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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει την έννοια της 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και την  εφαρμογή της μεθοδολογίας 

Lean Six Sigma στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

για την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναλύθηκαν οι δημοσιεύσεις που 

εξετάζουν την εφαρμογή του Lean Six Sigma στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης και επισημάνθηκαν οι σημαντικότερες πτυχές των εν λόγω εφαρμογών. 

Αρχικά καταγράφονται οι προσπάθειες προσδιορισμού των διαστάσεων ποιότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση και στη συνέχεια αναλύονται τα κίνητρα εφαρμογής του 

Lean Six Sigma, οι κρίσιμοι παράγοντες, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται καθώς 

και τα οφέλη εφαρμογής.  Παράλληλα εξετάζονται οι περιπτώσεις πρακτικής 

εφαρμογής του Lean Six Sigma στον ακαδημαϊκό τομέα και στις Διοικητικές 

Υπηρεσίες των Πανεπιστημίων. 

Επιπρόσθετα γίνεται ανάλυση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση όπου διαπιστώνεται ότι κάποιες από τις διαστάσεις ποιότητας 

που εξετάζονται στην βιβλιογραφία αποτελούν ήδη κρίσιμα σημεία αναφοράς της εν 

λόγω πολιτικής. Η καθιέρωση δεικτών για τις ανωτέρω διαστάσεις ποιότητας και οι 

στόχοι που τίθενται για τη βελτίωσή τους, από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ, 

καταδεικνύουν την κεντρική τάση για αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στα 

Πανεπιστήμια. 

Καθώς η μεθοδολογία Lean Six Sigma εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση στο εξωτερικό, αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από  

τα ελληνικά Πανεπιστήμια σαν απάντηση στην όλο και αυξανόμενη πίεση για 

αύξηση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

έδειξε ότι υπάρχει πολυποίκιλη συσσωρευμένη  εμπειρία, η αξιοποίηση της οποίας θα 

βοηθούσε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα να εφαρμόσουν την 

μεθοδολογία Lean Six Sigma με επιτυχία. Εκτιμάται ότι η σε μεγάλη κλίμακα 

εφαρμογή της μεθοδολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο KAUST 

ενσωματώνει την πλειοψηφία των συμπερασμάτων της βιβλιογραφίας και θα 

μπορούσε  να αποτελέσει πρότυπο οδηγό για την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 

ελληνικά Πανεπιστήμια. 
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1. Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση  

1.1 Αντικείμενο εργασίας 

Πολλές δεκαετίες τώρα ο όρος ποιότητα έχει ενσωματωθεί στον τομέα κατασκευών 

και παραγωγής. Όροι όπως ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία, κατασκευή σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα ISO κ.ο.κ ακούγονται οικείοι ακόμα και για τον απλό 

καταναλωτή που δεν έχει την παραμικρή εκπαίδευση στην ποιότητα.  

Όχι πολύ αργότερα, ο τομέας παροχής υπηρεσιών ακολούθησε. Με όρους 

παρόμοιους άλλα και διαφορετικούς από τον τομέα παραγωγής: αξιοπιστία, 

ανταπόκριση (είμαστε κοντά σας 24 ώρες το 24ώρο), προσωπικός συνεργάτης έχουν 

μπει στη ζωή όλων των καταναλωτών. 

Σιγά σιγά η ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών κερδίζει ολοένα έδαφος ανάμεσα στις 

εταιρίες που θέλουν να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών τους. Ειδικά στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο τομέας παροχής 

υπηρεσιών έχει γίνει ο κυρίαρχος τομέας όλης της οικονομίας. Στις χώρες αυτές τα 

παραγόμενα προϊόντα προσφέρονται πλέον σαν πακέτο μαζί με υπηρεσίες με σκοπό 

την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών. (Nakhai et al, 2009) 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ένας ιδιαίτερος τομέας παροχής υπηρεσιών, όπως 

είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακολούθησε την τάση για συνεχή βελτίωση και 

αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζει να εξελίσσεται σταδιακά μία νέα πολιτική 

- διοίκηση του δημόσιου τομέα. Σκοπός της πολιτικής αυτής η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. 

Καθώς η εξεύρεση πόρων σε όλους τους τομείς παίζει τεράστιο ρόλο και ο 

ανταγωνισμός για την εξασφάλιση όλο και περισσότερων εντείνεται διαρκώς, τέθηκε 

σε υψηλή προτεραιότητα η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής εκμετάλλευσης των 

χρημάτων που δίνονται από τους φορολογούμενους στο κράτος. Έτσι ο δημόσιος 

τομέας εισήλθε και αυτός στην διαδικασία της λειτουργίας στο μικρότερο δυνατό 

κόστος. Η ανώτατη εκπαίδευση δεν εξαιρέθηκε από αυτήν την αλλαγή στον τρόπο 

Διοίκησης και διαχείρισης. (Harvey et al, 2003) 
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Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και 

στήριξη της κοινωνικής συνοχής, στην οικονομική ανάπτυξη και στην παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα. Καθώς οι κοινωνίες στηρίζονται ολοένα και πιο πολύ στις 

γνώσεις, η σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης αυξάνεται. Τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα μετατρέπονται σε σημαντικά κέντρα οικονομικο-κοινωνικής και 

πολιτισμικής ανάπτυξης.    

Επακόλουθο του νέου ρόλου και της σημασίας της ανώτατης εκπαίδευσης είναι μια 

ολοένα και αυξημένη πίεση προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλους τους 

ενδιαφερόμενους (stakeholders) να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις αποδοτικά και 

αποτελεσματικά. Η βιομηχανία και γενικά η αγορά εργασίας πιέζουν για αποφοίτους 

καλύτερα καταρτισμένους, με αυξημένες ικανότητες για άμεση απόδοση στην 

εργασία και με έφεση στην καινοτομία. Γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται για την 

συνεχή αύξηση των διδάκτρων ενώ παράλληλα η πολιτεία μειώνει τις επιχορηγήσεις 

και απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

Για να ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να 

προχωρήσει σε μια θεμελιώδη αλλαγή στην παροχή της εκπαίδευσης. Απαιτείται μια 

πιο ευέλικτη και φοιτητο-κεντρική προσέγγιση στη διαδικασία μάθησης η οποία θα 

αναγνωρίζει και θα ενισχύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που αποκτώνται εκτός 

του επίσημου διδακτικού προγράμματος. 

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω πιέσεων ήταν τα Πανεπιστήμια να διαπιστώσουν ότι 

η μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης που προσφέρουν. Η ποιότητα αυτή είναι που διαχωρίζει σιγά 

σιγά το ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα από τα άλλα.  

Η πίεση αυτή και η προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους   οδήγησε 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας και την ενσωμάτωση εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης των 

ακαδημαϊκών και των υποστηρικτών τμημάτων των Πανεπιστημίων. Πολλά από αυτά 

υιοθέτησαν πρακτικές από την βιομηχανία όπως το Total Quality Management, η 

φιλοσοφία Lean, και οι μεθοδολογίες Six Sigma και Lean Six Sigma. 
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Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη εφαρμογής της μεθοδολογίας 

Lean Six Sigma στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η έρευνα αποτελείται από 

τέσσερα μέρη:  

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η εξεύρεση ορισμού της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση.  

Στο δεύτερο μέρος  πραγματοποιείται βιβλιογραφική έρευνα. Αναλύονται οι 

διαστάσεις της ποιότητας στην εκπαίδευση, οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν 

την εφαρμογή του Lean Six Sigma στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και οι 

περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma στην ανώτατη 

εκπαίδευση παγκοσμίως.  

Στο τρίτο μέρος αποτυπώνεται η υπάρχουσα πολιτική ποιότητας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μελλοντικοί στόχοι καθώς και η παρούσα 

κατάσταση όσον αφορά τους στόχους αυτούς σε διάφορες χώρες της ΕΕ των 28 

μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Στο τέταρτο μέρος  αναλύονται τα συμπεράσματα από την εμπειρία εφαρμογής της 

μεθοδολογίας Lean Six Sigma στην Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και οι τάσεις όσον 

αφορά την ποιότητα στα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

Στο τελευταίο μέρος επιχειρείται η αξιοποίηση τόσο της θεωρητικής όσο και της 

πρακτικής εμπειρίας εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six Sigma στο εξωτερικό με 

την επιλογή και παρουσίαση του προγράμματος εκτεταμένης εφαρμογής της εν λόγω 

μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου  King Abdullah University of Science and 

Technology (KAUST) στη Σαουδική Αραβία.  

 

1.2 Έννοια της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση  

Έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Η δυσκολία αυτή στον ορισμό της οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν είναι απτές καθώς και στη δυσκολία ορισμού του πελάτη 

στον οποίο απευθύνονται.  
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Οι Karapetrovic και Willborn (1997) εστιάζοντας στον φοιτητή ως κύριο πελάτη των 

Πανεπιστημίων επιχειρούν να ορίσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης ως "την 

ικανότητα της γνώσης των φοιτητών να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες απαιτήσεις".  

Οι Kanji et al. (1999) θεωρούν ότι οι καθηγητές, το διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτό ανήκουν στην κατηγορία των 

πελατών της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Οι Quinn et al. (2009).επισημαίνουν ότι απαιτείται ένας ευρύτερος ορισμός για την 

ποιότητα στην εκπαίδευση καθώς υφίσταται μεγάλη ποικιλομορφία του μείγματος 

προϊόντος-υπηρεσίας που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια καθώς και μεγάλο εύρος 

πελατών, εσωτερικών και εξωτερικών, που καρπώνονται το εν λόγω μείγμα. 

Οι συγγραφείς επιχειρούν την αποτύπωση των πελατών και των κύριων 

χαρακτηριστικών τους: 

 Φοιτητές: Πληρώνουν για την εκπαίδευσή τους, λαμβάνουν διαλέξεις 

διδασκαλίας, χρησιμοποιούν πόρους του Πανεπιστημίου κλπ. 

 Γονείς: Επιλέγουν (μαζί με τα παιδιά το ακαδημαϊκό Ίδρυμα), πληρώνουν την 

εκπαίδευση. 

 Χορηγοί Πανεπιστημίων: Παρέχουν κονδύλια στα Πανεπιστήμια και 

λαμβάνουν πληροφορίες, αποτελέσματα ερευνών και άλλες υπηρεσίες. 

 Πολιτεία: Παρέχει κονδύλια. Επηρεάζει σε κάποιο σημείο το έργο των 

Πανεπιστημίων. 

 Κοινωνία: Παρέχει κονδύλια μέσω των φόρων που πληρώνουν οι πολίτες και 

επωφελείται συνολικά από το έργο των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. 

 Εργοδότες: Προσλαμβάνουν το τελικό προϊόν της ανώτατης εκπαίδευσης 

(εκπαιδευμένος απόφοιτος). Κάποιες φορές προσφέρουν κονδύλια ή 

συνεργάζονται με τα Πανεπιστήμια στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 
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 Ακαδημαϊκές κοινότητες: Επωφελούνται από την ερευνητική δραστηριότητα 

του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 Οργανισμοί διαπίστευσης-αναγνώρισης: Ασκούν έλεγχο στον σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό: Ασκούν έλεγχο στον σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αναλώνουν πόρους και υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου. 

 

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  

2.1 Οι θεωρητικές προσεγγίσεις της αρθρογραφίας της μεθοδολογίας 

6σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που 

αναλύουν σε θεωρητικό επίπεδο την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αντικείμενα της ανάλυσης αυτής είναι οι διαστάσεις της 

ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τα κίνητρα εφαρμογής, οι κρίσιμοι παράγοντες 

για την επιτυχή εφαρμογή, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται και τα οφέλη που 

μπορούν να αποκομισθούν.     

2.1.1 Διαστάσεις της Ποιότητας στην εκπαίδευση 

Οι Voss et al. (2007) επισημαίνουν ότι κάθε εμπλεκόμενο μέρος (stakeholder) της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει διαφορετική αντίληψη και οπτική για την ποιότητα που 

εξαρτάται σε μεγάλο μέρος από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες τους. 

Οι LAGROSEN et al. (2004) επιλέγουν να μελετήσουν τις διαστάσεις ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση από την πλευρά των πελατών και συγκεκριμένα, από το 

σύνολο των πελατών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εστιάζουν στους 

φοιτητές. Μετά από έρευνα σε Πανεπιστήμια της Αυστρίας, της Σουηδίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν στις κάτωθι διαστάσεις της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση όπως γίνονται αντιληπτές από το πρίσμα των φοιτητών: 
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α. Συνεργασία με τις επιχειρήσεις 

β. Πληροφόρηση και αποκριτικότητα. 

γ. Προσφορά μαθημάτων. 

δ. Ποιότητα εγκαταστάσεων και ευκολιών. 

ε. Πρακτικές διδασκαλίας. 

στ. Εσωτερικές αξιολογήσεις. 

ζ. Εξωτερικές αξιολογήσεις. 

η. Εγκαταστάσεις Η/Υ. 

θ. Συνεργασία. 

ι. Κοινωνικές δραστηριότητες και διασκέδαση. 

ια. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

Οι Douglas et al. (2015) μετά από έρευνα σε Βρετανικά Πανεπιστήμια καταλήγουν 

στις κάτωθι διαστάσεις ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτές γίνονται 

αντιληπτές από το πρίσμα των φοιτητών: 

α. Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

β. Υποστήριξη από το προσωπικό του Πανεπιστημίου. 

γ. Διαθεσιμότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

δ. Επικοινωνία. 

ε. Κοινωνικές δραστηριότητες και διασκέδαση. 

στ. Χρησιμότητα, διασύνδεση με την αγορά εργασίας. 

ζ. Ύψος διδάκτρων σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

η. Αίσθηση επιτυχούς απόκτησης γνώσης. 
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Οι Voss et al. (2007) σημειώνουν και την παράμετρο των υπερβολικών απαιτήσεων 

που μπορεί να συναντήσει κανείς στους φοιτητές και ιδιαίτερα στους 

νεοεισερχόμενους στα Πανεπιστήμια. Προτείνουν την ενημέρωσή τους με τη μορφή 

διαλέξεων για το τί είναι ρεαλιστικό να αναμένουν από την φοίτησή τους σε αυτά.  

H Clare Chua (2004) προσπάθησε να ερευνήσει το πώς αντιλαμβάνονται την 

ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση διάφορες ομάδες πελατών της εκπαίδευσης 

όπως οι μαθητές, οι γονείς, το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι εργοδότες. Για την 

έρευνά της χρησιμοποίησε, όσον αφορά στις διαστάσεις της ποιότητας, την δομή μιας 

διεργασίας (εισερχόμενα- διεργασία- εξερχόμενα). 

Στα εισερχόμενα της διεργασίας της εκπαίδευσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι 

διαστάσεις ποιότητας που αφορούν στην επιλογή των φοιτητών και των 

προαπαιτούμενων κριτηρίων εισαγωγής. Εδώ εστιάζουν κυρίως οι γονείς των 

μαθητών. 

Στο εσωτερικό της διεργασίας κατατάσσονται οι διαστάσεις ποιότητας που αφορούν 

στη διδασκαλία και τη μάθηση, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις γνώσεις των 

καθηγητών, την ακρίβεια του προγράμματος μαθημάτων, το ενδιαφέρον προς τους 

μαθητές, τις κοινωνικές δραστηριότητες και την αξιολόγηση των μαθητών. Σε αυτές 

τις διαστάσεις ποιότητας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον κατά κύριο λόγο των 

μαθητών και δευτερευόντως των εργοδοτών.  

Στα εξερχόμενα της διεργασίας θα ενταχθούν οι διαστάσεις ποιότητας που αφορούν 

στις ακαδημαϊκές εκπαιδεύσεις, την εύρεση καλά αμειβόμενης εργασίας και την 

τοποθέτηση του απόφοιτου. Στην ποιότητα των εξερχομένων εστιάζουν κυρίως οι 

εργοδότες αλλά και οι γονείς και οι μαθητές. 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό σύμφωνα με την έρευνα ενδιαφέρεται για το σύνολο των 

διαστάσεων ποιότητας της ανώτατης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.  

Οι Owlia et al. (1996) ξεχωρίζουν έξι διαστάσεις ποιότητας (Απτά στοιχεία, 

Ικανότητες, Συμπεριφορά, Περιεχόμενο, Παράδοση, Αξιοπιστία) οι οποίες 

διαπιστώνουν ότι δεν ενδιαφέρουν το ίδιο τις κατηγορίες των πελατών των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η συσχέτιση φαίνεται στον Πίνακα 1.1: 
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α/α Διαστάσεις Χαρακτηριστικά Πελάτες 

1 Απτά στοιχεία 

Σύγχρονος και επαρκής 

εξοπλισμός 

Φοιτητές  

Προσωπικό 

Εύκολη πρόσβαση 

Καλαίσθητο περιβάλλον 

Υπηρεσίες Υποστήριξης 

(Διαμονή, αθλητικές 

εγκαταστάσεις κ.α) 

 

2 Ικανότητα 

Επαρκές ακαδημαϊκό 

προσωπικό 

Φοιτητές  

Προσωπικό 

Προσόντα 

Θεωρητική γνώση  

Πρακτική γνώση 

Επικαιροποίηση γνώσεων 

Επικοινωνία 

Διδασκαλία 

3 Διάθεση 

Κατανόηση των αναγκών 

των φοιτητών 
Φοιτητές  

 
Θέληση να βοηθήσουν 
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Διαθεσιμότητα για 

βοήθεια και καθοδήγηση 

Συναίσθημα  

Ευγένεια 

4 Περιεχόμενο 

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

σε συνάφεια με την αγορά 

εργασίας 

Φοιτητές  

Προσωπικό 

Εργοδότες 

Αποτελεσματικότητα 

Πληρότητα  

Βασικές γνώσεις και 

ικανότητες 

Χρήση Η/Υ 

Επικοινωνιακές 

ικανότητες  

Ομαδική εργασία 

Ευέλικτη-Διατμηματική 

γνώση 

5 Παράδοση 

Αποτελεσματική 

παρουσίαση 

Φοιτητές  

 

Έγκαιρη 

Διαδοχική 

Συνεπής 
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Δίκαιη αξιολόγηση 

 

Ανατροφοδότηση από 

τους μαθητές 

Παρακίνηση μαθητών 

6 Αξιόπιστη 

Επίλυση προβλημάτων 

Φοιτητές  

Προσωπικό 

Εργοδότες 

Διαχείριση παραπόνων 

Προσήλωση στους 

στόχους 

Πίνακας 1 Διαστάσεις Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση [Owlia et al. (1996)] 

 

2.1.2 Κίνητρα εφαρμογής του 6 σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Οι Andrew et al. (2015) περιγράφουν τις διαφορές που υφίστανται στις προσεγγίσεις 

εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean μεταξύ των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και 

αυτών της συμπληρωματικής εκπαίδευσης (Further Education) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Κίνητρο εφαρμογής και για τις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων οι περικοπές και οι αλλαγές στην χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και 

οι αλλαγές του τοπίου στην εκπαίδευση στην Βρετανία. 

Ο Anthony (2017) επισημαίνει σαν κύριο κίνητρο την ανταπόκριση των 

Πανεπιστημίων σε αυξημένες απαιτήσεις: 

 Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων φοιτητών. 

 Η μείωση των πηγών χρηματοδότησης. 

 Μείωση του λειτουργικού κόστους. 
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 Επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

Οι Anthony et al. (2017) μελέτησαν την εφαρμογή του Lean Six Sigma και άλλων 

μεθόδων βελτίωσης σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας σε σύγκριση με αυτήν σε 

Πανεπιστήμια του υπόλοιπου κόσμου. Σημαντικότερο κίνητρο εφαρμογής ήταν η 

απόκτηση εμπειριών για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές των Πανεπιστημίων 

του Η.Β. ενώ για τα Πανεπιστήμια του υπόλοιπου κόσμου η αντιμετώπιση 

προβλημάτων λόγω μείωσης των διαθέσιμων κονδυλίων καθώς και η αναγνώριση-

διαπίστευση από εξωτερικούς φορείς. 

Οι Balzer et al. (2015) διαπιστώνουν εξαιρετική πίεση στα Πανεπιστήμια τόσο από 

τους μαθητές, τους γονείς, την κοινωνία, την όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας αλλά και την κυβέρνηση για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η 

πίεση αυξάνεται ακόμα περισσότερο μετά από τις πρόσφατες μειώσεις των κρατικών 

δαπανών για την Παιδεία. Θεωρούν πως απάντηση σε αυτές τις πιέσεις μπορεί να 

είναι η εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας Lean. 

O Montgomery (2017) αναφέρει τις προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν 

σήμερα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: 

 Μείωση κονδυλίων. 

 Αντίσταση στην αύξηση των διδάκτρων. 

 Ανισομερής κατανομή των φοιτητών στα Πανεπιστήμια. 

 Μείωση του ρυθμού αποφοίτησης. 

 Αύξηση του ποσοστού εγκατάλειψης σπουδών. 

 Λειτουργικά έξοδα. 

 Πίεση από τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για συνεισφορά στην ενίσχυση 

της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.   

Οι Ramanan et al. (2014) διαπιστώνουν τις προκλήσεις των Πανεπιστήμιων 

Μηχανολογίας των ΗΠΑ στον τομέα της Ποιότητας. Ο χαμηλός δείκτης πρόσληψης 

των αποφοίτων που βρίσκεται στο 25%, οι ανάγκες των ίδιων των Πανεπιστημίων για 
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αποφοίτους με επαρκείς ικανότητες και εκπαίδευση για θεωρητική κυρίως έρευνα 

αλλά και οι απαιτήσεις της βιομηχανίας για ικανούς αποφοίτους που θα στελεχώσουν 

τις παραγωγικές και τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, αποτελούν τις 

σημαντικότερες από τις προκλήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης στα τμήματα 

μηχανολογίας την εποχή αυτή στις ΗΠΑ.  

Οι Simons et al. (2013) προσδιορίζουν τις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει 

ο κλάδος της ανώτατης εκπαίδευσης: 

 Το υψηλό κόστος των διδάκτρων 

 Ο χαμηλός δείκτης αποφοίτησης 

 Η έλλειψη ανάληψης της ευθύνης για εκκίνηση πρωτοβουλιών βελτίωσης των 

αποτελεσμάτων 

Επισημαίνει το πρόβλημα της επικέντρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

ποιότητα των αποφοίτων και στην παραγωγή στελεχών που θα μπορούσαν να 

απορροφηθούν άμεσα από την αγορά εργασίας. Το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να 

θεωρείται ως συνεργατικό σύνολο όπου σημαντικό ρόλο έχουν όλα τα τμήματά του. 

 

2.1.3 Παράγοντες ετοιμότητας και κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή 

εφαρμογή του 6 σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση  

O Antony (2014) περιγράφει συνοπτικά τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένας 

οργανισμός από την εφαρμογή των αρχών του Lean και του Six Sigma. Αναφέρει ότι 

υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (Σκωτία, Ουαλία, 

Αγγλία, ΗΠΑ κ.α) τα οποία έχουν υιοθετήσεις τεχνικές Lean με στόχο την βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας των διεργασιών τους (με μείωση των διαδικασιών και των 

δραστηριοτήτων που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν). Παρ όλα αυτά 

πολύ λίγα Πανεπιστήμια συνδυάζουν και τις δύο μεθοδολογίες εφαρμόζοντας Lean 

Six Sigma.  

Ο εν λόγω συγγραφέας θεωρεί πως η ενσωμάτωση και  των δύο μεθοδολογιών μπορεί 

να προσφέρει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σημαντικά οφέλη τόσο στην 



18 
 

αποδοτικότητα όσο και στην αποτελεσματικότητα των διεργασιών τους αυξάνοντας 

έτσι την ικανοποίηση που παρέχουν στους πελάτες. Η μεθοδολογία Lean μπορεί να 

αποβεί αρκετά αποτελεσματική εφαρμοζόμενη στην αρχή. Με αυτήν, επιτυγχάνεται 

πρωταρχικά η καθιέρωση των επιχειρησιακών διεργασιών και στη συνέχεια ο 

εντοπισμός και ο περιορισμός κάθε είδους "σπατάλης" πόρων. Στη συνέχεια η 

μεθοδολογία Six Sigma μπορεί να είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στον εντοπισμό 

και την θεραπεία σφαλμάτων και την μείωση της διακύμανσης των ήδη 

καθιερωμένων διεργασιών που οδηγούν σε μείωση της ικανοποίησης των πελατών. 

Για να μπορέσουν όμως οι μεθοδολογίες αυτές να είναι αποτελεσματικές, πριν 

εφαρμοστούν σε έναν οργανισμό ο συγγραφέας θεωρεί ότι σε αυτόν θα πρέπει να 

έχουν διαμορφωθεί οι  κατάλληλες συνθήκες. Αλλιώς η εφαρμογή του Lean Sigma 

δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα αποτελέσει αντίθετα πηγή σπατάλης 

πόρων. Ο συγγραφέας τονίζει την ύπαρξη παραγόντων ετοιμότητας (readiness 

factors) οι οποίοι θα προσδιορίζουν συνολικά την ετοιμότητα ενός οργανισμού να 

εφαρμόσει μεθοδολογίες συνεχούς βελτίωσης Lean Six Sigma. Σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται αυτοί οι παράγοντες τότε οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου που 

εφαρμόζεται το Lean Six Sigma θα έχουν την τάση να μην αφομοιώσουν τις νέες 

διεργασίες και να επιστρέψουν στους παλιούς τρόπους και μεθόδους εργασίας τους 

οδηγώντας την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε συνολική αποτυχία. 

