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Σύνοψη 

 

Η µεθοδολογία έξι σίγµα πρωτοεµφανίστηκε τη δεκαετία του 1980 και από τότε 

εξαπλώθηκε σε πλήθος εφαρµογών στη βιοµηχανία. Η χρήση της όµως στον τοµέα των 

υπηρεσιών δεν είχε την αντίστοιχη εξάπλωση.  

Η παρούσα διπλωµατική εργασία διεξάγει αρχικά µια πλήρη και ουσιώδη 

βιβλιογραφική επισκόπηση της εφαρµογής της µεθοδολογίας έξι σίγµα σε οργανισµούς 

που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών, αφού πρώτα κάνει µια λεπτοµερή 

παρουσίαση της έννοιας και των βασικών στοιχείων του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας, ο οποίος αποτελεί και το βασικό εργαλείο της µεθοδολογίας έξι σίγµα. 

Στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπόψη  τους περιορισµούς  της  ίδιας της φύσης του 

έξι σίγµα καθώς και τις ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών, ως εµπορικό προϊόν,  η παρούσα 

διπλωµατική εργασία παρουσιάζει έναν οδηγό εφαρµογής του έξι σίγµα σε µια 

επιλεγµένη λειτουργία µε στόχο την βελτίωση της ποιότητας και κατά συνέπεια των 

οικονοµικών µεγεθών του οργανισµού. 

Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τη διαφοροποίηση της µεθοδολογίας έξι σίγµα από 

τις υπόλοιπες πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας, το οποίο συνοψίζεται στο γεγονός 

ότι το έξι σίγµα είναι µια επιχειρηµατική στρατηγική και όχι απλά ένα εργαλείο που 

στοχεύει στην παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος. Κατ’ επέκταση, κάθε απόφαση που 

λαµβάνεται µε βάση το έξι σίγµα πρέπει να συνδέεται µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

του οργανισµού καθώς και µε τη γενική στρατηγική που κρίνει ότι είναι περισσότερο 

συµφέρον να ακολουθήσει . 

Έχοντας ως πρότυπο τον οδηγό που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 και µε 

δεδοµένη την παρούσα διπλωµατική ως θεωρητικό υπόβαθρο, µπορεί να διεξαχθεί 

έρευνα σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν οι ελληνικές εταιρίες 

που απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, µε στόχο την καταγραφή της 

ελληνικής πραγµατικότητας, καθώς παρατηρήθηκε έλλειψη στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Ενδεικτικό ερωτηµατολόγιο για µία σχετική έρευνα παρατίθεται στο παράρτηµα της 

παρούσας διπλωµατικής. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η ποιότητα αναµφίβολα είναι σήµερα ένας από τους πιο σηµαντικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ανάµεσα σε ανταγωνιστικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενσωµατώσει την ποιότητα στα προϊόντα τους 

και στην επιχειρηµατική στρατηγική τους, απολαµβάνουν κατά πλειοψηφία την 

εµπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. 

Η ποιότητα είναι µια πολυσύνθετη έννοια, στην οποία έχουν δοθεί διάφοροι 

ορισµοί. Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 8402 (1986) «ποιότητα είναι το σύνολο 

των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος, διαδικασίας ή υπηρεσίας που 

καθορίζουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε δηλωµένες ή εννοούµενες ανάγκες». Άλλοι 

δηµοφιλείς ορισµοί αναφέρουν ότι ποιότητα είναι «η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 

1974) και «η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις ή προδιαγραφές» (Crosby, 1979). 

 Ανεξάρτητα πάντως από τις προτιµήσεις ως προς τον ορισµό, είναι κοινά 

αποδεκτό ότι υπάρχουν δυο γενικές πλευρές της ποιότητας: η ποιότητα σχεδιασµού 

(quality of design) και η ποιότητα κατασκευής (manufactured quality, quality of 

conformance). Η πρώτη αναφέρεται στα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος ενώ η 

δεύτερη είναι ο βαθµός συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές που προβλέπει ο 

σχεδιασµός του προϊόντος. 

Αν και παραδοσιακά η ποιότητα και τα αντίστοιχα εργαλεία εξασφάλισής της 

έχουν χρησιµοποιηθεί κυρίως από βιοµηχανικές µονάδες, τα τελευταία χρόνια η ανάγκη 

για ποιοτικά προϊόντα έχει υπεισέλθει και στον τοµέα των υπηρεσιών. Ο τοµέας των 

υπηρεσιών περιλαµβάνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων, από τον τοµέα των µεταφορών 

και της υγείας έως των τραπεζικό τοµέα και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Το γεγονός ότι 

το ποσοστό του εισοδήµατος των ανεπτυγµένων κρατών προέρχεται πλέον κυρίως από 

τις υπηρεσίες αναδεικνύει το πόσο σηµαντική είναι η διασφάλιση της ποιότητας σε 

αυτές. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αναπτύσσεται αρχικά η έννοια της 

ποιότητας και του στατιστικού ελέγχου ποιότητας γενικά και στη συνέχεια ειδικότερα 

για τις υπηρεσίες. Έπειτα, το εργαλείο του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 

ενσωµατώνεται στα πλαίσια της µεθοδολογίας έξι σίγµα, όπου γίνεται εκτενής 

ανάπτυξη των πλεονεκτηµάτων και των ωφελειών που προκύπτουν από την εφαρµογή 
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της καθώς και οι περιορισµοί που τη χαρακτηρίζουν, ειδικά κατά την εφαρµογή της 

στις υπηρεσίες. Έπειτα, τα παραπάνω συνοψίζονται σε έναν οδηγό εφαρµογής της 

µεθοδολογίας έξι σίγµα σε µια δεδοµένη λειτουργία ενός οργανισµού. 

Αναλυτικότερα, έπειτα από την παρούσα εισαγωγή, στο δεύτερο κεφάλαιο, 

αναπτύσσεται η έννοια του στατιστικού ελέγχου ποιότητας καθώς και τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του, όπως είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να 

εφαρµοσθεί µε επιτυχία.  

Στη συνέχεια, επισηµαίνεται η ανάγκη στις υπηρεσίες για διασφάλιση της 

ποιότητας. Έπειτα, στο τέταρτο κεφαλαίο, γίνεται σύνδεση της έννοιας του στατιστικού 

ελέγχου ποιότητας µε τις διαδικασίες που εντάσσονται και απαρτίζουν τον τοµέα των 

υπηρεσιών και στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση της εφαρµογής του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας στον τοµέα των υπηρεσιών µε στόχο τη διασφάλιση και 

τη διατήρηση της ποιότητας στις υπηρεσίες.  

Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται ανάπτυξη της µεθοδολογίας έξι σίγµα, µιας 

σύγχρονης µεθοδολογίας διασφάλισης της ποιότητας, όπου το κυριότερο εργαλείο που 

χρησιµοποιείται είναι ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας. Οι περιορισµοί, οι ωφέλειες, τα 

εµπόδια κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας είναι στοιχεία που αναπτύσσονται ώστε 

να διαπιστωθεί η χρησιµότητα της συγκεκριµένης µεθοδολογίας στις υπηρεσίες, όπως 

έχει αποδειχτεί χωρίς αµφιβολία ήδη στη βιοµηχανία. Στο τέλος του κεφαλαίου, 

παρατίθεται και ο οδηγός εφαρµογής της µεθοδολογίας στις υπηρεσίες. 

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο, συνοψίζονται τα κύρια αποτελέσµατα και 

συµπεράσµατα τις παρούσας διπλωµατικής και επισηµαίνονται τα σηµεία όπου θα 

µπορούσε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. 
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2. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας 

 
Εξετάζοντας την πρακτική πλευρά της ποιότητας, εάν κάποιο προϊόν αναµένεται 

να ικανοποιεί συνεχώς ή ακόµη και να ξεπερνάει τις προσδοκίες καταναλωτών, τότε 

αυτό θα πρέπει να παράγεται µέσα από σταθερές και επαναλαµβανόµενες διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριµένα οι παραγωγικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν πολύ µικρή 

µεταβλητότητα γύρω από τις ονοµαστικές διαστάσεις ή τα χαρακτηριστικά ποιότητας 

του προϊόντος που παράγεται.  

Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Statistical Process Control) είναι µία 

συλλογή από πανίσχυρα εργαλεία, χρήσιµα για εντοπισµό των ειδικών αιτιών που 

ευθύνονται για την µεταβλητότητα µιας παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον τα 

εργαλεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισµού της «ικανότητας» µιας 

διαδικασίας να παράγει σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές. 

Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας χρειάζεται ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο όλοι οι 

εµπλεκόµενοι όπως εργάτες, υπεύθυνοι ποιότητας, µηχανικοί και διοίκηση, 

αναγνωρίζουν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας. 

Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον η εφαρµογή εργαλείων στατιστικού ελέγχου διεργασιών 

είναι υπόθεση καθηµερινής ρουτίνας. 

 

2.1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

 

 Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας έχει τις αρχές του στη δεκαετία του 1920, 

όπου αναπτύχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα δύο µεγάλες περιοχές: ο έλεγχος ποιότητας 

αποδοχής (acceptance sampling) και ο έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας (process 

control). 

 O έλεγχος ποιότητας αποδοχής αφορά στην ανάπτυξη δειγµατοληπτικών 

σχηµάτων ελέγχου παρτίδων παραγωγής, σύµφωνα µε τα οποία η απόφαση για 

αποδοχή ή απόρριψη συγκεκριµένης παρτίδας εξαρτάται από την ποιότητα 

περιορισµένου αριθµού µονάδων, που ανήκουν σε τυχαίο δείγµα από την παρτίδα αυτή. 

 Ο έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της 

πρόληψης στον έλεγχο ποιότητας. Η αρχική του ανάπτυξη οφείλεται στον Walter 

Shewhart, ο οποίος συνειδητοποίησε ότι η διασπορά τιµών ενός χαρακτηριστικού 

ποιότητας είναι αναπόφευκτη κατά την παραγωγή, αλλά ένα µέρος οφείλεται σε 
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τυχαίες, µη ελεγχόµενες αιτίες και ένα άλλο µέρος οφείλεται σε συγκεκριµένα αίτια τα 

οποία µπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Για να διευκολύνει τη διάκριση 

ανάµεσα σε τυχαίες και συστηµατικές µεταβολές, ο Shewhart σχεδίασε απλές 

στατιστικές τεχνικές και αντίστοιχα διαγράµµατα ελέγχου και πρότεινε τρόπους 

βελτίωσης της ποιότητας µε εξάλειψη των αιτίων των συστηµατικών µεταβολών.  

 

 

Σχήµα 1: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (Πηγή: Roes και Dorr, 1997) 

 
Με τα διαγράµµατα στατιστικού ελέγχου διαπιστώνει κανείς αν η διαδικασία 

είναι υπό στατιστικό έλεγχο. Όταν η διαδικασία είναι υπό στατιστικό έλεγχο, τα 

αποτελέσµατά της είναι προβλεπόµενα και, συνεπώς, εντός ορίων ελέγχου. ∆ιαφορές 

από την επιθυµητή τιµή υπάρχουν, αλλά είναι αποτέλεσµα της φύσης της διαδικασίας 

και του τρόπου µε τον οποίο έχει οριστεί. Για να προκαλέσουµε µεταβολή αυτών των 

αποτελεσµάτων, σε περίπτωση που το πιθυµούµε, πρέπει να αλλάξει η ίδια η 

διαδικασία και οι παράµετροί της. Ένδειξη προβλήµατος στη διαδικασία, ενδέχεται να 

υπάρχει (αν η ένδειξη δεν είναι εσφαλµένη) όταν παρουσιάζεται µέτρηση εκτός ορίων 

ελέγχου. Τότε υπάρχει ένα ειδικό αίτιο που δηµιουργεί µεταβλητότητα πλέον της 

αναµενόµενης η οποία είναι φυσικό αίτιο της διαδικασίας. Ενδεχόµενες ενδείξεις 
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ειδικού αιτίου µεταβλητότητας είναι συνεχόµενες ενδείξεις µε αυξητικές ή πτωτικές 

τάσεις και συνεχόµενες ενδείξεις άνω (ή κάτω) της µέσης τιµής (Deming, 1986).  

Ειδικά αίτια µεταβλητότητας µπορεί να είναι η φθορά ενός εργαλείου, το λάθος 

ενός χειριστή, η λάθος προετοιµασία ενός µηχανήµατος, ακατάλληλη πρώτη ύλη, λάθη 

στους υπολογισµούς κ.α. Φυσικά αίτια µεταβλητότητας µπορεί να είναι η 

µεταβλητότητα της ποιότητας της πρώτης ύλης, η µείωση της απόδοσης µιας µηχανής 

συναρτήσει του χρόνου, οι συναισθηµατικές διακυµάνσεις ενός χειριστή, οι µεταβολές 

της θερµοκρασίας περιβάλλοντος, η µεταβλητότητα της υγρασίας στο περιβάλλον κτλ. 

(Antony et al, 2000). 

Τα διαγράµµατα ελέγχου που εισήγαγε ο Shewhart εξακολουθούν και σήµερα 

να είναι τα ευρύτερα χρησιµοποιούµενα εργαλεία για τον έλεγχο οµαλής λειτουργίας 

των παραγωγικών διαδικασιών. 

 

2.2. Απλές γραφικές µέθοδοι βελτίωσης της ποιότητας 

 

Η βελτίωση της ποιότητας είναι κάτι που επιτυγχάνεται µε  αφοσίωση των 

εργαζοµένων και µε ιδιαίτερη έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα (Oakland, 1993). 

Πράγµατι, η συµµετοχή και η βοήθεια των εργαζοµένων είναι απαραίτητα στοιχεία για 

την επιτυχία ενός προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας αλλά είναι αδύνατο να 

φέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα αν δεν συνεπικουρούνται από εκείνες τις γραφικές 

και ποσοτικές µεθόδους που θα καταστήσουν δυνατή την επιστηµονική ανάλυση και 

εξαγωγή τεκµηριωµένων συµπερασµάτων και συνεπώς θα οδηγήσουν στην επιτυχή 

εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. 

Ο ρόλος των γραφικών µεθόδων είναι να µετασχηµατίζουν µεγάλο όγκο 

αριθµητικών συνήθως στοιχείων σε απλές γραφικές παραστάσεις, που είναι χρήσιµες 

και κατανοητές σε όλα τα κλιµάκια της επιχείρησης (Ταγαράς, 2001). Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται ορισµένα απλά γραφικά εργαλεία, που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικά στην πράξη. Η εµπειρία έχει αναδείξει επτά συγκεκριµένες απλές 

γραφικές µεθόδους. 

 

1. ∆ιαγράµµατα διαδικασίας (flow charts). 

Τα διαγράµµατα διαδικασίας απεικονίζουν γραφικά τη διαδοχή των δραστηριοτήτων 

που απαρτίζουν µια διαδικασία. Σκοπός των διαγραµµάτων διαδικασίας είναι να 
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διευκολύνουν την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήµατος παραγωγής ή 

υπηρεσίας, διευκρινίζοντας τις υπάρχουσες ασάφειες και δηµιουργώντας µια κοινή 

γλώσσα επικοινωνίας. Προϋποθέσεις για τη σωστή κατασκευή ενός διαγράµµατος 

διαδικασίας είναι η πλήρης συµµετοχή των κατάλληλων προσώπων και η δυνατότητα 

συνεχούς επιθεώρησης του συνολικού διαγράµµατος.  

 

2. ∆ιαγράµµατα αιτίας – αποτελέσµατος (cause-and-effect diagram). 

Το διάγραµµα αιτίας- αποτελέσµατος οφείλεται στον Ishikawa (1986) και απεικονίζει 

σχηµατικά τη σύνδεση χαρακτηριστικών ποιότητας (αποτελέσµατα) µε τους 

παράγοντες που τα επηρεάζουν (αιτίες). Σκοπός του είναι ο εντοπισµός των 

συνιστωσών των χαρακτηριστικών ποιότητας και των διαφόρων σχέσεων και 

αλληλεξαρτήσεων. 

 Τα στάδια κατασκευής του διαγράµµατος είναι γενικά δύο: 

Α) Ορισµός και αποσαφήνιση του χαρακτηριστικού ποιότητας προς ανάλυση. 

Β) Ιεραρχική καταγραφή πιθανών αιτίων εµφάνισης προβληµάτων αναφορικά µε το 

συγκεκριµένο χαρακτηριστικό ποιότητας. 

 

 

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα αιτίας-αποτελέσµατος (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

3. Φύλλο καταχώρησης (check sheet). 

Το φύλλο καταχώρησης είναι ένα απλό εργαλείο συλλογής και καταγραφής στοιχείων. 

Εκτός από τα δεδοµένα που συλλέγονται, αναγράφει ακόµα οτιδήποτε κρίνεται 

αναγκαίο για τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Ενδεικτικά, ένα φύλλο καταχώρησης 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. 
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Η χρησιµότητα των φύλλων καταχώρησης έγκειται στη συνοπτική παρουσίαση 

στοιχείων µε τρόπο που διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων. Επειδή το φύλλο 

καταχώρησης περιέχει περιληπτικά στοιχεία, χρησιµοποιείται συνήθως παράλληλα µε 

την καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

 

Σχήµα 3: Φύλλο καταχώρησης ελαττωµατικών (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

4. Ιστόγραµµα (histogram). 

Το ιστόγραµµα απεικονίζει γραφικά τη συχνότητα συγκεκριµένου µεγέθους µε σκοπό 

την αναγνώριση της κατανοµής και διασποράς των τιµών του µεγέθους αυτού. 

 

 

Σχήµα 4: Ιστόγραµµα (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 
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5. ∆ιάγραµµα Pareto (Pareto diagram). 

Το διάγραµµα Pareto είναι µια απλή γραφική µέθοδος κατάταξης των αιτιών 

προβληµάτων ποιότητας, ανάλογα µε τη συχνότητα εµφάνισής τους. Σκοπός του είναι 

να υποβοηθήσει τον εντοπισµό των κύριων, από άποψη συχνότητας, πηγών 

προβληµάτων. Παρακάτω παρουσιάζεται η τυπική µορφή ενός διαγράµµατος Pareto. 

Συχνά είναι χρήσιµο να παρασταθούν γραφικά και να συγκριθούν οι συχνότητες 

διαφόρων τύπων σφαλµάτων πριν και µετά τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων. Το Σχήµα 

6 δείχνει µια παραλλαγή του απλού διαγράµµατος Pareto που επιτρέπει άµεσες 

συγκρίσεις ανάµεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 

 

Σχήµα 5: ∆ιάγραµµα Pareto (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

 

Σχήµα 6: Πυραµίδα Pareto (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

6. ∆ιάγραµµα διασποράς (Scatterplot) 

Το διάγραµµα διασποράς ή αλλιώς διάγραµµα x-y είναι η σχηµατική απεικόνιση της 

σχέσης δύο µεταβλητών. Σκοπός της χρήσης των διαγραµµάτων διασποράς στον έλεγχο 

ποιότητας είναι η διερεύνηση σχέσεων µεταξύ χαρακτηριστικών ποιότητας, και 
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γενικότερα η ανάλυση και παρουσίαση δεδοµένων και ο έλεγχος απόκλισης από τη 

θεωρητική σχέση δύο µεταβλητών-χαρακτηριστικών ποιότητας.   

