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Η ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΤΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    ΥΥΥΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗΛΛΛΕΕΕΓΓΓΓΓΓΥΥΥΗΗΗΣΣΣ 
(((ΕΕΕ...ΥΥΥ...τττ...ΥΥΥ...ΚΚΚ...ΑΑΑ))) είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) και προσφέρει τις 
υπηρεσίας της, σε εν δυνάμει Δικαιούχους, του χώρου της Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

Βασική αρχή και δέσμευση της ΕΕΕ...ΥΥΥ...τττ...ΥΥΥ...ΚΚΚ...ΑΑΑ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, 
είναι να παρέχει στους Δικαιούχους τις υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις 
συμβατικές τους απαιτήσεις, ώστε να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν την ορθή υλοποίηση των πράξεων.  

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλα τα 
Στελέχη θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ειδικής 
Υπηρεσίας και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των 
Δικαιούχων αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της. 

 
    Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΕΕΕ...ΥΥΥ...τττ...ΥΥΥ...ΚΚΚ...ΑΑΑ 

 Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το 
Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις 
δραστηριότητες της Ειδικής Υπηρεσίας που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αναγκών των Δικαιούχων της. 

 Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου 
αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και 
κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. 

 Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα σε τομεακό  
επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Μονάδων ή/και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί 
καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια 
της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την ανώτατη διοίκηση (πολιτική – 
υπηρεσιακή)  

 Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και 
αποτελεσματική λειτουργία κάθε Μονάδας. 

 Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της 
ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα. 

 Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών 
της, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και η ικανοποίηση των Δικαιούχων της. 

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΥΥΥΠΠΠΗΗΗΡΡΡΕΕΕΣΣΣΙΙΙΑΑΑ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ Τ   ΤΤΟΟΟΜΜΜΕΕΕΑΑΑ    
ΥΥΥΓΓΓΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΛΛΛΛΛΛΗΗΗΛΛΛΕΕΕΓΓΓΓΓΓΥΥΥΗΗΗΣΣΣ αναγνωρίζει και ανταμείβει την 
ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, 
σέβεται τον Δικαιούχο και το κοινωνικό σύνολο. 

 

Σεπτέμβριος 2011                                                         Ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. 

   

                         