Μάλιστα σημειώνεται ότι η μη κατάλληλη εφαρμογή του σταδίου εκπλήρωσης των 

παραγόντων ετοιμότητας περιγράφεται σαν ένας από τους κύριους παράγοντες 

αποτυχίας εφαρμογής του Lean Six Sigma. 

Ο συγγραφέας προτείνει τους εξής παράγοντες ετοιμότητας που πρέπει να 

πληρούνται πριν την έναρξη εφαρμογής Lean Six Sigma: 

 Ηγεσία και όραμα. Η Ηγεσία καθορίζει το όραμα κάθε οργανισμού. Θέτει της 

βάσεις για την καθιέρωση και εδραίωση της κουλτούρας της εταιρίας. 

Θεωρείται σημαντικός παράγοντας γιατί αυτή θα εμπνεύσει τους 

εργαζόμενους να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τους και να 

υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές. 
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 Δέσμευση Διοίκησης και διάθεση πόρων. Είναι εξαιρετικά σημαντική η 

συνεχής στήριξη της Διοίκησης του οργανισμού και η διάθεση πόρων στην 

υλοποίηση των απαραίτητων projects. 

 Σύνδεση της μεθοδολογίας Lean Six Sigma με την στρατηγική του 

Πανεπιστημίου. H επιλογή των κατάλληλων projects είναι απαραίτητη έτσι 

ώστε να ευθυγραμμιστεί η μεθοδολογία με τους στρατηγικούς στόχους του 

Πανεπιστημίου. 

 Εστίαση στους πελάτες. Η ύπαρξη πολυποίκιλων κατηγοριών πελατών 

(φοιτητές, απόφοιτοι, διοικητικό προσωπικό, γονείς, κράτος) των 

Πανεπιστημίων δίνει μεγάλη αξία στον παράγοντα αυτόν. 

 Επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων. Θεωρείται σαν παράγοντας επιτυχίας 

εφαρμογής μεθοδολογιών συνεχούς βελτίωσης η επιλογή των πιο 

ταλαντούχων εργαζομένων στην διεκπεραίωση των σημαντικότερων projects 

υλοποίησης της μετάβασης. 

 Ο Ramasubramanian (2012) προτείνει ένα πλαίσιο εφαρμογής του six sigma στα 

πανεπιστήμια στην Ινδία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κυριότερα προβλήματα 

των εν λόγω Ιδρυμάτων. Για την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας six sigma στο 

στρατηγικό management των Πανεπιστημίων ο συγγραφέας προτείνει τις ακόλουθες 

διαδικασίες ως παράγοντες επιτυχίας: 

 Το ίδρυμα θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές είναι γνώστες της 

μεθοδολογίας και συνεπείς με τις προθεσμίες που επιβάλλονται από το κάθε 

six sigma project. 

 Τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου να είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο 

εξοπλισμό και προγράμματα λογισμικού. 

 Σχεδιασμός μακροπρόθεσμου οράματος του ιδρύματος. 

 Διδασκαλία του six sigma πρώτα στους Champions του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος. 

 Επιλογή του πεδίου του Πανεπιστημίου όπου θα εφαρμοστεί πρώτα. 
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 Ενίσχυση των υποδομών για την εφαρμογή του six sigma 

Οι Holmes et al. (2015) πιστεύουν ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma πρώτα 

στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων που έχουν χαρακτηριστικά 

παρόμοια με αυτά των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών μπορεί να έχει θετικά 

αποτελέσματα και να δράσει ως προοίμιο εφαρμογής και για τον ακαδημαϊκό χώρο 

των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θα προσφέρει εξοικείωση, εκπαίδευση, 

ενημέρωση για τα οφέλη που μπορεί να αντλήσει το πανεπιστήμιο και θα 

λειτουργήσει ως οδηγός εφαρμογής για την περαιτέρω εφαρμογή του στις 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες. 

Οι Kang et al. (2014) θεωρούν πως ένας μεγάλος αριθμός εργαλείων της φιλοσοφίας 

Lean μπορούν να εφαρμοστούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς μεγάλες 

επενδύσεις σε κόστος και χρόνο όπως 5S, Lean creative problem solving, root cause 

analysis, process mapping, spaghetti diagrams, value stream mapping, visual 

management techniques, team meetings, brainstorming. 

Η μεγαλύτερη επένδυση στην εφαρμογή της φιλοσοφίας Lean είναι η δέσμευση της 

Διοίκησης και των μάνατζερ σε αυτήν και η διατήρηση των αλλαγών που επιφέρει η 

εφαρμογή της στον οργανισμό έτσι ώστε να αναπτυχθεί η φιλοσοφία της συνεχούς 

βελτίωσης. 

Οι πιο σημαντικές διαστάσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων Lean είναι η 

διαπίστωση και κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή και αναθεώρηση κάποιων 

διεργασιών και πρακτικών και η παροχή της δυνατότητας στο προσωπικό να 

αξιολογήσει και να αλλάξει αυτές  τις πρακτικές. 

O Mitra,(2004) επίσης θεωρεί ότι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας six sigma για τους απόφοιτους Τμημάτων Διοίκησης επιχειρήσεων και 

μηχανολογίας είναι η γνώση σε κάποιο βαθμό στατιστικής, και στη συνέχεια 

τεχνικών και εργαλείων ποιότητας όπως FMEA, QFD,SPC, DOE, EWMA chart.  

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Goffnett (2004) ο οποίος μετά από  έρευνα στα 

προγράμματα σπουδών προπτυχιακών προγραμμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

κάποιων κολλεγίων των ΗΠΑ διαπιστώνει την μη ύπαρξη ούτε ενός course που να 

αφορά το six sigma ενώ γενικότερα μόνο το 64% των κολλεγίων διδάσκουν 
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στατιστική, το 27% project management και το 73% τεχνικές επικοινωνίας, προσόντα 

εξαιρετικά σημαντικά στη μεθοδολογία του six sigma.  

Οι Balzer et al. (2016) θεωρούν ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες ετοιμότητας των 

Πανεπιστημίων είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή, η αναθεώρηση 

διεργασιών και η διαχείριση της πρόκλησης για αλλαγή του έως τότε τρόπου 

εργασίας. 

Οι ανωτέρω στην έρευνά τους τονίζουν ότι από την μελέτη εφαρμογής της 

φιλοσοφίας Lean στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαπίστωσαν ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις οι ιδιαιτερότητες της ανώτατης εκπαίδευσης οδήγησαν κάποιους 

συγγραφείς να πιστεύουν ότι η προσαρμογή πρέπει να έχει την αντίθετη κατεύθυνση. 

Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστεί η οργάνωση των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στη φιλοσοφία Lean προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση. 

Οι Antony et al. (2012) θεωρούν ως κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία 

εφαρμογής Lean Six Sigma στην ανώτατη εκπαίδευση τους παρακάτω: 

 Η δέσμευση της Διοίκησης για την εφαρμογή. 

 Η αποτελεσματική επικοινωνία στους οργανισμούς τόσο οριζόντια όσο και 

κάθετα. 

 Η διοίκηση με στόχους και όραμα, ανάπτυξη της ετοιμότητας του 

οργανισμού. 

 Οι απαραίτητοι πόροι και η κατάλληλη επιλογή project. 

 Η προτεραιοποίηση και η κουλτούρα του οργανισμού. 

Οι συγγραφείς επισημαίνουν την παρεξήγηση που επικρατεί στις τάξεις του δημόσιου 

τομέα ότι η μεθοδολογία Lean Six Sigma είναι κατάλληλη μόνο για τον 

κατασκευαστικό τομέα, αντίληψη που κρατά την εφαρμογή της στην ανώτατη 

εκπαίδευση σε εμβρυικό στάδιο. 

Ο Sayera (2016) πραγματεύεται τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η μεθοδολογία six 

sigma στην διαδικασία μάθησης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υψηλής 

σπουδαιότητας παράγοντες θεωρούνται από τον συγγραφέα: 



22 
 

 Η δυνατότητα μέτρησης της γνώσης σαν προϊόν έτσι ώστε να διαπιστώνεται 

αν καλύπτονται από τα πανεπιστήμια τα κατώτερα στάνταρς ποιότητας. Για 

τον σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν όλων των ειδών οι 

αξιολογήσεις όπως γραπτές εξετάσεις, εργασίες κλπ. 

 Η μέτρηση της μαθησιακής ικανότητας των φοιτητών καθώς αυτή επηρεάζει 

το τελικό αποτέλεσμα. Η εν λόγω μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

τεστ γλώσσας, ψυχομετρικά τεστ και τεστ αναγνώρισης ταλέντων και 

κλίσεων, αναφορές του ιδρύματος κλπ 

Οι Simons et al. (2013) εκτιμούν ότι για την βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει  να αναγνωρισθούν και 

να εμπλακούν όλες οι διεργασίες που συντελούνται στο Πανεπιστήμιο ακαδημαϊκές 

και μη, οι οποίες θα πρέπει να συνδεθούν με την μέτρηση απόδοσης καθώς και την 

επίτευξη των οικονομικών στόχων.  

Στην επίτευξη της βελτίωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Lean 

Six Sigma. Κρίσιμοι παράγοντες κατά την εφαρμογή θεωρούνται: 

 Η επικέντρωση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. 

 Η χρήση ξεκάθαρα καθορισμένων διεργασιών. 

 Η βασισμένη σε στοιχεία λήψη αποφάσεων. 

 Η δια-λειτουργική και δια-τμηματική συνεργασία.  

 Η εμπλοκή στις διεργασίες βελτίωσης του συνόλου των εργαζομένων. 

 Η χρήση δομημένων ικανοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων. 

 Η ισχυρή δέσμευση και κατανόηση της Διοίκησης. 

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχία εφαρμογής παίζει η αρχική εκπαίδευση σε επίπεδο 

Green Belt και η συμμετοχή σε αντίστοιχα projects όπως έδειξε η πρακτική εφαρμογή 

σε δύο κολέγια της πολιτείας των Michigan.  
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H Waterbaury (2015) εφαρμόζοντας την μεθοδολογία  Lean σε επτά Ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ αποτύπωσε τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 

που εκτιμούν οι συμμετέχοντες στα projects καθώς και τις προκλήσεις που 

αντιμετώπισαν. Στο πλαίσιο της έρευνας για τέσσερα χρόνια (2008-2012) προσωπικό 

από τα ανωτέρω Ιδρύματα εκπαιδεύτηκε στην εν λόγω  μεθοδολογία. 

Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας όπως περιγράφονται από τα εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι: 

 Εκπαίδευση 

Χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια έτσι ώστε να εκπαιδευτεί η Διοίκηση και 

το προσωπικό στην μεθοδολογία Lean. Χρειάζεται ικανή γνώση της μεθόδου 

για να εφαρμοστεί με επιτυχία. 

 Διοίκηση 

Η προθυμία και η δέσμευση της Διοίκησης στο πρόγραμμα κρίνεται κρίσιμη 

και σημαντική. 

 Έμπειρος συντονιστής (fascilitator) 

Η ύπαρξη συντονιστή έτσι ώστε να διευκολύνει την ροή του project και να 

παρέχει λύσεις στο προσωπικό που συμμετέχει όποτε απαιτείται. 

 Δευτερεύοντες παράγοντες που δεν συμπεριλήφθηκαν στα συμπεράσματα από 

όλα τα Ιδρύματα ήταν η σωστή επιλογή των projects, η άψογη γνώση της 

μεθοδολογίας και η ύπαρξη πόρων IT. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά όλα 

τα Ιδρύματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό θεωρούν ότι ήταν επιτυχές και 

απέδωσε καρπούς σε μία δύσκολη περίοδο όπου υπήρξαν σημαντικές περικοπές στη 

χρηματοδότηση. 

Οι Balzer et al. (2015) επισημαίνουν στο άρθρο τους ότι κρίσιμοι παράγοντες για την 

εφαρμογή της φιλοσοφίας Lean σε όλο τον οργανισμό και όχι απλά σε κάποιες 

μεμονωμένες εργασίες είναι η ετοιμότητα του οργανισμού να υιοθετήσει τις αρχές 
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της Lean. Ετοιμότητα που εκφράζεται κυρίως με το κλίμα στον χώρο εργασίας και οι 

πρακτικές που ακολουθεί η Διοίκηση των Πανεπιστημίων. 

Οι Ho et al. (2006) επισημαίνουν ότι κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τη 

βιωσιμότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma στην ανώτατη εκπαίδευση είναι 

η προαπαιτούμενη γνώση στατιστικών εργαλείων και γενικά της στατιστικής. 

Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς εκτιμούν ότι ο τρόπος διδασκαλίας της μεθοδολογίας 

θα πρέπει αρχικά να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά πεδία στα οποία είναι ήδη 

εξοικειωμένοι οι φοιτητές προκειμένου να ξεπεραστούν ενδεχόμενες αντιστάσεις 

στην μάθηση στατιστικών εργαλείων. 

Οι Patil et al. (2006)  εκτιμούν τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχημένη 

εφαρμογή του six sigma και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών: 

 Ο ξεκάθαρος καταμερισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων 

 Η εφαρμογή ανάλυσης SWOT 

 Ο έλεγχος όλων των εντύπων τεκμηρίωσης και η βελτίωση όλων των 

υποσυστημάτων του Ιδρύματος. όλων των φάσεων του DMAIC. 

Οι Balzer et al. (2016) περιγράφουν τους εξής κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της 

φιλοσοφίας Lean.  

 Ηγεσία του οργανισμού: Σε όλες τις περιπτώσεις ευρείας κλίμακας εφαρμογής 

της φιλοσοφίας Lean ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται στην υποστήριξη και την 

δέσμευση της Ηγεσίας. 

 Ετοιμότητα του οργανισμού: Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχημένη 

εφαρμογή Lean είναι ο βαθμός ετοιμότητας του οργανισμού. Έτσι σημαντικοί 

καταλύτες που διευκολύνουν την εφαρμογή είναι η συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για αλλαγή, η αναθεώρηση διεργασιών και η διαχείριση της 

πρόκλησης για αλλαγή του έως τότε τρόπου εργασίας. Η επιτυχία θα είναι 

πιθανότερη όταν οι δραστηριότητες Lean συνδεθούν με μακροπρόθεσμους 

στόχους του οργανισμού. 
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 Οργανωσιακή μάθηση: Κρίσιμος παράγοντας για την εδραίωση των 

πλεονεκτημάτων της εφαρμογής της φιλοσοφίας Lean η ανάπτυξη της 

οργανωσιακής μάθησης καθώς έτσι θα επιτευχθεί η μετάδοση της γνώσης της 

φιλοσοφίας και θα εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό του οργανισμού. 

 Η κουλτούρα του οργανισμού: Η επιτυχία εφαρμογής Lean εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό και από την συνολική εμπλοκή και δέσμευση όλου του 

προσωπικού στις αρχές και τις πρακτικές Lean, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί 

με την αντίστοιχη αλλαγή στην κουλτούρα της εταιρίας. 

 Ανασκοπήσεις: Σημαντικοί καταλύτες στην επιτυχή εφαρμογή των πρακτικών 

Lean είναι η εμπλοκή των ανώτερων μάνατζερ, η διασύνδεση των projects με 

την στρατηγική του οργανισμού, η διατμηματική προσέγγιση, η εναρμόνιση 

με την κουλτούρα της ανώτατης εκπαίδευσης και η παροχή κινήτρων.  

 

2.1.4 Οι προκλήσεις εφαρμογής του 6 σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Ο Antony (2015) ερευνά μαζί με ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες τις προκλήσεις για 

την εφαρμογή του Lean Six Sigma στην ανώτατη εκπαίδευση που φαίνεται προς το 

παρόν να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη σε όλον τον δημόσιο τομέα. 

Οι περισσότεροι ειδικοί υπερτονίζουν την σημασία της Ηγεσίας στην εφαρμογή του 

Lean Six Sigma. 

Σημαντικές προκλήσεις που επισημαίνονται: 

 Η σταδιακή επέκταση εφαρμογής του Lean Six από τις υπηρεσίες 

υποστήριξης των Πανεπιστημίων στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. 

 Η υιοθέτηση και τροποποίηση της ορολογίας που είναι προσαρμοσμένη στον 

κατασκευαστικό τομέα. 

 Η τροποποίηση της υπάρχουσας μεθοδολογίας και κουλτούρας δουλειάς στα 

Πανεπιστήμια ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς που στηρίζεται στην ατομική 

πρωτοβουλία και εργασία ενώ η μεθοδολογία Lean Six Sigma βασίζεται στην 
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συνεχή βελτίωση, την ομαδική εργασία και την υιοθέτηση του μοντέλου 

εργασίας με βάση τα projects.   

 Ο προσδιορισμός των πελατών και της φύσης του προϊόντος 

 Η ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης όπως το 

ενδιαφέρον των υποψηφίων, οι ικανότητες των φοιτητών, των καθηγητών, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά τους κ.ά. 

 Η στεγανοποίηση μεταξύ των τμημάτων των Πανεπιστημίων. 

 Η έλλειψη κατανόησης του Lean Six Sigma και των πλεονεκτημάτων στην 

Διοίκηση 

Οι Antony et al. (2012) ερευνούν τα βήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma, 

μετά τον τομέα υπηρεσιών και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιστεύει ότι η εν 

λόγω μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί στα Πανεπιστήμια ταυτόχρονα με την Lean 

προσέγγιση που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται σιγά σιγά στα υπόψη Ιδρύματα από το 

2005 και μετά. 

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια που ενδεχομένως να πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά 

την εφαρμογή του six sigma στα Πανεπιστήμια είναι: 

 Προβλήματα ορολογίας κατά την μεταφορά των όρων του six sigma από τον 

κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών στην εκπαίδευση αλλά 

και η απροθυμία χρήσης των τεχνικών εργαλείων από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

 Εφαρμογή της μεθοδολογίας σε απομονωμένες διεργασίες μη λαμβάνοντας 

υπόψη το όλο σύστημα. 

 Η στρατηγική επιτυχούς εφαρμογής της προσέγγισης Lean δεν είναι  

ξεκάθαρη στα ανώτατα στελέχη των Πανεπιστημίων. 

 Πρόκληση η απόλυτη και ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για 

εφαρμογή της μεθοδολογίας. 
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 Κρίσιμη η μη αντιμετώπιση του Lean Six Sigma σαν μία προσέγγιση που θα 

εφαρμοστεί γρήγορα και θα φέρει άμεσα αποτελέσματα. 

 Έλλειψη σκέψης με επίκεντρο τις διεργασίες. Επακόλουθο είναι και ή έλλειψη 

ιδιοκτησίας των διεργασιών. 

 Έλλειψη οραματικής Ηγεσίας, πρόβλημα που αντιμετώπισε και ο 

κατασκευαστικός τομέας κατά την εφαρμογή του Lean Six Sigma. 

 Ενσωμάτωση στην κουλτούρα του προσωπικού των εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων η εξωστρέφεια, η εμπιστοσύνη και η αποδοχή. 

 Έλλειψη αντίληψης της ύπαρξης πολλών και διαφορετικών τύπων πελατών. 

 Εγκαθίδρυση επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων των Πανεπιστημίων. 

 Έλλειψη πόρων 

 Έλλειψη διασύνδεσης των projects συνεχούς βελτίωσης με τους στρατηγικούς 

στόχους των Πανεπιστημίων. 

Οι Jenicke et al. (2008) περιγράφουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

 Ορισμός προϊόντος και πελάτη 

Στα Πανεπιστήμια είναι πολύ δύσκολος ο προσδιορισμός του πελάτη και του 

προϊόντος καθώς: 

o Ο φοιτητής είναι ταυτόχρονα και προϊόν και πελάτης. Προϊόν υπό 

παραγωγή όσο σπουδάζει, τελικό προϊόν κατά την αποφοίτηση αλλά 

και πελάτης όσον αφορά στις διοικητικές και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες των πανεπιστημίων και ως παρακολουθών ένα 

μάθημα. 

o Πέραν των φοιτητών, πελάτες προσδιορίζονται και οι γονείς, οι 

μελλοντικοί εργοδότες των σπουδαστών, η κοινότητα και η κοινωνία 

γενικότερα. 
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Καθώς στην μεθοδολογία six sigma η επικέντρωση στον πελάτη είναι 

θεμελιώδης, και η φωνή του, οι επιθυμίες του, πρέπει να καταγράφονται και οι 

προσπάθειες βελτίωσης να επικεντρώνονται στην ικανοποίηση τους, 

εμφανίζεται ως πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί η πιθανή ασυμφωνία 

των πελατών μεταξύ τους όσον αφορά στις ακαδημαϊκές επιδιώξεις κατά την 

διδασκαλία. 

 Μετρήσεις της ποιότητας 

Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα των διεργασιών στο ακαδημαϊκό περιβάλλον 

των Πανεπιστημίων δεν είναι απτό, η μέτρηση της ποιότητας του τελικού 

προϊόντος είναι πολύ δυσκολότερη απ’ ότι στον τομέα παραγωγής προϊόντων. 

Το ποιες γνώσεις παίρνει ο κάθε μαθητής σε μία τάξη είναι μία διαδικασία με 

μεγάλη διαφοροποίηση, στην οποία μάλιστα ο φοιτητής συμμετέχει ενεργά 

και αλληλεπιδρά με τους καθηγητές του. Με αυτόν τον τρόπο ο κάθε 

σπουδαστής γίνεται συμπαραγωγός της μάθησης που λαμβάνει.  

Οι μετρήσεις της ποιότητας της μάθησης που λαμβάνει ένας φοιτητής γίνεται 

μέσω των εξετάσεων και των εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές. 

Ωστόσο, καθώς η μεθοδολογία six sigma στοχεύει στην μείωση της 

μεταβλητότητας του τελικού «προϊόντος», όσον αφορά στα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται και αύξηση της ποιότητας. 

 Διαφορετικό σύστημα ανταμοιβής 

Στα πανεπιστημιακά ιδρύματα δίνονται κίνητρα και ανταμοιβές στο 

ακαδημαϊκό προσωπικό για την αύξηση των δημοσιεύσεων του, την βελτίωση 

της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών και όχι για τη μείωση της 

μεταβλητότητας στο τελικό αποτέλεσμα όπως συμβαίνει στις επιχειρήσεις που 

υιοθετούν το six sigma. 

 Δυσκολίες στην ανάλυση δεδομένων  

Στις Πανεπιστήμια παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

ανάλυση δεδομένων καθώς: 
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o Δεν υπάρχουν καθιερωμένες διαδικασίες συλλογής και 

επεξεργασίας 

o Δεν είναι ξεκάθαρο πού απαιτείται βελτίωση 

o Στατιστικά εργαλεία δεν είναι γνωστά και απαιτείται εξοικείωση 

με αυτά 

o Πολλά από τα μεθοδολογικά εργαλεία του six sigma δεν μπορούν 

να εφαρμοστούν στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 Επίδραση απρόβλεπτων παραγόντων 

Η ύπαρξη πολλών απρόβλεπτων και μη μετρήσιμων παραγόντων όπως π.χ το 

προσωπικό κίνητρο και η ψυχολογία των φοιτητών, προκαλούν δυσκολίες 

στην εφαρμογή της μεθοδολογίας στα Πανεπιστήμια. 

Οι συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma στα 

πανεπιστήμια ακολουθώντας ένα καθορισμένο πλαίσιο έτσι ώστε να ξεπεραστούν με 

επιτυχία οι ανωτέρω προκλήσεις. 

Οι Holmes et al. (2015) τονίζουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τυπικών 

εταιριών παροχής υπηρεσιών, όπου εδώ και κάποια χρόνια έχουν εφαρμοστεί 

προγράμματα six sigma και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σημειώνονται ότι στα 

Πανεπιστήμια το προϊόν δεν είναι απτό και μετρήσιμο και διαρκεί ισόβια. 

Επιπρόσθετα, εκτός των φοιτητών που είναι οι κύριοι πελάτες, θεωρούνται 

σημαντικοί και άλλοι stakeholders όπως οι μελλοντικοί εργοδότες, οι γονείς και όλη η 

κοινωνία. 

Διαπιστώνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προγραμμάτων six sigma στα 

Πανεπιστήμια αφορούν τις οικονομικές και διοικητικές τους υπηρεσίες και όχι στον 

ακαδημαϊκό τομέα. 