 

7. ∆ιάγραµµα ελέγχου (Control charts) 

Το διάγραµµα ελέγχου απεικονίζει την πορεία των χαρακτηριστικών ποιότητας σε 

συνάρτηση µε το χρόνο. Η χρήση του αποσκοπεί στον εντοπισµό µεταβολών κατά τη 

διαχρονική εκτέλεση της κάθε διαδικασίας και στην απάλειψη των αιτιών που τις 

προκαλούν. Η συνηθέστερη µορφή διαγράµµατος ελέγχου αποτελείται από µία 

κεντρική γραµµή (ΚΓ), που αντιστοιχεί στην οµαλή λειτουργία της διαδικασίας, το άνω 

όριο ελέγχου (ΑΟΕ) και το κάτω όριο ελέγχου (ΚΟΕ). Σηµείο εκτός των ορίων ελέγχου 

αποτελεί ένδειξη ότι έχει επέλθει µεταβολή στη διαδικασία, οπότε χρειάζεται να γίνει 

διερεύνηση σχετικά µε τις αιτίες αυτής της µεταβολής.  

 

 

Σχήµα 7: ∆ιάγραµµα διασποράς (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

Βέβαια, σε αυτό το σηµείο αξίζει να τονιστεί ότι τα διαγράµµατα ελέγχου από 

µόνα τους δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση. Πρέπει να εφαρµόζονται σε ένα 

περιβάλλον όπου επικρατεί εµπιστοσύνη και συνεργασία, σε ένα περιβάλλον όπου τα 

εµπόδια µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων ενός οργανισµού έχουν αρθεί. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται φανερό το πόσο σχετική είναι η φιλοσοφία του Deming, µε τα 14 σηµεία 

της, για οποιοδήποτε οργανισµό (Owen, 2000). 
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Σχήµα 8: ∆ιάγραµµα ελέγχου ποιότητας (Πηγή: Ταγαράς, 2001) 

 

2.3. Η σηµασία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας για την επιχείρηση 

 

Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας είναι µια µέθοδος επίβλεψης, διαχείρισης, 

συντήρησης και βελτίωσης της απόδοσης µιας διαδικασίας (είτε παραγωγικής είτε 

υπηρεσίας) µέσω της χρήσης στατιστικών µεθόδων. Αποτυχηµένη χρήση του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένες ανακλήσεις 

προϊόντων, περισσότερα ελαττωµατικά, αυξηµένο αριθµό παραπόνων πελατών, κόστη 

εγγυήσεων και µειωµένα περιθώρια κέρδους, µείωση παραγωγικότητας και µεριδίου 

αγοράς κλπ (Little, 2001). 

Αντιθέτως, η επιτυχηµένη εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας µπορεί 

να αποφέρει σηµαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο αποτελέσµατος άµεσα (λιγότερα 

ελαττωµατικά, λιγότερα κόστη απωλειών, αύξηση αποδοτικότητας, µείωση κόστους 

ποιότητας) όσο και µακροπρόθεσµα (αύξηση µεριδίου αγοράς, µείωση παραπόνων, 

αύξηση συνέπειας σε προϊόν και διαδικασίες, δηµιουργία φήµης προϊόντων υψηλής 

ποιότητας) (Mason και Antony, 2000). Επίσης, δηµιουργεί µία κοινή γλώσσα µεταξύ 

εργαζοµένων διαφορετικών βαθµιδών σχετικά µε την απόδοση της διαδικασίας, 

διαπιστώνει πότε υπάρχει εµφάνιση φυσικού και πότε ειδικού αιτίου µεταβλητότητας, 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας από τους εµπλεκόµενους και 

βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της έννοιας της ποιότητας όπως την εννοεί ο 
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πελάτης, λόγω της δυνατότητας που προσφέρει για συµµόρφωση στις ορισθείσες 

προδιαγραφές (Antony et al, 2000). 

 

 

Σχήµα 9: Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας στα 

πλαίσια της ολικής ποιότητας (Πηγή: Mason και Anthony, 2000)  

 

 Γενικότερα, δηµιουργεί ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνονται αποφάσεις 

βασιζόµενες σε στοιχεία και όχι υποθέσεις. (Antony et al, 2000) και αυτό συµβαίνει 

δυναµικά, δίνοντας τη δυνατότητα επέµβασης σε ηµιτελή προϊόντα και 

πραγµατοποίησης διορθωτικών ενεργειών (Dimancescu και Dwenger, 1996). 

 

2.4. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 

 

Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι ο  στατιστικός έλεγχος 

ποιότητας είναι απλά µία σειρά από στατιστικά εργαλεία. Στην πραγµατικότητα, 

περιλαµβάνει και ένα σύνολο υποθέσεων σχετικά µε τη φιλοσοφία της διαχείρισης 

ποιότητας. Οι κυριότερες από αυτές, πάνω στις οποίες βασίζεται η λογική του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας είναι οι εξής: 

⇒ Τα σηµαντικά χαρακτηριστικά ποιότητας µπορούν και πρέπει να είναι µετρήσιµα. 

Αν δεν µπορούν να µετρηθούν προκύπτουν προφανώς κίνδυνοι, όπως για 

παράδειγµα τα προβλήµατα µπορεί να µη διαπιστωθούν, οι αλλαγές να 
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εφαρµοστούν χωρίς ακριβή ανάλυση και συνεπώς να µην υπάρξουν εµφανή 

σηµάδια βελτίωσης. 

⇒ Σκοπός πρέπει να είναι η αποτροπή των προβληµάτων πριν αυτά προκληθούν και 

όχι η διάγνωσή τους όταν αυτά επέλθουν, ή αλλιώς στόχος πρέπει να είναι η 

βελτίωση του µέλλοντος και όχι η µέτρηση του παρελθόντος. Με τη βελτίωση της 

διαδικασίας, ιδανικό αποτέλεσµα είναι να µην είναι απαραίτητη η επιθεώρηση 

επειδή δεν υπάρχουν κι ελαττωµατικά. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο γίνεται 

οικονοµία σε χρόνο και χρήµα που θα δαπανιόταν σε επιδιορθώσεις, ελέγχους 

κτλ. 

⇒ Όπου είναι δυνατή η ανάλυση, πρέπει να επικεντρώνεται στη διαδικασία και όχι 

στο αποτέλεσµα. Έµφαση στο αποτέλεσµα δεν προσφέρει πληροφορίες και δεν 

δίνει τη δυνατότητα παρέµβασης ώστε να επιδιορθωθεί κάποιο ενδεχόµενο 

πρόβληµα.  

⇒ Οι πόροι που αφιερώνονται για τη δοκιµή, τον έλεγχοι και την επιθεώρηση πρέπει 

να είναι οι λιγότεροι δυνατοί. Με άλλα λόγια, πρέπει να χρησιµοποιούνται τα 

λιγότερα δυνατά δεδοµένα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, παραδείγµατος χάριν 

µικρά (αλλά επαρκή) δείγµατα. 

 

2.5. Κύριοι παράγοντες για την επιτυχή εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας  

 

Για να επιτευχθεί η αποτελεσµατική εισαγωγή του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας, πρέπει αρχικά να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα 

οδηγήσουν στην επιτυχηµένη εφαρµογή του. Οι Bird και Dale (1994) αναγνώρισαν 

τρεις παράγοντες κλειδιά για την επιτυχηµένη εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας: ένα ικανό σύστηµα µέτρησης, κατάλληλη εκπαίδευση και υποστήριξη από 

τη διοίκηση. Οι Xie και Goh (1999) θεώρησαν ότι οι παράγοντες ήταν πολύ 

περισσότεροι αλλά µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτούς που 

σχετίζονταν µε τη διοίκηση (αφοσίωση και υποστήριξη από τη διοίκηση, οµαδική 

εργασία, εκπαίδευση κτλ), σε αυτούς που σχετίζονταν µε τον εργαζόµενο  (αντίδραση 

στην αλλαγή, διενέξεις και συγκρούσεις µεταξύ εργαζοµένων διαφορετικών βαθµιδών 

κτλ) και σε αυτούς που σχετίζονταν µε την ίδια τη διαδικασία (εργαλεία του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας, ιεράρχηση διαδικασιών, διορθωτικές ενέργειες κτλ). 
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Παρόλα αυτά, πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι από τα παραπάνω στοιχεία, το 

µόνο που λαµβάνονταν υπόψη στην δοµή της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης ήταν η 

εκµάθηση των διαγραµµάτων ελέγχου (Mason και Antony, 2000) ενώ δε δινόταν 

καθόλου έµφαση σε άλλους παράγοντες, όπως είναι για παράδειγµα η ανάγκη για 

συνεργασία και η διαπίστωση των κρίσιµων διαδικασιών.  

Συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά για την επιτυχή εισαγωγή του στατιστικού 

ελέγχου ποιότητας σε µια επιχείρηση, είτε παραγωγικού χαρακτήρα είτε υπηρεσία, 

είναι τα εξής.  

1. Υποστήριξη από τη διοίκηση. Σύµφωνα µε τον Robinson και τους συνεργάτες 

του (2000),  αν δε γίνει εµφανής σε όλους τους εργαζόµενους η σηµασία του 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας, δεν πρόκειται να επιτευχθεί συντονισµένη 

προσπάθεια. Η διοίκηση γι’ αυτό πρέπει να είναι έτοιµη και πρόθυµη να µειώσει 

την αντίδραση στην αλλαγή ή τον φόβο για το καινούριο µέσα στην εταιρία. 

2. Κατάλληλη εκπαίδευση για τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας. Η εκπαίδευση 

περιλαµβάνει τόσο υψηλόβαθµα όσο και χαµηλόβαθµα στελέχη, από τη 

διοίκηση έως και τους εργαζόµενους σε επίπεδο shop-floor (Harry, 1994). 

Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη, 

µε επαναληπτικές συναντήσεις και συνεχείς βελτιώσεις (Oakland, 1999). 

3. Συνεργασία. Η συνεργασία είναι απαραίτητα καθώς οι πληροφορίες σχετικά µε 

τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας και τη διαδικασία στην οποία εφαρµόζεται 

προέρχονται από διαφορετικά και περισσότερα από ένα τµήµατα µιας εταιρίας.  

4. Ιεράρχηση και ορισµός των διαδικασιών. Είναι απαραίτητη ώστε να οριστούν οι 

κρίσιµες εκείνες διαδικασίες, όπου η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας θα είναι πιο ωφέλιµη. Όταν αυτό ολοκληρωθεί, το επόµενο στάδιο 

είναι ο ορισµός των συγκεκριµένων διαδικασιών σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

διαδικασίες (ποιες προηγούνται, ποιες έπονται) όσον αφορά τους ανθρώπους, 

τον εξοπλισµό, το περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο συνδέει αυτές τις διαδικασίες 

µεταξύ τους.  

5. Επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών ποιότητας. Καλό θα είναι η επιλογή 

να αφορά χαρακτηριστικά που µπορούν να µετρηθούν µε ακρίβεια και 

σταθερότητα (Antony, 1997). Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορεί να είναι τύπου 

«όσο λιγότερο τόσο καλύτερα» (πχ λάθη), «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα» 

(πχ αποδοτικότητα), «τιµής στόχου» (πχ επιθυµητές διαστάσεις, στόχοι 
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εργασίας), «επιθυµητής κατάστασης» (πχ περνά-δεν περνά) (Antony και Kaye, 

1999). 

6. Ορισµός του κατάλληλου συστήµατος µετρήσεων. 

7. Επιλογή του κατάλληλου διαγράµµατος ελέγχου.  

8. Αλλαγή κουλτούρας. Η αλλαγή κουλτούρας αφορά τη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων από άτοµα που παραδοσιακά δεν είχαν τέτοια δικαιοδοσία (πχ 

χειριστές µηχανηµάτων) αλλά ήταν εκείνοι που ουσιαστικά λάµβαναν πρώτοι τα 

σηµάδια µη επιθυµητής λειτουργίας. Αυτό οδηγεί στην αντίληψη της 

σηµαντικότητας του κάθε εργαζόµενου στη συνολική ποιοτική λειτουργία της 

εταιρίας. 

9. Πραγµατοποίηση πιλοτικής έρευνας. Συνήθως επιλέγεται µια διαδικασία ώστε να 

λειτουργήσει πιλοτικά µε το νέο καθεστώς.  

10. Χρήση υπολογιστών και κατάλληλων λογισµικών. Αξίζει να σηµειωθεί πως αυτό 

δεν αναιρεί την ανάγκη των εργαζοµένων για κατανόηση των αρχών 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Η χρήση λογισµικού γίνεται ωφέλιµη µόνο 

όταν ο χειριστής γνωρίζει να διερµηνεύει και να «διαβάζει» τα διαγράµµατα 

ελέγχου (Owen, 1993). 

 

2.6. ∆υσκολίες στην εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας  

 

Οι δυσκολίες στην εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις δυσκολίες που 

προκύπτουν κατά την εισαγωγή της στατιστικού ελέγχου σε µια διαδικασία γενικά. Η 

δεύτερη κατηγορία αφορά στα εµπόδια που εµφανίζονται όταν γίνεται η προσπάθεια 

ευρύτερης εφαρµογής και επέκτασης του ελέγχου.  
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Σχήµα 10 (Πηγή: Mason και Antony, 2000) 

 

Συνολικά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που µπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχηµένη 

εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας, οι κυριότεροι από τους οποίους µπορούν 

να συνοψισθούν ως εξής: 

⇒ Έλλειψη εµπειρίας και εκπαίδευσης σε όλο το εύρος των εργαζοµένων σε µια 

εταιρία, από τους χειριστές έως τους µάνατζερ, η οποία παρουσιάζεται ως 

έλλειψη κατανόησης του λόγου που εφαρµόζεται ο έλεγχος. 

⇒ Έλλειψη αφοσίωσης από τους µάνατζερ, η οποία οδηγεί σε ανεπαρκείς πόρους 

που διατίθενται για την εφαρµογή του ελέγχου. 

⇒ Έλλειψη κατανόησης των πιθανών ωφελειών. 

⇒ Αποτυχηµένη διερµηνεία των διαγραµµάτων ελέγχου 

⇒ Έλλειψη γνώσης σχετικά µε το ποια µεγέθη θα τεθούν υπό παρακολούθηση. 

⇒ Ανεπαρκές σύστηµα µετρήσεων.  

⇒ Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ µηχανικών, χειριστών και διοικητικών στελεχών. 

Εργαζόµενοι που καταλαβαίνουν τη γλώσσα των διαγραµµάτων ελέγχου δεν 

είναι σε θέση να διορθώσουν τη διαδικασία, ενώ εργαζόµενοι που είναι σε θέση 

να το κάνουν αυτό, δεν αντιλαµβάνονται τη διερµηνεία των διαγραµµάτων 

ελέγχου (Robinson et al, 2000). 

Σύµφωνα µε έρευνα του Dale και των συνεργατών του (1990) οι εταιρίες 

εµφανίζουν δυσκολίες τόσο στην εισαγωγή όσο και στην εφαρµογή και επέκταση του 
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στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Ειδικότερα, 77 από τις 158 εταιρίες που συµµετείχαν 

στην έρευνα συνάντησαν δυσκολίες κατά την εισαγωγή και 82 από τις 158 δυσκολίες 

στην εφαρµογή και την επέκταση του συστήµατος. Η αλλαγή κουλτούρας και η ανάγκη 

εύρεσης χρόνου για την εισαγωγή των αλλαγών δηµιουργεί, επίσης, εµπόδια. 
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3. Ποιότητα στις υπηρεσίες 

 

Η ποιότητα στις υπηρεσίες, κατά τους Cronin και Taylor (1992) θεωρείται µια 

έννοια δύσκολη τόσο να οριστεί όσο και αποσαφηνιστεί. Για να γίνει αυτό κατανοητό 

γίνεται συνήθως σύγκριση µε την εκτίµηση της ποιότητας ενός απτού αγαθού. Παρόλα 

αυτά, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν στοιχεία που κάνουν δύσκολο τον 

ορισµό της ποιότητας . Για παράδειγµα ακόµα και στην εκτίµηση της ποιότητας µιας 

τηλεόρασης υπεισέρχονται παράγοντες που ξεφεύγουν από την αντικειµενική 

αξιολόγηση όπως είναι η εντύπωση που προκαλεί το brand-name της συσκευής, η 

υποκειµενική αξιολόγηση της εµφάνισής της και του σχεδιασµού της από τον πελάτη 

καθώς και η ποιότητα του after-sales service. Σε κάθε περίπτωση, πόσο µάλλον στην 

περίπτωση των υπηρεσιών, το µοντέλο που ανέπτυξε ο Kano για την αντίληψη των 

πελατών δίνει µια αρκετά καλή εικόνα σχετικά µε την έννοια της ποιότητας.  

 

3.1. Ορισµός της ποιότητας στις υπηρεσίες 

 

Οι ορισµοί της ποιότητας στις υπηρεσίες (Berry et al., 1985; Dilworth, 1992) 

γενικώς περιλαµβάνουν τρεις διαστάσεις: την ποιότητα σχεδιασµού, την ποιότητα 

εκτέλεσης της υπηρεσίας και την αντίληψη περί ποιότητας που έχουν οι πελάτες. Οι 

ορισµοί αυτοί βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τους ορισµούς της ποιότητας για 

παραγωγικά συστήµατα αλλά η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στις υπηρεσίες είναι η 

τρίτη διάσταση (της ποιότητας που αντιλαµβάνεται ο πελάτης) που έχει την υψηλότερη 

σηµασία (Yasin et al, 1991). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη διάσταση 

σχετίζεται µε χαµένα κόστη ευκαιρίας και εξωτερικά κόστη κακής ποιότητας και γι’ 

αυτό το λόγο η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών είναι και η κυριότερη 

διάσταση της ποιότητας στις υπηρεσίες (Lewis, 1989), χωρίς αυτό βέβαια να σηµαίνει 

πως αυτό συµβαίνει εις βάρος των θεµελιωδών κατευθύνσεων και συµφερόντων των 

επιχειρήσεων (Berry et al, 1985). 

Σύµφωνα µε το µοντέλο του Kano, υπάρχουν χαρακτηριστικά που πρέπει να 

υπάρχουν σε ένα αγαθό ώστε να ικανοποιείται ο πελάτης και χαρακτηριστικά που 

αποδίδουν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν υπάρχουν αλλά δεν προκαλούν δυσαρέσκεια 

όταν απουσιάζουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά ονοµάζονται delighters και η ικανοποίηση 
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του πελάτη αυξάνεται όσο περισσότερα delighters περιλαµβάνονται στο αγαθό. Το 

µοντέλο παρουσιάζεται στο Σχήµα 10. 

 

 

Σχήµα 11: Μοντέλο του Kano (Πηγή: Roes και Dorr, 1997) 

 

3.2. ∆ιαστάσεις της ποιότητας στις υπηρεσίες 

 

Το κυρίαρχο µοντέλο που υπάρχει για τον ορισµό και τη µέτρηση της ποιότητας 

στις υπηρεσίες είναι το µοντέλο του SERVQUAL που πρωτοπαρουσίασαν το 1985 ο 

Parasuraman και οι συνεργάτες του. Σύµφωνα µε αυτό, η έννοια της ποιότητας στις 

υπηρεσίες δηµιουργείται από τη διαφορά µεταξύ των προσδοκιών των πελατών από το 

είδος της υπηρεσίας γενικά και την αντίληψή τους σχετικά µε την απόδοση αυτού του 

είδους υπηρεσίας από έναν συγκεκριµένο πάροχο. Με άλλα λόγια, είναι το κενό µεταξύ 

προσδοκώµενης και πραγµατικής εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριµένα, οι πέντε 

παράµετροι που καθορίζουν την ποιότητα µιας υπηρεσίας είναι: 

⇒ Υποδοµή (tangibles): η εικόνα των εγκαταστάσεων κ.λπ. 

