013 : 2001

ΔΓΠ ΠΤΔΚ ηεο ΓΤΚ
ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ : 0