Οι Balzer et al. (2016) επισημαίνουν ότι από την χρήση της φιλοσοφία Lean σε 

Πανεπιστήμια προέκυψαν προκλήσεις οι οποίες πρέπει να ξεπεραστούν για την 

περαιτέρω προώθηση της φιλοσοφίας. Σημαντικότερες από αυτές είναι: 

 Η υπερβολική αύξηση του φόρτου εργασίας του ακαδημαϊκού προσωπικού. 
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 Η υποτίμηση της προσπάθειας που απαιτείται με αποτέλεσμα οι προσπάθειες 

να μην ολοκληρώνονται με την επιτυχία που θα μπορούσαν να έχουν. 

 Η δημιουργία διαδικασιών με απροσδιόριστη ιδιοκτησία. 

 Η χρήση της μεθοδολογίας με πρόσχημα την βελτίωση της ποιότητας αλλά 

βασικό στόχο τη δικαιολόγηση μείωσης θέσεων προσωπικού. 

 Η κακή επιλογή project. 

 Η αρνητική διάθεση μερίδας του ακαδημαϊκού και του διοικητικού 

προσωπικού.  

 Η έλλειψη πόρων 

 Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η αυτονομία, αξίες θεμελιώδεις για όλους τους 

ακαδημαϊκούς χώρους παγκοσμίως. 

Η Sunder (2016) επισημαίνει τις δυσκολίες-προκλήσεις της εφαρμογής της 

μεθοδολογίας six sigma στην ανώτατη εκπαίδευση: 

 Δυσκολία ορισμού της αγοράς  

 Ορισμός του πελάτη στην ανώτατη εκπαίδευση 

 Ορισμός του ελαττώματος 

 Ανισότητα- μεγάλη διακύμανση 

 Δυσκολία μέτρησης εξερχόμενων προϊόντων 

 Έλλειψη διαχωρισμού παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντος 

 Ανθρώπινος παράγοντας. 

Οι Davis et al. (2017) ερευνούν την αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι για τη 

μεθοδολογία six sigma σαν εργαλείο προώθησης αλλαγών στις διεργασίας του 

University of Alabama. 
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Προϋποθέσεις συμμετοχής στην έρευνα ήταν οι εργαζόμενοι να έχουν εκπαιδευτεί 

στο six sigma, να εργάζονται στο Κολέγιο Συνεχών Σπουδών του Πανεπιστημίου και 

να έχουν συμμετάσχει σε six sigma project. 

Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν ότι υπήρξαν σημαντικές προκλήσεις κατά την 

πραγματοποίηση six sigma project στην ανώτατη εκπαίδευση: 

 Οι αλλαγές εμφανίζονται με αργό ρυθμό στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω της 

γραφειοκρατίας, της παράδοσης, των ρυθμίσεων χρηματοδότησης και των 

αυστηρών πολιτικών που ακολουθούνται. 

 Παράγοντες δυσκολίας στην έναρξη της αλλαγής είναι οι πολλοί stakeholders, 

τα στεγανά του ιδρύματος, ο έλεγχος του εξερχόμενου προϊόντος και η 

εμφάνιση αντίστασης από τους συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο.  

 Η εφαρμογή ενός προγράμματος αλλαγής ξεπερνούσε πολλές φορές τα όρια 

ενός τμήματος κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την έλλειψη εξουσιοδότησης 

εφαρμογής των αλλαγών. 

 Αντίληψη ότι το six sigma είναι σχεδιασμένο για τον κατασκευαστικό τομέα 

και όχι για την εκπαίδευση λόγο της μεγάλης ενσωμάτωσης στατιστικών 

εργαλείων και την επικέντρωση στην τυποποίηση αλλά και στον απαιτούμενο 

όγκο δεδομένων.  

 Οι στατιστικές μέθοδοι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν καθώς τα 

συγκεντρωμένα μετρήσιμα δεδομένα είναι πάρα πολύ λίγα και οι αριθμοί 

μικροί. 

 Έλλειψη δέσμευσης των προϊσταμένων των Τμημάτων στην εφαρμογή της 

μεθοδολογίας. 

 Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού η οποία κρίνεται ιδιαίτερα 

απαιτητική και ογκώδης σε ύλη. 

 'Έλλειψη αναγνώρισης της προσπάθειας των εργαζομένων για εκπαίδευση και 

πιστοποίηση από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. 
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Οι Kang et al. (2014) αναφέρουν ότι τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σήμερα τα 

προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην βιομηχανία και στον τομέα κατασκευών 

αρκετά νωρίτερα: έλλειψη πόρων, αυξημένος ανταγωνισμός, μεγάλη διαφοροποίηση 

στις απαιτήσεις των πελατών τις οποίες πρέπει να ικανοποιήσουν. 

Σκοπός των συγγραφέων στο άρθρο τους είναι να ξεκαθαρίσει την έννοια της 

απώλειας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να τον συνδέσει με την 

κλασσική έννοια της απώλειας στην φιλοσοφία Lean. Με την επισήμανση ότι στην 

φιλοσοφία Lean απώλεια είναι οτιδήποτε δεν προσφέρει αξία στο προϊόν έτσι όπως 

το θέλει ο πελάτης παρουσιάζονται τα είδη απωλειών στην εν λόγω φιλοσοφία τα 

οποία είναι συνδεδεμένα με δραστηριότητες της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Υπερπαραγωγή, καθυστερήσεις, μεταφορά, υπέρ-επεξεργασία, υπέρ-

αποθεματοποίηση, ελαττώματα, υπέρ-κινητικότητα συνδέονται με αντίστοιχες 

απώλειες στην ανώτατη εκπαίδευση και τις επιδράσεις τους σε τρεις σημαντικές 

διαστάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: στους φοιτητές, στην ακαδημαϊκή έρευνα 

και στο προσωπικό. 

Οι Li et al (2017) επιχειρούν να εφαρμόσουν την μεθοδολογία Six Sigma σε 

Διοικητικές υπηρεσίες ενός Πανεπιστημίου και διερευνούν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του project. 

Η πραγματοποίηση του project οδήγησε στην αποτύπωση γενικών προκλήσεων που 

αντιμετωπίστηκαν:  

 Η εμπλεκόμενη ανθρώπινη συμπεριφορά σαν συστατικό στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών αυξάνει σε μεγάλο βαθμό: 

o Το απρόβλεπτο της όλης διεργασίας καθώς επίσης 

o Την πολυπλοκότητα της διαδικασίας εξεύρεση των γενεσιουργών αιτιών 

ενός προβλήματος. 

 Η δέσμευση της Διοίκησης θεωρείται πάντα ως κρίσιμος παράγοντας 

επιτυχίας ενός six sigma project ωστόσο ο αυξημένος έλεγχος του project από 

αυτή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση μεταπηδά γρήγορα από το πρόβλημα 
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στις λύσεις του χωρίς να ακολουθούν τα βήματα της μεθοδολογίας DMAIC  

και εμποδίζοντας την όλη διεργασία επίλυσης του προβλήματος.  

 Στην ανώτατη εκπαίδευση είναι δύσκολο να προσδιορισθεί ο "πραγματικός" 

πελάτης της διεργασίας. Στο συγκεκριμένο project οι πελάτες ήταν τόσο 

εξωτερικοί (προσωπικό τελικής αξιολόγησης των υποτροφιών) όσο και 

εσωτερικοί (οι υπάλληλοι του Τμήματος). Η βελτίωση της ικανοποίησης των 

εξωτερικών πελατών ήταν μικρότερης σημασίας από αυτής των εργαζομένων 

μέσα στο τμήμα γι΄ αυτό και ο Διευθυντής του Τμήματος επέμεινε στην 

επίλυση του προβλήματος της κατανομής του φόρτου εργασίας έτσι ώστε να 

αυξηθεί το ηθικό του προσωπικού του. 

 Πίεση της ομάδας six sigma για γρήγορα αποτελέσματα. 

 

2.1.5 Οφέλη από την εφαρμογή του 6 σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Ο Zhao (2011) μελέτησε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της μεθοδολογίας Six Sigma 

στην Κίνα, μετά το άνοιγμα της ανώτατης εκπαίδευσης στα λαϊκότερα στρώματα του 

πληθυσμού τη δεκαετία του 1990.  

Τα προβλήματα στην ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης που ερευνήθηκαν από τον 

Zhao είναι: 

 Η έλλειψη πόρων και οι βασικές ελλείψεις σε διδακτικό εξοπλισμό. 

 Η επικέντρωση αριθμού καθηγητών στην επιστημονική έρευνα σε βάρος της 

διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια. 

 Το χαμηλό επίπεδο των αποφοίτων από τα Κινεζικά Πανεπιστήμια. 

Με κεντρικό στόχο του Υπουργείου Παιδείας από το 2005 την επικέντρωση της 

ανώτατης εκπαίδευσης στην Κίνα από την ποσότητα στην ποιότητα ο Zhao θεωρεί 

πως η χρήση της μεθοδολογίας του Six Sigma θα δώσει απαντήσεις στα ανωτέρω 

προβλήματα και θα συνεισφέρει στην επίτευξη του κεντρικού στόχου για την 

βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κίνα. 
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Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της μεθοδολογίας Six Sigma θα προκύψουν τα 

ακόλουθα οφέλη για τα κινεζικά Πανεπιστήμια: 

 Επικέντρωση στους πελάτες των Πανεπιστημίων (μαθητές, γονείς, κοινωνία) 

 Λήψη αποφάσεων βάση πραγματικών στοιχείων 

 Επικέντρωση στις διεργασίες και βελτιστοποίηση αυτών 

 Έμφαση στην ομαδική εργασία 

 Ανάπτυξη πνεύματος συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας με στόχο την όλο 

και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. 

Οι Simons et al. (2013) σημειώνουν ως πλεονεκτήματα από την χρήση της 

μεθοδολογίας Lean Six Sigma στα Πανεπιστήμια: 

 Παροχή της ικανότητας αναγνώρισης από τις αρχές ή απόκτησης 

πιστοποίησης. 

 Παροχή δομημένου συστήματος για την επίλυση προβλημάτων. 

 Προώθηση της συνολικής εμπλοκής στην διαδικασία βελτίωσης όλων των 

Τμημάτων και όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος. 

 Αναγνώριση και καθιέρωση κρίσιμων δεικτών μέτρησης. 

 Αποτύπωση των διεργασιών μέσω χρήσης κατάλληλων εργαλείων σαν το 

SIPOC. 

 Διεύρυνση του όρου πελάτη πέραν του φοιτητή. Συγκέντρωση πολύτιμων 

πληροφοριών από όλους τους πελάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς. 

 Ανεύρεση και περιορισμός της έκτασης των μη φανερών οικονομικών 

επιβαρύνσεων. 

Οι Kang et al. (2014) διερευνούν τη σημαντικότητα και τα οφέλη από την εφαρμογή 

της εν λόγω φιλοσοφίας στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση με την προσπάθεια και 

το κόστος εφαρμογής της σε χρήματα και χρόνο: 
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 Η χρήση τυποποιημένων διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει στην βελτίωση των 

διεργασιών  καθώς: 

o Αποφεύγεται η  συλλογή δεδομένων για την επεξεργασία και την 

ανάλυση των σφαλμάτων και των ελαττωμάτων.   

o Αποφυγή συλλογής των ίδιων δεδομένων περισσότερες από μία φορά.  

o Με την τυποποίηση της οπτικοποίησης και της ροής των πληροφοριών 

ελαχιστοποιούνται τα σφάλματα και οι παρερμηνείες.    

o Με την τυποποίηση των κανονισμών και της πολιτικής μεταξύ των 

τμημάτων ελαχιστοποιείται η έλλειψη συνεννόησης πάνω στη ροή των 

διεργασιών.   

o Ελαχιστοποιείται η κακοδιαχείριση των πληροφοριών και αποφάσεων 

κατά τις περιόδους ύπαρξης πληθώρας πληροφοριών.   

 Η χρήση τεχνικών και μοντέλων επίλυσης προβλημάτων συμβάλλουν 

σημαντικά στην επιτυχημένη εφαρμογή δραστηριοτήτων βελτίωσης 

διεργασιών.   

 Βελτιώνεται το οπτικό management σε όλο τον οργανισμό με την ύπαρξη 

συνεπούς πλάνου και τυποποιημένου τρόπου απεικόνισης πληροφοριών, 

ανακοινώσεων, απόδοσης, φοιτητών, αποτελεσμάτων, προγράμματος 

μαθημάτων κ.α.   

 Με την χρήση σε όλο τον οργανισμό των καλύτερων πρακτικών επιτυγχάνεται 

η ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών.  

 Με την χρήση εργαλείων όπως το 5S επιτυγχάνεται βελτίωση του χώρου 

εργασίας και της ροής πληροφοριών. 

 Με την σωστή προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων και τον 

αποτελεσματικό καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων επιτυγχάνεται βελτίωση  

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες των πελατών.  
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 Με την μείωση τόσο των φυσικών αποθεμάτων όσο και αυτών των δεδομένων 

μειώνονται οι πιθανότητες πραγματοποίησης σφαλμάτων και κακοδιαχείρισης 

και έτσι αυξάνεται η ποιότητα των υπηρεσιών. 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας των διεργασιών και 

αύξηση την αποδοτικότητάς τους.  

 Αύξηση των δυνατοτήτων του οργανισμού με την μείωση των αναμονών, του 

κόστους, των σφαλμάτων και των απωλειών χρόνου.   

 Αύξηση, μεταξύ των εργαζομένων,  της παραγωγικότητας και της 

ικανοποίησής τους από την εργασία.   

Στα πιθανά οφέλη από τη χρήση της μεθοδολογίας six sigma μπορεί να ενταχθεί και η 

άποψη των Ramanan et al. (2014) για την αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός κοινού 

μετρικού συστήματος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα 

Πανεπιστήμια παγκοσμίως. Κάτι τέτοιο θα είχε άμεσα θετικά αποτελέσματα στη 

σύγκριση των Πανεπιστημίων μεταξύ τους αλλά και των Τμημάτων εντός αυτών, την 

θέσπιση υψηλότερων στόχων αλλά και την ευκολότερη εφαρμογή του benchmarking 

με επακόλουθο την ευκολότερη καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών και επομένως 

αύξηση της ποιότητας. 

Το six sigma προτείνεται από τους συγγραφείς σαν ένα κοινό μετρικό σύστημα της 

ποιότητας το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα προσφέροντας όλα τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα. 

Η εφαρμογή του six sigma σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς εν μέρη οφείλεται 

στο ότι πρόσφερε μία κοινή γλώσσα κατανοητή τόσο σε μηχανικούς όσο και σε 

οικονομικούς επαγγελματίες στην παραγωγή  προϊόντων αλλά και στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών. Αυτό το επιτυχημένο μοντέλο στους εν λόγω τομείς προτείνεται 

και στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Κάνοντας βιβλιογραφική ανασκόπηση οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι υπάρχουν 

διάφορα συστήματα μέτρησης αλλά και ορισμοί της ποιότητας στην εκπαίδευση. 

Καθώς οι διαστάσεις ποιότητας, οι stakeholders και οι πελάτες ποικίλουν είναι 

αδύνατον να υπάρξει κοινό σύστημα μέτρησης. 
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Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι το six sigma θεωρείται ιδανικό σύστημα μέτρησης της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και θα προσφέρει την απαραίτητη ομοιογένεια 

και σαφήνεια στην έννοια στον εν λόγω τομέα. 

Οι Ho et al. (2006) επισημαίνουν ότι θα πρέπει να ενταχθεί η διδασκαλία της 

μεθοδολογίας DMAIC στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα των μηχανικών καθώς στα οφέλη 

της μόρφωσης των σπουδαστών θα πρέπει να συνυπολογιστεί τόσο η χρησιμότητα 

αυτής καθαυτής της μεθοδολογίας όσο και η γνώση των στατιστικών εργαλείων που 

θα αποκομίσουν οι σπουδαστές. 

Ο Burtner (2004) εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma στο 

Τμήμα Μηχανολόγων στο Πανεπιστήμιο του Mercer στο Macon στις ΗΠΑ. Θεωρεί 

πως θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη όπως:  

 Μείωση του κόστους 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς 

 Βελτίωση του ποσοστού αποφοίτησης 

 Μείωση του χρόνου αποφοίτησης 

 Μείωση των σφαλμάτων 

 Αλλαγή κουλτούρας 

 Ανάπτυξη υπηρεσιών-προϊόντων 

Οι Balzer et al. (2016) επισημαίνουν ότι από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean 

στην σχεδίαση και την διδασκαλία μαθημάτων, στη σχεδίαση της διδακτέας ύλης ή 

στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών, στα Πανεπιστήμια, προκύπτουν μεγάλη 

μείωση των απωλειών και των σφαλμάτων.  

Παράλληλα οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι από την εφαρμογή του Lean σε 

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες των Πανεπιστημίων, (π.χ. στις λογιστικές 

και οικονομικές υπηρεσίες, στην παροχή σίτισης, στην διεξαγωγή σεμιναρίων, στη 
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διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αλλά και στις βιβλιοθήκες των 

ιδρυμάτων), προκύπτει μείωση των σφαλμάτων και αύξηση της ταχύτητας 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών.  

Οι Davis et al. (2017) ερευνούν την αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι για τη 

μεθοδολογία six sigma σαν εργαλείο προώθησης αλλαγών στις διεργασίας του 

University of Alabama. 

Στα οφέλη από τη χρήση του six sigma σαν μέθοδο αλλαγής στην ανώτατη 

εκπαίδευση επισημαίνονται στην έρευνα: 

 Ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων όπως ικανότητες 

στην επικοινωνία και ιδιαίτερα στην ομαδική εργασία. 

 Εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης ενός προβλήματος, χρήσης αντικειμενικών 

δεδομένων και πληροφοριών και αποφυγή της μεταπήδησης κατευθείαν στις 

λύσεις. 

 Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εργαζομένων σε Six Sigma Green Belt 

αναγνωρίστηκε από τους προϊσταμένους τους και αύξησε το κύρος τους. 

 

2.1.6 Προσεγγίσεις για την εφαρμογή του 6 σ στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Οι Ramanan et al. (2014) διαπιστώνουν τις προκλήσεις των Πανεπιστήμιων 

Μηχανολογίας των ΗΠΑ στον τομέα της Ποιότητας. Ο χαμηλός δείκτης πρόσληψης 

των αποφοίτων που βρίσκεται στο 25%, οι ανάγκες των ίδιων των Πανεπιστημίων για 

αποφοίτους με επαρκείς ικανότητες και εκπαίδευση για θεωρητική κυρίως έρευνα 

αλλά και οι απαιτήσεις της βιομηχανίας για ικανούς αποφοίτους που θα στελεχώσουν 

τις παραγωγικές και τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, αποτελούν τις 

σημαντικότερες από τις προκλήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης στα τμήματα 

μηχανολογίας την εποχή αυτή στις ΗΠΑ.  

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προκλήσεων προτείνεται η χρήση της 

μεθοδολογίας six sigma. Για τον λόγο αυτό προσάρμοσαν τον κύκλο DMAIC της 

υπόψη μεθοδολογίας για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μηχανολογίας 
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δημιουργώντας ένα αντίστοιχο πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά, 

προσδιορίζοντας παράλληλα και τα πιο χρήσιμα εργαλεία ποιότητας. 

Όπως στον κατασκευαστικό τομέα, αν ένα σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς 

κανένα ελάττωμα τότε θα πρέπει κάθε εξάρτημά του όσο απλό ή και μικρό είναι να 

λειτουργεί χωρίς κανένα ελάττωμα. Έτσι και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όλα τα 

τμήματα, όλοι του οι φορείς από τον πιο απλό στον πιο σύνθετο θα πρέπει ξεχωριστά 

να λειτουργούν χωρίς κανένα ελάττωμα. 

Η δομή του DMAIC για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προτείνεται: 

 Define 

Ροή της αποστολής, του σκοπού και των στόχων του Ιδρύματος από την 

Ηγεσία σε όλα τα τμήματα και όλους τους εργαζόμενους. Χρήση των 

εργαλείων ποιότητας: Process Map, SIPOC, VoC, Kano, Survey, QFD 

 Measure 

Σε ευθυγράμμιση με τους στόχους τίθενται μετρήσιμοι στόχοι σε όλα τα 

τμήματα, οι οποίοι διαχέεται διαχέονται ατομικά στον κάθε εργαζόμενο. Στο 

τέλος των projects πραγματοποιείται αντίστροφη ροή από την κάθε 

μονάδα/εργαζόμενο προς την Ηγεσία. Χρήση των εργαλείων ποιότητας: QFD, 

MSA, Bench Mark, Pareto, Process Capacities 

 Analyze 

Ανάλυση των βαθύτερων αιτιών που επηρεάζουν τους στόχους κάθε 

τμήματος/εργαζόμενου και του Ιδρύματος. Αναγνώριση πιθανών τρόπων 

βελτίωσης. Χρήση των εργαλείων ποιότητας: DoE, FMEA, Regression, Run 

Chart, Pugh Matrix 

 Improve 

Ανάπτυξη, εφαρμογή των λύσεων. Χρήση των εργαλείων ποιότητας: DoE, 

FMEA, Poka Yoke, Control Charts 

 Control 
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Παρακολούθηση της εφαρμογής και της λειτουργίας των ανεπτυγμένων 

λύσεων. Εξερεύνηση για περαιτέρω βελτίωση. Χρήση των εργαλείων 

ποιότητας: Control Charts, Annova, Trending. 

Οι Patil et al. (2006) προτείνουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Περιγράφουν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σαν ένα σύστημα 

αποτελούμενο από διάφορα υποσυστήματα όπως το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι 

υποδομές, η έρευνα, η διασύνδεση με την βιομηχανία, η εκπαίδευση, η μαθησιακή 

κοινότητα, το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, οι δραστηριότητες των projects, η διαχείριση 

των πληροφοριών και η Διοίκηση με τον σκοπό και τους στόχους. 

Οι Sivajothi et al. (2012.) μελέτησαν τις προσπάθειες της Μαλαισίας για ένταξη στις 

ανεπτυγμένες χώρες και τον ρόλο των αποφοίτων μηχανικών σε αυτές. Δεδομένου ότι 

εργοστάσια και επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, οι 

απαιτήσεις τους σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με έμφαση στην 

καινοτομία, αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 

Τα πανεπιστήμια της χώρας κάνουν προσπάθειες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της αγοράς για απόφοιτους μηχανικούς με κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές 

γνώσεις χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν. Οι συγγραφεί θέτουν το ερώτημα αν τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των Τμημάτων Μηχανικής είναι κατάλληλα ώστε τα 

Πανεπιστήμια να "παράγουν" αποφοίτους με ικανότητες στην καινοτομία και τί 

παρεμβάσεις χρειάζονται έτσι ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στο ρόλο αυτό. 

Οι συγγραφείς μετά από μελέτη περιγράφουν τους κάτωθι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχή μετατροπή των φοιτητών μηχανικής σε καινοτόμο 

ανθρώπινο εργατικό δυναμικό: 

 Washington Accord 

 Outcome Based Education (OBE) 

 Problem Based Learning (PBL) 

 Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 

 Project Based Learning 
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 Case Based Learning (CBL) 

 Internship 

 Continuous Quality Improvement (CQI) 

Για την ανεύρεση των κρίσιμων παραγόντων στην "παραγωγή" αποφοίτων 

μηχανικών με έμφαση στην καινοτομία, οι συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας six sigma (DMAIC).  

 Define 

Στην φάση αυτή προτείνεται η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την 

διδασκαλία και το επίπεδο των αποφοίτων. 

 Measure 

Συλλογή στοιχείων με σκοπό την αναγνώριση των κρίσιμων παραγόντων μέσα από 

την πραγματοποίηση συνεντεύξεων στους φοιτητές και στο προσωπικό των 

Πανεπιστημίων.   

 Analyze 

Ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων. Κατάταξή τους με cause and effect diagram. 

 Improve phase 

Σκοπός η εξεύρεση πιθανών λύσεων με στόχο την "παραγωγή" καινοτόμων 

αποφοίτων μηχανικών. 

 Control 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λύσης που προκρίνεται από την προηγούμενη 

φάση. 

Οι Balzer et al. (2015) διαπιστώνουν εξαιρετική πίεση στα Πανεπιστήμια τόσο από 

τους μαθητές, τους γονείς, την κοινωνία, την όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας αλλά και την κυβέρνηση για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η 

πίεση αυξάνεται ακόμα περισσότερο μετά από τις πρόσφατες μειώσεις των κρατικών 
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δαπανών για την Παιδεία. Θεωρούν πως απάντηση σε αυτές τις πιέσεις μπορεί να 

είναι η εφαρμογή των αρχών της μεθοδολογίας Lean. 

Οι συγγραφείς συστήνουν μια σειρά από προτάσεις-συστάσεις προς τα Πανεπιστήμια 

για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της φιλοσοφίας Lean. 

Συστήνεται η δομή 5 βημάτων για την γρήγορη και επιτυχημένη εφαρμογή σύντομων 

Lean projects διάρκειας τριών έως πέντε ημερών: 

 1o βήμα: Αναγνώριση των πελατών της κάθε διεργασίας. Επισήμανση των πιο 

πολύτιμων για τoν πελάτη απαιτήσεων. 