⇒ Αξιοπιστία (reliability) : η ικανότητα παροχής της υπηρεσίας χωρίς 

προβλήµατα. 

⇒ Ανταπόκριση (responsiveness): η ικανότητα παροχής βοήθειας στου πελάτες 

και άµεσης εξυπηρέτησης. 

⇒ Εξασφάλιση (assurance): η γνώση της υπηρεσίας από τους υπάλληλους και η 

ικανότητα µετάδοσης εµπιστοσύνης στους πελάτες. 
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⇒ Ταύτιση ή Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα του προσωπικού τα 

ταυτίζεται συναισθηµατικά µε τους πελάτες και να τους προσφέρει 

εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση. 

 

3.3. Η συµµετοχή του πελάτη στον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών 

 

Σε οποιαδήποτε υπηρεσία, η λεπτοµερής περιγραφή και ο ακριβής διαχωρισµός 

κάθε επιµέρους υπηρεσίας είναι απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο ποιότητας και τη 

βελτίωση. Παραδοσιακά, ο διαχωρισµός γινόταν µεταξύ front office και back office 

διαδικασιών. Οι διαδικασίες front office περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µε τον πελάτη. Οι διαδικασίες 

back office, αντιθέτως, περιλαµβάνουν τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις front 

office διαδικασίες και είναι συνήθως πέρα των αντιλήψεων και των επιρροών του 

πελάτη. Σε ένα εστιατόριο, παραδείγµατος χάριν, οι διαδικασίες εντός της κουζίνας 

αποτελούν back office δραστηριότητες ενώ η διαδικασίες της λήψης παραγγελιών και 

σερβιρίσµατος αποτελούν front office δραστηριότητες.  

 

 

Σχήµα 12 (Πηγή: Roes και Dorr, 1997) 

 

Όµως στο συγκεκριµένο διαχωρισµό αγνοείται παντελώς ο πελάτης. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι που ο εκάστοτε πελάτης επιλέγει, για παράδειγµα, ένα εστιατόριο και 

αυτό δηµιουργεί διάφορες προσδοκίες, οι οποίες είναι η βάση µε την οποία όχι µόνο 

αξιολογείται η υπηρεσία αλλά και τα κύρια στοιχεία µε τα οποία κρίνεται η υπηρεσία. 

Η αξιολόγηση των διαδικασιών από την οπτική του πελάτη είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

Πελάτης 

Front office ∆ραστηριότητες 

Back office ∆ραστηριότητες 
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και µπορεί να προσφέρει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε το τι διορθωτικές κινήσεις 

πρέπει να επέλθουν. (Σχήµα 11) 
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4. Στατιστικός έλεγχος και υπηρεσίες 

 

Παραδοσιακά, ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας χρησιµοποιούνταν στις 

παραγωγικές διαδικασίες για τον έλεγχο και τη βελτίωση των λειτουργιών. Η χρήση 

του σε άλλους τοµείς, όπως στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τοµέα, τον κλάδο υγείας 

και τις µεταφορές ήταν πολύ περιορισµένη. Αυτό κυρίως συνέβαινε επειδή τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη δε γνώριζαν επαρκώς τη σηµασία του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας για τις υπηρεσίες και καθώς αυτές εξακολουθούσαν να εµφανίζουν κέρδη 

δεν υπήρχε η ανάγκη για εµβάθυνση στην ποιότητα. Παράλληλα, το προσωπικό που 

απασχολούνταν στις υπηρεσίες δεν είχε σχετική τεχνική κατάρτιση και συσχέτιζε τον 

έλεγχο µε µηχανήµατα και όχι µε αγαθά που συµπεριλαµβάνονταν στον ευρύτερο 

κλάδο των υπηρεσιών (Owen, 1990). 

Παρόλα αυτά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε να εφαρµόζεται και 

σε πλήθος εφαρµογών που ξεπερνούσαν τα όρια των παραδοσιακών συστηµάτων 

παραγωγής. Οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρµογή µεθόδων στατιστικού ελέγχου σε 

τοµείς πέρα της παραγωγής είναι κυρίως οι εξής. Καταρχήν, η ανάγκη για «ποιοτικά» 

προϊόντα, αν και προήλθε από το χώρο της παραγωγής, επεκτάθηκε σε όλους σχεδόν 

τους επιχειρηµατικούς τοµείς. Παράλληλα, η όλο και αυξανόµενη διαθεσιµότητα 

στοιχείων από τις επιχειρήσεις δίνει τη δυνατότητα για πραγµατοποίηση µετρήσεων και 

ελέγχων µε βάση τη στατιστική. Τέλος, η µεγάλη συµµετοχή του τοµέα των υπηρεσιών 

στην οικονοµία των αναπτυγµένων χωρών ενέτεινε την ανάγκη ελέγχου της ποιότητας 

αυτών (MacCarthy και Wasusri, 2001). 

Τα διαγράµµατα ελέγχου µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση 

µη παραγωγικών διαδικασιών και λειτουργούν µε τον ίδιο τρόπο όπως και στις 

παραδοσιακές εφαρµογές τους εντός του τοµέα της παραγωγής: γίνεται λήψη 

δειγµάτων, υπολογίζεται η µέση τιµή και τα όρια ελέγχου και στη συνέχεια τα 

διαγράµµατα χρησιµοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία είναι υπό 

στατιστικό έλεγχο, δηλαδή έχει τη συµπεριφορά που αναµένεται βάσει της 

ενυπάρχουσας µεταβλητότητας της διαδικασίας, η οποία οφείλεται σε φυσικά αίτια. 

Κάποιες διαφορές βεβαίως  είναι προφανής στην επιλογή των διαγραµµάτων 

(Owen, 1990). Τυπικά, στον τοµέα της παραγωγής επιλέγονται δείγµατα µεγέθους 5 και 

για να δηµιουργηθούν τα όρια ελέγχου χρησιµοποιείται η µέση τιµή X και το εύρος R. 
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Μεγέθη που ελέγχονται µε αυτό τον τρόπο είναι για παράδειγµα οι διαστάσεις ή το 

βάρος ενός προϊόντος. Αντιθέτως, σε εφαρµογές εκτός παραγωγής συνήθως κρίσιµος 

παράγοντας είναι ο χρόνος και γι’ αυτό τον λόγο συνήθως γίνονται µοναδικές 

µετρήσεις που αποτυπώνονται σε διαγράµµατα ελέγχου που παρακολουθούν χρόνο 

απόκρισης (πχ για ετοιµασία εγγράφων, σε επιθυµίες πελατών ή παράπονα).  

Άλλες πιθανές χρήσεις διαγραµµάτων ελέγχου αφορούν έγγραφα τα οποία 

µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως αποδεκτά ή µη. Επίσης, λάθη σε έγγραφα ή φόρµες, 

καθώς και η συχνότητά τους, µπορούν να αποτυπωθούν σε διαγράµµατα πολλαπλών 

χαρακτηριστικών.  Αυτό διευκολύνει το διάγραµµα Pareto να υποδείξει τη συχνότερη 

περίπτωση σφάλµατος. 

 Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται από τη βιβλιογραφία εφαρµογές και τα 

κατάλληλα µεγέθη ελέγχου σε κάθε περίπτωση. 

 

Πίνακας 1: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Πηγή: Mitra (1998)) 

Τράπεζες:  

- Χρόνος για να ολοκληρωθεί µία συναλλαγή 

- Αριθµός λαθών  κατά τη διαδικασία συναλλαγής 

 

Ανώτερη εκπαίδευση: 

- Ικανοποίηση από την απόκτηση ποιοτικής µόρφωσης 

- Ποσοστό αποφοίτων που αποκτούν δουλειά έπειτα από ένα συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα 

- Αριθµός παραπόνων που λαµβάνει το προσωπικό του πανεπιστηµίου 

 

Υπηρεσίες υγείας: 

- Ποσοστό ιατρικών λαθών 

- Λάθος τιµολογήσεις ανά 100 περιπτώσεις 

- Χρόνος που χρειάζεται για επείγουσα είσοδο στην ιατρική µονάδα 

 

Ασφαλιστικές εταιρίες: 

- Χρόνος επεξεργασίας αιτήσεων 

- Αριθµός λάθος καταχωρήσεων ανά 100 περιπτώσεις 
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Ξενοδοχεία – Εστιατόρια: 

- Χρόνος υπηρεσίας 

- Χρόνος µεταφοράς από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες: 

- Αριθµός λαθών σε µετρήσεις αερίου, νερού κτλ 

- Χρόνος εγκατάστασης τηλεφωνικής γραµµής 

- Ποσοστό απωλειών ηλεκτρικής ισχύος κατά την διανοµή 

Αεροµεταφορές: 

- Κατεστραµµένες – Χαµένες αποσκευές 

- Αριθµός λαθών κατά τις κρατήσεις εισιτηρίων 

- Καθυστερήσεις κατά την αναχώρηση ή την άφιξη στον προορισµό 

 

Η εφαρµογή διαγραµµάτων στατιστικού ελέγχου ποιότητας στις υπηρεσίες, σε 

αντίθεση µε την παραδοσιακή εφαρµογή τους στον τοµέα της παραγωγής, δηµιουργεί 

δυσκολίες για δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι η ύπαρξη των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την εφαρµογή των διαγραµµάτων είναι δύσκολο να 

διαπιστωθεί στις υπηρεσίες, λόγω της φύσης των διαδικασιών, ο δεύτερος δε ότι τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στα διαγράµµατα ενδεχοµένως να µη 

συµµορφώνονται µε τις τυποποιηµένες απαιτήσεις (MacCarthy και Wasusri, 2001). Σε 

γενικές γραµµές, όµως, η κυριότερη διαφορά ανάµεσα σε εφαρµογή του στατιστικού 

ελέγχου ποιότητες σε παραγωγή και υπηρεσίες είναι το γεγονός ότι, στη δεύτερη 

περίπτωση, οι ίδιοι οι πελάτες εµπλέκονται στη διαδικασία των µετρήσεων και των 

βελτιώσεων των διαδικασιών,  µε αποτέλεσµα η άποψή τους να αποτελεί δεδοµένο 

εισόδου στη διαδικασία αξιολόγησης της διαδικασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα της 

µείωση της δυνατότητας «ελέγχου» της διαδικασίας από τους ίδιους τους χειριστές της. 

Παράλληλα, η υψηλή συµµετοχή των εργαζοµένων στην ίδια τη διαδικασία αποτελεί 

επίσης πρόβληµα (Roes και Dorr, 1997). 

 Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1990, παρουσιάστηκαν πολλές µελέτες που 

χρησιµοποίησαν τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας για τον έλεγχο ποιότητας διαφόρων 

διεργασιών. Το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτές αφορούσαν φυσικά τον τοµέα της 

παραγωγής, υπήρχε όµως και ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών που αφορούσαν και 

άλλους τοµείς, όπως το περιβάλλον, την στατιστική (προβλέψεις), τον τραπεζικό τοµέα, 

την υγεία και γενικότερα τις υπηρεσίες. Ενδεικτικά, οι Zimmerman et al (1996) 

χρησιµοποίησαν τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας για τη µέτρηση της ποιότητας του 
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νερού µε βάση ορισµένες περιεκτικότητες, οι Hayes et al (1997) την µέτρηση της 

υγιεινής σε εταιρία παρασκευής τροφίµων, οι Maurer et al. (1998) για τη µελέτη 

περιβαλλοντικών µεταβλητών, οι Hand et al. (1994) για τη µελέτη των επιπτώσεων της 

πνευµονίας σε ασθενείς, ο Piccirillo (1996) και οι Wardell και Candia (1996) για τη 

µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών σε ένα ακαδηµαϊκό ωτορυνολογικό γραφείο 

πριν και µετά τις προσπάθειες βελτίωσης και σε ένα µεγάλο νοσοκοµείο αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, οι Kahn et al. (1996) χρησιµοποίησαν τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας 

για  την εξακρίβωση προβληµάτων σε χρόνιες ασθένειες, οι Gentleman et al. (1994) για 

την παρακολούθηση της απόδοσης εξέτασης για τον ιό του HIV, οι Sulek et al. (1995) 

για την αποτελεσµατικότητα των κινήσεων για βελτίωση της ποιότητας σε ένα 

εστιατόριο, οι Anderson και Dian (1996) για την παρακολούθηση των ποσοστών 

εγκληµατικότητας στην πάροδο των χρόνων και οι Atienza et al. (1997) για την επιλογή 

και στη συνέχεια την παρακολούθηση ενός κατάλληλου µοντέλου προβλέψεων. 

Επίσης, στη βιβλιογραφία υπάρχουν προτάσεις για την εφαρµογή του στατιστικού 

ελέγχου ποιότητας στην ασφάλεια (Smith, 1989), σε συστήµατα διανοµών (Zurier, 

1989), στη διοίκηση ιατρικών µονάδων (Demos και Demos, 1989) και στη διαχείριση 

συστηµάτων µεταφορών (Mundy et al.,1986).  

Αξίζει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι πιθανές εφαρµογές του 

στατιστικού ελέγχου στις υπηρεσίες µπορούν να διευρυνθούν λόγω της σύγχρονης 

έµφασης στους «εσωτερικούς πελάτες», οι οποίοι είναι πιο πιθανό να χρησιµοποιούν 

µια υπηρεσία παρά ένα προϊόν (Wood, 1994).  
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5. Εφαρµογή στατιστικού ελέγχου ποιότητας στις υπηρεσίες 

 

 Τα τελευταία χρόνια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλο και περισσότερες υπηρεσίες 

υιοθετούν πρακτικές που παραδοσιακά απαντώνταν στη βιοµηχανία. Σε αυτό το 

πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο συχνή η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 

σε τηλεφωνικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκοµεία και, γενικότερα, στον ευρύτερο τοµέα 

των υπηρεσιών. 

 

5.1. Αναµενόµενα Οφέλη 

  

Για να µπορέσει να εφαρµοστεί ένα σύστηµα στατιστικού έλεγχου ποιότητας σε 

µια διαδικασία, πρέπει αρχικά να γίνει κατανοητός ο σκοπός του, να τεθούν στόχοι και 

να επέλθει συµφωνία πάνω σε ένα σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει 

λεπτοµερής σχεδιασµός της διεργασίας, µε καθορισµένα δεδοµένα εισόδου και εξόδου. 

Μείωση της πολυπλοκότητας της διαδικασίας σε αυτό το σχέδιο µπορεί να οδηγήσει σε 

µείωση πιθανών πηγών µεταβλητότητας. 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση των υπηρεσιών η περιγραφή της διαδικασίας πρέπει 

να είναι ακριβής και λεπτοµερής, λόγω της φύσης του αντικειµένου υπό 

παρακολούθηση. Οι υπηρεσίες χαρακτηρίζονται έντονα από το στοιχείο της 

υποκειµενικότητας, τόσο στην ποιότητα της εργασίας και το πώς αυτή εκλαµβάνεται 

από τους άµεσα εµπλεκόµενους όσο και στην εκτίµηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητάς τους από τους πελάτες. Αυτό δηµιουργεί δυσκολίες στην επιλογή 

του κατάλληλου µεγέθους που θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

της διαδικασίας καθώς και στον τρόπο µέτρησής του. Την ίδια στιγµή, όµως, 

υποδεικνύει ότι τα µεγέθη που θα χρησιµοποιηθούν τελικά στον στατιστικό έλεγχο 

ποιότητας πρέπει να έχουν άµεση σχέση µε τη διαδικασία, µε τα στοιχεία που 

εκλαµβάνουν οι πελάτες ως ποιότητα και να προάγουν και να διευκολύνουν τη 

βελτίωση της διαδικασίας. Σε αυτό το σηµείο υπεισέρχεται και ο παράγοντας του 

κόστους καθώς υπερβολικά πολλά µεγέθη µπορεί να οδηγήσουν σε ασύµφορα υψηλό 

κόστος.  

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου ποιότητας 

στις υπηρεσίες είναι πολύ ουσιώδη: αυξηµένη συνέπεια στην τήρηση χρόνων, µείωση 
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των παραπόνων των πελατών, µείωση του δαπανώµενου χρόνου και κόστους (Roes και 

Dorr, 1997). Επίσης, έχει προταθεί ότι ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας ενδεχοµένως 

είναι περισσότερο επικερδής στις υπηρεσίες παρά στην παραγωγή, καθώς το κόστος 

ποιότητας ενδεχοµένως να είναι υψηλότερο στις υπηρεσίες (Asher, 1987). Αξίζει να 

σηµειωθεί, βέβαια, ότι ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας χρησιµοποιεί διαγράµµατα που 

δείχνουν το αν η διαδικασία βρίσκεται υπό στατιστικό έλεγχο ή όχι.  Όταν συµβαίνει το 

δεύτερο, όµως, δεν παρέχει κάποια πληροφορία σχετικά µε το τι λάθος συµβαίνει µε τη 

διαδικασία ή το τι πρέπει να διορθωθεί.  

 

 

Σχήµα 13 (Πηγή: Mason και Anthony, 2000) 

 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι, εσφαλµένα, στον δυτικό κόσµο 

επικρατεί η αντίληψη ότι τεχνικές όπως ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας πρέπει να 

εφαρµόζονται µε στόχο µόνο την ικανοποίηση του πελάτη και όχι σαν µέρος ενός 

ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού της εταιρίας (Oakland, 1999). Παρόλα αυτά, όµως, 

η πλήρης εύνοια του στατιστικού ελέγχου ποιότητας µπορεί να επιτευχθεί µόνο στη 

δεύτερη περίπτωση. Οι οργανισµοί που έχουν εφαρµόσει τον στατιστικό έλεγχο 

ποιότητας όχι σαν ανάγκη ικανοποίησης των πελατών αλλά ως απόφαση για την 

επίτευξη ποιότητας απολαµβάνουν µεγαλύτερα οφέλη (Brannstrom – Stenberg και 

Deleryd, 1999). 

Οι Jones και Dent (1994) δίνουν ως παράδειγµα την Forte plc, η οποία 

διεξήγαγε πιλοτική έρευνα στο προσωπικό ενός εστιατορίου, χρησιµοποιώντας 

στατιστικό έλεγχο ποιότητας για να αναλύσει την ποικιλία των φαγητών, τη 

θερµοκρασία των φαγητών και την υγιεινή του προσωπικού του εστιατορίου. Σε αυτή 
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την περίπτωση, η Forte χρησιµοποίησε διαγράµµατα ελέγχου µέσης τιµής και εύρους 

( X R− charts) για να παρακολουθήσει και τις τρεις µεταβλητές. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι και οι τρεις µεταβλητές κυµαίνονταν σε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης. 

Καθώς τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, η Forte στη συνέχεια 

χρησιµοποίησε την ίδια προσέγγιση σε µεγάλα ξενοδοχεία. 

