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Πολιτική ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

 

Βασικός στόχος του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της ΡΙΖΑ-

ΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ αποτελεί η δηµιουργία βάσης 

για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διεργασιών του, 

έχοντας πάντα ως γνώµονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και 

των προσδοκιών των υποτρόφων – οικοτρόφων µαθητών/µαθητριών, 

πολιτών - ωφελουµένων, στο µέγιστο δυνατό βαθµό.  

 
Για την υλοποίηση των παραπάνω, η ∆ιοίκηση υποστηρίζει και εφαρ-

µόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το 

∆ιαχειριστικό Σύστηµα του Ιδρύµατος, καθιερώνοντας αντικειµενι-

κούς σκοπούς για την Ποιότητα, βασιζόµενη στην αµέριστη και εποι-

κοδοµητική συνεργασία τόσο των εργαζοµένων της όσο και των συνερ-

γατών της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 

 
Οι βασικές αρχές, έτσι όπως αυτές εκφράζονται µέσα στις διαδικασίες 

του ∆ιαχειριστικού Συστήµατος Ποιότητας της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ είναι: 

 

 Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών χρησιµοποιώντας µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνω-

σία και τον εξοπλισµό. 

 Η ικανοποίηση κατά το δυνατόν των απαιτήσεων και προσδοκιών 

των µαθητών, πολιτών, των φορέων των περιοχών δράσης της και 

των τοπικών πληθυσµών. 

 Η τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων. 



 Η τήρηση προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων των ∆ράσεων - Έργων, 

όπως αυτές έχουν συµφωνηθεί, µε σκοπό την αύξηση της ικανο-

ποίησής των µαθητών, πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. 

 Η απόλυτη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των Εθνικών 

/ Συγχρηµατοδοτούµενων / Ευρωπαϊκών  Προγραµµάτων και 

∆ράσεων. 

 Η εποικοδοµητική συνεργασία µε το σύνολο των συνεργατών. 

 Η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Η διερεύνηση αιτιών των µη συµµορφώσεων ή των παραπόνων των 

ενδιαφεροµένων µερών και ο περαιτέρω καθορισµός διορθωτικών 

ενεργειών. 

 Η διασφάλιση της διαθεσιµότητας, τη ακεραιότητας και της εµπι-

στευτικότητας των πληροφοριών - δεδοµένων που παράγονται, 

λαµβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων – δράσεων που 

υλοποιεί και διαχειρίζεται. 

 Η µεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων του 

Ιδρύµατος. 

 
Οι αρχές του Συστήµατος καθώς και οι αντικειµενικοί σκοποί για την 

Ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από την ∆ιοί-

κηση της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, προκειµένου 

να προσαρµόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις, στις νοµοθετικές 

απαιτήσεις αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση 

των λειτουργιών του Ιδρύµατος. 

 
Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η ∆ιοίκηση βρί-

σκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισµό τόσο ανθρώπινων όσο 

και άυλων αναγκών. Η ∆ιοίκηση δεσµεύεται για την παροχή των α-

παιτούµενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές 

προκύπτουν και διαµορφώνονται από τις υφιστάµενες καταστάσεις, 

στο µέγιστο των δυνατοτήτων της και πάντα σύµφωνα µε το ισχύον 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 



Όλα τα Τµήµατα της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έ-

χουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφοµοιώνουν και να εφαρ-

µόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το ∆ιαχειριστικό Σύστηµα Ποιότη-

τας µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες τους. 

 
Επίσης, αποτελεί ευθύνη της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος της ΡΙΖΑ-

ΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική 

Ποιότητας είναι κοινοποιηµένη, κατανοητή και εφαρµόσιµη από το 

σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού του Ιδρύµατος, µε απώτερο σκοπό 

τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές του και 

την διαρκή προσφορά στις τοπικές κοινωνίες, υπηρεσιών αρίστης 

ποιότητας. 

 
Τέλος, η λειτουργία του Ιδρύµατος της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙ-

ΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ υπόκειται στον δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο των φο-

ρέων, αλλά και των πολιτών της περιοχής δράσης της και οι αποφά-

σεις της διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειµενι-

κότητας, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται από τις αρχές της ιδιωτικής 

οικονοµίας ως προς το επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελέ-

σµατος. 

 

Πολιτική ∆ιαχείρισης Έργων 

 
Για την ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ βασικός παράγοντας 

επιτυχίας αποτελεί η υψηλή ποιότητα διαχείρισης των Συγχρηµατο-

δοτούµενων Έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται η στρατηγική προσέγ-

γιση και η φιλοσοφία του Ιδρύµατος σε σχέση µε την διαχείριση των 

έργων, στην οποία έχει βασιστεί και ο σχεδιασµός του εφαρµοζόµενου 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων. 