 2ο βήμα: Ανάλυση των υφιστάμενων διεργασιών για την ανακάλυψη και την 

απαλοιφή των διαδικασιών που δεν προσδίδουν αξία. Βελτίωση των 

υπολειπόμενων διαδικασιών. 

 3ο βήμα: Επανασχεδιασμός της διεργασίας με τη χρήση εργαλείων της 

μεθοδολογίας Lean απαλείφοντας τις διαδικασίες που προκαλούν οποιαδήποτε 

απώλεια και βελτιώνοντας την ροή των χρήσιμων διαδικασιών.  

 4ο βήμα: Εφαρμογή και αξιολόγηση της νέα διεργασίας. 

Οι Adina-Petruna et al. (2014) μελετούν το μεθοδολογικό πλαίσιο τόσο του six sigma 

όσο και του ISO 9001 και προτείνουν την ταυτόχρονη εφαρμογή τους στην ανώτατη 

εκπαίδευση. 

Κοινά δομικά στοιχεία κάνουν τις δύο μεθοδολογίες, κατά την άποψη των 

συγγραφέων συμπληρωματικές και θα μπορούσαν να ενσωματωθούν και να 

εφαρμοστούν παράλληλα στα Πανεπιστήμια. Με επίκεντρο την εστίαση στον πελάτη, 

την φιλοσοφία της συνεχούς βελτίωσης, την προσέγγιση των εργασιών ως διεργασίες, 

υποστηρίζεται η δυνατότητα συνεργασίας των δύο μεθοδολογιών. Κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας αυτής της ταυτόχρονης εφαρμογής η ανάπτυξη καλά 

δομημένων εντύπων τεκμηρίωσης, κατά τα πρότυπα του 9000, ρητών διαδικασιών 

και ξεκάθαρων στόχων και βημάτων. 

Στο άρθρο αυτό οι Bandyopadhyay et al. (2007) περιγράφουν τις τεράστιες 

προσπάθειες που καταβάλουν τα Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ να ανταπεξέλθουν στις 

πιέσεις για αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα τα 
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αντίστοιχα κονδύλια μειώνονται υπό την πίεση των φορολογικών ελαφρύνσεων. Έτσι 

αντί για αύξηση της ποιότητας εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα προβλήματα 

υποστελέχωσης τόσο δε σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε ακαδημαϊκό προσωπικό. 

Προβλήματα τα οποία τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

με προσλήψεις, κάποιες φορές χαμηλών προσόντων, αναπληρωτών καθηγητών ή με 

αύξηση του αριθμού των μαθητών στην τάξη.  

Οι συγγραφείς μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώνουν ότι τα 

Πανεπιστήμια στις ΗΠΑ διοικούνται σαν φιλανθρωπικοί, θρησκευτικοί ή 

κυβερνητικοί οργανισμοί αλλά όχι σαν ως επιχειρήσεις. Έτσι θέτουν το ερώτημα στο 

άρθρο τους αν τα Πανεπιστήμια μπορούν να διοικηθούν σαν επιχειρήσεις. Με αυτόν 

τον τρόπο μεθοδολογίες που έχουν δοκιμαστεί στον επιχειρηματικό κόσμο θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν και στην ανώτατη εκπαίδευση με σκοπό την βέλτιστη 

παροχή υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη μειωμένη χρηματοδότηση. 

Η απάντηση που δίνεται είναι θετική τονίζοντας την σημασία ωστόσο στις 

ιδιαιτερότητες των Πανεπιστημίων τα οποία δεν παράγουν προϊόντα ούτε 

προσφέρουν υπηρεσίες. Το κύριο πεδίο δραστηριότητάς τους είναι η ανάπτυξη της 

ανθρώπινης δυνατότητας και προϊόντα τους οι ιδέες και οι ανακαλύψεις. 

Κρίσιμοι παράγοντες, στο άρθρο, για την επίτευξη άριστου επιπέδου παροχή υψηλής 

ποιότητας εκπαίδευσης θεωρούνται η οργάνωση του ακαδημαϊκού προγράμματος, τα 

προσόντα του ακαδημαϊκού προσωπικού και η μείωση των απωλειών από την 

εκμετάλλευση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εποχιακά μόνο κατά εννέα 

μήνες. Για την οργάνωση του ακαδημαϊκού προγράμματος προτείνεται η χρήση του 

QFD όπως στη σχεδίαση του προϊόντος σε μία επιχείρηση.  Για τα προσόντα του 

ακαδημαϊκού προσωπικού προτείνεται η επένδυση στην πρόσληψη υψηλού επιπέδου 

καθηγητών και για τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις η οργάνωση του 

προγράμματος έτσι ώστε να γίνεται ορθολογικότερη εκμετάλλευση των ακριβών 

εγκαταστάσεων με μείωση των αδρανών χρονικών διαστημάτων. 

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι πολλά Πανεπιστήμια εφάρμοσαν τις προηγούμενες 

δεκαετίες προγράμματα TQM για την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό οι πανεπιστημιακοί οργανισμοί να 
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στραφούν και να δοκιμάσουν προγράμματα six sigma στη σχεδίαση του ακαδημαϊκού 

προγράμματος αλλά και στη βελτίωση των διεργασιών των Πανεπιστημίων. 

Προτείνουν ένα πλαίσιο για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού ακαδημαϊκού 

προγράμματος χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του six sigma. Το εν λόγω πλαίσιο 

διακρίνεται σε έντεκα στάδια: 

 Στάδιο benchmarking και εκτενής έρευνα ανάμεσα στους stakeholders 

 Προκαταρτική σχεδίαση του προγράμματος με χρήση QFD 

 Αξιολόγηση των πιθανών προγραμμάτων και επιλογή των καλύτερων 

 Τελική σχεδίαση του επιλεχθέντος προγράμματος 

 Επιλογή της διαδικτυακής τεχνολογίας 

 Σχεδίαση των διαδικτυακών μαθημάτων 

 Επιλογή και εκπαίδευση του ακαδημαϊκού προσωπικού για το εν λόγω 

διαδικτυακό πρόγραμμα 

 Προσπάθεια διαπίστευσης του προγράμματος 

 Προώθηση, διαφήμιση και εκκίνηση του προγράμματος 

Καθώς το ανωτέρω πλαίσιο των έντεκα σταδίων έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στο 

Πανεπιστήμιο De Vry university of Downers Groves, Illinois οι συγγραφείς εκτιμούν 

ότι η εφαρμογή του μπορεί να επεκταθεί στον σχεδιασμό των διαδικτυακών 

ακαδημαϊκών προγραμμάτων όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στις ΗΠΑ.  

Οι Jenicke et al. (2008) προτείνει την εφαρμογή του six sigma σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα της ιεραρχίας των πανεπιστημίων. Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας 

επιτυχίας για την εφαρμογή του six sigma θεωρείται η καθιέρωση δεικτών απόδοσης. 

Τα επίπεδα εφαρμογής καθώς και κάποιοι δείκτες απόδοσης για κάθε έναν από 

αυτούς είναι: 

 Επίπεδο Πανεπιστημίου 
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o Κρατική χρηματοδότηση 

o Νέες κτηριακές υποδομές 

 Επίπεδο Σχολής 

o Χρηματοδότηση 

o Δίκτυο εργαζομένων 

o Δίκτυο αποφοίτων 

o Προσλήψεις  

o Δημοσιεύσεις ακαδημαϊκού προσωπικού 

 Επίπεδο Τμήματος 

o Χρηματοδότηση 

o Νέα προγράμματα 

o Νέα μαθήματα 

Η προσέγγιση αυτή για να είναι αποτελεσματική είναι απαραίτητη η συνεργασία 

μεταξύ όλων των επιπέδων του πανεπιστημίου για τη διασφάλιση της διάχυσης των 

ωφελειών των προσπαθειών βελτίωσης. Τυχόν έλλειψη συνεργασίας μπορεί να 

επιφέρει την εφαρμογή αλλαγών που μπορεί να αποτελούν βελτίωση και να 

επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε ένα τμήμα άλλα ταυτόχρονα σε άλλο να 

αποτελούν παράγοντα επιδείνωσης. 

Επιπρόσθετα προτείνεται η εφαρμογή του six sigma πρώτα σε δραστηριότητες 

υποστηρικτικές προκειμένου να επέλθει η απαραίτητη εξοικείωση με τη μεθοδολογία 

και να αποφευχθεί η σε πρώιμο στάδιο αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

παρατηρούνται στον ακαδημαϊκό τομέα. 

Οι YU et al. (2012) στην μελέτη τους έχουν ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας των μαθημάτων στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αξιολόγηση της υπάρχουσας 
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κατάστασης προκειμένου στη συνέχεια να ληφθούν οι πλέον κατάλληλες αποφάσεις 

για την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. 

Οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης της 

διδασκαλίας με την υιοθέτηση της μεθοδολογίας six sigma σε συνδυασμό με την 

παραδοσιακή τεχνική Importance Performance Analysis (IPA). Η τελευταία 

χρησιμοποιείται για την γραφική απεικόνιση των χαρακτηριστικών διδασκαλίας, την 

απόδοση των καθηγητών σε αυτές καθώς και την σχετική σημασία που έχουν στο 

συνολικό μάθημα. 

 Define   

 Στη φάση αυτή τα Πανεπιστήμια καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της 

διδασκαλίας που θεωρούν ότι είναι για αυτά τα πιο σημαντικά και θα πρέπει 

να αξιολογηθούν. Έτσι σχηματίζεται μία λίστα χαρακτηριστικών σε μορφή 

ερωτηματολογίου. 

 Measure 

 Στην φάση της μέτρησης πραγματοποιείται έρευνα για την μέτρηση της 

επίδοσης των καθηγητών στα χαρακτηριστικά που καθορίστηκαν στην 

προηγούμενη φάση. Για τον σκοπό αυτό εισάγεται ο ενδείκτης μέτρησης 

απόδοσης (Teaching Performance Indicator-TPI). 

 Analyze 

 Στην φάση της ανάλυσης χρησιμοποιείται το εργαλείο IPA για την ανάλυση 

κάθε χαρακτηριστικού της διδασκαλίας. Για την μεθοδικότερη ανάλυση 

πραγματοποιείται μία τροποποίηση του εν λόγω εργαλείου έτσι ώστε να 

ενσωματωθεί με Teaching Effectiveness Analysis Matrix. Από την σχεδίαση 

αυτού του πίνακα γίνεται ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών διδασκαλίας 

που δεν συναντούν τα πρότυπα του Πανεπιστημίου.   

 Improve 

 Στη φάση βελτίωσης πραγματοποιούνται βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά που 

απαιτείται σύμφωνα μα τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης. 
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 Control 

 Μετά την εφαρμογή των βελτιώσεων της προηγούμενης φάσης θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί επιστροφή στην φάση της μέτρησης και της ανάλυσης 

προκειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου τα χαρακτηριστικά διδασκαλίας που 

βελτιώθηκαν. Σε περίπτωση που προκύψει μειωμένη αποτελεσματικότητα  

των βελτιώσεων που εφαρμόστηκαν θα πρέπει να σχεδιαστούν νέες πιο 

αποτελεσματικές τροποποιήσεις. Χρήσιμο εργαλείο στη φάση θεωρείται από 

τους συγγραφείς και το cause and effect diagram. 

Ο Burtner (2004) εξετάζει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma στο 

Τμήμα Μηχανολόγων στο Πανεπιστήμιο του Mercer στο Macon στις ΗΠΑ. Θεωρεί 

πως θα υπάρξουν σημαντικά οφέλη όπως:  

Η πιθανή χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας θα είχε στόχο την αύξηση του αριθμού 

των φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια αποφοίτησης και η μείωση του χρόνου στον 

οποίο επιτυγχάνεται αυτό έτσι ώστε έμμεσα να υπάρξει και εξοικονόμηση κόστους 

προς όφελος των πελατών (φοιτητές) από την ελάχιστη δυνατή παραμονή τους  ως 

φοιτητές. 

Πιθανά projects που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επίτευξη αυτού του 

στόχου θεωρήθηκαν από τους συγγραφείς τα ακόλουθα: 

 Αύξηση της βαθμολογίας των φοιτητών στο μάθημα των μαθηματικών. 

 Έχουν διαπιστωθεί πολλές δυσκολίες ανάμεσα στους φοιτητές να πάρουν 

προβιβάσιμη βαθμολογία στο εν λόγω μάθημα. Η βαθμολογία κάτω της βάσης 

μπορεί να θεωρηθεί στην ορολογία του six sigma ως σφάλμα. Η 

πραγματοποίηση ενός project βασισμένου στην μεθοδολογία του six sigma θα 

επιφέρει αύξηση των επιπέδων  της προβιβάσιμης βαθμολογίας των φοιτητών.  

 Ανίχνευση της στάσης των νέων φοιτητών σχετικά με την επιμονή τους για τη 

παρακολούθηση μέχρι τέλους των τμημάτων μηχανικών του πανεπιστημίου.  

 Στόχος ενός τέτοιου six sigma project θα είναι η αναγνώριση των κρίσιμων 

παραγόντων που καθορίζουν τους φοιτητές που συνεχίζουν την φοίτησή τους 
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στο τμήμα μηχανικών από αυτούς που μεταπηδούν σε άλλα τμήματα ύστερα 

από δύο χρόνια σπουδών. 

 Διερεύνηση του ποσοστού των γυναικών αποφοίτων τμημάτων μηχανικών   

 Με αυτό το project και κατάλληλο benchmarking με άλλα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα  θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί η υπόθεση ότι το 

ποσοστό των γυναικών αποφοίτων τμημάτων μηχανικών είναι υψηλότερο 

όταν το γενικό ποσοστό των γυναικών που έχουν εγγραφεί στα τμήματα 

μηχανικών είναι μεγαλύτερο. 

 Ο καθορισμός της βέλτιστης διαδρομής για την απόκτηση πτυχίου μηχανικής 

 Ένα τέτοιο project θα μπορούσε να καθορίσει τις καλύτερες πρακτικές και να 

σχεδιάσει έναν χάρτη αποφοίτησης για τους φοιτητές των τμημάτων 

μηχανικής. 

Οι Holmes et al. (2015) επιχειρούν να κατασκευάσουν ένα πλαίσιο για την βέλτιστη 

επιλογή προγράμματος six sigma στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Για τους συγγραφείς η επιλογή μη κατάλληλου project για την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας six sigma έχει σαν ως αποτέλεσμα την σπατάλη χρόνου και πόρων του 

οργανισμού για την επίτευξη πενιχρών ή και καθόλου βελτιώσεων στον τρόπο 

λειτουργίας του. 

Αποτυπώνονται οι γενικά αποδεκτοί κανόνες για την επιλογή του βέλτιστου six sigma 

project το οποίο θα πρέπει να: 

 Ευθυγραμμίζεται και να εναρμονίζεται με τους στόχους του οργανισμού. 

 Μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. 

 Εστιάζει σε ένα ή δύο καίριους ενδείκτες . 

 Βελτιώνει την ικανοποίηση του πελάτη ή να επιφέρει άλλα σημαντικά οφέλη 

για τον οργανισμό. 

 Υποστηρίζεται από το κατάλληλο τμήμα της Διοίκησης του οργανισμού. 
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Οι συγγραφείς τονίζουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των τυπικών εταιριών 

παροχής υπηρεσιών, όπου εδώ και κάποια χρόνια έχουν εφαρμοστεί προγράμματα six 

sigma και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σημειώνονται ότι στα Πανεπιστήμια το 

προϊόν δεν είναι απτό και μετρήσιμο και διαρκεί ισόβια. Επιπρόσθετα, εκτός των 

φοιτητών που είναι οι κύριοι πελάτες, θεωρούνται σημαντικοί και άλλοι stakeholders 

όπως οι μελλοντικοί εργοδότες, οι γονείς και όλη η κοινωνία. 

Διαπιστώνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία των προγραμμάτων six sigma στα 

Πανεπιστήμια αφορούν τις οικονομικές και διοικητικές τους υπηρεσίες και όχι στον 

ακαδημαϊκό τομέα. Διατυπώνεται επίσης η άποψη ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας 

six sigma πρώτα στις υποστηρικτικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων που έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών μπορεί να 

έχει θετικά αποτελέσματα και να δράσει ως προοίμιο εφαρμογής και για τον 

ακαδημαϊκό χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θα προσφέρει εξοικείωση, 

εκπαίδευση, ενημέρωση για τα οφέλη που μπορεί να αντλήσει το πανεπιστήμιο και να 

λειτουργήσει σαν οδηγός εφαρμογής για την περαιτέρω εφαρμογή του στις 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες. 

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την εφαρμογή της μεθοδολογίας στο Γραφείο 

εξυπηρέτησης μαθητών και προσωπικού σε Πανεπιστήμιο των μεσοδυτικών 

πολιτειών των ΗΠΑ. 

Ο σκοπός του project είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών . Ως ελάττωμα 

ορίστηκε τα αιτήματα που χρειάζονται χρόνο μεγαλύτερο των πέντε ημερών για να 

επιλυθούν. 

 Μετά την εφαρμογή της μεθοδολογίας διαπιστώθηκαν πολύ μεγάλες 

βελτιώσεις στον χρόνο εξυπηρέτησης των φοιτητών ενώ και το κόστος 

μειώθηκε κατά 50%. Όσον αφορά στις βλάβες, πριν την έναρξη του project 

διαπιστώθηκε ότι εμφανιζόταν μία βλάβη ανά 1,3 ευκαιρίες και ο μέσος 

χρόνος επίλυσης ήταν πάνω από εννέα ημέρες. Μετά το project εμφανιζόταν 

μία βλάβη σε κάθε 2.700 ευκαιρίες και επιλυόταν μετά από 1,06 ημέρες. 

Ακολούθως οι συγγραφείς επιχειρούν την κατασκευή ενός πλαισίου για την βέλτιστη 

επιλογή ενός προγράμματος six sigma βασισμένο στο στρατηγικό εργαλείο balanced 

scorecard που χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση της στρατηγικής και της 
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αποστολής, την βελτίωση της επικοινωνίας και την μέτρηση της απόδοσης των 

επιχειρήσεων.  

Η προτεραιοποίηση των πιθανών projects σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο θα 

πραγματοποιείται ανάλογα με την επίδραση των προβλημάτων στους φοιτητές που 

θεωρούνται ότι είναι οι πελάτες των πανεπιστημίων, το ίδιο το ίδρυμα, τις διεργασίες 

του και την ομάδα του six sigma project. 

Για την αξιολόγηση της επίδρασης των προβλημάτων θα συλλέγεται, θα μετράται και 

θα αξιολογείται η "φωνή" των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με την μέθοδο του 

balanced scorecard. 

 Η φωνή του πελάτη αντικατοπτρίζει την σημασία που έχει στους φοιτητές η 

επίλυση ενός προβλήματος στους τομείς της ακαδημαϊκής επίδοσης, του  

κόστους, της οικονομικής βοήθειας, της ποιότητα των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών που λαμβάνουν από το ίδρυμα και της φήμης του πανεπιστημίου.  

 Η φωνή του ιδρύματος αναπαριστά πως η βελτίωση ενός προβλήματος 

επηρεάζει τους στόχους του οργανισμού που σχετίζονται με την απόδοση 

στους τομείς της φήμης, της οικονομικής κατάστασης, της ποιότητας των 

φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 Η φωνή των διεργασιών καταδεικνύει πως η βελτίωση ενός προβλήματος 

επιδρά στην απόδοση σημαντικών επιχειρηματικών μετρήσιμων 

δραστηριοτήτων όπως οι χρόνοι αναμονής, ο αριθμός των φοιτητών που 

εξυπηρετούνται, οι χρόνοι εξυπηρέτησης, τα σφάλματα που εμφανίζονται και 

η συνέπεια.  

 Η φωνή της ομάδας six sigma δείχνει πως η εν λόγω ομάδα και η δομή της 

διοίκησης επηρεάζεται από την επιτυχημένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος.  

Η τελική επιλογή του προβλήματος για το οποίο θα εκτελεσθεί six sigma project,  θα 

γίνεται μετά την βαθμολόγηση της επίδρασης της επίλυσής τους στους ανωτέρω 

τομείς. 

Ο Mohmand (2016) πραγματεύεται τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η μεθοδολογία six 

sigma στην διαδικασία μάθησης στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.  
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Υψηλής σπουδαιότητας παράγοντες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma 

θεωρούνται από τον συγγραφέα: 

 Η δυνατότητα μέτρησης της γνώσης σαν προϊόν έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

διαπίστωση της κάλυψης ή μη των κατώτερων στάνταρς ποιότητας από τα 

πανεπιστήμια. Για τον σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν 

όλων των ειδών οι αξιολογήσεις όπως γραπτές εξετάσεις, εργασίες κλπ. 

 H καθιέρωση στρατηγικής αξιολόγησης της παρεχόμενης γνώσης για 

επιβεβαίωση της επικαιροποίησής της έτσι ώστε να είναι άμεσα 

εκμεταλλεύσιμη στους χώρους εργασίας. Η αξιολόγηση μπορεί να 

περιλαμβάνει αναφορές αυτοαξιολόγησης, αξιολόγηση από τους 

συναδέλφους, παρακολούθηση διδασκαλίας, αξιολόγηση από τους μαθητές 

κ.α. 

 Η μέτρηση της μαθησιακής ικανότητας των φοιτητών καθώς αυτή επηρεάζει 

το τελικό αποτέλεσμα. Η εν λόγω μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

τεστ γλώσσας, ψυχομετρικά τεστ και τεστ αναγνώρισης ταλέντων και 

κλίσεων, αναφορές του ιδρύματος κλπ 

Οι Balzer et al. (2016) πραγματοποίησαν μία ανασκόπηση της εφαρμογής της 

φιλοσοφίας Lean στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Διαπιστώνουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμα case studies εφαρμογής της 

φιλοσοφίας Lean σε Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς. Μελετώνται 64 άρθρα από το 

2000 έως το 2015. Η εφαρμογή των βελτιώσεων των διεργασιών σε αυτά 

πραγματοποιήθηκε κυρίως σε 5 στάδια: 

 Αναγνωρίζοντας τους πελάτες που ωφελούνται από τις διεργασίες  

 Εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της φιλοσοφίας Lean για την ανάλυση της 

παρούσας κατάστασης των υπό μελέτη διεργασιών για την ανίχνευση 

δραστηριοτήτων χωρίς αξία και αναποτελεσματικών διαδικασιών. 

 Επανασχεδίαση των διεργασιών με τη χρήση τεχνικών Lean οι οποίες 

ελαχιστοποιούν τις απώλειες και καλύπτουν πληρέστερα της ανάγκες των 

πελατών.  
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 Εφαρμογή των αναθεωρημένων διεργασιών και τακτική αξιολόγησή τους με 

τη χρήση δεικτών οι οποίοι αποτυπώνουν τις επιθυμίες των πελατών των 

διεργασιών.   

 Συνεχής βελτίωση των διεργασιών με απώτατο στόχο την επίτευξη 

τελειότητας στα μάτια όλων των πελατών.   

O Zhan (2003) επιχείρησε να εισάγει τη μέθοδο Six Sigma στην διδασκαλία του 

μαθήματος Στατιστικής σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Florida State University. 

Κάθε φοιτητής στο τέλος του course είχε συμμετάσχει σε ένα six sigma project της 

επιλογής του. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σχετικά με την 

κατανόηση της στατιστικής τόσο μεταξύ των φοιτητών με αντίστοιχο background 

όσο και μεταξύ των φοιτητών που δεν είχαν κάνει στατιστική πριν.  

Οι Campatelli et al. (2011) επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα χρήσης απλοποιημένων 

μεθόδων ποιότητας όπως το EFQM σε μικρό τμήμα ενός οργανισμού ή σε μία μόνο 

διεργασία. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται η εκπαίδευση μεγάλου μέρους του 

προσωπικού στην εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι πόροι 

για την ολοκλήρωση του project. 

Συγκεκριμένα οι  συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή του EFQM και του six sigma 

σε μία μόνο διεργασία των διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων. Η εφαρμογή 

αυτή είναι δυνατή με την χρήση απλοποιημένης μορφής του EFQM, συγκεκριμένα με 

τη χρήση 4 σημείων και 11 υποσημείων του μοντέλου. Για την εφαρμογή των 

βελτιώσεων στη διεργασία οι συγγραφείς προτείνουν τη χρήση εργαλείων ποιότητας 

από τη μεθοδολογία six sigma. 

Η Nelson (2015) εξετάζει τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθοδολογίας six sigma 

στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων. Η συγγραφέας επισημαίνει την αξία της 

χρησιμοποίησης της μεθοδολογίας σε έναν οργανισμό αλλά διακρίνει και 

δυνατότητες εφαρμογής σε μικρότερη κλίμακα κάτι που απαιτεί σαφώς λιγότερη 

προσπάθεια και περιορισμένους πόρους. 

Τονίζει τη δυνατότητα χρήσης εργαλείων ποιότητας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εύκολα σε μικρή κλίμακας projects. Ανάμεσα σε αυτά η 

συγγραφέας ξεχωρίζει τα Process maps, Value added analysis και FMEA. 
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Η συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Lean Six Sigma έκτος από 

φιλοσοφία-μεθοδολογία που απαιτεί την συνολική εφαρμογή σε όλο τον οργανισμό 

επιφέροντας αλλαγή της κουλτούρας, μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε bottom up 

projects μικρής κλίμακας. 