O Wood (1994) δίνει ένα παράδειγµα χρήσης του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι να απαντηθεί η 

κάθε κλήση θεωρείται κρίσιµος παράγοντας για τον προσδιορισµό της απόδοσης του 

κέντρου, καθώς µια χαµένη κλήση ισοδυναµεί µε χαµένη δουλειά. Το κέντρο λοιπόν 

παρακολούθησε τον αριθµό των χτυπηµάτων του τηλεφώνου πριν απαντηθεί η κλήση 

και χρησιµοποίησε διαγράµµατα ελέγχου µέσης τιµής και εύρους ( X R− charts) ώστε 

να µπορέσει να πετύχει τον στόχο της διοίκησης, σύµφωνα µε τον οποίο το 98% των 

κλήσεων έπρεπε να απαντηθεί µέσα σε τρία χτυπήµατα του τηλεφώνου (Σχήµα 12).  

 

 

Σχήµα 14 (Πηγή: Wood,1994) 

 

Τα διαγράµµατα έδειξαν πως αυτό ήταν εφικτό µόνο για το 58% των κλήσεων, 

γεγονός που επισήµανε την ανάγκη προσαρµογής της διαδικασίας (Σχήµα 13). 

 Σε αυτή την περίπτωση γίνεται εµφανές το γεγονός ότι η εφαρµογή πρακτικών 

στατιστικού ελέγχου όχι µόνο βοηθούν στην αξιολόγηση της υπηρεσίας και στον 

έλεγχο της ποιότητάς της, αλλά και στην ανακάλυψη κάποιων εγγενών ορίων της 
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διαδικασίας που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο 

απόδοσης. 

 

 

Σχήµα 15 (Πηγή: Wood,1994) 

 

 Συγκεκριµένα για τον τραπεζικό κλάδο, στοιχεία στα οποία εφαρµόζεται 

στατιστικός έλεγχος ποιότητας είναι ο αριθµός των λαθών, ο χρόνος εξυπηρέτησης του 

πελάτη, η διαθεσιµότητα ανά πάσα στιγµή κάποιου αρµοδίου, ο χρόνος απόκρισης. 

Επιπλέον, η αρχειοθέτηση των επιταγών, εσφαλµένες χρεώσεις, καθυστερηµένες ή 

εσφαλµένες ενηµερώσεις πελατών (Yasin et al, 1991). Ιδιαίτερης σηµασίας είναι 

διαδικασίες που είτε µπορεί να αποµακρύνουν τον πελάτη είτε να δηµιουργήσουν 

µεγάλη ζηµιά στην επιχείρηση. Στην πρώτη κατηγορία περιλαµβάνεται ο χρόνος µη-

λειτουργίας ενός ATM, ειδικά από τη στιγµή που ο κόσµος το χρησιµοποιεί κατά κύριο 

λόγο τις ώρες εκτός λειτουργίας της τράπεζας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει η 

έγκριση των δανείων, καθώς εσφαλµένη επιλογή µπορεί να οδηγήσει την τράπεζα είτε 

σε ζηµία είτε σε απώλεια εσόδων. (Yesin et al, 1991). 

Επιπλέον, ένα ακόµη µέγεθος το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο 

της ποιότητας είναι το ποσοστό των παραπόνων στο οποίο δεν υπάρχει ανταπόκριση 

από το προσωπικό µέσα σε κάποιον ορισµένο αριθµό ηµερών, π.χ. τρεις. Τα 

διαγράµµατα ελέγχου µπορούν να βοηθήσουν στο να διαπιστωθεί το αν όντως η 

διαδικασία είναι σε στατιστικό έλεγχο, ανεξαρτήτως της µεταβολής του ποσοστού από 

µέρα σε µέρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι εµφανής στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 16 (Πηγή: Wood,1994) 

 

Αν και τα διοικητικά στελέχη θεωρούσαν πως υπάρχουν αιτίες που δεν αφήνουν 

το σύστηµα να λειτουργήσει σταθερά και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, κάτι τέτοιο 

όπως φαίνεται στο διάγραµµα δε φαίνεται να ισχύει (Wood, 1994). Η διαδικασία 

βρίσκεται σε στατιστικό έλεγχο. Αν οι προδιαγραφές αυτές δεν καλύπτουν τα ανώτερα 

στελέχη ή υπάρχει αίσθηση ότι οι πελάτες δεν παραµένουν ικανοποιηµένοι από την 

υπηρεσία, τότε χρειάζεται αναπροσαρµογή ολόκληρης της διαδικασίας.  

Τέτοιες περιπτώσεις είναι αρκετά εµφανείς στον τοµέα των τραπεζών. Ο 

αριθµός των παραπόνων είναι κάτι που καταγράφεται και είναι κάτι που µπορεί πολύ 

απλά να µετατραπεί σε χαρακτηριστικό ελέγχου ποιότητας µε την πρόσθεση των ορίων 

ελέγχου (Wood, 1994). Ένα διάγραµµα Pareto θα διευκόλυνε επίσης την διαπίστωση 

των κυριότερων αιτίων για αυτά τα παράπονα. 

 

5.2. ∆ιαφορές µεταξύ στατιστικού ελέγχου ποιότητας στη βιοµηχανία και στις 

υπηρεσίες 

 

Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας δεν πρέπει να παύει να αντιµετωπίζεται ως ένα 

στρατηγικό εργαλείο που προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση 

(Yasin et al, 1991). Γι’ αυτόν το λόγο, εφαρµόζεται πλέον και στις υπηρεσίες κάνοντας 

τη µετάβασή του από τον τοµέα της παραγωγής και της βιοµηχανίας. Λόγω της 

διαφορετικής φύσης του τοµέα των υπηρεσιών σε σχέση µε τη βιοµηχανία, όµως, 
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δηµιουργούνται διαφορές και νέα εµπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να 

γίνει επιτυχής  η εφαρµογή του ελέγχου. 

Το κυριότερο πρόβληµα στην µεταφορά πρακτικών που εφαρµόζονται 

επιτυχηµένα στη βιοµηχανία, στις υπηρεσίες είναι η θέσπιση προτύπων και επιπέδων 

αναφοράς καθώς και ο έλεγχος της απόδοσης αυτών που παρέχουν την υπηρεσία. Αυτά 

τα πρότυπα πρέπει να συµβαδίζουν τόσο µε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των 

πελατών όσο και µε τις στρατηγικές επιλογές, τις ανάγκες και τους στόχους της 

επιχείρησης (Haywood-Farmer et al, 1985).  

Επίσης, πολύ σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ του 

µετρήσιµου χαρακτηριστικού ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη. Αυτό δεν 

είναι ιδιαίτερα εµφανές στη βιοµηχανία καθώς η ικανοποίηση του πελάτη 

ενσωµατώνεται στα όρια ελέγχου και στα όρια προδιαγραφών, αν και το µοντέλο του 

Taguchi φαίνεται να δίνει µεγαλύτερη έµφαση στον πελάτη. Μία γραφική απεικόνιση, 

έστω ποιοτική, ανάµεσα στο χαρακτηριστικό ποιότητας και την ικανοποίηση του 

πελάτη θα ήταν πολύ χρήσιµη στην περίπτωση του ελέγχου ποιότητας στις υπηρεσίες. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα, όπου απεικονίζεται η 

ικανοποίηση των πελατών ενός τηλεφωνικού κέντρου σε σχέση µε το πόσες φορές 

χτυπάει το τηλέφωνο πριν απαντηθεί η κλήση. Όλα αυτά φυσικά σε συνάρτηση µε τις 

δυνατότητες της ίδιας της διαδικασίας. ∆εν µπορούν να θέτονται στόχοι, οι οποίοι δεν 

µπορούν να εκπληρωθούν.  

 

 

Σχήµα 17 (Πηγή: Wood,1994) 
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Το Σχήµα 17 κάνει εµφανή και ακόµα µία διαφορά µεταξύ υπηρεσιών και 

βιοµηχανίας, όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας. Στη βιοµηχανία στόχος είναι κυρίως 

µια µέση τιµή , µε αποκλίσεις είτε θετικές είτε αρνητικές από την τιµή στόχο. Στις 

υπηρεσίες, υπάρχει βελτιστοποίηση µόνο από τη µια µεριά, όπως φαίνεται στο 

παραπάνω σχήµα. Γι’ αυτό το λόγο, έχει διατυπωθεί η άποψη πως ενδεχοµένως η 

µείωση της µεταβλητότητας να µην είναι δόκιµη πρακτική για τις υπηρεσίες (Tomes, 

1993). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε πελάτης θεωρεί την ποιότητα διαφορετικά. 

Γι’ αυτό προτείνεται η έκφραση διαγράµµατα επιπέδου ποιότητας (quality levels charts) 

αντί των διαγραµµάτων ελέγχου ποιότητας (Wood, 1994). 

Μια επιπρόσθετη διαφορά ανάµεσα σε παραγωγή και υπηρεσίες είναι ότι 

πολλές φορές υπάρχει η τάση να δίνεται έµφαση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος 

και όχι στην ποιότητα της διαδικασίας (Wood, 1994). Για παράδειγµα, η ποιότητα ενός 

πανεπιστηµιακού ιδρύµατος ίδρυµα επικεντρώνεται σε βαθµούς γραπτών ή 

δηµοσιεύσεις τη στιγµή που η διερεύνηση της ερευνητικής διαδικασίας µπορεί να είναι 

περισσότερο χρήσιµη και ενδεικτική. Στην πλειοψηφία τους, οι δηµοσιεύσεις σχετικά 

µε την ποιότητα στις υπηρεσίες επικεντρώνεται στην ποιότητα του τελικού προϊόντος 

(Zeithaml και λοιποί, 1990). Σε συνέχεια παραδειγµάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

δηλαδή, περισσότερο χρήσιµη είναι η ανάλυση της διαδικασίας κατά την απάντηση σε 

παράπονα των πελατών παρά η καταγραφή του αριθµού των παραπόνων στα οποία 

υπάρχει ανταπόκριση.  

Περεταίρω, στη βιοµηχανία συνήθως χρησιµοποιούνται δείγµατα για την 

εξαγωγή συµπερασµάτων. Τα δείγµατα αυτά έχουν πεπερασµένο αριθµό µετρήσεων, 

συνήθως 5. Κάτι τέτοιο όµως δε συµβαίνει και στον τοµέα των υπηρεσιών, όπου 

συνήθως χρησιµοποιείται για αξιολόγηση ολόκληρος ο πληθυσµός. Αυτό συµβαίνει 

,κυρίως, γιατί τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας είναι 

συνήθως καταχωρηµένα σε βάσεις δεδοµένων εποµένως δεν τίθεται θέµα χρόνου 

συλλογής. Όπως, όµως, αναφέρθηκε ήδη, τα στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρηµένα 

δεν ενδείκνυνται για να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Υπάρχει ο κίνδυνος να 

χρησιµοποιήσουµε για τον έλεγχο της ποιότητας στοιχεία τα οποία επιλέχθηκαν απλά 

και µόνο επειδή ήταν αυτά που ήταν διαθέσιµα (Wood, 1994). Τα στοιχεία πρέπει να 

είναι κατάλληλα για τον έλεγχο ποιότητας και αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα ότι θα είναι 

εύκολη η συλλογή τους ή µη χρονοβόρα. Εποµένως, η ανάγκη για το µικρότερο δυνατό 

αλλά επαρκές αριθµό δεδοµένων είναι επιτακτική (Oakland, 1999). Γενικώς, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στη συλλογή δεδοµένων τόσο το κόστος της όλης διαδικασίας όσο και το 
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πόσο ασφαλή θα είναι τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν. Πάντως, πρακτικές που 

εφαρµόζονται στη βιοµηχανία, όπως ο κανόνας των πέντε δειγµάτων, πρέπει να 

ελεγχθούν πρώτα αν είναι κατάλληλες για εφαρµογή στη συγκεκριµένη υπηρεσία 

(Wood και Preece, 1992).  

 

5.3. Επιπρόσθετα εµπόδια στην εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου στις υπηρεσίες 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος του στατιστικού ελέγχου ποιότητας είναι η 

πρόληψη των προβληµάτων. Η µέτρηση και η ανάλυση της απόδοσης του παρελθόντος 

γίνεται για τη βελτίωση της µελλοντικής συµπεριφοράς ολόκληρου του συστήµατος. 

Αυτό δε γίνεται όµως πάντα κατανοητό από όλους τους εργαζόµενους που συµµετέχουν 

στη διαδικασία και αυτό δηµιουργεί τον κίνδυνο η µέτρηση της απόδοσης να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο ελέγχου των εργαζοµένων ή ως µέσο επιβράβευσης ή 

επίπληξής τους (Wood και Preece, 1992). Η ανάλυση του αριθµού των παραπόνων 

µπορεί να εκληφθεί από τους εργαζοµένους ως µέσο ελέγχου από το διοικητικό 

προσωπικό ενώ τα ίδια στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους manager ως 

στοιχεία που αποδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του κάθε καταστήµατος (πχ 

τράπεζας) σε σχέση µε τα υπόλοιπα του οµίλου. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

επιλεκτική καταγραφή στοιχείων ή παραποίησή τους και αυτό σίγουρα δεν πρόκειται 

να βοηθήσει στην ανακάλυψη των πραγµατικών αιτιών των προβληµάτων (Wood, 

1994). 

Εποµένως, δηµιουργείται η ανάγκη το µέγεθος που επιλέγεται ως 

χαρακτηριστικό ποιότητας να είναι τόσο πρακτικό και εύκολα µετρήσιµο όσο και 

επαρκώς αναλυτικό ώστε να εξάγονται ασφαλή συµπεράσµατα αλλά και να µη 

δηµιουργεί λανθασµένες εντυπώσεις στους άµεσα εµπλεκόµενους. Ο αριθµός των 

παραπόνων είναι κάτι πολύ γενικό και ασαφές. Μία πρόταση θα ήταν να γίνεται µία 

δειγµατοληπτική επιλογή πελατών, η οποίοι µε τη σειρά τους θα παρείχαν τα στοιχεία 

που θα ήταν απαραίτητα για το έλεγχο ποιότητας της διαδικασίας, στοιχεία τα οποία δε 

θα χρησιµοποιούνταν για τη µέτρηση απόδοσης της υπηρεσίας και συνεπώς δε θα 

µετείχαν στην επιβράβευση ή επίπληξη των εργαζοµένων.  

Όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, ένα εµπόδιο που χρειάζεται να ξεπεραστεί 

είναι και το γεγονός ότι αυτή πολλές φορές γίνεται από άτοµα µη κατάλληλα 
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εκπαιδευµένα, τα οποία δουλεύουν υπό άσχηµες συνθήκες και χωρίς κίνητρο, γεγονός 

που διακυβεύει την εγκυρότητα των δεδοµένων. 

Επίσης, σε πολλά ανώτερα διοικητικά στελέχη σύµφωνα µε έρευνες (Yasin et 

al, 1991), υπάρχει σύγχυση όσον αφορά  την ίδια τη φύση της ποιότητας και του 

στατιστικού ελέγχου. Θεωρούν πως ό,τι σχετίζεται µε τον πελάτη αφορά το τµήµα 

Marketing, το οποίο πολλές φορές επιφορτίζεται µε αρµοδιότητες που εξ ορισµού δεν 

πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο τµήµα. Αυτό που συµβαίνει δηλαδή 

είναι να θεωρείται η ποιότητα ως µια ακόµα αρµοδιότητας ενός τµήµατος και όχι 

φιλοσοφία στην οποία πρέπει να αφοσιωθεί ολόκληρη η επιχείρηση, αρχής γινοµένης 

από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.  Αυτό δηµιουργεί ένα επιπλέον εµπόδιο καθώς ο 

στατιστικός έλεγχος ποιότητας περιλαµβάνει διαδικασίες που διεξάγονται από 

διαφορετικά τµήµατα και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η συµµετοχή των managers 

ώστε να διασφαλίζεται η ενηµέρωση όλων των συµµετεχόντων αλλά ακόµη 

περισσότερο η αίσθηση της αφοσίωσης σε µία συλλογική προσπάθεια.   

Παραδείγµατος χάριν, για τον κλάδο των τραπεζών, τα κυριότερα εµπόδια για 

την εφαρµογή ενός συστήµατος στατιστικού ελέγχου περιλαµβάνουν τα εξής: 

οργανωτική κουλτούρα που αντιστέκεται στην αλλαγή, έλλειψη κατανόησης από τα 

διοικητικά στελέχη της ιδέας ότι ποιότητα και κερδοφορία είναι αλληλένδετες και 

αλληλοεξαρτώµενες έννοιες, έλλειψη ατόµων ικανών στην ποσοτική ανάλυση, χρήση 

προγραµµάτων ποιότητας όχι ως λύσεις ανάγκης που επιλύουν προβλήµατα στη στιγµή 

αλλά ως µέρος της ίδιας της επιχειρησιακής κουλτούρας (Kremlin, 1986).   
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6. H µεθοδολογία έξι σίγµα στις υπηρεσίες 

 

 Στα προηγούµενα κεφάλαια, αναπτύχθηκε η έννοια του στατιστικού ελέγχου 

ποιότητας, καθώς και η συµβολή του στη λειτουργία µιας επιχείρησης. Ο στατιστικός 

έλεγχος ποιότητας, όµως, δεν παύει να είναι απλά ένα εργαλείο που βοηθάει στη 

διαπίστωση του αν η διαδικασία υπό παρακολούθηση συµπεριφέρεται όπως θα 

αναµενόταν ή έχει επέλθει κάποια µεταβολή στις συνθήκες λειτουργίας της που 

χρειάζεται επαναφορά στην αρχική κατάσταση.  

 Η µεθοδολογία έξι σίγµα χρησιµοποιεί στατιστικά εργαλεία, όπως τον 

στατιστικό έλεγχο ποιότητας, αλλά δεν αποτελεί απλά ένα µηχανιστικό µοντέλο 

στατιστικών µετρήσεων. Η πραγµατική και ουσιαστική της χρησιµότητα έγκειται στο 

γεγονός ότι αποτελεί µεθοδολογία βελτίωσης των επιχειρήσεων και µέσο στρατηγικής 

αλλαγής, το οποίο δίνει κυρίως έµφαση στις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο 

προϊόν, σύµφωνα µε την άποψη του πελάτη (McAdam και Lafferty, 2004). Με άλλα 

λόγια, το έξι σίγµα αποτελεί µια µεθοδολογία που χρησιµοποιεί βασικά στατιστικά 

εργαλεία, όπως ο έλεγχος ποιότητας, βασιζόµενο στη διοικητική υποστήριξη για 

χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου πλαισίου εργασίας για τη βελτίωση της στρατηγικής 

θέσης του οργανισµού (Henderson και Evans, 2000). 

 Τα αίτια της διάδοσης της µεθοδολογίας έξι σίγµα εντοπίζονται τόσο στο 

γεγονός ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας παγκοσµίως έχει οδηγήσει σε 

επικέντρωση των οργανισµών γύρω από τις διαδικασίες τους όσο και στο γεγονός ότι 

µε τον καιρό παρουσιάζεται όλο και περισσότερο ενδιαφέρον από τη διοίκηση για τα 

σχετικά θέµατα. Σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας και της 

ενσωµάτωσής της στις υπηρεσίες, τα ανωτέρω οδήγησαν στη δηµιουργία µιας 

στρατηγικής πλέον, που πλέον δε θεωρείται απλά στατιστικό εργαλείο ή εργαλείο 

ποιότητας γενικά, αλλά µια ολόκληρη επιχειρησιακή στρατηγική (McAdam και 

Lafferty, 2004). 