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ δεσµεύεται για την αποτε-

λεσµατική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηµατοδοτούµενων Έρ-

γων τα οποία εκτελεί µέσω της επίτευξης των παρακάτω στόχων: 

 



 Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε έργα στα όρια της 

αρµοδιότητάς της. 

 Μέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των 

µελλοντικών πλαισίων ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027) για την υ-

λοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης. 

 Αποτελεσµατική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που ανα-

λαµβάνει. 

 Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έρ-

γων από άποψη χρονοδιαγραµµάτων, κόστους και τεχνικών προ-

διαγραφών. 

 Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις ∆ιαχειριστι-

κές Αρχές. 

 Ελαχιστοποίηση των προβληµάτων και των αποκλίσεων των έρ-

γων. 

 Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού 

που εµπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των Συγχρηµατο-

δοτούµενων έργων. 

 Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων. 

 Πλήρης εφαρµογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήµατος ∆ια-

χείρισης Έργων και Επιχειρησιακής Ικανότητας σύµφωνα µε το 

πρότυπο ISO 9001:2015 και τις κατευθύνσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ 1429:2008. 

 
Για την ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ κεντρικός στόχος είναι 

η µετάδοση της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της, κα-

θώς και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της, το οποίο επηρεάζει 

µε τις δραστηριότητες της και από το οποίο αντίστοιχα επηρεάζεται, 

κατά την υλοποίηση των δράσεων και έργων που αναλαµβάνει. Πρό-

κειται για µια στρατηγική που διαµορφώνεται από όλους όσους συµ-

µετέχουν στο έργο της παροχής της υπηρεσίας δηλαδή τη ∆ιοίκηση, 

το προσωπικό, τους συνεργάτες, τους προµηθευτές κλπ. Με αυτή τη 

συνολική αντίληψη για την ποιότητα επιχειρείται η διαρκής προσαρ-



µογή στις εξελίξεις, η συστηµατική αναδιάταξη δυνάµεων, η αδιάκο-

πη προσπάθεια για τη βελτίωση των δοµών, των διαδικασιών και τελι-

κά του συνόλου των εργασιών. 

 
Η διάχυση αυτής της φιλοσοφίας ποιότητας είναι ζήτηµα πρώτης 

προτεραιότητας για το Ίδρυµα και η διασφάλιση της είναι µία συνε-

χής διαδικασία στην οποία εµπλέκονται: 

  

 Η δηµιουργία και η συντήρηση σύγχρονου τεχνολογικού περι-

βάλλοντος και η διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας 

των διαδικασιών. 

 Η εξασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης και τεκµηρίωσης των 

αναγκών, των διαδικασιών και των τοµέων ευθύνης των εργαζοµέ-

νων. 

 Ο καθορισµός στόχων και δεικτών απόδοσης και η συνεχής πα-

ρακολούθησής αυτών.  

 Η ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα όσα προβλέπει το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Έργων για τα δεδοµένα της σχέσης συνεργασίας. 

 Η ανάπτυξη πνεύµατος συνεργασίας του Ιδρύµατος µε τα στελέχη, 

µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.  

 Η ενηµέρωση των στελεχών του Ιδρύµατος επί του Συστήµατος 

∆ιαχείρισης Έργων. 

 Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

 
Μεταξύ των άλλων, στόχοι του Συστήµατος είναι: 

 Η χάραξη πολιτικής διαχείρισης έργων, η οποία είναι µονοσήµα-

ντη, σαφής, κατανοητή και εναρµονισµένη µε τη γενική πολιτική 

ποιότητας της ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και 

πρέπει εφεξής να διέπει όλες τις δραστηριότητές της. 

 Ο καθορισµός ρεαλιστικών και αντικειµενικών στόχων, που πρέ-

πει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηµατικά, για την υλοποίηση 

της παραπάνω πολιτικής ποιότητας. 



 Η δόµηση και παρουσίαση του οργανωτικού σχήµατος, που αφο-

ρά τη ∆ιαχείριση  Έργων. 

 Ο καθορισµός και η αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων και τοµέων 

ευθύνης, από πλευράς διαχείρισης έργων, που αφορούν τις θέσεις 

του παραπάνω οργανωτικού σχήµατος. 

 Η παραποµπή σε τεχνικά έγγραφα και στοιχεία του Συστήµατος 

Ποιότητας, που καθορίζουν τις λεπτοµέρειες της εργασίας και πε-

ριγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τους πόρους και την απόδοση 

του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Έργων. 

 
Υπεύθυνος Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 

∆ιαχείρισης Έργων 

 

Κωνσταντίνος Πλαστήρας 