Οι Andrew et al. (2015) περιγράφουν τις διαφορές που υφίστανται στις προσεγγίσεις 

εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean μεταξύ των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και 

αυτών της συμπληρωματικής εκπαίδευσης (Further Education) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Κίνητρο εφαρμογής και για τις δύο κατηγορίες των εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων οι περικοπές και οι αλλαγές στην χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και 

οι αλλαγές του τοπίου στην εκπαίδευση στην Βρετανία. 

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γίνεται με πιο ολιστική προσέγγιση και στρατηγική 

λόγω περισσότερων διαθέσιμων πόρων. Τα Ιδρύματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης 

έδειξαν ωστόσο ότι έχουν πιο ξεκάθαρο στόχο, αυτόν της μείωσης του λειτουργικού 

κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Αντίθετα, ο στόχος αυτός δεν ήταν ξεκάθαρος στα Πανεπιστήμια καθώς ο αντίκτυπος 

των κυβερνητικών περικοπών και οι αλλαγές στα δίδακτρα των φοιτητών δεν έχει 

γίνει ακόμα πλήρως αντιληπτός. Αυτή η μειωμένη επίγνωση της νέας κατάστασης 

έχει επηρεάσει γενικότερα την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ως έλλειψη κινήτρου να υιοθετήσουν την νέα φιλοσοφία. 

Ωστόσο και στα ιδρύματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης παρατηρήθηκαν 

προβλήματα στην εφαρμογή παρά την ύπαρξη σοβαρού κινήτρου. Το κυριότερο ήταν 

η εργαλειο-κεντρική εφαρμογή της μεθοδολογίας και η κεντρική αντίληψη 

εφαρμογής σαν μείωση του κόστους και όχι σαν μέθοδο προσθήκης αξίας στην 

παροχή εκπαίδευσης. Η Διοίκηση των εν λόγω Ιδρυμάτων δείχνει να γνωρίζει αυτήν 

την παρέκκλιση από την φιλοσοφία του Lean ωστόσο οι ανάγκη για μείωση του 

κόστους λειτουργίας τους ωθεί στην επιλογή τέτοιων project ώστε να έχουν άμεσα 

οικονομικά αποτελέσματα. 

Στα Πανεπιστήμια η εφαρμογή της εν λόγω φιλοσοφίας δείχνει να είναι πιο ορθή 

φιλοσοφικά με λίγα αποτελέσματα προς το παρόν και μικρή έκταση εφαρμογής. 
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Η Sunder (2016) επισημαίνει ότι η μεθοδολογία six sigma μπορεί να εφαρμοστεί στην 

ανώτατη εκπαίδευση διότι, όπως και στον τομέα παροχής υπηρεσιών: 

 Οι διεργασίες παροχής υπηρεσιών μπορεί να είναι αργές και γι’ αυτό το λόγο 

ακριβές και να καταλήγουν σε σφάλματα.. 

 Πολλές διεργασίες είναι περίπλοκες, έχουν μεγάλο όγκο εργασίας σε εξέλιξη 

οπότε και αύξηση των χρόνων αναμονής. 

 Οι αρχή του Παρέτο εφαρμόζεται με μεγαλύτερη επιτυχία σε αργές 

διεργασίες. Έτσι π.χ. βελτιώνοντας την ταχύτητα του κρίσιμου 20% 

επιτυγχάνεις μείωση του συνολικού χρόνου κατά 80%. 

Οι Anthony et al. (2017) μελέτησαν την εφαρμογή του Lean Six Sigma και άλλων 

μεθόδων βελτίωσης σε Πανεπιστήμια της Αγγλίας σε σύγκριση με αυτήν σε 

Πανεπιστήμια του υπόλοιπου κόσμου.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ερωτηματολογίου που απεστάλη σε 172 

Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου από τα οποία 54 είχαν ενταγμένο στο 

πρόγραμμα διδασκαλίας του το Lean Six Sigma και 20 του υπόλοιπου κόσμου που 

έχουν διεξάγει αντίστοιχα project και τα αποτελέσματα τους έχουν δημοσιευτεί σε 

επιστημονικές εφημερίδες και συνέδρια.  

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που κατέληξαν οι συγγραφείς είναι: 

 Σημαντικότερο κίνητρο εφαρμογής ήταν η απόκτηση εμπειριών για τους 

εργαζόμενους και τους φοιτητές των Πανεπιστημίων του Η.Β. ενώ για τα 

Πανεπιστήμια του υπόλοιπου κόσμου η αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω 

μείωσης των διαθέσιμων κονδυλίων καθώς και η αναγνώριση-διαπίστευση 

από εξωτερικούς φορείς. 

 Τα προγράμματα βελτίωσης που διεξάγονταν στα Πανεπιστήμια τόσο του 

Η.Β. όσο και του υπόλοιπου κόσμου είχαν προσέγγιση περισσότερο 

προερχόμενη από το Lean thinking παρά από το Six Sigma και άλλες 

μεθοδολογίες βελτίωσης. Σχεδόν το σύνολο των προγραμμάτων βελτίωσης 

πραγματοποιήθηκε σε διοικητικές υπηρεσίες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 
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 Το 60% των Πανεπιστημίων δεν είχαν ξανα-πραγματοποιήσει κάποιο 

πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης στο παρελθόν. 

 Από τα Πανεπιστήμια του Η.Β. διαπιστώθηκε: 

o Η ύπαρξη της ανάγκης το προσωπικό να είναι ιδιοκτήτης της αλλαγής. 

o Η διατμηματική προσέγγιση μειώνει την απομόνωση και ευνοεί τη 

διάχυση της πληροφορίας και της σκέψης. 

o Βελτίωση και μάθηση των προγραμμάτων βελτίωσης με επισκέψεις σε 

άλλα Πανεπιστήμια. 

o Benchmarking των προγραμμάτων βελτίωσης με άλλες τεχνικές όπως το 

EFQM. 

 Από τα Πανεπιστήμια του Η.Β. του υπόλοιπου κόσμου: 

o Η σημασία της συλλογής στοιχείων και των δεικτών μέτρησης επίδοσης. 

o Η σημασία μάθησης από άλλα προγράμματα βελτίωσης εντός του 

Πανεπιστημίου. 

o Μάθηση από άλλου οργανισμούς για τη διευκόλυνση της αλλαγής. 

o Η χρήση ειδικών μέσα από το Πανεπιστήμιο παρά εξωτερικών 

εξειδικευμένων συνεργατών. 

 

2.2 Εφαρμογές της μεθοδολογίας 6 σ  στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ανέδειξε διάφορες προσπάθειες εφαρμογής της 

μεθοδολογίας Lean Six Sigma στην ανώτατη εκπαίδευση. Το πεδίο εφαρμογής των 

προσπαθειών αυτών μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την 

εφαρμογή στον ακαδημαϊκό τομέα των Πανεπιστημίων και την εφαρμογή στις 

Διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες. 
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2.2.1 Εφαρμογές στο ακαδημαϊκό τομέα των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Οι Hargrove et al.(2002) επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, ο 

δείκτης αποφοίτησης από τα Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών για τις 

μειονοτικές ομάδες κυμαίνεται στο 30% περίπου ενώ ο αντίστοιχος για τις 

κυριαρχικές ομάδες βρίσκεται στο 60-65%. Εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια η τάση 

αυτή είναι κυρίαρχη στα γνωστικά πεδία των θετικών επιστημών και της μηχανικής, 

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότερη αιτία για την παραίτηση των 

φοιτητών τα οικονομικά προβλήματα. 

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν στο άρθρο ότι υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση αυτού του φαινομένου και προτείνουν την 

εφαρμογή ενός μοντέλου βασισμένου στη μεθοδολογία six sigma για την βελτίωση 

του δείκτη αποφοίτησης. Η συσχέτιση γίνεται στη βάση ότι στις εταιρίες παραγωγής 

δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ελαττώματα ανά παραγόμενο προϊόν. Αντίστοιχα στα 

τμήματα engineering των Πανεπιστημίων τα ελαττώματα αυτά μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι οι απώλειες φοιτητών λόγω παραίτησης. 

Για το εν λόγο, βασισμένο στο six sigma, μοντέλο χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των 

νεοεισελθέντων φοιτητών το 1995. Βασικός στόχος του project ήταν να εντοπισθούν 

όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον δείκτη αποφοίτησης.  

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη το 45% των παραιτήσεων των φοιτητών αποδίδεται 

σε τρεις από τους δέκα κυρίαρχους παράγοντες (critical to quality) οι οποίοι 

εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους φοιτητές. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι ίδιοι ή παρόμοιοι με αυτούς που έχουν αναδείξει άλλες 

έρευνες στο παρελθόν. 

Στην έρευνά τους οι συγγραφείς, μετά τον εντοπισμό των αιτιών των παραιτήσεων 

των φοιτητών προβαίνουν κατευθείαν στις προτάσεις για τη λύση του προβλήματος. 

Η προσέγγισή τους είναι όχι απλά να βελτιώσουν την διεργασία αλλά να την 

επανασχεδιάσουν. Το πλαίσιο που εφαρμόζουν εμπεριέχει για τις πέντε φάσεις του 

six sigma (DMAIC) την διεκπεραίωση δώδεκα βημάτων. 
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Κατά την εφαρμογή του πλαισίου αυτού χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία της 

μεθοδολογίας six sigma όπως QFD, histograms, process mapping, DOE. Από τα 

αποτελέσματα του εν λόγω project δόθηκε η δυνατότητα να κατασκευαστεί ένα 

"μοντέλο επιτυχίας φοιτητή" το οποίο υποδεικνύει τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του 

αποφοίτου μηχανικού αλλά και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ακαδημαϊκής 

διοίκησης, τις απαιτούμενες μετρήσεις, το προαπαιτούμενα εφόδια που πρέπει ν 

έχουν οι φοιτητές. 

Οι συγγραφείς ολοκληρώνουν το άρθρο επισημαίνοντας ότι η περαιτέρω εφαρμογή 

της μεθοδολογίας six sigma στα εκπαιδευτικά ιδρύματα με κατεύθυνση engineering 

θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια διατήρησης των φοιτητών στα 

ιδρύματα και αύξησης του δείκτη αποφοίτων. 

Οι Kanaka et al. εφαρμόζουν την μεθοδολογία για να αυξήσουν τον δείκτη 

αποφοίτησης από τα τεχνολογικά πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής. 

 Define phase  

Στην define phase χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαπιστώσουν 

το πρόβλημα. Από τα στοιχεία μεταξύ των ετών 2004- 2009 διαπιστώθηκε ότι 

ο δείκτης αποφοίτησης από το Tshwane University of Technology ήταν 

μικρότερος του 23% ύστερα από 5 έτη σπουδών για τριετές πρόγραμμα. 

Στόχος η βελτίωση του δείκτη στο 50% έως το 2011. 

 Measure 

Συλλογή όλων των στοιχείων και εξέταση της εγκυρότητάς τους με χρήση 

Measurement System Analysis (MSA). Ύστερα από R&R test διαπιστώθηκε η 

εγκυρότητα των μετρήσεων. Επιπλέον γίνεται η αναγνώριση των κρίσιμων 

μεταβλητών που είναι οι αποτυχίες των φοιτητών στα μαθήματα και οι 

φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. 

 Analyze 

Χρησιμοποιώντας Pareto Analysis διαπιστώνεται ότι ο δείκτης αποφοίτησης 

επηρεάζεται κατά κύριο λόγο (71%) από την αποτυχία στα μαθήματα και 

ακολούθως από την εγκατάλειψη των σπουδών (25%). Αυτές είναι οι δύο 



58 
 

αιτίες που προτείνεται να αντιμετωπιστούν. Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε 

συγκεκριμένο μάθημα με μεγάλο ποσοστό αποτυχίας (QAS201T) και στο 

οποίο επικεντρώνεται η ομάδα των συγγραφέων.  

Οι αιτίες αποτυχίας στο εν λόγω μάθημα με χρήση του cause and effect 

diagram διαπιστώθηκε ότι είναι η αποτυχία στις γραπτές εξετάσεις και η 

δυσκολία στη μελέτη του εν λόγω μαθήματος. Κάνοντας hypothesis tests 

διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές μελετούν και ασχολούνται με το συγκεκριμένο 

μάθημα μόνο την εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις. 

 Improve phase 

Οι προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος ήταν η αύξηση της 

ενασχόλησης (με ενδιάμεσα τεστ και εργασίες) με το μάθημα κατά τη 

διάρκεια όλων των εβδομάδων του εξαμήνου και όχι μόνο πριν από τις 

εξετάσεις καθώς και η χρήση του e-learning. Αποτέλεσμα της εφαρμογής των 

εν λόγω μέτρων η αύξηση του μέσου βαθμού στις εξετάσεις από 49% στο 

67%. 

 Control phase 

Συνεχής ενημέρωση και αναβάθμιση του συστήματος e learning καθώς και 

συνεντεύξεις με τους μαθητές προκειμένου να διατηρηθούν τα βελτιωμένα 

αποτελέσματα. 

Οι συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή των βελτιώσεων στα κυριότερα 

μαθήματα που αποτυγχάνουν οι φοιτητές προκειμένου να βελτιωθεί ο δείκτης 

αποφοίτησης.  

Οι Al-Atiqi et al. (2009) στην έρευνά τους υποδεικνύουν την σημασία της 

μεθοδολογίας six sigma στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων στην 

ανώτατη εκπαίδευση όπως ο μειωμένος ρυθμός αποφοίτησης  ή μη μετάδοση των 

κατάλληλων εφοδίων για την επαγγελματική ζωή που περιμένει τους φοιτητές. 

Οι συγγραφείς προτείνουν μία διαδικασία δύο φάσεων για την εφαρμογή του six 

sigma στα Πανεπιστήμια. Η πρώτη φάση αφορά στην εφαρμογή της εν λόγω 

μεθοδολογίας σε όλες τις διεργασίες του Πανεπιστημίου με σκοπό την διασφάλιση 
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ότι λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτήν την φάση θα διαπιστωθούν 

τα αίτια που επηρεάζουν το αποτέλεσμα κάθε διεργασίας και θα γίνουν οι 

απαραίτητες προσπάθειες για την αντιμετώπιση καθενός από αυτά που επιδρούν 

αρνητικά.   

Στη δεύτερη φάση θα χρησιμοποιηθεί το six sigma προκειμένου να αλλάξουν όπου 

απαιτηθεί οι διεργασίες που δεν φέρνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Κατά τον 

επανασχεδιασμό των διεργασιών κρίσιμη θεωρείται η ανίχνευση των απαιτήσεων των 

πελατών. Για αυτό το λόγο προτείνεται η χρήση του εργαλείου ποιότητας QFD. 

Η αλλαγή και ο επανασχεδιασμός των διεργασιών ενός Πανεπιστημίου είναι μία 

πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που κατά τους συγγραφείς μπορεί να διαρκέσει 

αρκετά χρόνια. 

Η φιλοσοφία του six sigma έχει υιοθετηθεί από το Υπουργείο Παιδείας του Κουβέιτ. 

Για την βελτίωση της ποιότητας των Πανεπιστημίων στο Κουβέιτ έχει συσταθεί  

αρμόδια επιτροπή, η οποία εφαρμόζει, σε κεντρική κλίμακα, σε όλο το project, την 

υπόψη μεθοδολογία. Έτσι οι καθορισμένοι δείκτες παρακολουθούνται και 

διαχειρίζονται με τη μέθοδο six sigma ώστε να επιτευχθούν τα απαραίτητα 

αποτελέσματα.    

Επιπλέον όλα τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ανωτέρω 

επιτροπής έχουν δεσμευτεί και εφαρμόζουν σε διεργασίες τους την μεθοδολογία. 

Σκοπός είναι η περαιτέρω διάδοση της μεθοδολογίας, τόσο εντός των Πανεπιστημίων 

όσο και γενικότερα σαν φιλοσοφία στην κοινωνία του Κουβέιτ. 

Οι Holmes et al. (2005) περιγράφουν την συνεργασία ενός μεσοδυτικού 

Πανεπιστημίου των ΗΠΑ με μία 500 Fortune εταιρία για την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας Six Sigma στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Η ανωτέρω εταιρία εφαρμόζει το Six Sigma για πάνω από 10 χρόνια και έχει 

αναπτύξει δικό της σύστημα εκπαίδευσης από το οποίο θέλει να ωφεληθεί το υπόψη 

Πανεπιστήμιο. Στόχος του Πανεπιστημίου η χρήση του Six Sigma για την βελτίωση 

της επιχειρησιακής λειτουργίας του μετά τις περικοπές που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια (2000 και μετά). 
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Η συνεργασία ξεκίνησε με την εκπαίδευση και πιστοποίηση 12 καθηγητών του 

τμήματος οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου σε Six Sigma 

Black Belt, η οποία περιλαμβάνει, εκτός της θεωρητικής εκπαίδευσης και την 

εκπόνηση projects τα οποία όλα λαμβάνουν χώρα σε τομείς του εν λόγω 

πανεπιστημίου.  

Οι Prasad et al. (2012) μελετούν την τεράστια αύξηση, τις τελευταίες δεκαετίες, των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης στην Ινδία. Σήμερα 

εκτιμώνται περίπου στα 2.300 αλλά πολλά από αυτά θεωρείται ότι στερούνται της 

απαραίτητης ποιότητας εκπαίδευσης και αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε επισημάνθηκε ότι μόνο το 7% των αποφοίτων  

αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αξιολογήθηκαν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες 

τεχνικές γνώσεις και έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να προσληφθούν από 

τεχνικές εταιρίες. Ένα από τα μεγαλύτερα κενά στις γνώσεις των φοιτητών 

ανιχνεύτηκε στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving).  

Δεδομένου ότι η εγχώρια βιομηχανία αντλεί το ανθρώπινο δυναμικό από τα εν λόγω 

Πανεπιστήμια, κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική αυτή η πτώση στην ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης καθώς η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων μεταφέρεται 

άμεσα στην αγορά εργασίας και επηρεάζει την ανάπτυξη της χώρας. 

Για την ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνολογικής κατεύθυνσης οι συγγραφείς προτείνουν την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma. Σε αυτό το εγχείρημα, οι φοιτητές θεωρούνται 

οι πρώτη ύλη που εισέρχεται στο εργοστάσιο της εκπαίδευσης. Στόχος των 

ιδρυμάτων η μετατροπή τους στο τελικό προϊόν που είναι ο απόφοιτος με 

τεχνολογικές γνώσεις, σε τέτοιο επίπεδο που να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των 

πελατών (βιομηχανίες).  

Οι συγγραφείς προχώρησαν σε εφαρμογή της μεθοδολογίας σε ένα Πανεπιστημιακό 

ίδρυμα στη Νότια Ινδία (case study). Ο στόχος ήταν, όπως αποτυπώθηκε στο project 

charter, η ενίσχυση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Οι απαιτήσεις των πελατών που 

ανιχνεύθηκαν είναι το εξαιρετικό ακαδημαϊκό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και οι 

υποδομές και τα καλά αποτελέσματα. Όλες οι απαιτήσεις μετατράπηκαν σε 
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μετρήσιμους δείκτες. Για την σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των φοιτητών 

των τελευταίων είκοσι ετών. 

Τα εργαλεία six sigma που χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω project ήταν το SIPOC, 

Process capability analysis, Fishbone diagram, Pareto diagram, Analytical Hierarchy 

Process, FMEA. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της μεθοδολογίας διαπιστώθηκε ότι το 

80% των αιτιών της αποτυχίας των φοιτητών οφείλεται σε πέντε χαρακτηριστικά της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης: 

 Κίνητρα του ακαδημαϊκού προσωπικού 

 Σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές 

 Διασύνδεση του ιδρύματος με την αγορά εργασίας (βιομηχανία) 

 Ευκαιρίες για αναβάθμιση των γνώσεων των φοιτητών με πρόσθετα 

προγράμματα πέραν της κλασικής διδασκαλίας 

 Εκσυγχρονισμός της βιβλιοθήκης (φυσικής και ψηφιακής) 

Η ανάληψη δράσεων για την βελτίωση των ανωτέρω τομέων θα ενισχύσει την 

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα αυξήσει το επίπεδο των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των αποφοίτων μηχανικών ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της αγοράς 

εργασίας (πελάτες). 

Οι Kaushik et al. (2010) προχώρησαν στην έρευνά τους σε εφαρμογή του six sigma 

στο Πανεπιστήμιο Kurukshetra University,Kurukshetra (KUK), Haryana (India) με 

στόχο την βελτίωση του δείκτη αποφοίτησης, ο οποίος θεωρείται ως ένας παράγοντας 

που χαρακτηρίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κατά την εφαρμογή 

της μεθοδολογίας σε κάθε φάση παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες των ερευνητών: 

 Define 

Χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία ποιότητας Process Map και SIPOC για τον 

δείκτη αποφοίτησης. 
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 Measure 

Χρησιμοποιήθηκαν υπάρχοντα στοιχεία για τους φοιτητές των τελευταίων 

εννέα ετών. Αφού εξακριβώθηκαν οι κρίσιμοι για την ποιότητα παράγοντες, 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις για την διαπίστωση της επήρειας που έχουν  

στον δείκτη αποφοίτησης. 

Επίσης σχεδιάστηκε διάγραμμα FMEA 

 Analyze 

Χρησιμοποιήθηκαν Run chart, ιστογράμματα, Process capability analysis, 

Fishbone diagram, Pareto chart. 

 Improve 

Για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων πραγματοποιήθηκε brainstorming 

session 

 Control 

Παγίωση των βελτιώσεων και χρήση εντύπων τεκμηρίωσης.  

Μετά την εφαρμογή των βελτιώσεων  βελτιώθηκε ο δείκτης αποφοίτησης από 

51,3% σε61,4%.. Το επίπεδο σ του Πανεπιστημίου βελτιώθηκε από 2,17 σε 

4,17. 

Οι κυριότερες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο ήταν: 

 Βελτίωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων (κτήρια, βιβλιοθήκη 

εργαστήρια) 

 Προσλήψεις έμπειρων και ικανών καθηγητών  

 Βοήθεια στους μη προνομιούχους μαθητές 

 Βελτίωση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών και καθηγητών 

 Αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής των εξετάσεων (ένα μάθημα την ημέρα) 
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 Αλλαγές στη διοίκηση και τη γραμματειακή υποστήριξη 

Οι Bargerstock et al. (2015) εφαρμόζουν την μεθοδολογία six sigma για την βελτίωση 

της διαδικασίας αξιολόγησης της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Maharishi 

University στο Fairfield, των ΗΠΑ. 

 Define 

To project είχε ως στόχο την βελτίωση του ενδείκτη συμμόρφωσης του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου με τις υποδείξεις του 

συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας και συγκεκριμένα της αναφοράς 

Close the Loop (CTL). Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελείται από επτά 

ερωτήσεις και είναι μέρος του συστήματος αξιολόγησης. 

 Measure  

Στη φάση της μέτρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα για την αποσαφήνιση της 

φωνής του πελάτη. Ως κύριοι πελάτες καθορίστηκαν οι υπεύθυνοι του 

Τμήματος και δευτερεύοντες πελάτες το ίδιο το ακαδημαϊκό προσωπικό. Η 

φωνή του Προέδρου του Τμήματος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς και ο ίδιος 

είναι μέλος της ομάδας αξιολόγησης της διδασκαλίας του ακαδημαϊκού 

προσωπικού. Επιθυμία του η δημιουργία ενός μετρήσιμου εργαλείου 

αξιολόγησης για την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης του ακαδημαϊκού 

προσωπικού. 

 Analyze 

Στη φάση της ανάλυση αποτυπώθηκε το σχεδιάγραμμα της τωρινής 

κατάστασης του CTL report.  

 Improve 

Στην φάση της βελτίωσης αναζητήθηκαν με τη χρήση εργαλείων της 

μεθοδολογίας περιοχές απωλειών. Διαπιστώθηκαν διάφορα σημεία της 

δραστηριότητας όπου δημιουργούνταν απώλειες όπως: 

o Επαναλήψεις 
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o Καθυστερήσεις λόγω αντιγραφής των ίδιων πληροφοριών από το ένα 

έντυπο στο άλλο 

o Χαμηλός δείκτης συμμόρφωσης 

Η πρόταση της ομάδας six sigma ήταν μία τροποποιημένη έκδοση της CTL 

αναφοράς. Η διαδικασία θα πραγματοποιούταν on line και οι ερωτήσεις της 

αναφοράς μειώθηκαν από επτά σε δύο. 

Η απλούστερη αυτή μορφή μείωσε τις απώλειες που διαπιστώθηκαν και 

βελτίωσαν τη διαδικασία. 

 Control 

Στην φάση αυτή η ομάδα του project για την τυποποίηση της διαδικασίας 

σχεδίασε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αναφοράς από το ακαδημαϊκό 

προσωπικό. 