 Στη συνέχεια, αναλύεται τόσο η λογική του έξι σίγµα όσο και η σύνδεσή του µε 

τον τοµέα των υπηρεσιών καθώς και οι βασικοί άξονες για την επιτυχηµένη εφαρµογή 

του σε έναν οργανισµό.  
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6.1. Ιστορική αναδροµή 

 

Η µεθοδολογία έξι σίγµα έχει αναγνωριστεί ήδη εκτενώς ως απαραίτητο 

εργαλείο για επιχειρησιακή τελειότητα. (Nakhai και Neves, 2009). Η ισχυρή αυτή 

τακτική έχει χρησιµοποιηθεί παγκοσµίως από πολλούς οργανισµούς όπως τη General 

Electric (GE), τη Motorola, τη Honeywell και τη Sony. Παρόλα αυτά, η χρήση της στις 

υπηρεσίες είναι ακόµη περιορισµένη, αν και χρησιµοποιείται ήδη από εταιρίες όπως τη 

J P Morgan, την American Express, τη Lloyds TSB, τη City bank και τη Zurich 

Financial Services. Πλέον, το έξι σίγµα έχει εξελιχθεί από απλό εργαλείο µέτρησης της 

ποιότητας σε εργαλείο συνολικής βελτίωσης του οργανισµού για πολλές εταιρίες ανά 

τον κόσµο (Chakrabarty και Tan, 2007) 

Η ιδέα του έξι σίγµα πρωτοαναφέρθηκε το 1986 από τον Bill Smith, ανώτερο 

µηχανικό στο τµήµα επικοινωνιών της Motorola, ως απάντηση στα υψηλά κόστη που 

δηµιουργούνταν σχετικά µε αστοχίες που καλύπτονταν µέσα από την εγγύηση των 

προϊόντων. Η επιτυχία των κινήσεων της Motorola δεν ήταν µόνο η επίτευξη επιπέδου 

ποιότητας έξι σίγµα αλλά το ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος µετατοπίστηκε στη 

µείωση των ελαττωµατικών προϊόντων από τις διαδικασίες µέσω της χρήση ισχυρών 

αλλά ταυτόχρονα πρακτικών στατιστικών εργαλείων. Αυτά θα οδηγούσε σε αυξηµένη 

παραγωγικότητα, βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, ενισχυµένη ποιότητα της 

υπηρεσίας, µειωµένα λειτουργικά κόστη και κόστη κακής ποιότητας κ.ο.κ. 

Ο Mikel Harry της Motorola πιστώθηκε µε την ανάπτυξη της µεθοδολογίας έξι 

σίγµα στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Maguire, 1999). Το 1988 η Motorola τιµήθηκε 

µε το Malcolm Baldridge Award, και πριν από αυτό, τις τρεις προηγούµενες συναπτές 

χρονιές ξόδεψε 170 εκατοµµύρια δολάρια στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση των 

εργαζοµένων. Ως αποτέλεσµα, η Motorola εξοικονόµησε 2,2 δισεκατοµµύρια δολάρια 

από τη µείωση κοστών που σχετίζονταν µε κακή ποιότητα (Antony και Banuelas, 

2002). 

Η General Electric, επίσης, είναι από τις πιο επιτυχηµένες εταιρίες στην 

εφαρµογή του έξι σίγµα. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και 

CEO της General Electric, Jeffrey R. Immelt, η εφαρµογή του έξι σίγµα αποτελεί 

µόνιµη πρωτοβουλία της General Electric εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Το έξι σίγµα, 

κατά τον ίδιο, δηµιουργεί επαναλαµβανόµενες και αξιόπιστες διαδικασίες που βοηθούν 

στη µείωση που κοστών που σχετίζονται µε τα αποθέµατα και τα παραγόµενα προϊόντα 
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(GE, 2002) ενώ παράλληλα ενισχύει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, οι οποίοι 

περιλαµβάνουν την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πελάτες, την 

βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών ώστε να επιτευχθεί βελτίωση και της σχέσης 

πελάτη-εταιρίας και τη βελτίωση της ροής ποιοτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

και υπηρεσιών στην αγορά. Όλοι φυσικά οι ανωτέρω στόχοι αποσκοπούν στη βελτίωση 

των χρηµατικών ροών της εταιρίας και στην αύξηση των εσόδων. 

Πέρα από τις παραπάνω εταιρίες, και άλλες επιχειρήσεις όπως η Honeywell, η 

Sony, η Caterpillar, η Dow Chemical κτλ έχουν δηµοσιεύσει αναφορές από την 

επιτυχηµένη εφαρµογή του έξι σίγµα, η οποία οδήγησε σε εξοικονόµηση εκατοµµυρίων 

δολαρίων (Chakrabarty και Tan, 2007). 

 

6.2. Η λογική του έξι σίγµα 

 

 Το σίγµα µετρά την µεταβλητότητα µιας διαδικασίας και ουσιαστικά δείχνει την 

απόκλιση από τη µέση τιµή της απόδοσης της υπηρεσίας. Ο κυριότερος στόχος της 

στρατηγικής έξι σίγµα είναι να µειώσει τη µεταβλητότητα του χαρακτηριστικού που 

µελετείται ως ένδειξη της απόδοσης της υπηρεσίας µέσα σε κάποια ορισµένα όρια, που 

είναι και οι προδιαγραφές της υπηρεσίας. Για να βελτιωθεί η ποιότητα µιας υπηρεσίας, 

απαραίτητη είναι η ποσοτικοποίηση της µεταβλητότητας και στη συνέχεια η ανάπτυξη 

στρατηγικών για τη µείωσή της, όπως συµβαίνει και σε οποιαδήποτε περίπτωση 

στατιστικού ελέγχου ποιότητας (McAdam και Lafferty, 2004). 

 Έστω ότι το χαρακτηριστικό υπό έλεγχο (Υ), για παράδειγµα ο χρόνος που 

χρειάζεται για την επεξεργασία µιας αίτησης σε µια ασφαλιστική εταιρία, είναι 

επιθυµητό να µην ξεπερνά ένα ανώτερο όριο προδιαγραφής (SLupper). Αν η απόσταση 

µεταξύ της µέσης τιµής του χρόνου που παρατηρείται για την επεξεργασία της αίτησης 

και αυτού του ανώτατου ορίου είναι περίπου έξι τυπικές αποκλίσεις, τότε η διαδικασία 

έχει αποκτήσει επίπεδο ποιότητας έξι σίγµα. Αν ληφθούν υπόψη οι τυχαίες αποκλίσεις 

που οφείλονται σε εξωτερικές πηγές (όπως για παράδειγµα η µεταβολή της απόδοσης 

των εργαζοµένων που οφείλεται στις συναισθηµατικές τους διακυµάνσεις) για µια 

χρονική περίοδο, τότε ο ρυθµός ελαττωµατικών ανέρχεται σε 3,4 κοµµάτια στο 

εκατοµµύριο. 

 Στην ουσία, επίπεδο ποιότητας έξι σίγµα σηµαίνει ρυθµός ατελειών ανά 

εκατοµµύριο ευκαιριών (DPMO) ίσος µε 3,4.Το κυριότερο µέσο για να επιτευχθεί 
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επίπεδο ποιότητας έξι σίγµα είναι η απαλοιφή των αιτιών που προκαλούν προβλήµατα 

στην ποιότητα και τη διαδικασία πριν αυτές οδηγήσουν στη δηµιουργία 

ελαττωµατικών. Το επίκεντρο της προσοχής του έξι σίγµα δεν εστιάζεται στη µέτρηση 

των ελαττωµατικών της διαδικασίας αλλά στον αριθµό των ευκαιριών σε µια 

διαδικασία που θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία ελαττωµατικών. 

 Με βάση τα παραπάνω, το έξι σίγµα συχνά ορίζεται ως «ένα πρόγραµµα 

βελτίωσης της ποιότητας, µε στόχο τη µείωση των ελαττωµατικών σε 3,4 περιπτώσεις 

ανά εκατοµµύριο ευκαιριών ή, αλλιώς, σε ποσοστό 0,0003%» (Chakrabarty και Tan, 

2007). Από την επιχειρηµατική οπτική, το έξι σίγµα µπορεί να οριστεί ως «µια 

επιχειρησιακή στρατηγική για τη βελτίωση της κερδοφορίας ενός οργανισµού και της 

αποτελεσµατικότητας και ικανότητας όλων των διεργασιών και διαδικασιών να 

ικανοποιούν ή και να ξεπερνούν τα προσδοκίες και απαιτήσεις του πελάτη» (Kwak και 

Ambari, 2006). Εναλλακτικοί ορισµοί είναι οι: «Το έξι σίγµα είναι µια συνοπτική 

µεθοδολογία βασισµένη στη στατιστική που στόχο έχει να επιτύχει τίποτα λιγότερο 

παρά την τελειότητα σε κάθε προϊόν και διαδικασία ενός οργανισµού (Paul, 1999)» και 

«Το έξι σίγµα είναι µια µεθοδολογία βασισµένη σε πραγµατικά στοιχεία µε στόχο τη 

µείωση των απωλειών, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών και τη βελτίωση των 

διαδικασιών, εστιάζοντας πάντα σε οικονοµικά µετρήσιµα αποτελέσµατα (Goh, 2002)». 

 Έστω, για παράδειγµα ένα τηλεφωνικό κέντρο. Σε οποιαδήποτε κλήση πελάτη 

προς το κέντρο, οι παρακάτω παράγοντες µπορούν να οδηγήσουν σε ελαττωµατική 

λειτουργία και, κατ’ επέκταση, να δηµιουργήσουν δυσαρέσκεια στον πελάτη, 

ενδεχοµένως να οδηγήσουν και σε απώλεια του πελάτη. 

⇒ Ο τρόπος µε τον οποίο απευθύνεται ο υπάλληλος του κέντρου στον πελάτη κατά 

την εκκίνηση της συνοµιλίας 

⇒ Η ακρίβεια της πληροφορίας που παρέχεται στον πελάτη 

⇒ Ο χρόνος αναµονής µέχρι να ελευθερωθεί γραµµή για την εξυπηρέτηση του 

πελάτη 

⇒ Ο αριθµός των κουδουνισµάτων µέχρι ο υπάλληλος του κέντρου να απαντήσει την 

κλήση 

⇒ Η ακρίβεια των δεδοµένων εισόδου του πελάτη για την ανάκτηση πληροφοριών 

από προηγούµενες συναλλαγές µε τον ίδιο πελάτη 

⇒ Η ικανότητα του υπαλλήλου να ακούει, να συνοµιλεί και να κατανοεί 
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⇒ Η ακρίβεια των δεδοµένων εισόδου σε περίπτωση που ο πελάτης αναφέρει µία 

βλάβη ή κάποιο πρόβληµα 

⇒ Ο χρόνος που χρειάζεται για την επαναφορά του συστήµατος έπειτα από κάποια 

βλάβη 

⇒ Ο τρόπος µε τον οποίο λήγει η τηλεφωνική συνοµιλία 

⇒ Η έγκαιρη απόκτηση οτιδήποτε σχετικού ζητηθεί ή χρειαστεί έπειτα από τη 

συνοµιλία κ.ο.κ. 

Ο στόχος µιας στρατηγικής έξι σίγµα στην προκείµενη περίπτωση είναι η 

κατανόηση των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται σε ένα τηλεφωνικό κέντρο και 

δηµιουργούν ελαττωµατικό «προϊόν» και η δηµιουργία µεθόδων για τη βελτίωση αυτών 

των διαδικασιών ώστε να µειωθεί η πιθανότητα δηµιουργίας τέτοιων ελαττωµατικών 

περιπτώσεων ώστε να βελτιωθεί η συνολική εντύπωση που δηµιουργείται στον πελάτη 

και εν τέλει προσδιορίζει την ποιότητα. Η εστίαση πρέπει να γίνει σε τέσσερις 

παράγοντες (Antony και λοιποί, 2007). 

1 .Ποια είναι η φύση του ελαττώµατος που προκύπτει από τη διαδικασία; 

2. Γιατί προκύπτει αυτή η απόκλιση από τον στόχο και µε ποια συχνότητα; 

3. Ποια είναι η επίδραση των ελαττωµάτων στους πελάτες; 

4. Πώς µπορούν να µετρηθούν τα ελαττωµατικά «προϊόντα» και ποιες 

στρατηγικές πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να αποτραπεί η εµφάνισή τους; 

 

6.3. Η σηµασία της στρατηγικής έξι σίγµα για τις υπηρεσίες 

 

 Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, η µεθοδολογία έξι σίγµα 

είναι πολύ ελκυστική για τις υπηρεσίες λόγω του γεγονότος ότι είναι ιδιαιτέρως 

προσανατολισµένη στον πελάτη (Taghaboni-Dutta και Moreland, 2004). Σε πολλούς 

οργανισµούς υπηρεσιών, ο σκοπός της εφαρµογής µιας µεθοδολογίας έξι σίγµα είναι ο 

προσδιορισµός των δραστηριοτήτων που είναι οι κρισιµότερες για τον πελάτη (Antony 

και λοιποί, 2007). 

 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η πλειοψηφία των εταιριών στον τοµέα των 

υπηρεσιών , όπως λογιστικά γραφεία, γραφεία διαχείρισης χρηµάτων, τιµολόγησης, 

µεταφορών, διαχείρισης αποσκευών κτλ, δουλεύουν σε επίπεδο ποιότητας που 

αντιστοιχεί σε λιγότερα από 3,5 σίγµα µε ρυθµό ελαττωµατικών πάνω από 23000 µέρη 

ανά εκατοµµύριο ή ποσοστό εντός προδιαγραφών της τάξης του 97,7 % (Yilmaz και 



 44 

Chatterjee, 2000). Αύξηση του επιπέδου ποιότητας οποιασδήποτε των παραπάνω 

υπηρεσιών σε 4 σίγµα, θα οδηγήσει αυτόµατα σε µείωση του ρυθµού ελαττωµατικών 

σε 6210 µέρη ανά εκατοµµύριο. Αντίστοιχα, το ποσοστό εντός προδιαγραφών 

διαµορφώνεται στο 99,38%. 

 Μια τέτοια βελτίωση επιφέρει τεράστια βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών 

µιας εταιρίας λόγω µειωµένων ελαττωµατικών, λιγότερων παραπόνων πελατών, 

αυξηµένη ικανοποίηση πελατών κτλ και είναι ένα πρώτο βήµα για τη χρήση 

µεθοδολογίας έξι σίγµα για περεταίρω βελτίωση. 

 Πολλές επιχειρήσεις που απασχολούνται στον τοµέα των υπηρεσιών  θεωρούν 

ότι η ιδέα του έξι σίγµα προσανατολίζεται µόνο στη βιοµηχανία και την παραγωγή. Ο 

καλύτερος τρόπος για πειστεί µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των 

υπηρεσιών ότι η υιοθέτηση και ανάπτυξη µιας νοοτροπίας έξι σίγµα θα την ευνοήσει 

εξίσου µε µια βιοµηχανική επιχείρηση είναι οι τρεις αρχές στατιστικής σκέψης που 

κατέγραψαν οι Hoerl και Snee (2002), σύµφωνα µε τις οποίες: 

1. Όλες οι εργασίες πραγµατοποιούνται µέσα σε συστήµατα άµεσα 

συνδεδεµένων διαδικασιών 

2. Όλες οι διαδικασίες εµφανίζουν µεταβλητότητα 

3. Όλες οι διαδικασίες δηµιουργούν δεδοµένα που κάνουν προφανή την ύπαρξη 

µεταβλητότητας και είναι πλέον ευθύνη δική µας να βρούµε τις πηγές της και να 

αναπτύξουµε στρατηγικές για τη µείωση και, ενδεχοµένως, εξάλειψή της. 

 Επιπλέον, οι εταιρίες που απασχολούνται στον τοµέα των υπηρεσιών και 

υιοθετήσουν το έξι σίγµα θα έχουν τα παρακάτω οφέλη (Antony και λοιποί, 2007, 

Nakhai και Neves, 2009, McAdam και λοιποί, 2005, Chakrabarty και Tan, 2007): 

⇒ Αποτελεσµατική διοίκηση λόγω του γεγονότος ότι κάθε απόφαση βασίζεται 

ισχυρά σε στοιχεία και γεγονότα και όχι σε προαισθήµατα ή τυχαίες εκτιµήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο µειώνονται σηµαντικά τα κόστη που σχετίζονται µε 

αποτυχηµένες προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος λόγω λανθασµένων 

εκτιµήσεων και γενικότερα κόστη που προκύπτουν κατά την προσπάθεια 

επίλυσης προβληµάτων µετά την εκδήλωση των ελαττωµατικών. 

⇒ Αυξηµένη κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών και 

κυρίως των κρίσιµων-στην-ποιότητα χαρακτηριστικών, που έχουν τον 

µεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών. 

⇒ Αποτελεσµατικές και αξιόπιστες εσωτερικές λειτουργίες, που οδηγούν σε 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και ικανοποιηµένους µετόχους. 
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⇒ Βελτιωµένη γνώση των διάφορων εργαλείων και τεχνικών επίλυσης 

προβληµάτων στα διάφορα επίπεδα των εργαζοµένων, που οδηγεί σε 

µεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε τη δουλειά. 

⇒ Συστηµατική εξάλειψη των λειτουργιών που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν, 

γεγονός που οδηγεί σε µικρότερο χρόνο πραγµατοποίησης της υπηρεσίας. 

⇒ Μειωµένη µεταβλητότητα της απόδοσης της υπηρεσίας, που οδηγεί σε 

περισσότερο προβλεπόµενο και συνεπές επίπεδο υπηρεσίας. 

⇒ Η οργανωτική κουλτούρα και ο τρόπος σκέψης αφορά πλέον την πρόβλεψη και 

την αποτροπή του προβλήµατος πριν αυτό εκδηλωθεί παρά την επίλυσή του 

αφού συµβεί. 

⇒  Βελτίωση της συνεργασίας των εργαζόµενων από διαφορετικά τµήµατα και 

επίπεδα σε κάποιον οργανισµό. 

 

6.4. Κύρια οφέλη του έξι σίγµα σε οργανισµούς που προσφέρουν υπηρεσίες 

 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί,  η χρήση του έξι σίγµα στις υπηρεσίες δεν έχει ακόµα 

εξαπλωθεί ευρέως. Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές για 

επιτυχηµένη εφαρµογή του. Οι εφαρµογές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

οργανισµών που προσφέρουν υπηρεσίες: οικονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίας τοπικής 

αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, εφοδιαστικής και διανοµών κτλ 

(Nakhai και Neves, 2009). Στη συνέχεια παρατίθενται τα κυριότερα από τα κύρια 

οφέλη που προέκυψαν έπειτα από την επιτυχηµένη εφαρµογή του σε µερικούς 

γνωστούς οργανισµούς.. 

 

Citibank Group (Rucker, 2000) 

Ο όµιλος της Citibank δραστηριοποιείται τόσο στον τραπεζικό χώρο όσο και στην 

γενικότερη προσφορά οικονοµικών υπηρεσιών και χρηµατοδότησης. Έπειτα από την 

εφαρµογή του έξι σίγµα παρατηρήθηκε 80% µείωση των εσωτερικών επανακλήσεων 

(δηλαδή των συνοµιλιών εντός προσωπικού τραπέζης για την διεκπεραίωση ενός 

θέµατος) , 85% των εξωτερικών επανακλήσεων (δηλαδή των συνοµιλιών µεταξύ 

προσωπικού τραπέζης και εξωτερικών παραγόντων για την διεκπεραίωση ενός 

θέµατος) και 50% µείωση του χρόνου επεξεργασίας της πίστωσης. Παράλληλα, στο 

γενικότερο χώρο του finance, ο όµιλος Citi παρουσίασε µείωση του χρονικού κύκλου 
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από τη στιγµή που οι πελάτες καταθέτουν ένα αίτηµα µέχρι την ολοκλήρωση της 

αντίστοιχης διαδικασίας κατά 67%, ειδικότερα από τρεις ηµέρες σε µόλις µία. 

