
Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας  
Ο Δήμος Αμαρουσίου προσανατολίζει τον τρόπο της εργασίας και παροχής των υπηρεσιών του με κύριο 
άξονα τη διαρκή βελτίωση. 
Το όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι η καθιέρωση του Δήμου Αμαρουσίου, ως ενός από τους πιο 
δραστήριους, επιτυχημένους και καινοτόμους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κεντρικός στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πολιτών και των εργαζομένων και η παροχή υγιούς 
περιβάλλοντος σε αυτούς. Προς αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζεται ένα σύστημα ολικής διαχείρισης και 
διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, EΛΟΤ 1429) στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με συγκεκριμένους στόχους 
για τη γρήγορη, ολοκληρωμένη και σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη και των ωφελούμενων από τις πράξεις 
που υλοποιούνται. 
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται: 

 Στην ικανοποίηση των πολιτών μέσω της ταχύτατης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησής τους 
 Στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους πολίτες με γνώμονα την κάλυψη των απαιτήσεών τους 
 Στην παροχή περιβάλλοντος ευγενείας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού 

με τους πολίτες 
 Στη θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 Στην υλοποίηση και διαχείριση πράξεων με υψηλά ποιοτικά κριτήρια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 

των πολιτών 
 Στην ανάληψη και ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
 Στην ενεργό συμμετοχή του προσωπικού σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, ανάπτυξης και βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών 
 Στην επένδυση για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 
 Στην αξιοποίηση των χορηγιών για την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου 
 Στη συμβολή της ευρύτερης αναδιοργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναπτύσσοντας προτάσεις προς 

την Κεντρική Διοίκηση, μέσω της μεταφοράς βέλτιστων πρακτικών και λειτουργώντας ο ίδιος ως πρότυπο 
Βασικές αξίες που διέπουν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου Αμαρουσίου αποτελούν: 

 Η εστίαση στον πολίτη 
 Ο σεβασμός και η επένδυση στον άνθρωπο 
 Η συνεισφορά στην κοινωνία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη 
 Η καινοτομία σε ιδέες, υπηρεσίες, πρακτικές και τεχνολογία 
 Η προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 
 Η ενεργός συμμετοχή και ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας 

 
Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ενεργό ένα ΣΔΠ, του 
οποίου την αποτελεσματικότητα αναβαθμίζει συνεχώς, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των Προτύπων 
ISO 9001:2015 και 1429:2008. 
O Δήμος Αμαρουσίου καθορίζει όλες τις διεργασίες και δραστηριότητες που απαιτούνται από αυτό το 
ΣΔΠ, τη μεταξύ τους διαδοχή και αλληλεπίδραση, καθώς και τα κριτήρια και τις μεθόδους που 
απαιτούνται για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά τους. Επιπρόσθετα, ο Δήμος Αμαρουσίου 
εξασφαλίζει τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση και παρακολούθηση αυτών 
των διεργασιών. 
Τέλος, ο Δήμος Αμαρουσίου παρακολουθεί, αποτιμά και αναλύει τις διεργασίες και τις δραστηριότητες 
που υπάγονται στο ΣΔΠ, ενώ αναπτύσσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επιτυγχάνονται 
στοχευμένα αποτελέσματα και να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες βελτιώσεις. 
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