Για τον έλεγχο της διεργασίας σχεδιάστηκε διαδικασία παρακολούθησης από 

το διοικητικό προσωπικό. 

 

2.2.2 Εφαρμογές της μεθοδολογίας 6 σ στις Διοικητικές Υπηρεσίες των 

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Οι Svensson et al. (2015) επιχειρούν την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma 

στο Πανεπιστήμιο King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 

στην Σαουδική Αραβία. Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε με σκοπό την βελτίωση 

των διεργασιών στις διοικητικές υπηρεσίες του ανωτέρω Πανεπιστημίου.  

Επιλέχθηκε η εφαρμογή του προγράμματος στο Τμήμα ΙΤ του Πανεπιστημίου 

KAUST. Το εγχείρημα ήταν μεγάλο. Ξεκίνησε το 2011 και περιλάμβανε την 

εκπαίδευση μεγάλου μέρους του προσωπικού του σε Black Belt ή/και Green Belt 

καθώς και την διεξαγωγή 25 projects που ολοκληρώθηκαν το 2ο έτος του 

προγράμματος. 
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Τα πρώτα projects επιλέχθηκαν έτσι ώστε οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι να 

εξασκήσουν την νεοαποκτηθείσες ικανότητες. Σταδιακά τα projects γίνονταν ολοένα 

και πιο σύνθετα και απαιτούσαν περισσότερη προσπάθεια. 

Προκειμένου να τονισθεί η σημασία των προγραμμάτων, η Διοίκηση του ΙΤ 

τμήματος παρακολουθούσε την ανασκόπηση δύο προγραμμάτων σε εβδομαδιαία 

βάση. 

Τα εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν  ήταν Business Process Mapping, 

VSM, SPC charts, SIPOC, 5S, Voice of the Customer, Translation Matrix, 

Operational Definitions, sigma calculations, FMEA, CTQ’s,Gauge R&R, scatter 

plots, house of quality, Affinity Diagram, 5s, 5 whys, A3 report and error-proofing. 

Συχνότερη εφαρμογή παρουσίασαν τα Fishbone, SIPOC και Voice of the Customer 

με συμμετοχή τουλάχιστον στο 70% των project. 

Στην εργασία τους οι συγγράφεις συμπεριλαμβάνουν ως παράδειγμα ένα από τα 

αρχικά projects που πραγματοποιήθηκαν. Το πρόγραμμα αφορούσε τη διεργασία 

ενσωμάτωσης των νέων international φοιτητών. 

 Define phase 

Αναγνώριση των Critical to Quality παραγόντων: 

o Καλή πρώτη εντύπωση 

o Έγκαιρη άφιξη 

o Μείωση της προσπάθειας ένταξης για καθέναν ξένο φοιτητή. 

 Measure phase 

o Συλλογή στοιχείων από πάνω από 2000 emails. 

o Η μεγάλη πλειονότητα των διαδικασιών που εμπλέκονταν αφορούσε 

την εύρεση στέγης, την απόκτηση visa και θέματα logistics. Τέθηκε 

στόχος η απάντηση σε κάθε email εντός 24 ωρών κατά τη διάρκεια 

των εργάσιμων ημερών. 
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 Analysis phase 

Οι κυριότερες αιτίες για τις καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν ήταν για την 

διασύνδεση στο site, την απόκτηση κυβερνητικών εγγράφων ή την επικύρωση 

εγγράφων. 

 Improvement phase 

Για την αντιμετώπιση των αιτιών των καθυστερήσεων που ανιχνεύθηκαν στην 

προηγούμενη φάση επιλέχθηκε η παροχή αρχικά πολύ λεπτομερέστερων 

οδηγιών για τις κρίσιμες διαδικασίες. 

 Control phase 

Η διαδικασία εντάχθηκε στις δραστηριότητες του τμήματος ΙΤ και 

παρακολουθείται η απόδοσή της. 

Γενικά το εγχείρημα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six Sigma σε ευρεία κλίμακα 

στο ανωτέρω Πανεπιστήμιο κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένο. Αμέσως μετά το αρχικό 

πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση άλλων 40 projects σε διάφορα τμήματα 

του Πανεπιστημίου (Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικό τμήμα, τμήμα ΙΤ).  

Πρόβλημα που αντιμετωπίσθηκε ήταν η παρόρμηση για άμεσα αποτελέσματα που 

αντιμετωπίσθηκε από τον σπόνσορα του προγράμματος ο οποίος ήταν έμπειρος στην 

εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean six sigma και μετέδωσε στους εμπλεκόμενους την 

απαραίτητη υπομονή και τον χρόνο που χρειάζεται η μέθοδος για να εμφανίσει τα 

αποτελέσματά της. 

Θεωρείται ότι το πρόγραμμα έχει εισέλθει πλέον στη φάση ωριμότητας. Το 

προσωπικό εμπλέκεται πλέον σε όλο και πολυπλοκότερα projects και κάνει χρήση 

σύνθετων στατιστικών εργαλείων. 

Πρόκληση η σταθερότητα εφαρμογής στον χρόνο. Για το λόγο αυτό κρίνεται κρίσιμη 

η εμφύσηση της κουλτούρας της ιδιοκτησίας των διεργασιών. Επιπλέον σημαντική 

θεωρείται η επίβλεψη και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των 

διεργασιών του Πανεπιστημίου μαζί με αυτές των ολοκληρωμένων projects.   
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Οι Isa et al. (2015) επισημαίνουν ότι παρόλο που οι διοικητικές υπηρεσίες των 

Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θεωρούνται πολύ σημαντικές για την 

παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών με σκοπό την πραγματοποίηση της αποστολής 

των Πανεπιστημίων και παρά τις συχνές αναφορές για την χαμηλή ποιότητα των εν 

λόγω υπηρεσιών υπάρχει πολύ μικρός αριθμός ερευνών για το θέμα και ακόμα πιο 

λίγες απόπειρες χρησιμοποίησης μεθοδολογιών σαν το six sigma για την επίλυση 

τους. 

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν την μεθοδολογία  six sigma για να βελτιώσουν τις 

διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Wayne State University στο Ντιτρόιτ, 

ΗΠΑ.  

Η έρευνά τους έγινε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις και συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση των 

παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο και τον προσδιορισμό 

των υπηρεσιών που οι πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένοι. Στο δεύτερο στάδιο έγινε 

ανάλυση των διεργασιών και χρήση του six sigma για μία  συγκεκριμένη διοικητική 

υπηρεσία. 

Μετά το πρώτο στάδιο διαπιστώθηκαν οι υπηρεσίες που παρείχαν τη χαμηλότερη 

ικανοποίηση στους πελάτες. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η υπηρεσία GIRF η οποία 

και επιλέχθηκε για το επόμενο στάδιο της έρευνας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά 

στην διαδικασία που έχει καθιερώσει το Πανεπιστήμιο προκειμένου να επιλεγούν τα 

κατάλληλα project για βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων.  

Για την βελτίωση της υπόψη διεργασίας χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ποιότητας όπως 

διαγράμματα Pareto, Cause and Effect matrix και FMEA. Οι παράγοντες οι οποίοι 

διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της εν λόγω διεργασίας ήταν ο 

χρόνος και το κόστος που σχετίζονται με τις αναθεωρήσεις και τις διορθώσεις 

σχετικά με τις σχεδιάσεις και την κατασκευή των παρεμβάσεων στα κτίρια.  

Η μελέτη αυτή απέδωσε ικανοποιητικά για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η αφαίρεση των διαδικασιών που δεν 

προσθέτουν αξία στις υπηρεσίες όπως ήταν στην μελέτη οι αναθεωρήσεις και οι 

διορθωτικές επαναλήψεις εργασιών καθώς και η μείωση των εμπλεκόμενων 

γραφειοκρατικών δραστηριοτήτων θα βελτιώσουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο 
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και την αποδοτικότητα των Διοικητικών Υπηρεσιών των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

H Murphy (2009) αναλύει την εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean Six Sigma στις 

βιβλιοθήκες των κολεγίων στην πολιτεία του Οχάιο στις ΗΠΑ. Το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται είναι η διαχείριση των διεργασιών διεκπεραίωσης  των ερωτήσεων 

που λαμβάνουν με e mail μέσω της ιστοσελίδας Ask-A-Question. 

 Define phase 

Διαπιστώθηκαν προβλήματα στην ποιότητα της επικοινωνίας και την 

συνέπεια μεταξύ των εργαζομένων των βιβλιοθηκών και των χορηγών που 

αφορούσαν. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι κάποιοι χορηγοί έπαιρναν 

απαντήσεις στα ερωτήματα τους δώδεκα ημέρες μετά την υποβολή τους στην 

ιστοσελίδα.  

Στη φάση αυτή χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα του project η συμπλήρωση 

του project charter και ο σχεδιασμός SIPOC. 

 Measure phase  

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε μέτρηση για την ποιότητα των 

απαντήσεων που δόθηκαν μέσω της ιστοσελίδας. Ως μέτρο ποιότητας των 

απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο απαντήσεων RUSA. Σε 586 email 

που μετρήθηκαν, βρέθηκαν 548 ελαττώματα στις απαντήσεις σε σχέση με το 

πρότυπο που επιλέχθηκε. 

 Analyze phase 

Μετά από Pareto ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το συχνότερο ελάττωμα σε σχέση 

με το πρότυπο ήταν η έλλειψη follow up επικοινωνίας. 

Αναλύθηκε και ο χρόνος που χρειάστηκε για να δοθεί απάντηση και βρέθηκε 

ότι ήταν ο μέσος όρος ήταν 1 ημέρα και 19 ώρες.  

 Improve phase 
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Έγινε παρουσίαση των προβλημάτων στους εργαζόμενους και υπενθύμιση 

κάποιων σημείων του προτύπου που έπρεπε να ακολουθούν (π.χ. follow up 

επικοινωνία).  

 Control phase 

Ο έλεγχος της διεργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της συμμόρφωσης 

των απαντήσεων με το επιλεχθέν πρότυπο RUSA. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι 

κάποια σημεία του προτύπου μπορούσαν να "μεταφραστούν" με 

περισσότερους τους ενός τρόπους. Για την αντιμετώπιση αυτού του 

προβλήματος που ήταν εκτός του σκοπού του τρέχοντος project 

δημιουργήθηκε νέα ομάδα για να το αντιμετωπίσει και η οποία δημιούργησε 

ένα προσχέδιο με την συμφωνηθείσα μετάφραση του προτύπου. 

Οι Utecht et al. (2009) τονίζουν στο άρθρο την αύξηση των περιπτώσεων εφαρμογής 

της μεθοδολογίας six sigma σε πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM). 

π.χ στις πρακτικές στρατολόγησης προσωπικού, στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα κ.α. 

Στο άρθρο παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή του six sigma στην ανώτατη 

εκπαίδευση για την βελτίωση των διαδικασιών προσδιορισμού του μισθού που 

καταβάλλεται στο Διοικητικό προσωπικό του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 

 Το εν λόγω Πανεπιστήμιο έχει 2.000 εργαζομένους εκ των οποίων οι 330 είναι 

Διοικητικό προσωπικό με μισθούς από 8,51$-18,94$ την ώρα. 

Διαπιστώθηκε ότι για τον υπολογισμό των υπόψη μισθών το προσωπικό του 

Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου δεν ακολουθούσε την ίδια 

μέθοδο και ο χρόνος υπολογισμού διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση σημαντικά. 

Για την βελτίωση της συνέπειας αλλά και την μείωση του απαιτούμενου χρόνου 

υπολογισμού των αμοιβών του προσωπικού χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία six 

sigma. 

 Define phase 
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Στη φάση αυτή προσδιορίστηκε το πρόβλημα στη διαδικασία υπολογισμού 

της μισθοδοσίας του προσωπικού. 

1) Έλλειψη σαφών και ομοιογενών προτύπων υπολογισμού των μισθολογίων. 

2) Υπερβολική κατανάλωση εργατοωρών.   

 Measure phase 

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε συλλογή και ανάλυση των δεδομένων 

(Pareto analysis).  

 Analyze phase 

Κατά τη διάρκεια της φάσης Ανάλυσης έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των 

βαθύτερων αιτιών (root causes) των προβλημάτων της διαδικασίας. 

Χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία ποιότητας όπως Cause and Effect 

diagrams ,Root cause evaluation charts, design of expiriments, fishbone 

diagrams,  ABC/BOC Analysis και  Cycle Time reduction.  

Improve phase 

Στη φάση αυτή εφαρμόστηκαν οι λύσεις που εντοπίστηκαν για τα βασικά 

προβλήματα της διεργασίας της μισθοδοσίας: 

1) Η εφαρμογή και η ανάπτυξη προτύπων για την αξιολόγηση των 

παραγόντων αμοιβής του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

2)  Η εφαρμογή και η ανάπτυξη βάσης δεδομένων SAP για την ευκολότερη 

των ανωτέρω παραγόντων. 

Τα αποτελέσματα εφαρμογής ήταν η βελτίωση της συνέπειας της διεργασίας 

κατά 65% ενώ ο στόχος ήταν 50% και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου 

κατά 26% ενώ ο στόχος ήταν 30%. 

 Control phase 

Στην φάση αυτή για την διασφάλιση των ωφελειών των προηγούμενων 

σταδίων και για την σταθεροποίηση των βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
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η ομάδα εργασίας αποτύπωσε σε έγγραφα τη διαδικασία και σύνταξε οδηγίες 

προς όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του HR.  

Η Sunder (2016) αναλύει μία περίπτωση εφαρμογής της μεθοδολογίας σε 

Πανεπιστήμιο στην Ινδία. Το project αφορά στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και 

συγκεκριμένα στο χρόνο που απαιτείται από τους φοιτητές για να βρουν ένα βιβλίο. 

Το εν λόγω πρόβλημα θεωρήθηκε σημαντικό καθώς προκαλούσε δυσαρέσκεια στους 

πελάτες φοιτητές και οδηγούσε σε αποφυγή χρήσης της βιβλιοθήκης.  

 Define phase 

Στην φάση του προσδιορισμού του προβλήματος και καθορισμού των στόχων 

του project σχηματίστηκε η ομάδα εργασίας του project και δημιουργήθηκε το 

project charter. Στόχος η μείωση του χρόνου εξεύρεσης του επιθυμητού 

βιβλίου από 10 λεπτά σε 5. 

 Measure phase 

Στη φάση αυτή η ομάδα προχώρησε σε συλλογή δεδομένων και σε  

υπολογισμό του process capability της διεργασίας. Η συλλογή στοιχείων είχε 

χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων. Συγκεντρώθηκε ένα τυχαίο δείγμα από 

2000 δεδομένα και υπολογίστηκε το process capability με τη μέθοδο DPMO. 

Κάθε δεδομένο με χρόνο εξεύρεσης του επιθυμητού βιβλίου που ήταν άνω 

των πέντε λεπτών θεωρήθηκε ως ελάττωμα.  

 Analyze phase 

Στη φάση της Ανάλυσης η ομάδα διερεύνησε την ύπαρξη τυχόν σπατάλης 

σύμφωνα με τις αρχές του Lean (7 wastes). Διαπιστώθηκε η παρουσία τριών 

κατηγοριών σπατάλης στη διεργασία εξεύρεσης βιβλίου: 

Σπατάλη κίνησης καθώς οι φοιτητές αναγκάζονταν σε μη απαραίτητες 

μετακινήσεις. 

Σπατάλη χρόνου καθώς οι φοιτητές μετά την αναζήτηση του απαιτούμενου 

βιβλίου περίμεναν στην ουρά για να το παραλάβουν. 
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Σπατάλη διεργασιών καθώς οι φοιτητές δεν τοποθετούσαν τα βιβλία στα 

σωστά ράφια. 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε root cause analysis brainstorming, fishbone 

diagram, Hypothesis testing. Τα γενεσιουργά αίτια των προβλημάτων που 

αποκαλύφθηκαν ήταν: 

o Ακατάλληλη κατηγοριοποίηση των βιβλίων. 

o Ακατάλληλη σήμανση των ραφιών. 

o Έλλειψη εκπαίδευσης για τη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας. 

o Έλλειψη γνώσης του προσωπικού για τη θέση των βιβλίων. 

o Μη συστηματική τακτοποίηση των βιβλίων. 

o Αργή επεξεργασία από τους Η/Υ. 

o Συστηματική ανεπάρκεια. 

 Improve phase 

Στη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε benchmarking έτσι ώστε να διαπιστωθούν 

οι καλύτερες πρακτικές για την κατηγοριοποίηση των βιβλίων. Οι βελτιώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν: 

o Εγκατάσταση νέου λογισμικού για τη διαχείριση των βιβλίων. 

o Εγκατάσταση συσκευών bar-coding. 

o Καθιέρωση προγράμματος ενημέρωσης των νέων φοιτητών για τις 

εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης.  

o Καλύτερη κατηγοριοποίηση των βιβλίων και σήμανση των διαδρόμων και 

των ραφιών. 

o Εγκατάσταση μετρητών σε κάθε όροφο. 
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o Εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας σε κάθε όροφο για αναζήτηση βοήθειας 

από το προσωπικό ακόμα και από τους ψηλότερους ορόφους.  

Από την εφαρμογή των παραπάνω βελτιώσεων διαπιστώθηκε ότι ο 

απαιτούμενος χρόνος για την εξεύρεση του επιθυμητού βιβλίου από τους 

φοιτητές μειώθηκε από τα 10 λεπτά στα περίπου 5.  

 Control phase 

Στη φάση του ελέγχου οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αποτυπώθηκαν σε 

έγγραφα τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα και για την διατήρηση των 

αποτελεσμάτων της βελτίωσης εκπονήθηκε μία τυποποιημένη διαδικασία 

αναζήτησης βιβλίων η οποία στη συνέχεια εκτυπώθηκε και 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των φοιτητών.  

Το six sigma project είχε επιτυχία καθώς μετρήθηκε ο βαθμός ικανοποίησης 

των πελατών-φοιτητών μετά την εφαρμογή των βελτιώσεων στη βιβλιοθήκη 

και βρέθηκε ότι ήταν 4,7 από 5 ενώ πριν τις αλλαγές ήταν περίπου 3 από 5. 

Οι Li et al (2017) επιχειρούν να εφαρμόσουν την μεθοδολογία Six Sigma σε 

Διοικητικές υπηρεσίες ενός Πανεπιστημίου και διερευνούν τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του project. 

Το project πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Purdue και συγκεκριμένα στο Τμήμα 

Διαχείρισης των υποτροφιών. Τους μήνες που υπάρχει αποκορύφωση των αιτήσεων 

(πάνω από 350) παρατηρείται και αύξηση του δείκτη καθυστερημένων υποθέσεων. 

Το Τμήμα αποτελείται από 1 Διευθυντή, 4 μανατζερ και 20 εργαζόμενους εκ των 

οποίων οι 10 είναι νεο-προσληφθέντες και κάθε υπόθεση υποτροφίας απαιτεί 4 έως 

πάνω από 80 ώρες εργασίας.  

Ο σκοπός του six sigma project είναι να βελτιωθεί η ικανοποίηση των εξωτερικών 

πελατών με τη μείωση του δείκτη καθυστερημένης ολοκλήρωσης των υποθέσεων 

υποτροφιών. 

Define 
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Στη φάση αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε συνέταξε το project charter, προσδιόρισε τη 

το voice of customer και το voice of business, κατασκεύασε το SIPOC διάγραμμα του 

Τμήματος και έτσι αναγνώρισε τους πελάτες, τους stakeholders και τους στ΄χοους 

που σχετίζονται με το project.  Για την κατανόηση της παρούσας κατάστασης της 

διεργασίας υποβολής προτάσεων υποτροφιών κατασκευάστηκε το flow chart της 

διαδικασίας. 

Διαπιστώθηκε ότι οι κρίσιμοι μήνες με την μέγιστο αριθμό υποθέσεων ήταν ο 

Φεβρουάριος, ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος. Υπολογίστηκε ότι σε ένα χρόνο από τον 

Σεπτέμβριο του 2015 έως το Σεπτέμβριο του 2016 το Τμήμα δέχθηκε 3518 προτάσεις 

και 20 από αυτές ολοκληρώθηκαν καθυστερημένα. Ο δείκτης καθυστέρησης σε είναι 

0,56% και ο δείκτης DPMO ανέρχεται σε 5685. 

Measure 

Στη φάση αυτή η ομάδα προσπάθησε να προσδιορίσει τους δείκτες κλειδιά και να 

πολιτικοποιήσει τους επηρεαζόμενους παράγοντες. Καθώς και κάθε υπόθεση 

υποτροφίας απαιτεί τουλάχιστον 4,5 ώρες εργασίας και τα αρχεία έδειξαν ότι το 

μέγιστο που απαιτήθηκε ήταν 80 ώρες εργασίας η διακύμανση είναι πολύ μεγάλη.  

Η ομάδα χρησιμοποίησε process mapping για να διαπιστώσει τις δραστηριότητες με 

καθυστερήσεις και απώλειες χρόνου και αυτές που δεν πρόσθεταν αξία (non-value 

added). 

Analyze 

Στη φάση της ανάλυσης η ομάδα μελέτησε τις συσχετίσεις διαφόρων παραγόντων 

μεταξύ τους όπως ατομικά τους εργαζόμενους, τους σπόνσορες, το ακαδημαϊκό 

προσωπικό. Διαπιστώθηκε ότι το 37% των υποθέσεων ολοκληρωνόταν μόλις 3-4 

ώρες πριν την προθεσμία. 

Οι κυριότεροι λόγοι για την ολοκλήρωση την τελευταία στιγμή τόσο μεγάλου μέρους 

των υποθέσεων διαπιστώθηκε ότι ήταν: 

 Ο περιορισμένος χρόνος που δινόταν στο Τμήμα για να διαχειριστεί τις 

υποθέσεις. Διαπιστώθηκε μεγάλη συσχέτιση του διατιθέμενου χρόνου και της 
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πολυπλοκότητας της κάθε υπόθεσης. Έτσι αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι ο 

διατιθέμενος χρόνος. 

 Η μη ισορροπημένη  κατανομή του φόρτου εργασίας στο Τμήμα. Οι έμπειροι 

υπάλληλοι εργάζονταν υπερωρίες προσπαθώντας να ολοκληρώσουν τις 

πολύπλοκες υποθέσεις ενώ οι νεότεροι υπάλληλοι είχαν ελεύθερο χρόνο 

καθώς ολοκλήρωναν τις ευκολότερες υποθέσεις αλλά δεν είχαν τις ικανότητες 

να συνδράμουν στην ολοκλήρωση των πρώτων.  

 Στην ύπαρξη εσωτερικών απωλειών χρόνου λόγω της διεργασίας. (αναμονές, 

μετακινήσεις, σφάλματα). 

Improve 

Μετά την ανάλυση των δεδομένων η ομάδα εστίασε στην βελτίωση πρώτα της 

ισορροπίας του φόρτου εργασίας με την εγκατάσταση μηχανισμού γρήγορου 

χαρακτηρισμού των πολύπλοκων υποθέσεων και την καθιέρωση εσωτερικού 

συστήματος εκπαίδευσης για την καλύτερη διανομή των υποθέσεων. 

Ακολούθησε η πραγματοποίηση FMEA. 

Control 

Στη φάση ελέγχου οι βελτιώσεις αποτυπώθηκαν σε έγγραφα και ενσωματώθηκαν στη 

διεργασία. 

 

3 Η ποιότητα στην Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

3.1 Εξέλιξη της πολιτική ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην 

Ευρώπη 

 European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher Education 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει το 1991 για τη δημιουργία του πιλοτικού 

προγράμματος για την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης 
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στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα ενεργοποιείται το 1995 και συμμετέχουν σε 

αυτό τα τότε 15 κράτη μέλη, η Νορβηγία και η Ισλανδία. 

 Η διακήρυξη της Μπολόνια 

Η αρχή της Μπολόνια υπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 1999 και αποτελεί 

συνέχεια της διακήρυξης της Σορβόννης (25 Μαΐου 1998). Σε αυτήν 

συμμετείχαν υπουργοί Παιδείας όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

αλλά και αυτοί των υπό ένταξη, των συνδεδεμένων ή των υπό έναρξη 

διαπραγματεύσεων για ένταξη χωρών.  

Στην εν λόγω διακήρυξη προωθήθηκαν στόχοι-δράσεις που θα έπρεπε να 

επιτευχθούν μέσα στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ένας από αυτούς 

τους στόχους ήταν η προώθηση της συνεργασίας στην διασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και την καθιέρωση κοινών συγκρίσιμων 

κριτηρίων και μεθοδολογιών. 