Αντίστοιχη µείωση εµφάνισε και ο χρόνος που απαιτείται µέχρι να αποφασιστεί και να 

εγκριθεί το επίπεδο της χρηµατοδότησης και της αντίστοιχης πίστωσης. 

 

JP Morgan Chase (Global Investment Banking) (www.sixsigmacompanies.com)  

H JP Morgan Chase & Co είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στις Η.Π.Α. Η 

εφαρµογή του έξι σίγµα στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της εταιρίας 

υπολογίζεται ότι εξοικονόµησε περισσότερο από 1 δις δολάρια το 2003. Παράλληλα, 

βοήθησε στην εταιρία να µειώσει τα λάθη στις διαδικασίες που περιλαµβάνουν επαφή 

µε τον πελάτη όπως η διάνοιξη λογαριασµών, η διαχείριση των πληρωµών και η 

παραγγελία µπλοκ επιταγών. Αυτό οδήγησε σε αυξηµένη ικανοποίηση πελατών και 

βελτίωση αποδοτικότητας και χρονικών κύκλων της τάξης του 30%. 

 

Γενικά για τον τραπεζικό χώρο: Αντίστοιχες βελτιώσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες 

εφαρµογές. Οι Antony και λοιποί (2007) συνοψίζουν τις ωφέλειες από την εφαρµογή 

στρατηγικής έξι σίγµα στον τραπεζικό κλάδο στις ακόλουθες: Μειωµένα ελαττώµατα 

στις συναλλαγές τράπεζας – πελάτη, σηµαντική µείωση στις επιστροφές ανανεωµένων 

καρτών, µειωµένα κόστη που προέρχονται από τη διόρθωση λαθών. Σηµειώνεται ότι τα 

παραπάνω αναφέρονται τόσο στη λειτουργία ενός καταστήµατος τράπεζας αλλά και 

στην προσφορά των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-banking).  

 

British Telecom Wholesale 

Η British Telecom Wholesale, µε τη βοήθεια της celebrant consulting 

(www.celerantconsulting.com) πέτυχε αυξηµένα επίπεδα ικανοποίησης πελατών, 

µετέτρεψε τις διαδικασίες σε πιο αποδοτικές και δηµιούργησε µια κοινή γλώσσα 

επικοινωνίας για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα αυτών, 

πέτυχε επιχειρηµατικά οφέλη που ξεπέρασαν τα 100 εκατοµµύρια δολάρια που κυρίως 

επήλθαν από ελαχιστοποίηση των εξόδων που προέρχονταν από λάθη και βελτιωµένη 

διαχείριση επιδιόρθωσης βλαβών. 

 

Εταιρίες σχετικές µε την υγεία 

Ο Thomerson (2001) αναφέρει πως έπειτα από σχετική εφαρµογή επιτεύχθηκε αύξηση 

του ρυθµού των ακτινογραφιών κατά 33% και µείωση  του κόστους ανά ακτινογραφία 



 47 

κατά 21,5%. Αυτό οδήγησε σε εξοικονόµηση 1,2 εκατοµµυρίων δολαρίων. Επίσης, ο 

Buck (2001) παραθέτει εφαρµογή κατά την οποία εφαρµογή του έξι σίγµα οδήγησε σε 

µείωση των συνολικών παρεχόµενων φαρµάκων και των εργαστηριακών λαθών 

γεγονός που αύξησε αισθητά την ασφάλεια των ασθενών. Σε αύξηση της ασφάλειας 

των ασθενών οδήγησε και η εφαρµογή του έξι σίγµα σε µονάδα εντατικής θεραπείας, 

κατά την οποία µειώθηκε ο χρόνος µεταφοράς από εντατική µονάδα σε κανονική κλίνη 

και αντίστροφα. Παράλληλα, αυτό βοήθησε και στην εξοικονόµηση 600.000 δολαρίων 

το χρόνο (Revere and Black, 2003). 

 

Τα οφέλη από την εφαρµογή του έξι σίγµα συνοψίζονται στον Πίνακα 2. Σε 

αυτόν τον πίνακα γίνεται εµφανές πως τα περισσότερα από τα οφέλη είναι κοινά, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο εφαρµόζεται το έξι σίγµα. Παράλληλα, γίνεται 

εµφανής και ο οικονοµικός προσανατολισµός του έξι σίγµα, καθώς πέρα από τη 

βελτίωση της επικοινωνίας και της ικανοποίησης του πελάτη δίνεται ιδιαίτερη έµφαση 

στην εξοικονόµηση κέρδους και στην ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε απωλειών 

οφείλονται σε κόστη κακής ποιότητας ή προέρχονται από ελαττώµατα στη λειτουργία 

των υπηρεσιών. 

 Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά στους επιµέρους τύπους 

υπηρεσιών όπου µπορεί να εφαρµοστεί το έξι σίγµα, µε στόχο την επιδίωξη της 

βελτίωσης ης απόδοσης των διαδικασιών και τη µείωση των κοστών ποιότητας. Τέτοια 

χαρακτηριστικά υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες, καθώς όλοι οι επιµέρους κλάδοι 

µπορούν να επωφεληθούν από την εφαρµογή µιας έξι σίγµα µεθοδολογίας (Chakrabarty 

και Tan, 2007). Υπό αυτό τον στόχο, η µεγαλύτερη πρόκληση είναι το τι θα µετρηθεί 

και πώς. Το σηµαντικότερο είναι να διασφαλιστεί το ότι τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά είναι κρίσιµα στη βελτίωση της ποιότητας και της ικανοποίησης των 

πελατών.  

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές δηµοσιεύσεις που υποδεικνύουν ποια 

ενδέχεται να είναι χαρακτηριστικά που θα επιδέχονταν βελτίωση µέσω του έξι σίγµα. 

Σε κάθε περίπτωση όµως αποτελούν χαρακτηριστικά που σχετίζονται τόσο µε την 

κερδοφορία του οργανισµού όσο και µε τη βελτίωση της επικοινωνίας του µε τον 

πελάτη (McAdam και λοιποί, 2005, Antony και λοιποί, 2007). 
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Πίνακας 2: ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΙ ΣΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΦΕΛΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΗΓΗ 

Μείωση χρόνου επεξεργασίας 
αιτηµάτων 

Τραπεζικός (Citibank 
Group) 

Rucker, 2000 

Μείωση χρονικού κύκλου  
διεργασιών  

Τραπεζικός (Citibank 
Group, JP Morgan Chase), 
υπηρεσίες υγείας 

Rucker, 2000 
www.sixsigmacompanies.com 
Revere and Black, 2003 

Αύξηση ικανοποίησης 
πελατών 

Τραπεζικός (Citibank 
Group, JP Morgan Chase), 
τηλεπικοινωνίες (British 
Telecom Wholesale) 

Rucker, 2000 
www.sixsigmacompanies.com 
www.celerantconsulting.com 

Εξοικονόµηση συνολικού 
κόστους λειτουργίας 

Τραπεζικός (JP Morgan 
Chase), τηλεπικοινωνίες 
(British Telecom 
Wholesale), υπηρεσίες 
υγείας, υπηρεσίες 
εφοδιαστικής και 
διανοµών 

www.sixsigmacompanies.com 
www.celerantconsulting.com 
Thomerson, 2001 
Revere and Black, 2003 
Antony και λοιποί, 2007 

Μείωση λαθών στις 
συναλλαγές µε τον πελάτη 

Τραπεζικός (JP Morgan 
Chase) 

www.sixsigmacompanies.com 

Μείωση κόστους κακής 
ποιότητας 

Τραπεζικός, 
τηλεπικοινωνίες (British 
Telecom Wholesale) 

Antony και λοιποί, 2007 
www.celerantconsulting.com 

∆ηµιουργία κοινής γλώσσας 
επικοινωνίας σχετικά µε την 
ποιότητα 

Τηλεπικοινωνίες (British 
Telecom Wholesale) 

www.celerantconsulting.com 

Αύξηση της ασφάλειας Υπηρεσίες υγείας Buck, 2001 

Βελτίωση επικοινωνίας 
Τραπεζικός (Citibank 
Group, JP Morgan Chase), 
τηλεπικοινωνίες 

Rucker, 2000 
www.sixsigmacompanies.com 
www.celerantconsulting.com 

Μείωση παραπόνων ∆ηµόσιες υπηρεσίες Antony και λοιποί, 2007 

Μείωση καθυστερήσεων στις 
παραδόσεις 

Υπηρεσίες εφοδιαστικής 
και διανοµών 

Thawani, 2004 
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Στον τοµέα των τραπεζών τέτοια χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

⇒ ο αριθµός των λαθών κατά τις διαδικασίες 

⇒ ο αριθµός των παραπόνων των πελατών σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

(ανά µήνα λόγου χάρη) και 

⇒ η διάρκεια που τα ATM δεν είναι σε λειτουργία. 

 

Στον τοµέα της υγείας κρίσιµα χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ το ποσοστό των ιατρικών λαθών 

⇒ ο χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής του ασθενή σε µία 

κλινική 

⇒ ο αριθµός των επιτυχών εγχειρήσεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (ανά 

βδοµάδα λόγου χάρη) και 

⇒ ο αριθµός των λάθος διαγνώσεων και ο χρόνος αναµονής για να εξυπηρετηθεί 

κάποιος στην υποδοχή του νοσοκοµείου.  

 

Στον τοµέα των λογιστικών και του finance κρίσιµα χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ τα λάθη στις πληρωµές 

⇒ τα λάθη τιµολόγησης 

⇒ η ανακριβής καταγραφή εισοδήµατος και 

⇒ η ανακριβής καταγραφή χρηµατοροών. 

 

Στις δηµόσιες υπηρεσίες κρίσιµα χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ η καθυστέρηση πραγµατοποίησης της υπηρεσίας 

⇒ ο αριθµός των λάθος χρεώσεων 

⇒ ο χρόνος αναµονής µέχρι την αποκατάσταση µιας βλάβης αφού εκείνη έχει 

δηλωθεί και 

⇒ η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της υπηρεσίας. 

 

Στον τοµέα των διανοµών και των µεταφορών κρίσιµα χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ η µεταφορά και παράδοση λάθος προϊόντος 

⇒ η µεταφορά και παράδοση σε λάθος διεύθυνση και 

⇒ η καθυστέρηση στην παράδοση. 
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Τέλος, στον τοµέα των αεροµεταφορών κρίσιµα χαρακτηριστικά είναι: 

⇒ η διαχείριση των αποσκευών 

⇒ ο αριθµός των λαθών σε θέµατα σχετικά µε τις κρατήσεις και 

⇒ ο χρόνος αναµονής 

 

Τα στοιχεία αυτά στη συνέχεια γίνονται αντικείµενο της εφαρµογής της 

µεθοδολογίας έξι σίγµα, η οποία παρουσιάζεται στην επόµενη παράγραφο. 

 

6.5. Η Εφαρµογή της Μεθοδολογίας DMAIC στις υπηρεσίες 

 

 Ως µεθοδολογία και στρατηγική επίλυσης προβληµάτων και βελτίωσης 

λειτουργιών, η µεθοδολογία έξι σίγµα χρησιµοποιεί µια σειρά ορισµένων βηµάτων. 

Αυτά εντάσσονται στα πλαίσια της DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-

Control) λογικής και περιλαµβάνουν τα εξής στάδια (Chakrabarty και Tan, 2007, 

Nakhai και Neves, 2009, Antony και λοιποί, 2007): 

1. Ορισµός του προβλήµατος 

2. Μέτρηση του προβλήµατος (δηλαδή των ελαττωµάτων που ευθύνονται για 

το πρόβληµα) 

3. Ανάλυση των δεδοµένων ώστε να διαπιστωθούν οι κύριες αιτίες του 

προβλήµατος (δηλαδή ανάλυση των ελαττωµατικών) 

4. Βελτίωση των διαδικασιών ώστε να αποµακρυνθούν οι κύριες αιτίες των 

ελαττωµατικών και 

5. Έλεγχος και παρακολούθηση των λειτουργιών ώστε να διαπιστωθεί ότι η 

διαδικασία πραγµατοποιείται και λειτουργεί υπό έλεγχο. 

Αναλυτικότερα: 

 

Ορισµός του προβλήµατος 

Τα παρακάτω βήµατα πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτή τη φάση: 

⇒ ∆ιατύπωση του προβλήµατος (ως project) διακριτά και συγκεκριµένα. 

⇒ Ταυτοποίηση όλων των εµπλεκόµενων, άµεσα και έµµεσα 

⇒ Κατανόηση της σχέσης µεταξύ του προβλήµατος που υπάρχει και της 

κρισιµότητάς του από την οπτική του πελάτη. 
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⇒ ∆ηµιουργία σχεδιαγράµµατος, τόσο upstream όσο και downstream, ώστε να 

εξακριβωθεί σε ποιο ακριβώς σηµείο δηµιουργείται το πρόβληµα. 

⇒ Εξακρίβωση των δεδοµένων εισόδου και εξόδου της διαδικασίας καθώς και των 

διαφόρων σηµείων ελέγχου των λειτουργιών. 

⇒ ∆ηµιουργία ενός σχεδιαγράµµατος για το project του έξι σίγµα, το οποίο δείχνει 

ξεκάθαρα τις θέσεις των ανθρώπων και τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις τους 

στο project.  Στη συνέχεια, ορισµός των πόρων που απαιτούνται για το project 

και ο χρόνος που είναι διαθέσιµος για αυτό. Το προσχέδιο του project πρέπει να 

περιλαµβάνει τον στόχο του project, τα όριά του και τα κυριότερα οφέλη του 

τόσο για τους εσωτερικούς όσο και για τους εξωτερικούς πελάτες.  

⇒ Ταυτοποίηση του σπόνσορα του project και ορισµός µέσω ανάλυσης κόστους-

κέρδους του αν το σχέδιο αξίζει να πραγµατοποιηθεί. 

⇒ Τέλος, ταυτοποίηση όλων των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) και 

επεξήγηση του πώς αυτό το πρόβληµα σχετίζεται µε την ικανοποίηση των 

πελατών. 

 

Μέτρηση  του προβλήµατος 

Τα παρακάτω βήµατα πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτή τη φάση: 

⇒ Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της διαδικασίας της υπηρεσίας 

(ρυθµός ατελειών ανά εκατοµµύριο ευκαιριών, βραχυπρόθεσµη και 

µακροπρόθεσµη δυναµικότητα) 

⇒ Λήψη απόφασης σχετικά µε το τι θα µετρηθεί (χαρακτηριστικά κρίσιµα για την 

ποιότητα) και πώς θα µετρηθεί 

⇒ ∆ιεξαγωγή µικρής έρευνας σχετικά µε τον ευκολότερο τρόπο διεξαγωγής των 

µετρήσεων 

⇒ Αξιολόγηση του πόσο καλά λειτουργεί και διενεργείται η υπηρεσία σε σχέση µε 

άλλους µέσω benchmarking και 

⇒ ∆ιαπίστωση των δυνατών και αδύνατων σηµείων και των σηµείων που 

επιδέχονται βελτίωση. 

 

Ανάλυση των δεδοµένων 

Σε αυτή τη φάση πρέπει να δοθεί έµφαση στα παρακάτω σηµεία. 
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⇒ ∆ιαπίστωση των κύριων αιτιών δηµιουργίας ελαττωµατικών κατά τη 

διαδικασία. 

⇒ Κατανόηση των κυριότερων αιτιών δηµιουργίας µεταβλητότητας που οδηγεί σε 

δηµιουργία ελαττωµάτων και κατάταξή τους µε βάση το βαθµό σηµαντικότητας 

για περαιτέρω µελέτη. 

⇒ Κατανόηση της φύσης των στοιχείων και της διασποράς τους. 

⇒ Εξακρίβωση των κυριότερων µεταβλητών στη διαδικασία της υπηρεσίας που 

µπορούν να σχετίζονται µε τη δηµιουργία ελαττωµατικών και 

⇒ Οικονοµική ποσοτικοποίηση της δυνατότητας βελτίωσης, δηλαδή προσπάθεια 

υπολογισµού των οικονοµικών ωφελειών από τη βελτίωση της διαδικασίας. 

 

Φάση βελτίωσης 

Το συγκεκριµένο στάδιο της µεθοδολογίας ασχολείται µε τα παρακάτω θέµατα. 

⇒ Ανάπτυξη πιθανών τρόπων επίλυσης του προβλήµατος και εξάλειψης των 

πιθανοτήτων επανεµφάνισής του. 

⇒ Εκτίµηση του αποτελέσµατος κάθε πιθανής λύσης µε χρήση πίνακα κριτηρίων. 

⇒ Οι λύσεις που έχουν υψηλό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των πελατών και 

υψηλά επίπεδα εξοικονόµησης κερδών στον οργανισµό πρέπει να γίνουν 

αντικείµενο µελέτης σχετικά µε το πόσο χρόνο, προσπάθεια και κεφάλαιο 

χρειάζεται να καταβληθούν για την εφαρµογή τους. 

⇒ Συνυπολογισµός των κινδύνων που σχετίζονται µε κάθε πιθανή λύση. 

⇒ Έγκυρη διαπίστωση της βελτίωσης (µείωση του ρυθµού ελαττωµατικών ή 

βελτίωση του επιπέδου σίγµα της διαδικασίας λόγου χάρη) µέσω πιλοτικών 

ερευνών. 

⇒ Επανεκτίµηση του αποτελέσµατος της επιλεχθείσας λύσης για επιβεβαίωση της 

απόφασης. 

 

Φάση ελέγχου 

Η φάση ελέγχου στη µεθοδολογίας πρέπει να ασχολείται µε τα παρακάτω θέµατα. 

⇒ Ανάπτυξη διορθωτικών κινήσεων για να διατηρηθεί το βελτιωµένο επίπεδο 

απόδοσης της υπηρεσίας. 

⇒ Ανάπτυξη νέων επιπέδων-στόχων και διαδικασιών ώστε να εξασφαλιστούν τα 

µακροπρόθεσµα οφέλη. 
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⇒ Εφαρµογή ελέγχου της λειτουργίας και εξακρίβωση των ικανοτήτων και τν 

ορίων της. 

⇒ Ορισµός υπεύθυνου για τη διαδικασία και συγκεκριµενοποίηση του ρόλου του. 

⇒ Επαλήθευση των ωφελειών και της εξοικονόµησης κερδών. 

⇒ Καταγραφή των νέων µεθόδων 

⇒ Καταχώρηση της διαδικασίας και αναγνώριση της συνεισφοράς όλων των 

εµπλεκόµενων.  

 

Έπειτα από αυτό το στάδιο, θεωρείται πως το σχέδιο βελτίωσης της διαδικασίας 

έχει ολοκληρωθεί. Τα παραπάνω βήµατα συνοψίζονται στο Σχήµα 18. 

 

 

Σχήµα 18: Μεθοδολογία DMAIC 

 

6.6. Εργαλεία και τεχνικές έξι σίγµα για βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες 

 

 Τα εργαλεία και οι τεχνικές είναι πρακτικές µέθοδοι, ικανότητες ή µηχανισµοί 

που µπορούν να εφαρµοστούν σε συγκεκριµένες εφαρµογές και προκαλούν θετική 

αλλαγή και βελτίωση (McQuater, 1995).  
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βελτίωση 
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 Ένα εργαλείο έχει ορισµένο σκοπό και η εστίαση του είναι συνήθως 

περιορισµένη. Παραδείγµατα εργαλείων που χρησιµοποιούνται στις λειτουργίες των 

υπηρεσιών είναι τα διαγράµµατα ροής, η ανάλυση αιτίας-αποτελέσµατος, διαγράµµατα 

συσχέτισης κτλ. Αντιθέτως, η τεχνική έχει ευρύτερη εφαρµογή και απαιτεί 

συγκεκριµένες ικανότητες, δηµιουργικότητα και εκπαίδευση. Ο στατιστικός έλεγχος 

ποιότητας, για παράδειγµα, είναι µια τεχνική που χρησιµοποιεί επιµέρους εργαλεία 

(διαγράµµατα ελέγχου, ιστογράµµατα, ανάλυση κύριου αιτίου κτλ).  

 Η επιτυχηµένη λειτουργία του έξι σίγµα απαιτεί αυστηρή εφαρµογή εργαλείων 

και τεχνικών στα διάφορα στάδια της µεθοδολογίας. Αν και τα εργαλεία και οι τεχνικές 

δεν είναι κάτι καινοτόµο, όλα µαζί συνθέτουν µια ισχυρή οµάδα εφοδίων. Αυτό που 

προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η παρατήρηση ότι πολλοί οργανισµοί που 

απασχολούνται στις υπηρεσίες και εφάρµοσαν βασικά εργαλείου του έξι σίγµα (για 

παράδειγµα, ανάλυση Pareto, ανάλυση κυρίου αιτίου ή ανάλυση αιτίου-αποτελέσµατος, 

διαγράµµατα ροής λειτουργιών κτλ) εµφάνισαν σηµαντικές βελτιώσεις. Αυτό συνάδει 

µε την άποψη του Ishikawa (1986) ότι η εφαρµογή των βασικών εργαλείων του ελέγχου 

ποιότητας θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία περισσότερο από το 80% των 

σχετιζόµενων µε την ποιότητα προβληµάτων. 

 Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα κυριότερα και πιο συχνά χρησιµοποιηµένα 

από τις υπηρεσίες εργαλεία του έξι σίγµα (Chakrabarty και Tan, 2007, Antony και 

λοιποί, 2007). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποτελεσµατική εφαρµογή 

των εργαλείων και τεχνικών αυτών στις υπηρεσίες προϋποθέτει, όπως και στον 

στατιστικό έλεγχο ποιότητας, δοµηµένη εκπαίδευση των εργαζοµένων, συνεχή 

υποστήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και συνεργατικό περιβάλλον 

(McAdam και λοιποί, 2005) . 

Στο στάδιο ορισµού του προβλήµατος, εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι το 

διάγραµµα αλληλουχίας των εργασιών, το brainstorming, τα διαγράµµατα Gantt, η 

ανάλυση κόστους-ωφέλειας, το διάγραµµα SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 

Customers) και το προσχέδιο project. Τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι η 

κοστολόγηση ποιότητας και η ανάπτυξη λειτουργιών ποιότητας (Quality Function 

Deployment, QFD). 

Κατά τη µέτρηση του προβλήµατος, εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι το 

SERVQUAL, τα διαγράµµατα Gantt, τα ιστογράµµατα και το µοντέλο του KANO. 

Τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι η κοστολόγηση ποιότητας, η ανάλυση 
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δυναµικότητας της διαδικασίας, το Benchmarking και η ανάλυση FMECA (Failure 

Mode, Effects, and Criticality Analysis). 

Κατά την ανάλυση του προβλήµατος, εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι το 

brainstorming, η ανάλυση κύριας αιτίας, ο έλεγχος υποθέσεων, το διάγραµµα SIPOC 

(Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers), τα διαγράµµατα Gantt, ανάλυση 

συσχέτισης και παλινδρόµησης, ανάλυση Pareto, ιστογράµµατα και διαγράµµατα 

συσχετίσεων. 

Κατά τη φάση βελτίωσης, εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι το 

brainstorming, η ανάλυση κύριου αιτίου, το SERVQUAL και τα διαγράµµατα Gantt. 

Τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι η κοστολόγηση ποιότητας και η ανάλυση 

δυναµικότητας της διαδικασίας. 

Τέλος, κατά τη φάση του ελέγχου λειτουργίας, εργαλεία που χρησιµοποιούνται 

είναι διαγράµµατα Gantt και, γενικότερα, τα διαγράµµατα ελέγχου. Τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται είναι ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας . 

 

6.7. ∆είκτες-Μεγέθη Μέτρησης της Απόδοσης στις υπηρεσίες 

 

 Τα λεγόµενα KPI, δηλαδή οι κύριοι δείκτες απόδοσης (key performance 

indicators), διαφέρουν από διαδικασία σε διαδικασία και από εταιρία σε εταιρία. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια KPI που χρησιµοποιούνται εκτενώς από πολλές 

εταιρίες µε αντικείµενο απασχόλησης στις υπηρεσίες (Antony και λοιποί, 2007, 

Chakrabarty και Tan, 2007, Hensley και Dobie, 2005, Henderson και Evans, 2000). 

Ειδικότερα, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή και κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας υπό επίπεδο ποιότητας έξι σίγµα είναι οι εξής: 

⇒ Κόστος κακής ποιότητας, 

⇒ Συνολικό κόστος λειτουργίας 

⇒ Ρυθµός ατελειών ανά εκατοµµύριο ευκαιριών (DPMO) 

⇒ ∆υναµικότητα της λειτουργίας 

⇒ Χρόνος απόκρισης στα παράπονα των πελατών 

⇒ Χρόνος επεξεργασίας αιτηµάτων (δάνεια, ασφαλίσεις, υποθήκες κτλ) 

⇒ Χρόνος αποκατάστασης του προβλήµατος του πελάτη 

⇒ Συνολικός χρόνος διάρκειας της υπηρεσίας για πλήρη εξυπηρέτηση του πελάτη 
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⇒ Αξιοπιστία υπηρεσίας 

⇒ Χρόνος αναµονής µέχρι την επικοινωνία µε την υπηρεσία και 

⇒ Ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους πελάτες. 

 

6.8. ∆ιαφοροποίηση του έξι σίγµα από άλλες µεθοδολογίες βελτίωσης ποιότητας 

 

 Πολλές φορές, στις εταιρίες δεν υπάρχει γνώση του τι πραγµατικά είναι το έξι 

σίγµα. Αρκετοί το θεωρούν ως απλά τη νέα τάση στον τοµέα της βελτίωσης ποιότητας 

και τίποτα παραπάνω. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία στη µεθοδολογία του έξι σίγµα 

που δεν αποτελούν στοιχείο των παραδοσιακών τεχνικών βελτίωσης της ποιότητας και 

τα οποία το διαφοροποιούν από αυτές. 

⇒ Η µεθοδολογία έξι σίγµα εστιάζει καθαρά στην κατάκτηση µετρήσιµων και 

ποσοτικών οικονοµικών στόχων. Αυτό αποτελεί και το κύριο µέληµα της 

επιχείρησης (Goh, 2002). 

⇒ Το έξι σίγµα απαιτεί άνευ προηγουµένου ισχυρή και αφοσιωµένη ηγεσία και 

υποστήριξη για να οδηγηθεί σε επιτυχή εφαρµογή (Coronado και Antony, 2002, 

Goh, 2002, Henderson και Evans, 2000). 

⇒ Η µεθοδολογία επίλυσης προβληµάτων µε βάση το έξι σίγµα συνδέει τον 

ανθρώπινο παράγοντα (οργανωτική αλλαγή, εστίαση στον πελάτη, 

αναπροσαρµογή υποδοµής κτλ) (Caulcutt, 2001, Coronado και Antony, 2002) 

και τα σχετικά µε την ίδια τη διαδικασία στοιχεία (διαχείριση λειτουργιών, 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, συστήµατα ανάλυσης των µετρήσεων κτλ) 

(Hensley και Dobie, 2005) ώστε να πραγµατοποιηθεί βελτίωση. 

⇒ Η µεθοδολογία έξι σίγµα χρησιµοποιεί τα εργαλεία και τις τεχνικές για την 

επίλυση των προβληµάτων στις λειτουργίες των επιχειρήσεων µε οργανωµένο 

και συνεχή τρόπο. Κάθε εργαλείο και τεχνική έχει συγκεκριµένο ρόλο και το 

πότε, πού, πώς και γιατί κάθε ένα από αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

αποτελούν παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας ολόκληρου του σχεδίου έξι σίγµα 

(Hensley και Dobie, 2005).  

⇒ Το έξι σίγµα δηµιουργεί µια ολόκληρη νέα υποδοµή και διαχωρίζει το 

προσωπικό ανάλογα µε την εµπειρία τους στο συγκεκριµένο θέµα ώστε η 
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επιτυχής εφαρµογή του έξι σίγµα να είναι δεδοµένη (Coronado και Antony, 

2002, Goh, 2002). 

⇒ Το έξι σίγµα δίνει έµφαση στη λήψη αποφάσεων µε βάση στοιχεία και 

πραγµατικά δεδοµένα και όχι σε παραδοχές, υποθέσεις και προαισθήµατα 

(Sehwall και De Yong, 2003, Goh, 2002). 

⇒ Το έξι σίγµα χρησιµοποιεί τις βασικές αρχές της στατιστικής σκέψης και 

προωθεί την εφαρµογή αποδεδειγµένα χρήσιµων στατιστικών εργαλείων και 

τεχνικών για µείωση των ελαττωµατικών µέσα από µεθόδους µείωσης της 

µεταβλητότητας (για παράδειγµα στατιστικό έλεγχο ποιότητας και σχεδιασµό 

πειραµάτων) (Goh, 2002). 

Παρόλα αυτά, το έξι σίγµα δεν είναι πλήρως αποκοµµένο από τη λογική ενός 

συστήµατος ολικής ποιότητας. Τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά µπορούν να 

συνοψιστούν στα εξής (Ckakrabarty και Tan, 2007): 

⇒ Εστίαση στον πελάτη. 

⇒ Συνεχής βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας/υπηρεσίας ή των στρατηγικών 

µείωσης κόστους. 

⇒ Λήψη αποφάσεων µε βάση πραγµατικά στοιχεία. 

⇒ Χρήση στατιστικών εργαλείων και τεχνικών για την επίλυση των προβληµάτων. 

 

6.9. Οδηγίες για επιτυχηµένη εφαρµογή του έξι σίγµα 

 

 Αρκετοί συγγραφείς (Eckes, 2000, Breyfogle και λοιποί, 2001, Antony και 

Banuelas, 2002) έχουν διερευνήσει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην 

επιτυχηµένη εφαρµογή του έξι σίγµα σε οργανισµούς που προσφέρουν υπηρεσίες ανά 

τον κόσµο. Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

⇒ Ισχυρή ηγεσία και αφοσίωση από τη διοίκηση 

⇒ Οργανωτική αλλαγή κουλτούρας 

⇒ Ταύτιση των project σχετικών έξι σίγµα µε τους επιχειρηµατικούς και 

εταιρικούς στόχους 

⇒ Επιλογή κατάλληλων οµάδων και µελών 

⇒ Εκπαίδευση 
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⇒ Κατανόηση της µεθοδολογίας, των εργαλείων και των δεικτών σχετικών µε το 

έξι σίγµα. 

⇒ Επιλογή των κατάλληλων project 

⇒ Σύνδεση του έξι σίγµα µε τους πελάτες και 

⇒ Σύνδεση των αποτελεσµάτων µε πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη στην τελική. 

 

Όµως, το έξι σίγµα δεν είναι η µεθοδολογία που επιλύει χωρίς πρόβληµα 

οποιαδήποτε ελαττωµατική λειτουργία. Αντιθέτως, εµφανίζει ως σύνολο εργαλείων και 

στρατηγικών κάποιους περιορισµούς, όπως όλες οι µεθοδολογίες βελτίωσης της 

ποιότητας,  οι οποίοι παρατίθενται στη συνέχεια. 

⇒ Η επιτυχής εφαρµογή του έξι σίγµα εξαρτάται από την ύπαρξη ακριβών και 

ποιοτικών στοιχείων. Ειδικά στις υπηρεσίες, αυτά τα στοιχεία πολλές φορές δεν 

υπάρχουν καν. Η διαδικασία συλλογής στοιχείων πολλές φορές καταλαµβάνει 

τον περισσότερο χρόνο ενός σχεδίου βελτίωσης της ποιότητας µε χρήση έξι 

σίγµα (Antony και λοιποί, 2007). Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η συλλογή 

των στοιχείων δεν µπορεί να γίνει αυτοµατοποιηµένα όπως στη βιοµηχανία, 

οπότε καταλαµβάνει περισσότερο χρόνο (Hensley και Dobie, 2005) 

⇒ Ειδικά στον τοµέα των υπηρεσιών, υπάρχει η δυσκολία διαχωρισµού των 

διαδικασιών ανάµεσα σε κρίσιµες διαδικασίες και διαδικασίες υποδοµής, 

γεγονός που µεγενθύνει τη δυσκολία συλλογής κατάλληλων στοιχείων (Hensley 

και Dobie, 2005). 

⇒ Μερικές φορές, οι λύσεις που προτείνονται από τα στοιχεία είναι ακριβές στην 

εφαρµογή τους και τελικά µόνο ένα µέρος τους εφαρµόζεται. Αυτό φυσικά έχει 

ως αποτέλεσµα οι βελτιώσεις να µην είναι οι αναµενόµενες (Antony και λοιποί, 

2007). 

⇒ Η κατάταξη των project όσον αφορά τη σηµαντικότητά τους, σε πολλές 

επιχειρήσεις σχετικές µε τις υπηρεσίες, γίνεται ακόµη µε βάση το υποκειµενικό 

κριτήριο. Μικρό ποσοστό χρησιµοποιεί εργαλεία ώστε να διαπιστώνει ποια 

project πρέπει να γίνουν πρώτα, παρόλο που ένας από τους κυριότερους 

παράγοντες επιτυχηµένης εφαρµογής του έξι σίγµα είναι η κατάλληλη επιλογή 

διαδικασίας προς βελτίωση (Antony και λοιποί, 2007). 

⇒ Ο στατιστικός ορισµός του έξι σίγµα είναι 3,4 ελαττωµατικά ή αποτυχίες ανά 

εκατοµµύριο ευκαιριών. Στις υπηρεσίες, όµως, ως ελαττωµατικό µπορεί να 
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οριστεί οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τις ανάγκες ή τις προσδοκίες του πελάτη. ∆εν 

είναι λοιπόν λογικό να θεωρούνται όλα τα ελαττώµατα ως ίδια στον υπολογισµό 

του επιπέδου σίγµα της διαδικασίας. Για παράδειγµα, ελαττωµατικό σε ένα 

νοσοκοµείο µπορεί να θεωρηθεί µια λάθος διαδικασία εισαγωγής, έλλειψη 

κατάλληλης εκπαίδευσης από το προσωπικό, µη αρµόζουσα συµπεριφορά του 

προσωπικού, απροθυµία για προσφορά βοήθειας στους πελάτες όταν αυτοί δεν 

έχουν τις συνηθισµένες απαιτήσεις κτλ (Antony και λοιποί, 2007). 

⇒ Λόγω της δυναµικής φύσης της αγοράς, οι κρίσιµες διαδικασίες σε ένα σύστηµα 

υπηρεσιών δεν παραµένουν πάντα οι ίδιες. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται 

συνεχής αναθεώρησή τους ώστε να γίνονται όσες αλλαγές κρίνεται απαραίτητο 

(Goh, 2002). 

⇒ Εµπειρικά έχει διαπιστωθεί ότι, µακροπρόθεσµα, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούν 

όσο καλά διεξάγονται βραχυπρόθεσµα (Tennant, 2001). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού των σίγµα που χωράνε µεταξύ της µέσης 

τιµής και του (άνω ή κάτω) ορίου προδιαγραφών σε σχέση µε την αρχική 

κατάσταση. Για να συµπεριληφθεί στις µελέτες αυτή η αύξηση της 

µεταβλητότητας εισάγεται στους υπολογισµούς η µετατόπιση 1,5 σίγµα. 

Σύµφωνα µε αυτή τη λογική, µία λειτουργία που συµπεριλάµβανε 6 σίγµα στην 

περιοχή ανάµεσα στο άνω (ή το κάτω) όριο προδιαγραφής και τη µέση τιµή 

µακροπρόθεσµα θα συµπεριλαµβάνει µόνο 4,5 σίγµα στην ίδια περιοχή, είτε 

γιατί η µέση τιµή της διαδικασίας µεταβάλλεται µε τον καιρό, είτε επειδή η 

τυπική απόκλιση θα αυξηθεί, είτε επειδή θα συµβεί ταυτόχρονη εµφάνιση και 

των δύο προηγούµενων περιπτώσεων. Γίνεται λοιπόν προφανές πως µια τέτοια 

µεταβολή ενδεχοµένως να οδηγήσει σε λανθασµένους υπολογισµούς 

ελαττωµατικών και να βοηθήσει στη λήψη λάθος ή ελλιπών µέτρων. 

⇒ Το αρχικό κόστος εφαρµογής του έξι σίγµα σε µία εταιρία και το κόστος 

αλλαγής της οργανωτικής της κουλτούρας µπορεί να είναι πολύ υψηλό. Αυτό το 

χαρακτηριστικό αποτρέπει πολλές µικρές και µεσαίες εταιρίες από την 

εισαγωγή, εφαρµογή και ανάπτυξη µιας έξι σίγµα στρατηγικής (Antony και 

λοιποί, 2007). 

⇒ Το έξι σίγµα αποτελεί µια µεθοδολογία βελτίωσης µιας διαδικασίας. 

Προϋποθέτει, όµως, επιχειρηµατικότητα, δηµιουργική σκέψη και διορατικότητα 

ώστε να εξασφαλίσει οργανωτική υπεροχή (Goh, 2002) 
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Λαµβάνοντας υπόψη τους παράγοντες για επιτυχηµένη εφαρµογή του έξι σίγµα 

καθώς και τα ιδιαίτερα στοιχεία υπεροχής της µεθοδολογίας έξι σίγµα αξίζει να 

παραθέσουµε κάποιες τελικές οδηγίες και σηµειώσεις, σχετικές µε την εφαρµογή µιας 

πολιτικής έξι σίγµα στις επιχειρήσεις µε αντικείµενο πώλησης τις υπηρεσίες. 

⇒ Αναγνωρίστε ποιες λειτουργίες στην επιχείρηση θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

κατάλληλο αντικείµενο για ένα project έξι σίγµα. 

⇒ Επιλέξτε προβλήµατα µέσα στις επιχειρησιακές λειτουργίες που µπορούν µε την 

επίλυσή τους να βελτιώσουν αισθητά την απόδοση της επιχείρησης. 

⇒ Εξακριβώστε πώς οι επιλεγµένες διαδικασίες επηρεάζουν την άποψη των 

πελατών και πώς αυτές θα µεταβάλλονταν έπειτα από βελτίωση της απόδοσής 

τους. Με άλλα λόγια, ερευνήστε το πώς ένα σχέδιο έξι σίγµα θα µετέβαλε την 

ικανοποίηση που προσφέρει η υπηρεσία στον πελάτη. 

⇒ ∆ηµιουργείστε µια οµάδα και ένα προσχέδιο για το project, όπου αναφέρονται 

καθαρά οι ρόλοι και οι ευθύνες όλων των εµπλεκόµενων στο σχέδιο, τα κύρια 

σηµεία του σχεδίου, τα οφέλη και τα κόστη που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε 

στάδιο του σχεδίου, τον συσχετιζόµενο κίνδυνο µε κάθε στάδιο κοκ. 

⇒ Ορίστε τι εννοείται όταν αναφέρεται ο όρος «ελαττωµατικό» στην υπηρεσία και 

πώς σκοπεύετε να το µετρήσετε. 

⇒ Αναγνωρίστε αυτούς που σχετίζονται περισσότερο µε τη δηµιουργία 

ελαττωµατικού προϊόντος στην προσφορά της υπηρεσίας. 

⇒ Εφαρµόστε τα εργαλεία και τις τεχνικές του έξι σίγµα για να αποµακρύνετε τα 

ελαττωµατικά µε στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών. 

⇒ Ελέγξτε ότι όντως υπάρχει βελτίωση συλλέγοντας στοιχεία και συγκρίνοντάς τα 

µε αυτά πριν τις ενέργειες βελτίωσης. 

⇒ Εφαρµόστε τις αλλαγές στις διαδικασίες υπό την έγκριση των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών. 

⇒ Επεκτείνετε την εφαρµογή και στις υπόλοιπες κρίσιµες διαδικασίες. 

Σε όλα αυτά, δεν πρέπει να αγνοείται ποτέ το γεγονός ότι το έξι σίγµα απαιτεί 

µακροπρόθεσµη αφοσίωση και γι’ αυτό δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως η 

µεθοδολογία που θα λύσει άµεσα και στιγµιαία τα όποια προβλήµατα απαντώνται σε 

µια διαδικασία. Στο Σχήµα 19 παρατίθενται σχηµατικά και συνοπτικά τα κυριότερα 

σηµεία της ανωτέρω µεθοδολογίας. 
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Σχήµα 19: Εφαρµογή µεθοδολογίας έξι σίγµα στις υπηρεσίες
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7. Συµπεράσµατα 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, διενεργήθηκε πλήρη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά µε τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας και τη µεθοδολογία έξι σίγµα, 

ειδικά για τον τοµέα των υπηρεσιών. Έπειτα, συντάχθηκε ένας περιεκτικός οδηγός για 

την εφαρµογή της µεθοδολογίας έξι σίγµα στον τοµέα των υπηρεσιών, µε στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών ενός οργανισµού, λαµβάνοντας υπόψη τους 

περιορισµούς που προκύπτουν από τη φύση των υπηρεσιών καθώς και τα συνήθη 

εµπόδια και προβλήµατα που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της, όπως προκύπτουν 

από τη βιβλιογραφία και καταγεγραµµένες πραγµατικές εφαρµογές, µε στόχο τη 

χρησιµοποίησή του για περεταίρω πρακτική έρευνα. 

Το εργαλείο του στατιστικού ελέγχου ποιότητας χρησιµοποιείται παραδοσιακά 

στη βιοµηχανία, όµως τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο προφανής η συµβολή 

του στην εξασφάλιση ποιότητας και στον τοµέα των υπηρεσιών. Η µεθοδολογία έξι 

σίγµα, η οποία αποτελεί στρατηγική θέση και χρησιµοποιεί στην υλοποίησή της 

κατεξοχήν τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας αποτελεί ένα περεταίρω βήµα προς την 

επιχειρησιακή τελειότητα.  Εποµένως, είναι πολύ χρήσιµη η σύνταξη ενός οδηγού που 

θα µπορέσει να χρησιµοποιηθεί µετέπειτα ως πρότυπο για την εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας στην πράξη. 

Ήδη στο εξωτερικό, η µεθοδολογία του έξι σίγµα γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής 

στις υπηρεσίες, όπως προκύπτει από τη σχετική µελέτη της βιβλιογραφίας. Στο διεθνές 

γίγνεσθαι, εµφανίζονται όλο και περισσότερες εφαρµογές στον τραπεζικό κλάδο, στον 

κλάδο υγείας, στις µεταφορές, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στον ασφαλιστικό κλάδο κ.ο.κ. 

µε τις περισσότερες εφαρµογές να αφορούν κατά κύριο λόγο τον τραπεζικό κλάδο και 

κατά δεύτερον τον κλάδο υγείας. Αυτό που προκαλεί εντύπωση όµως είναι το γεγονός 

ότι οι περισσότερες εφαρµογές δε γίνονται σε κάποια ακαδηµαϊκή βάση παρά 

διεξάγονται από ανθρώπους που θέλουν απλά να βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρουν.  

Στην Ελλάδα η χρήση της µεθοδολογίας είναι περιορισµένη, αν όχι µηδαµινή. 

Γενικότερα, η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Γι’ 

αυτό το λόγο θα ήταν χρήσιµη η διεξαγωγή µιας έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων για 

την ακριβή εξακρίβωση του επιπέδου ποιότητας των ελληνικών εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών καθώς και των τακτικών που 
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χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση της ποιότητας. Η έρευνα µπορεί να αφορά είτε 

συγκεκριµένο κλάδο, είτε το σύνολο του τοµέα των υπηρεσιών. Στην πρώτη περίπτωση 

βέβαια θα µπορούσε να διεξαχθεί και συγκριτική µελέτη µεταξύ των διαφόρων κλάδων. 

Ως άξονας για τη σύνταξη ενός τέτοιου ερωτηµατολογίου µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί το πλαίσιο που θεσπίστηκε στο κεφαλαίο 6 της παρούσας 

διπλωµατικής, καθιστώντας την ως το θεωρητικό υπόβαθρο µιας αντίστοιχης έρευνας. 

∆είγµα ενός σχετικού ερωτηµατολογίου παρατίθεται στο παράρτηµα Α. 
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Ερωτηµατολόγιο: 

 

1. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρησή στην οποία εργάζεστε; 

 □ Τραπεζικός κλάδος 

 □ Ασφάλειες 

 □ Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

 □ Κλάδος υγείας 

 □ Financing 

 □ Μεταφορές, Logistics 

 □ Άλλο.  Ειδικότερα:……………….. 

 

2. Πόσα άτοµα απασχολεί η επιχείρηση; 

 □ Κάτω από 5 

 □ 5 έως και 10 

 □ 11 έως και 25 

 □ Πάνω από 25 

 

3. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση; 

 Το …………… 

 

4. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτή τη στιγµή κάποιο σύστηµα ελέγχου ποιότητας; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

5. Εάν επιλέξατε όχι στην ερώτηση 4, έχει χρησιµοποιήσει η επιχείρηση κάποιο 

σύστηµα ελέγχου ποιότητας στο παρελθόν; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

6. Θεωρείται πως η εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου ποιότητας θα βοηθήσει την 

επιχείρηση; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 
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7. Εάν απαντήσατε ναι στην ερώτηση 6, σε ποιους τοµείς θεωρείτε ότι θα µπορούσε να 

βελτιωθεί η επιχείρηση µε την εφαρµογή ενός συστήµατος ελέγχου ποιότητας; 

(∆υνατές πολλαπλές απαντήσεις) 

 □ Αύξηση ικανοποίησης πελατών 

 □ Αυξηµένη κατανόηση αναγκών και προσδοκιών πελατών 

 □ Αύξηση αφοσίωσης πελατών 

 □ Αύξηση κερδών 

 □ Μείωση συνολικού κόστους λειτουργίας 

 □ Μείωση κόστους κακής ποιότητας 

 □ Μείωση ελαττωµατικών προϊόντων 

 □ Μείωση χρονικού κύκλου διαδικασιών/συνολικά δαπανώµενου χρόνου 

 □ Αυξηµένη συνέπεια στην τήρηση χρόνων 

 □ Μείωση λαθών 

 □ Αύξηση αποδοτικότητας 

 □ Μείωση µεταβλητότητας της απόδοσης της εργασίας 

 □ Αύξηση µεριδίου αγοράς   

 □ Μείωση παραπόνων πελατών 

 □ Επαναπροσδιορισµός λειτουργιών που προσθέτουν αξία στο προϊόν 

 □ ∆ιαπίστωση ανάγκης µεταβολής κάποιων διαδικασιών 

 □ ∆ηµιουργία αποτελεσµατικών και αξιόπιστων εσωτερικών λειτουργιών 

 □ Βελτίωση συνεργασίας µεταξύ εργαζοµένων διαφορετικών τµηµάτων 

 □ ∆ηµιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας σχετικά µε την ποιότητα 

□ ∆ηµιουργία νοοτροπίας που εστιάζει στην πρόληψη και όχι στη διόρθωση 

προβληµάτων 

 □ Λήψη αποφάσεων µε βάση ποσοτικά στοιχεία και όχι εκτιµήσεις 

 □ Άλλο 1. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

□ Άλλο 2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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8. Για ποιο λόγο πιστεύετε δεν έχει εφαρµοστεί κάποιο σύστηµα ελέγχου ποιότητας έως 

τώρα στην επιχείρησή σας; (∆υνατές πολλαπλές απαντήσεις) 

□ Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρµογή του δεν µπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν 

 □ Η εισαγωγή διαδικασίας ελέγχου είναι πολύ υψηλή επένδυση για την εταιρία 

□ Η λειτουργία διαδικασίας ελέγχου είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους για την 

εταιρία 

□ ∆εν το επιτρέπει η οργανωτική κουλτούρα της εταιρίας 

□ Αντίδραση εργαζοµένων στην επιβολή ενός ακόµη ελεγκτικού µηχανισµού 

για τους ίδιους 

□ Η διοίκηση δεν το θεωρεί σηµαντικό 

□ ∆υσκολία συνεργασίας των διαφορετικών τµηµάτων για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας 

□ Έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού 

□ Θεωρείτε πως είναι δύσκολο να αναγνωριστεί η σύνδεση της ποιότητας του 

προϊόντος σας µε την ικανοποίηση του πελάτη 

□ Άλλο:   ………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Αν επιλέξατε ναι στην ερώτηση 4, πόσα χρόνια εφαρµόζεται το σύστηµα ελέγχου 

ποιότητας στην επιχείρηση;………………………………………………………………. 

 

10. Σε ποιους τοµείς παρατηρήσατε βελτιώσεις µετά την εφαρµογή του συστήµατος 

ελέγχου ποιότητας; (∆υνατές πολλαπλές απαντήσεις) 

 □ Αύξηση ικανοποίησης πελατών 

 □ Αυξηµένη κατανόηση αναγκών και προσδοκιών πελατών 

 □ Αύξηση αφοσίωσης πελατών 

 □ Αύξηση κερδών 

 □ Μείωση συνολικού κόστους λειτουργίας 

 □ Μείωση κόστους κακής ποιότητας 

 □ Μείωση ελαττωµατικών προϊόντων 
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 □ Μείωση χρονικού κύκλου διαδικασιών/συνολικά δαπανώµενου χρόνου 

 □ Αυξηµένη συνέπεια στην τήρηση χρόνων 

 □ Μείωση λαθών 

 □ Αύξηση αποδοτικότητας 

 □ Μείωση µεταβλητότητας της απόδοσης της εργασίας 

 □ Αύξηση µεριδίου αγοράς   

 □ Μείωση παραπόνων πελατών 

 □ Επαναπροσδιορισµός λειτουργιών που προσθέτουν αξία στο προϊόν 

 □ ∆ιαπίστωση ανάγκης µεταβολής κάποιων διαδικασιών 

 □ ∆ηµιουργία αποτελεσµατικών και αξιόπιστων εσωτερικών λειτουργιών 

 □ Βελτίωση συνεργασίας µεταξύ εργαζοµένων διαφορετικών τµηµάτων 

 □ ∆ηµιουργία κοινής γλώσσας επικοινωνίας σχετικά µε την ποιότητα 

□ ∆ηµιουργία νοοτροπίας που εστιάζει στην πρόληψη και όχι στη διόρθωση 

προβληµάτων 

 □ Λήψη αποφάσεων µε βάση ποσοτικά στοιχεία και όχι εκτιµήσεις 

 □ Άλλο 1. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

□ Άλλο 2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

11. Τι εµπόδια εµφανίστηκαν κατά την προσπάθεια εισαγωγής του συστήµατος ελέγχου 

ποιότητας; (∆υνατές πολλαπλές απαντήσεις) 

□ ∆υσκολία στην ποσοτικοποίηση των απαραίτητων στοιχείων για τη 

διαδικασία / ∆υσκολία διαβάθµισης του βαθµού ελαττώµατος κάθε προϊόντος 

□ Υψηλό κόστος επένδυσης του συστήµατος ελέγχου ποιότητας 

□ Υψηλό κόστος λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου ποιότητας 

□ ∆υσκολία αναγνώρισης της συνδετικής σχέσης µεταξύ ποιότητας προϊόντος 

και ικανοποίησης πελάτη 

□ Συλλογή στοιχείων από µη κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό 

□ Έλλειψη προσωπικού ικανού στην ποσοτική ανάλυση και στην κατανόηση 

της µεθοδολογίας, των εργαλείων και των δεικτών σχετικά µε τη διαδικασία 

ελέγχου ποιότητας  
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□ Κίνδυνος µετατροπής του συστήµατος σε µέσο επιβράβευσης ή επίπληξης 

των εργαζοµένων 

□ Ύπαρξη µη έγκυρων – παραποιηµένων δεδοµένων λόγω προσπαθειών 

απόκρυψης λαθών από τους εργαζόµενους 

□ ∆ηµιουργία αίσθησης ελέγχου και «παρακολούθησης» των εργαζοµένων 

λόγω της έντονης συλλογής στοιχείων 

□ Η υπάρχουσα οργανωτική κουλτούρα δεν ευνοούσε τη µεταβολή 

□ Η διαδικασία συλλογής στοιχείων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα 

□ Έλλειψη υποστήριξης της εισαγωγής και της λειτουργίας του συστήµατος από 

τη διοίκηση λόγω παρανόησης της πραγµατικής σηµασίας και συµβολής του 

στη λειτουργία του οργανισµού 

□ ∆υσκολία συντονισµού των διαφόρων τµηµάτων που συµµετέχουν στη 

διαδικασία ελέγχου ποιότητας 

□ ∆υσκολία διαχωρισµού των διαδικασιών ανάµεσα σε κρίσιµες διαδικασίες και 

διαδικασίες υποδοµής 

□ Συνεχής ανάγκη επαναϋπολογισµού των κρίσιµων διαδικασιών λόγω του 

δυναµικού τους χαρακτήρα 

□ ∆ιαφορετικά αποτελέσµατα λόγω παράβλεψης υπολογισµού της µετατόπισης 

σ 

 □ Άλλο 1. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 □ Άλλο 2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

12. Κατά τη γνώµη σας, σε τι βαθµό υποστήριξε η διοίκηση την εισαγωγή του 

συστήµατος; 

 □ Καθόλου 

 □ Λίγο 

 □ Μέτρια 

 □ Πολύ 

 □ Απόλυτη υποστήριξη 
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13. Θεωρείτε πως η εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου ποιότητας ήταν επιτυχηµένο; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

14. Θεωρείτε πως η συµβολή σας στην εξασφάλιση της ποιότητας είναι σηµαντική; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

15. Ποια µεγέθη χρησιµοποιείτε ως στοιχεία για τον έλεγχο της ποιότητας της 

προσφερόµενης υπηρεσίας; (∆υνατές πολλαπλές απαντήσεις) 

 □ Κόστος κακής ποιότητας 

□ Συνολικό κόστος λειτουργίας 

□ ∆υναµικότητα της λειτουργίας 

 □ Αριθµός των λαθών κατά τις διαδικασίες 

□ Ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους πελάτες 

□ Χρόνος ολοκλήρωσης – πλήρης διεκπεραίωσης των διαδικασιών της 

υπηρεσίας 

□ Χρόνος απόκρισης στα παράπονα των πελατών 

 □ Χρόνος αναµονής µέχρι την επικοινωνία µε την υπηρεσία 

□ Χρόνος επεξεργασίας αιτηµάτων (δάνεια, ασφαλίσεις, υποθήκες κτλ) 

 □ Αριθµός των παραπόνων των πελατών σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

□ Ποσοστό των παραπόνων των πελατών σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

στο οποίο δεν υπάρχει απόκριση 

 □ Ποσοστό διαθεσιµότητας ανά πάσα στιγµή 

 □ Αναλογία λάθος/σωστών διαδικασιών  

 □ Άλλο 1. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 □ Άλλο 2. ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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16. Είστε εξοικειωµένος/η µε την έννοια του έξι σίγµα; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

17. Κατά τη γνώµη σας, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει κυρίως το έξι σίγµα; 

 □ Αποτελεί στρατηγική και όχι απλό εργαλείο ποιοτικού ελέγχου 

□ Ταύτιση µε τους επιχειρηµατικούς και εταιρικούς στόχους 

□ Σύνδεση ολόκληρης της στρατηγικής µε τους πελάτες 

□ Σύνδεση των αποτελεσµάτων µε πραγµατικά οικονοµικά µεγέθη 

□ Προϋποθέτει, όµως, επιχειρηµατικότητα, δηµιουργική σκέψη και 

διορατικότητα ώστε να εξασφαλίσει οργανωτική υπεροχή Αποτελεί µια 

µεθοδολογία βελτίωσης µιας διαδικασίας 

 □ Άλλο …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

18. Πόσο εύκολη/δύσκολη θεωρείται ότι θα ήταν η εφαρµογή µιας στρατηγικής έξι 

σίγµα στην επιχείρησή σας; 

 □ Πολύ εύκολη 

 □ Σχετικά εύκολη 

 □ Σχετικά δύσκολη 

 □ Πολύ δύσκολη 

 

19. Θεωρείτε πως το σύνολο των εργαζοµένων είναι διατεθειµένο να συµµετάσχει στην 

εισαγωγή µιας στρατηγικής έξι σίγµα στην επιχείρηση; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 

 

20. Εσείς είστε διατεθειµένος/η να συµµετάσχετε στην εισαγωγή µιας στρατηγικής έξι 

σίγµα στην επιχείρηση; 

 □ Ναι 

 □ Όχι 
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Παρακαλώ συµπληρώστε, επίσης τα παρακάτω, δηµογραφικά στοιχεία.  

 

Ηλικία 

□ Κάτω από 20 

□ 20 – 29 

□ 30 – 39 

□ 40 – 49  

□ 50 – 59 

□ Από 60 και πάνω 

 

Φύλο 

□ Άνδρας  

□ Γυναίκα 

 
 
Εκπαίδευση  

□ Απολυτήριο ∆ηµοτικού 

□ Απολυτήριο Γυµνασίου 

□ Απολυτήριο Λυκείου 

□ Πτυχίο ΤΕΙ 

□ Πτυχίο Πανεπιστηµίου 

□ Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

 

Χρόνια εργασίας στην επιχείρηση 

□ Λιγότερο από 6 µήνες 

□ 6 µήνες ως 1 χρόνος 

□ 1 ως 2 χρόνια 

□ 2 ως 4 χρόνια 

□ 4 ως 6 χρόνια 

□ 6 ως 10 χρόνια  

□ 10 ως 15 χρόνια 

□ περισσότερα από 15 χρόνια 
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Θέση εργασίας 

…………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 

 