 European Association for Quality Assurance in Higher Education 

Σε συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος και της διακήρυξης της Μπολόνιας 

δημιουργείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την  Διασφάλιση της Ποιότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Η αποστολή της ENQA είναι να καθοδηγήσει την ανάπτυξη της διασφάλισης 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση με την αντιπροσώπευση των 

πρακτορείων διεθνώς, την υποστήριξή τους σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες και διαδικτυακές δυνατότητες. Μέριμνα του 

ENQA η ενίσχυση της ποιότητας και η καθιέρωση κουλτούρας ποιότητας 

στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ευρωπαϊκή έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης (Μάϊος 

2000) 

Αποτέλεσμα των δράσεων της διακήρυξης της Μπολόνια ήταν η Ευρωπαϊκή 

έκθεση για την ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης τον Μάιο του 2000, η 

οποία καθιερώνει δεκαέξι (16) δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση των 

συστημάτων εκπαίδευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Οι δείκτες κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα επίπεδα: 

o 1ο επίπεδο: Επιδόσεις σε Μαθήματα 

 Αναγνωστικές Ικανότητες 

 Μαθηματικά 

 Θετικές επιστήμες 

 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

 Ξένες Γλώσσες 

 Ικανότητα μάθησης 

 Αγωγή του πολίτη 

o 2ο επίπεδο: Επιτυχία και μετάβαση 

 Ποσοστά Εγκατάλειψης του σχολείου 

 Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

 Συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

o 3ο επίπεδο: Παρακολούθηση της σχολικής εκπαίδευσης 

 Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης 

 Συμμετοχή των γονέων 

o 4ο επίπεδο: Πόροι και δομές 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

 Ποσοστά συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση 

 Αριθμός μαθητών ανά Η/Υ 

 Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 
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Ο καθορισμός και η χρήση των δεικτών ποιότητας επιτρέπουν την σύγκριση 

στοιχείων ως προς τη λειτουργία εκπαίδευσης ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  Σύνοδος του Βερολίνου (2003) 

Στην ανακοίνωση της Συνόδου προσδιορίστηκαν μεταξύ άλλων οι δράσεις της 

διασφάλισης ποιότητας: 

o Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυμάτων που 

εμπλέκονται στην διαδικασία. 

o Αξιολόγηση προγραμμάτων ή ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνει εσωτερική 

αξιολόγηση, εξωτερική επισκόπηση, συμμετοχή των φοιτητών στη 

διαδικασία και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. 

o Σύστημα αναγνώρισης, πιστοποίησης, διεθνή συνεργασία και συμμετοχή 

σε δίκτυα. 

  Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζει όλα τα κράτη μέλη και τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

Καθώς η υψηλή ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης εξοπλίζει τους φοιτητές 

με γνώσεις και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για επιτυχημένη 

καριέρα μετά την αποφοίτηση. Κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα θα πρέπει να 

έχει εγκαταστήσει ένα απαιτητικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

αξιολογημένο από Γραφεία Διασφάλισης Ποιότητας.  

Το 2006 η Ευρωπαϊκή επιτροπή υιοθέτησε την σύσταση για περαιτέρω  

συνεργασία στην διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση η οποία 

προωθεί την χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Οδηγιών (ESG) . 

Ακολούθως, το 2009 η Ευρωπαϊκή επιτροπή έθεσε τους στρατηγικούς 

στόχους για την Ευρώπη του 2020 στον τομέα της  εκπαίδευσης. Ένας εκ των 
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βασικότερων στόχων που τέθηκαν ήταν η αύξηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.  

Στρατηγικοί Στόχοι: 

o Ο δείκτης εγκατάλειψης των σπουδών στην εκπαίδευση για μαθητές από 

18 έως 24 ετών θα πρέπει να είναι μικρότερος του 10%. 

o Το 40% του πληθυσμού ηλικίας 30 έως 34 ετών θα πρέπει να κατέχει 

πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης. 

o Το 95% των παιδιών τεσσάρων ετών να συμμετέχει στην προσχολική 

εκπαίδευση. 

o Το ποσοστό αποτυχίας στα Μαθηματικά, την Ανάγνωση και τις φυσικές 

επιστήμες να είναι κάτω του 15%. 

o Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης να 

φτάσει το 82%. 

o Η συμμετοχή των ενηλίκων στην δια βίου μάθηση να φτάσει το 15%. 

 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG)   

Στόχος της έκδοσης Ευρωπαϊκών Προτύπων και Οδηγιών (ESG) για την 

διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση  είναι η κοινή 

κατανόηση της διασφάλισης ποιότητας ανάμεσα σε όλες τις χώρες στην 

Ευρωπαϊκή περιοχή ανώτατης εκπαίδευσης (European Higher Education 

Area-EHEA) και όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders). 

Το Ευρωπαϊκό Προτύπων και Οδηγιών (ESG) είναι ένα σύνολο 

προδιαγραφών και οδηγιών για την εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση της 

ανώτατης εκπαίδευσης. Το ESG δεν είναι προδιαγραφές για την ποιότητα 

ούτε περιγραφή της εφαρμογής των διεργασιών διασφάλισης ποιότητας. 

Παρέχει σημαντικές οδηγίες για την επιτυχή απόκτηση ποιότητας και 

μαθησιακού περιβάλλοντος στην ανώτατη εκπαίδευση.  

http://www.eqar.eu/
http://www.eqar.eu/
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Το ESG επικεντρώνεται στην διασφάλιση της ποιότητας των διεργασιών 

σχετιζόμενων με την διδασκαλία και την μάθηση, το μαθησιακό περιβάλλον, 

την έρευνα και την καινοτομία. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού χώρου ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητες των ιδρυμάτων όσον αφορά στο είδος των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων (εξ αποστάσεως, μερικής ή ολικής φοίτησης κ.ο.κ.). 

  European Quality Assurance Register (EQAR) for higher education 

Ο European Quality Assurance Register (EQAR) είναι ένας ανεξάρτητος 

οργανισμός ο οποίος διαχειρίζεται την εγγραφή των γραφείων διασφάλισης 

ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των εθνικών 

συνόρων των κρατών μελών. Τα ανωτέρω γραφεία διασφάλισης ποιότητας 

πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Προτύπου (ESG). 

 

3.2 Η ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

3.2.1 Σουηδία 

Για την πραγματοποίηση των στόχων που έχει θέσει η Σουηδική κυβέρνηση στον 

τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν οι 

προσπάθειες για αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας. Για την 

επίτευξη της υψηλής ποιότητας στην εκπαίδευσης τα πανεπιστήμια και τα κολέγια 

έχουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία να δομήσουν μόνα τους τις δραστηριότητες 

που απαιτούνται. Αποτέλεσμα της αυτονομίας αυτής είναι η κεντρική κυβέρνηση να 

πάρει τον ρόλο της επίβλεψης και της παρακολούθησης αλλά και της αξιολόγησης 

των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.  

Επιπρόσθετα στην προσπάθεια αύξησης της ποιότητας της εκπαίδευσης έχει 

ενισχυθεί από την κυβέρνηση η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα 

των προγραμμάτων εκείνων που αφορούν σε κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και 

θεολογικές σπουδές. 

Επιπλέον μέτρα για την βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 

εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εισαγωγής των μαθητών στην 

http://www.eqar.eu/
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ανώτατη εκπαίδευση. Τα νέα κριτήρια επιλογής που θεσπίστηκαν το 2011 είναι 

αυστηρότερα και πιο απαιτητικά για τους μαθητές.  

 

 

Πίνακας 2 Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην Σουηδία και στην 

ΕΕ (πηγή: Eurostat) 

Ο δείκτης εγκατάλειψης σπουδών για τις ηλικίες 18 έως 24 ετών στη Σουηδία για το 

2016 ανέρχεται στο 7,4% έναντι 10,7% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ των 28, ενώ 

αντίστοιχα τα ποσοστά ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο είναι 51% και 39,1%. (Πίνακας 2 και 3) 

Διαπιστώνεται ότι οι επιδόσεις του συστήματος εκπαίδευσης στη Σουηδία 

υπερκαλύπτουν ήδη τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και είναι από 

τις καλύτερες μεταξύ των κρατών μελών. 
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Πίνακας 3 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Σουηδία και στην ΕΕ των 28. (πηγή: Eurostat) 

Το ποσοστό απασχόλησης με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των 

σπουδών τους είναι εξαιρετικό και ανέρχεται στο 91,4% με τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυμαίνεται για το ίδιο έτος στο 82,8%.(Πίνακας 4) 

 

Πίνακας 4: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Σουηδία και στην ΕΕ 

των 28. (Πηγή: Eurostat) 



83 
 

 

3.2.2 Φινλανδία 

Όσον αφορά στον στόχο για την αύξηση της ποιότητας της Ανώτατης εκπαίδευσης 

στην Φινλανδία, όπως και στη Σουηδία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αναλάβει 

την αυτονομία αλλά και την ευθύνη δράσης. Η κυβέρνηση και εδώ αρκείται στο ρόλο 

του παρατηρητή και επιπλέον διενεργεί μέσω του Φινλανδικού συμβουλίου 

αξιολόγησης εξωτερικές αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων τους και των 

συστημάτων ποιότητας που διαθέτουν. 

Ωστόσο, η οικονομική κρίση στην χώρα έχει επηρεάσει με ποικίλους τρόπους και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κύριο επακόλουθο η μείωση που παρατηρείται τα 

τελευταία 5 χρόνια στην απασχόληση των ατόμων ηλικίας 20-34 ετών κάτι που 

προβληματίζει σοβαρά τις Φινλανδικές αρχές. 

Επιπρόσθετα, μειώθηκαν τα παρεχόμενα από το κράτος κονδύλια σε όλα τα 

Πανεπιστήμια της χώρας. Το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι προέβη σε δραστική μείωση 

του προσωπικού απομακρύνοντας 1000 από τους 7000 εργαζόμενους σε αυτό. Το 

Πανεπιστήμιο του Τάμπερε προσανατολίζεται σε συγχώνευση λειτουργιών για να 

ανταπεξέλθει στις εν λόγω μειώσεις.  

Παρά τις περικοπές, κύριος στόχος της Φινλανδίας είναι τα Πανεπιστήμια να γίνουν 

πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά. Το στοίχημα για την ανώτατη εκπαίδευση είναι 

αν οι επιδόσεις του στόχου αύξησης της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας θα υπερκαλύψουν τις επιπτώσεις της επιβολή περικοπών στις 

χρηματοδοτήσεις των Πανεπιστημίων. 

Τα αποτελέσματα των δύο υπό παρατήρηση δεικτών για την Φιλανδία είναι καλύτερα 

από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών για της ηλικίες 18 έως 24 είναι για το έτος 2016 

στην Φινλανδία 7,9% έναντι 10,7 στην ΕΕ των 28. Παράλληλα, ο δείκτης ατόμων 

ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Φινλανδία ανερχόταν το 

2016 στο 46,1% και στην ΕΕ των 28 στο 39,1%. Και οι δύο δείκτες κυμαίνονται ήδη 
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σε επίπεδα καλύτερα από τους τεθέντες στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για το έτος 

2020. (Πίνακες 5 και 6) 

 

Πίνακας 5: Πίνακας 2.4: Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην 

Φινλανδία και στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

 

Πίνακας 6: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Φινλανδία και στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 
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Το ποσοστό απασχόλησης με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των 

σπουδών τους είναι κατώτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,8%) 

και ανέρχεται στο 80,4%. (Πίνακας 7) 

 

Πίνακας 7: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Φινλανδία και στην 

ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

3.2.3 Εσθονία 

Από το 2011 γίνονται μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση στην Εσθονία με 

στόχο την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Κεντρικός άξονας της 

μεταρρύθμισης είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και πώς αυτή θα 

επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση. Επιπλέον για την αύξηση της ποιότητας έχουν 

αλλάξει τα κριτήρια εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Ο δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών για της ηλικίες 18 έως 24 για το έτος 2016 είναι 

στην Εσθονία 10,9% πολύ κοντά στον μέσο όρο της  ΕΕ των 28 (10,7%). Ο δείκτης 

ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο ανερχόταν το 2016 

στο 45,4% και στην ΕΕ των 28 στο 39,1%. (Πίνακες 8 και 9) 
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Πίνακας 8: Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην Εσθονία και στην 

ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

Πίνακας 9: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Εσθονία και στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

Το ποσοστό απασχόλησης με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των 

σπουδών τους είναι πολύ κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,8%) και 

ανέρχεται στο 80,4%. (Πίνακας 10) 
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Πίνακας 10: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Εσθονία και στην ΕΕ 

των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

3.2.4 Πορτογαλία 

Ο δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών για της ηλικίες 18 έως 24 στην Πορτογαλία 

παρουσιάζει τα τελευταία 15 χρόνια τεράστια μείωση και για το έτος 2016 ανέρχεται 

στο 15%. Αν συνεχιστεί ο ρυθμός μείωσης του ποσοστού αυτού τότε πολύ σύντομα 

θα φτάσει τόσο τον μέσο όρο της  ΕΕ των 28 (10,7%) όσο και τον στρατηγικό στόχο 

του 10% μέχρι το 2020. (Πίνακας 11) 

 Ο δείκτης ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο αυξάνεται 

και αυτός σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το 2016 ανερχόταν στο 34,6% και στην 

ΕΕ των 28 στο 39,1%. (Πίνακας 12) 
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Πίνακας 11: Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην Πορτογαλία και 

στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

Πίνακας 12: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Πορτογαλία και στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

Το ποσοστό απασχόλησης με τριτοβάθμια εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των 

σπουδών τους είναι κατώτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,8%) 

και ανέρχεται στο 77,8%. Ωστόσο τα τελευταία πέντε χρόνια φαίνεται να υπάρχει 

σταθερή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας στην Πορτογαλία η οποία αν συνεχιστεί, τα 

ποσοστά απασχόλησης θα φτάσουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.(Πίνακας 13) 
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Πίνακας 13: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Πορτογαλία και στην 

ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

Το κυριότερο πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζει η Πορτογαλία είναι η 

μετανάστευση στο εξωτερικό νέων με υψηλά προσόντα καθώς δεν είναι ελκυστική η 

αγορά εργασίας της Πορτογαλίας γι αυτούς. 

Το πρόβλημα αυτό μεγεθύνεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο 

στρατηγικό πλαίσιο διασύνδεσης της βιομηχανίας της χώρας και γενικότερα της 

αγοράς εργασίας με τα Πανεπιστήμια.   

 

3.2.5 Γερμανία 

Η Γερμανία είναι από τις χώρες που βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών από 

άτομα ηλικίας 18 έως 24. Συγκεκριμένα το 2016 το εν λόγω ποσοστό ανερχόταν στη 

Γερμανία στο 10,2% με μέσο όρο των χωρών της ΕΕ των 28 στο 10,7%.  
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Πίνακας 14: Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην Γερμανία και 

στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

 

Πίνακας 15: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Γερμανία και στην ΕΕ των 28. 

Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται σταθερά 

κάτω από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια 

μάλιστα παρατηρείται και η τάση αύξησης της διαφοράς των εν λόγω ποσοστών με 
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μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση στη 

Γερμανία. Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αλλά και όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γερμανίας είναι η είσοδος 

μεγάλου αριθμού μεταναστών στη χώρα, ειδικά το 2015 οι οποίοι υπολογίζονται σε 

1.000.000. (Πίνακας 15) 

 

 

Πίνακας 16: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Γερμανία και στην 

ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

Το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20 έως 34 ετών με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους, είναι από τα υψηλότερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέρχεται στο 93,1%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο 

(82,8%) της ΕΕ των 28.(Πίνακας 16) 

 

3.2.6  Ελλάδα 

Ο στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η επίτευξη ποσοστού 40% στα 

άτομα ηλικίας 30-34 ετών που κατέχουν τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο. Για τη 

χώρα μας το εν λόγω ποσοστό το 2009, έτος έναρξης εφαρμογής του στρατηγικού 

πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν στο 26,6% και ο επιμέρους στόχος που 
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τέθηκε για τη χώρα μας ήταν η επίτευξη ποσοστού 32% έως το 2020. Η επίδοση αυτή 

επιτεύχθηκε ήδη από το έτος 2013 (ποσοστό 34,9%)(Πίνακας 17). 

 

 

Πίνακας 17: Δείκτης Εγκατάλειψης Σπουδών Ηλικιών 18-24 στην Ελλάδα και 

στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

Το 2015 το ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ανήλθε στο 40,4% ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (38,7%), ενώ παράλληλα ξεπέρασε και τον συνολικό ευρωπαϊκό 

στόχο του 40%. Το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα μας βρισκόταν στο 

42,7%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ 28) που ήταν 39,1%.(Πίνακας 

18) 
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Πίνακας 18: Ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό 

επίπεδο στην Ελλάδα και στην ΕΕ των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 

 

Πίνακας 19: Ποσοστό απασχόλησης 1-3 χρόνια μετά το πέρας σπουδών, ατόμων 

ηλικίας 20-34 ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο στην Ελλάδα και στην ΕΕ 

των 28. (Πηγή: Eurostat) 

 Το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-34 ετών, με τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, 1-3 χρόνια μετά το πέρας των σπουδών τους είναι πολύ κατώτερο από 

τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82,8%) και ανέρχεται στο 55%. Ωστόσο τα 

τελευταία πέντε χρόνια φαίνεται να υπάρχει σταθερή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας 
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στην Ελλάδα η οποία αν συνεχιστεί για κάποια χρόνια ακόμα. τα ποσοστά 

απασχόλησης θα πλησιάσουν περισσότερο τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. (Πίνακας 19). 

Από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι η πολύ χαμηλή απασχόληση και 

η μετανάστευση ταλαντούχων και υψηλά καταρτισμένων νέων για αναζήτηση 

ελκυστικότερης αγοράς εργασίας. Σε κάποιους τομείς μάλιστα όπως τους τομείς της 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας διαπιστώνεται δυσκολία των ελληνικών 

εταιριών να βρουν καταρτισμένους νέους εργαζόμενους λόγω της διαρροής των 

τελευταίων προς το εξωτερικό.  

 

4. Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Lean Six 

Sigma-Συμπεράσματα 

4.1 Πίεση στα Πανεπιστήμια για Βελτίωση της Ποιότητας 

Λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση και 

την πολιτική της Ελληνικής Πολιτείας γίνεται προφανής η τάση για εστίαση στην 

αύξηση της Ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.   

Η δημιουργία θεσμικών οργάνων που θα αξιολογούν τη διασφάλιση της ποιότητας 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η αντίστοιχη δημιουργία εσωτερικών ομάδων από 

τα Πανεπιστήμια μαζί με την διοργάνωση εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων 

καταδεικνύουν την έμφαση που δίνεται πλέον στην ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Πέραν των ανωτέρω ο ανταγωνισμός μεταξύ των Πανεπιστημίων τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό έχει σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση διάφορων 

μεθόδων που αποδεικνύουν την στόχευσή τους στην αύξηση της ποιότητας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η προσπάθεια του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών να 

δείξει τον προσανατολισμό του στην Αριστεία, στην Καινοτομία και στην Επίδοση,  

αποφασίζοντας να εφαρμόσει διάφορα εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ώστε 

να δημιουργηθεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. 
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Το εν λόγω Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που 

έχει λάβει διάκριση Αριστείας και συγκεκριμένα το βραβείο «Committed to 

Excellence», σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM 

(European Foundation of Quality Management). 

Άλλες προσπάθειες για την καθιέρωση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 

αφορούν σε πιστοποιήσεις Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. 

Οι Papadimitriou et al. (2010) διερεύνησαν τις περιπτώσεις των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν στα πρότυπα ISO. Από 

την έρευνα προκύπτει η πιστοποίηση 34  τμημάτων πανεπιστημίων στα ISO 9001 και 

17025.  

Οι συγγραφείς μελέτησαν τις περιπτώσεις αυτές και διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία 

των πιστοποιήσεων πραγματοποιήθηκαν λόγω εξαναγκασμού από εξωτερικές πιέσεις 

π.χ. για λόγους συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα projects και κανονιστικές πιέσεις. 

Γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει αυξανόμενη πίεση προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών. Οι πιέσεις αυτές είτε 

προερχόμενες από την Πολιτεία, είτε από τον ανταγωνισμό και τους πελάτες των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ωθούν τα Πανεπιστήμια στην αναζήτηση των 

καταλληλότερων μεθόδων αύξησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

 

4.2 Η Εμπειρία Εφαρμογής της Μεθοδολογίας Lean Six Sigma για 

Βελτίωση της Ποιότητας στα Πανεπιστήμια  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζονται κάποιες διαπιστώσεις που 

αφορούν στα κίνητρα εφαρμογής των Πανεπιστημίων, τους παράγοντες ετοιμότητας, 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας αλλά και 

τα οφέλη εφαρμογής του Lean Six Sigma.  

Τα κίνητρα εφαρμογής αναλύονται σε σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας. Τα 

σημαντικότερα από αυτά είναι: 
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 Σύμφωνα με τους  Andrew et al. (2015), Anthony (2017), Anthony et al. 

(2017), Balzer et al. (2015), Montgomery (2017), Simons et al. (2013) η 

ανάγκη τα Πανεπιστήμια να ανταποκριθούν στις περικοπές και τις αλλαγές 

στην χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την αδυναμία τους να επιτύχουν 

αντίστοιχη αύξηση των διδάκτρων και μείωση του λειτουργικού κόστους. 

 Οι Anthony (2017), Balzer et al. (2015), Ramanan et al. (2014) επισημαίνουν 

την ανάγκη ανταπόκρισης των Πανεπιστημίων στις απαιτήσεις των 

σπουδαστών και των υπόλοιπων stakeholders όπως: 

o την αντιμετώπιση της μείωσης του ρυθμού αποφοίτησης. Montgomery 

(2017), Simons et al. (2013)  

o τον  χαμηλό δείκτη πρόσληψης των αποφοίτων που βρίσκεται στο 

25%, Ramanan et al. (2014) 

o την αντιμετώπιση της αύξησης του ποσοστού εγκατάλειψης σπουδών- 

Montgomery (2017) 

o την πίεση από τους φορείς της τοπικής κοινωνίας για συνεισφορά στην 

ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.  Montgomery 

(2017)  

o την απόκτηση εμπειριών για τους εργαζόμενους και τους φοιτητές- 

Anthony et al. (2017). 

 Άλλα κίνητρα εφαρμογής η επίτευξη των στρατηγικών στόχων και η επίτευξη 

αναγνώρισης από τους εξωτερικούς φορείς Anthony et al. (2017). 

Αρκετοί  συγγραφείς τονίζουν την ύπαρξη παραγόντων ετοιμότητας (readiness 

factors) οι οποίοι προσδιορίζουν συνολικά την ετοιμότητα ενός οργανισμού να 

εφαρμόσει μεθοδολογίες συνεχούς βελτίωσης Lean Six Sigma. Σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται αυτοί οι παράγοντες τότε οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου που 

εφαρμόζεται το Lean Six Sigma θα έχουν την τάση να μην αφομοιώσουν τις νέες 

διεργασίες και να επιστρέψουν στους παλιούς τρόπους και μεθόδους εργασίας τους. 
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Μάλιστα σημειώνεται ότι η μη κατάλληλη εφαρμογή του σταδίου εκπλήρωσης των 

παραγόντων ετοιμότητας περιγράφεται σαν ένας από τους κύριους παράγοντες 

αποτυχίας εφαρμογής του Lean Six Sigma. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες ετοιμότητας είναι: 

 Δέσμευση Διοίκησης και διάθεση πόρων. Είναι εξαιρετικά σημαντική η 

συνεχής στήριξη της Διοίκησης του οργανισμού και η διάθεση πόρων 

(υποδομές, προγράμματα λογισμικού) στην υλοποίηση των απαραίτητων 

projects. Antony (2014), Kang et al. (2014), Antony et al. (2012) Simons et al. 

(2013) Waterbaury (2015) Balzer et al. (2016) Ramasubramanian (2012)   

o Η Ηγεσία καθορίζει το όραμα κάθε οργανισμού. Θέτει της βάσεις για 

την καθιέρωση και εδραίωση της κουλτούρας της εταιρίας. Θεωρείται 

σημαντικός παράγοντας γιατί αυτή θα εμπνεύσει τους εργαζόμενους 

να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας τους και να 

υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές. Antony (2014), Ramasubramanian 

(2012). Οι πιο σημαντικές διαστάσεις στην εφαρμογή τέτοιων 

μεθοδολογιών όπως το Lean Six Sigma είναι η διαπίστωση και 

κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή, η αναθεώρηση κάποιων 

διεργασιών και πρακτικών και η παροχή της δυνατότητας στο 

προσωπικό να αξιολογήσει και να αλλάξει αυτές  τις πρακτικές. Kang 

et al. (2014) Balzer et al. (2016) Antony et al. (2012). 

o Σύνδεση της μεθοδολογίας Lean Six Sigma με την στρατηγική του 

Πανεπιστημίου. H επιλογή του πεδίου του Πανεπιστημίου αρχικής 

εφαρμογής της μεθοδολογίας των κατάλληλων projects είναι 

απαραίτητη έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί η μεθοδολογία με τους 

στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου . Ramasubramanian (2012) 

Antony (2014), Holmes et al. (2015), Jenicle (2008), Waterbaury 

(2015), Balzer et al. (2016).  Οι Holmes et al. (2015), Jenicle (2008) 

πιστεύουν ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας six sigma πρώτα στις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες των πανεπιστημίων που έχουν 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των επιχειρήσεων του τομέα 

υπηρεσιών, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και να δράσει ως 
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προοίμιο εφαρμογής και για τον ακαδημαϊκό χώρο των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θα προσφέρει εξοικείωση, εκπαίδευση, 

ενημέρωση για τα οφέλη που μπορεί να αντλήσει το πανεπιστήμιο και 

θα λειτουργήσει ως οδηγός εφαρμογής για την περαιτέρω εφαρμογή 

του στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες.  

 Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας Ramasubramanian (2012) Mitra,(2004), 

Goffnett (2004), Simons et al. (2013) Waterbaury (2015), Ho et al. (2006), 

Balzer et al. (2016) εκτιμά πως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η 

εκπαίδευση στην μεθοδολογία. Συγκεκριμένα είναι κρίσιμος παράγοντας η 

γνώση, σε κάποιο βαθμό, στατιστικής και κάποιων εργαλείων ποιότητας. Η 

εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά από τη Διοίκηση, τους champions των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και να καταλήγει στους φοιτητές και το προσωπικό. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης προτείνεται να είναι το Green Belt [Simons et al. 

(2013)]. Για να ξεπεραστούν ενδεχόμενες αντιστάσεις στην μάθηση 

στατιστικών εργαλείων προτείνεται εκτιμούν ότι ο τρόπος διδασκαλίας της 

μεθοδολογίας θα πρέπει αρχικά να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικά πεδία στα 

οποία είναι ήδη εξοικειωμένοι οι φοιτητές με κάποια στοιχεία της 

στατιστικής.  

 Η δια-λειτουργική και δια-τμηματική συνεργασία. [Simons et al. (2013), 

Balzer et al. (2016)] και η αποτελεσματική επικοινωνία στους οργανισμούς 

τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. [Antony et al. (2012)] 

 Ο οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με κύριο χαρακτηριστικό την εστίαση 

στους πελάτες. Η ύπαρξη πολυποίκιλων κατηγοριών πελατών (φοιτητές, 

απόφοιτοι, διοικητικό προσωπικό, γονείς, κράτος) των Πανεπιστημίων δίνει 

μεγάλη αξία στον παράγοντα αυτόν. [Antony (2014), Simons et al. (2013)]. 

 Η την συνολική εμπλοκή και δέσμευση όλου του προσωπικού στις διεργασίες 

βελτίωσης. [Simons et al. (2013) Balzer et al. (2016)]. 

Άλλοι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχημένη εφαρμογή θεωρούνται από τους 

συγγραφείς:  
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 Επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων. Θεωρείται σαν παράγοντας επιτυχίας 

εφαρμογής μεθοδολογιών συνεχούς βελτίωσης η επιλογή των πιο 

ταλαντούχων εργαζομένων στην διεκπεραίωση των σημαντικότερων projects 

υλοποίησης της μετάβασης. Antony (2014) 

 Η χρήση ξεκάθαρα καθορισμένων διεργασιών. Simons et al. (2013) 

 Η βασισμένη σε στοιχεία λήψη αποφάσεων. Simons et al. (2013) 

 Η ύπαρξη έμπειρου συντονιστή (fascilitator) έτσι ώστε να διευκολύνει την 

ροή του project και να παρέχει λύσεις στο προσωπικό που συμμετέχει όποτε 

απαιτείται. Waterbaury (2015) 

 Ο ξεκάθαρος καταμερισμός των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων.  

 Οι Balzer et al. (2016) ανωτέρω στην έρευνά τους τονίζουν ότι από την 

μελέτη εφαρμογής της φιλοσοφίας Lean στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

διαπίστωσαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιαιτερότητες της ανώτατης 

εκπαίδευσης οδήγησαν κάποιους συγγραφείς να πιστεύουν ότι η προσαρμογή 

πρέπει να έχει την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, θα πρέπει να προσαρμοστεί 

η οργάνωση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλοσοφία Lean 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση. 

Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οι 

συγγραφείς εντόπισαν κάποιες προκλήσεις-δυσκολίες που αντιμετωπίζονται. Αυτές 

μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το πεδίο εμφάνισής τους:   

  Διοίκηση-Λειτουργία & Κουλτούρα των  Πανεπιστημίων 

o Η απόλυτη και ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για εφαρμογή 

της μεθοδολογίας. Antony et al. (2012) Li et al (2017). 

o Έλλειψη πόρων Antony et al. (2012), Balzer et al. (2016), Kang et al. 

(2014) 

o Η έλλειψη κατανόησης του Lean Six Sigma και των πλεονεκτημάτων στην 

Διοίκηση Antony (2015) 
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o Η στρατηγική εφαρμογής της προσέγγισης Six Sigma δεν είναι  ξεκάθαρη 

στα ανώτατα στελέχη των Πανεπιστημίων. Antony et al. (2012).  

 Έλλειψη διασύνδεσης των projects συνεχούς βελτίωσης με τους 

στρατηγικούς στόχους των Πανεπιστημίων. Antony et al. (2012)  

 Η χρήση της μεθοδολογίας με πρόσχημα την βελτίωση της 

ποιότητας αλλά βασικό στόχο τη δικαιολόγηση μείωσης θέσεων 

προσωπικού. Balzer et al. (2016). 

o Η αρνητική διάθεση μερίδας του ακαδημαϊκού και του διοικητικού 

προσωπικού. Balzer et al. (2016), Davis et al. (2017).  

o Η βελτίωση της υπάρχουσας μεθοδολογίας και κουλτούρας εργασίας στα 

Πανεπιστήμια ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς στηρίζεται στην ατομική 

πρωτοβουλία και την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε απομονωμένες 

διεργασίες μη λαμβάνοντας υπόψη το όλο σύστημα.  Antony (2015), 

Antony et al. (2012) . 

o Η στεγανοποίηση μεταξύ των τμημάτων των Πανεπιστημίων -έλλειψη 

εξουσιοδότησης όταν το project ξεπερνούσε τα όρια του τμήματος και η 

προβληματική επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων των Πανεπιστημίων. 

Antony (2015), Antony eta al. (2012),  Davis et al. (2017). Ενσωμάτωση 

στην κουλτούρα του προσωπικού των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων η 

εξωστρέφεια, η εμπιστοσύνη και η αποδοχή. Antony et al. (2012).  

o Έλλειψη αναγνώρισης της προσπάθειας των εργαζομένων για εκπαίδευση 

και πιστοποίηση από τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους τους. 

Davis et al. (2017) 

o Έλλειψη σκέψης με επίκεντρο τις διεργασίες. Επακόλουθο είναι και ή 

έλλειψη ιδιοκτησίας των διεργασιών. Antony et al. (2012) Balzer et al. 

(2016) 

o Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η αυτονομία, αξίες θεμελιώδεις για όλους 

τους ακαδημαϊκούς χώρους παγκοσμίως. Balzer et al. (2016) 
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o Οι αλλαγές εμφανίζονται με αργό ρυθμό στην ανώτατη εκπαίδευση λόγω 

της γραφειοκρατίας, της παράδοσης, των ρυθμίσεων χρηματοδότησης και 

των αυστηρών πολιτικών που ακολουθούνται. Davis et al. (2017) 

o Η δέσμευση της Διοίκησης θεωρείται πάντα ως κρίσιμος παράγοντας 

επιτυχίας ενός six sigma project ωστόσο ο αυξημένος έλεγχος του project 

από αυτή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Διοίκηση μεταπηδά γρήγορα από το 

πρόβλημα στις λύσεις του χωρίς να ακολουθούν τα βήματα της 

μεθοδολογίας DMAIC  και εμποδίζοντας την όλη διεργασία επίλυσης του 

προβλήματος. Li et al (2017). 

 Μεθοδολογία 

o Ο προσδιορισμός των πελατών, των stakeholders και της φύσης του 

προϊόντος. Έλλειψη διαχωρισμού παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντος. 

(Η βελτίωση της ικανοποίησης των εξωτερικών πελατών κάποιες φορές 

είναι μικρότερης σημασίας από αυτής των εργαζομένων μέσα στο τμήμα) 

Antony (2015), Jenicke et al. (2008), Sunder (2016), Li et al (2017), Davis 

et al. (2017), Sunder (2016). 

o Ύπαρξη μεγάλη διακύμανσης. Σημαντικό ρόλο σε αυτό προκαλείται από 

την έντονη παρουσία στην εκπαίδευση του Ανθρώπινου παράγοντα 

(αύξηση πολυπλοκότητας, απρόβλεπτη η διαδικασία). Η ύπαρξη πολλών 

απρόβλεπτων και μη μετρήσιμων παραγόντων όπως π.χ το προσωπικό 

κίνητρο και η ψυχολογία των φοιτητών, προκαλούν δυσκολίες στην 

εφαρμογή της μεθοδολογίας στα Πανεπιστήμια Sunder (2016), Li et al 

(2017) Jenicke et al. (2008) Sunder (2016), Kang et al. (2014) 

o Η υιοθέτηση και τροποποίηση της ορολογίας που είναι προσαρμοσμένη 

στον κατασκευαστικό τομέα. Antony (2015), Antony et al. (2012), Sunder 

(2016) 

o Η ποσοτικοποίηση των χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης όπως το 

ενδιαφέρον των υποψηφίων, οι ικανότητες των φοιτητών, των καθηγητών, 
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τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους κ.ά. Antony (2015), Jenicke et al. 

(2008), Sunder (2016) 

o Δυσκολίες στην ανάλυση δεδομένων -Jenicke et al. (2008) Davis et al. 

(2017). Οι στατιστικές μέθοδοι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν καθώς τα 

συγκεντρωμένα μετρήσιμα δεδομένα είναι πάρα πολύ λίγα και οι αριθμοί 

μικροί.  

o Η υποτίμηση της προσπάθειας που απαιτείται με αποτέλεσμα οι 

προσπάθειες να μην ολοκληρώνονται με την επιτυχία που θα μπορούσαν 

να έχουν. Balzer et al. (2016) Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του 

προσωπικού η οποία κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητική και ογκώδης σε ύλη. 

Davis et al. (2017) Η υπερβολική αύξηση του φόρτου εργασίας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. Balzer et al. (2016). 

 Τα οφέλη από την εφαρμογή του Six Sigma στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι 

πολυποίκιλα και εντοπίζονται: 

 Στη Λειτουργία-Κουλτούρα του Οργανισμού 

o Παροχή δομημένου συστήματος για την επίλυση προβλημάτων. Εκμάθηση 

τεχνικών ανάλυσης ενός προβλήματος, χρήσης αντικειμενικών δεδομένων και 

πληροφοριών και αποφυγή της μεταπήδησης κατευθείαν στις λύσεις. Η χρήση 

τεχνικών και μοντέλων επίλυσης προβλημάτων συμβάλλουν σημαντικά στην 

επιτυχημένη εφαρμογή δραστηριοτήτων βελτίωσης διεργασιών.Davis et al. 

(2017) Zhao (2011), Kang et al. (2014)  Simons et al. (2013). 

o Αναγνώριση και καθιέρωση κρίσιμων δεικτών μέτρησης και Λήψη 

αποφάσεων βάση πραγματικών στοιχείων Zhao (2011) Simons et al. (2013). 

o Ανάπτυξη πνεύματος συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας με στόχο την όλο 

και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Ανάπτυξη υπηρεσιών-προϊόντων 

Burtner (2004), Zhao (2011). 

o Βελτιώνεται το οπτικό management σε όλο τον οργανισμό με την ύπαρξη 

συνεπούς πλάνου και τυποποιημένου τρόπου απεικόνισης πληροφοριών, 

ανακοινώσεων, απόδοσης, φοιτητών, αποτελεσμάτων, προγράμματος 
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μαθημάτων κ.α.  Kang et al. (2014) Αποτύπωση των διεργασιών μέσω χρήσης 

κατάλληλων εργαλείων σαν το SIPOC. Simons et al. (2013) 

o Με την χρήση σε όλο τον οργανισμό των καλύτερων πρακτικών επιτυγχάνεται 

η ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών. 

Kang et al. (2014) 

o Βελτίωση της παραγωγικότητας Burtner (2004), Kang et al. (2014) 

o Αύξηση του μεριδίου αγοράς Burtner (2004) 

o Αλλαγή κουλτούρας Burtner (2004) 

  Στο Προσωπικό του Οργανισμού 

o Έμφαση στην ομαδική εργασία Zhao (2011) Προώθηση της συνολικής 

εμπλοκής στην διαδικασία βελτίωσης όλων των Τμημάτων και όλων των 

εργαζομένων του Ιδρύματος. Simons et al. (2013) 

o Αύξηση, μεταξύ των εργαζομένων, της παραγωγικότητας και της 

ικανοποίησής τους από την εργασία.  Kang et al. (2014) 

o Ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων όπως ικανότητες 

στην επικοινωνία και ιδιαίτερα στην ομαδική εργασία. Davis et al. (2017) 

o Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των εργαζομένων σε Six Sigma Green Belt 

αναγνωρίστηκε από τους προϊσταμένους τους και αύξησε το κύρος τους. 

Davis et al. (2017) 

 Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών-stakeholders. 

o Επικέντρωση στους πελάτες των Πανεπιστημίων (μαθητές, γονείς, κοινωνία) 

Zhao (2011). 

o Παροχή της ικανότητας αναγνώρισης από τις αρχές ή απόκτησης 

πιστοποίησης. Simons et al. (2013). 
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o Με την μείωση τόσο των φυσικών αποθεμάτων όσο και αυτών των δεδομένων 

μειώνονται οι πιθανότητες πραγματοποίησης σφαλμάτων και κακοδιαχείρισης 

και έτσι αυξάνεται η ποιότητα των υπηρεσιών. Kang et al. (2014). 

o Βελτίωση του ποσοστού αποφοίτησης Burtner (2004). 

o Μείωση του χρόνου αποφοίτησης Burtner (2004). 

 Στην εξοικονόμηση πόρων 

o Με την σωστή προτεραιοποίηση των δραστηριοτήτων και τον 

αποτελεσματικό καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων επιτυγχάνεται βελτίωση  

των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις κατηγορίες των πελατών. Kang et al. 

(2014). 

o Μείωση του κόστους Burtner (2004) Ανεύρεση και περιορισμός της έκτασης 

των μη φανερών οικονομικών επιβαρύνσεων. Simons et al. (2013). 

o Μείωση των σφαλμάτων Burtner (2004), Balzer et al. (2016) Αύξηση των 

δυνατοτήτων του οργανισμού με την μείωση των αναμονών, του κόστους, των 

σφαλμάτων και των απωλειών χρόνου.  Kang et al. (2014). 

 

5. Μοντέλο Εφαρμογής της Μεθοδολογίας Six Sigma για τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα 

5.1 Αξιοποίηση της Σωρευμένης Εμπειρίας Εφαρμογής του Lean Six 

Sigma  στο Εξωτερικό από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια  

 

Καθώς η μεθοδολογία Lean Six Sigma εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση στο εξωτερικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από  τα 

ελληνικά Πανεπιστήμια σαν απάντηση στην όλο και αυξανόμενη πίεση για αύξηση 

της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε 

ότι υπάρχει πολυποίκιλη συσσωρευμένη  εμπειρία, η αξιοποίηση της οποίας θα 
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βοηθούσε τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα να εφαρμόσουν την 

μεθοδολογία Lean Six Sigma με επιτυχία. 

Παράλληλα, οι προσπάθειες πρακτικής εφαρμογής της μεθόδου σε Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τα αντίστοιχα ελληνικά έτσι ώστε να 

προσπεραστούν αστοχίες και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν στις προσπάθειες 

αυτές αλλά και να χρησιμοποιηθούν οι όποιες επιτυχημένες πρακτικές εφαρμογής  

είναι ταιριαστές με τις ιδιομορφίες των αντίστοιχων ελληνικών οργανισμών.  

Μία τέτοια προσπάθεια εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six Sigma σε μεγάλη 

κλίμακα έχει αποτυπωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από τους  Svensson, Jiju Antony, 

Ba-Essa, Bakhsh και Albliwi (2015). Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε  στο 

Πανεπιστήμιο King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) στην 

Σαουδική Αραβία. Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε με σκοπό την βελτίωση των 

διεργασιών των διοικητικών υπηρεσιών του ανωτέρω Πανεπιστημίου.  

Τα στάδια εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six Sigma στο εν λόγω Πανεπιστήμιο 

παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα της ανασκόπησης της 

βιβλιογραφίας καθώς μεγάλο μέρος των οποίων παρατηρήθηκαν και στην υπόψη 

εφαρμογή.  Για το λόγο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η ανωτέρω προσπάθεια 

συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό την αποκτηθείσα εμπειρία στην εφαρμογή του Lean 

Six Sigma στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

 

5.2 Η Περίπτωση  Εφαρμογής του Lean Six Sigma στο Πανεπιστήμιο 

KAUST 

Το 2011 το Πανεπιστήμιο King Abdullah University of Science and Technology 

(KAUST) ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean 

Six Sigma. Για την εφαρμογή του προγράμματος επιλέχθηκαν οι Διοικητικές 

Υπηρεσίες του εν λόγω Πανεπιστημίου καθώς κρίθηκε ότι αυτές επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την επίτευξη του κύριου έργου του Πανεπιστημίου στην έρευνα και 

την εκπαίδευση.. Το εγχείρημα ήταν μεγάλο και περιλάμβανε την εκπαίδευση 

σημαντικού μέρους του προσωπικού του σε Green Belt και Yellow Belt καθώς και 
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την διεξαγωγή, σε πρώτη φάση, 25  project που ολοκληρώθηκαν το 2ο έτος του 

προγράμματος. 

5.2.1 Σχεδιασμός του Προγράμματος 

Η μεθοδολογία Lean Six Sigma επιλέχθηκε καθώς: 

 Αποτελεί δομημένη προσέγγιση με εστίαση στη λήψη αποφάσεων στηριγμένη 

σε δεδομένα. 

 Δίνει έμφαση στον προσδιορισμό των πελατών, εσωτερικών και εξωτερικών. 

 Καθιερώνει τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών 

στηριγμένη σε ποσοτικά δεδομένα. 

Η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάποιας γενικά 

αποδεκτής μεθοδολογικής προσέγγισης ή πλαισίου εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε με 

αυτοσχέδιο σχεδιασμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Πανεπιστημίου ο οποίος 

περιελάμβανε: 

 Καθορισμό της συντονιστικής ομάδας- πυρήνα του προγράμματος. 

 Απόκτηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

 Πραγματοποίηση σεμιναρίων εξοικείωσης της Διοίκησης. 

 Εκπαίδευση της συντονιστικής ομάδας στο επίπεδο Green Belt. 

 Εκπαίδευση προσωπικού στο επίπεδο Green Belt. 

 Project coaching. 

 Επιλογή των αρχικών project. 

 Επικοινωνία-ενημέρωση όλου του Οργανισμού για το εγχείρημα. 

 

5.2.2 Κίνητρα Εφαρμογής 
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Τα κίνητρα για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ήταν η βελτίωση των διεργασιών των 

διοικητικών λειτουργιών του Πανεπιστημίου έτσι ώστε να παρέχουν αποτελεσματικές 

και αποδοτικές υπηρεσίες στους πελάτες του Οργανισμού. Στους πελάτες 

συγκαταλέγονται τόσο οι φοιτητές, όσο και το ακαδημαϊκό και το διοικητικό 

προσωπικό. Επιπλέον κίνητρα ήταν: 

 Η ενεργοποίηση ενός πελατο-κεντρικής προσέγγισης όλων των λειτουργιών 

των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. 

 Η παροχή στους εργαζόμενους κατάλληλης μεθόδου έτσι ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα εκκίνησης προγραμμάτων βελτίωσης διεργασιών. 

 Η αύξηση της ποιότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών από την 

διοικητική υποστήριξη του οργανισμού.  

 

5.2.3 Προετοιμασία του Προγράμματος- Παράγοντες ετοιμότητας 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 και σπόνσορας ήταν ο Διευθυντής του Τμήματος IT 

υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.  

5.2.3.1 Δέσμευση της Διοίκησης 

Σε όλες τις περιπτώσεις ευρείας κλίμακας εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six 

Sigma είναι απαραίτητη η δέσμευση της Διοίκησης. Στην περίπτωση του 

Πανεπιστημίου KAUST αυτό επιτεύχθηκε καθώς η Διοίκηση του Πανεπιστημίου 

στήριξε την προσπάθεια τόσο με τη διάθεση πόρων όσο και με την ευθυγράμμιση της 

μεθοδολογίας με τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.  

Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι πτυχές της μεθοδολογίας Lean Six Sigma, οι 

δυνατότητες και τα πιθανά οφέλη πριν την έναρξη του προγράμματος 

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια εξοικείωσης με την μεθοδολογία.  

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και προκειμένου να τονισθεί η 

σημασία όλων των project αλλά και γενικότερα η αξία των πρωτοβουλιών για συνεχή 

βελτίωση, η Διοίκηση του ΙΤ τμήματος παρακολουθούσε την ανασκόπηση δύο 

project σε εβδομαδιαία βάση. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε και ο συνεχής 
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συντονισμός των προσπαθειών βελτίωσης με το Lean Six Sigma και τους στόχους 

του οργανισμού.   

  Η δέσμευση της Διοίκησης αποδεικνύεται με ποικίλους τρόπους και με τη 

πραγματοποίηση  σημαντικών δράσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος όπως: 

 Τη μέριμνα για εξοικείωση όλου του οργανισμού με την μεθοδολογία για 

μείωση της αντίστασης.  

 Το όραμα για ενσωμάτωση στην κουλτούρα του οργανισμού της κατανόησης 

της ανάγκης για αλλαγή.  

 Τη μετάδοση σε όλο το προσωπικό της λογικής καθιέρωσης της μεθοδολογίας 

σαν το καθολικό κοινό πρόγραμμα βελτίωσης των διεργασιών του 

οργανισμού. 

 Τη διασύνδεση του προγράμματος Lean Six Sigma και των επιχειρησιακών 

διεργασιών με τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου. 

 Τη διαφήμιση σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου του προγράμματος 

εκπαίδευσης στη μεθοδολογία Lean Six Sigma. 

 Τη διευκόλυνση του προσωπικού για εξωτερική πιστοποίηση σε επίπεδο green 

belt από το British Quality Foundation. 

 Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων.  

o Πρόσληψη master black belt. 

o Για την ενημέρωση του προσωπικού και την κατανόηση της 

φιλοσοφίας της μεθοδολογίας και των αιτιών χρησιμοποίησης.  

o Για την εκπαίδευση μεγάλου μέρους των εργαζομένων σε διάφορα 

επίπεδα του Lean Six Sigma.  

o Προμήθεια του εκπαιδευτικού υλικού. 
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5.2.3.2  Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία 

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε δωρεάν στο προσωπικού του Πανεπιστημίου από  

τον master black belt. Οι πλήρους απασχόλησης εργαζόμενοι ήταν ελεύθεροι να 

επιλέξουν το επίπεδο εκπαίδευσής τους μεταξύ green και yellow belt. Από τους  

περίπου 2000 εργαζόμενους εκπαιδεύτηκαν: 

 350 στην γνώση των βασικών αρχών του Lean Six Sigma. 

 200 στο επίπεδο του yellow belt 

 230 στο επίπεδο του green belt 

 7 στο επίπεδο του black belt. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπέδου yellow belt είχε διάρκεια τέσσερις μισές 

εργάσιμες ημέρες και επικεντρώθηκε σε εργαλεία βελτίωσης διεργασιών όπως CTQ's, 

value adding activities, flow charts, scatter diagrams, Statistical Process Control 

(SPC), SIPOC, pareto charts, sampling, 5's, Kano model, sigma cores.  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπέδου green belt είχε διάρκεια 5 ολόκληρες εργάσιμες 

ημέρες. Προαπαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση αυτού 

του επιπέδου ήταν η βασική γνώση στατιστικής, βασικές ικανότητες project 

management και προηγμένες γνώσεις στη χρήση του excel. 

H εκπαίδευση επιπέδου green belt περιελάμβανε μεγαλύτερη εμβάθυνση στα 

εργαλεία της  yellow belt εκπαίδευσης CTQ's, SIPOC και επιπλέον μετρήσεις 

εισερχόμενων και εξερχόμενων (X's, Y's), project risk management, process maping 

με χρήση του λογισμικού ARIS, συλλογή δεδομένων, υπολογισμό χρονικών κύκλων, 

μεγέθη δειγματοληψιών, SPC charts, process capability analysis, interrelationship 

diagrams, Isikawa diagrams, τεστ υποθέσεων, root cause analysis και change 

management.  

Μετά το πέρας του course πραγματοποιούνταν online εξετάσεις και στη συνεχεία, 

εφόσον οι εκπαιδευόμενοι ολοκλήρωναν επιτυχώς ένα DMAIC project η εταιρία τους 

απένεμε εσωτερικό πιστοποιητικό  green belt. Εφόσον ήταν επιθυμία του προσωπικού 
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το Πανεπιστήμιο διευκόλυνε και την εξωτερική πιστοποίηση από το British Quality 

Foundation.  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπέδου black belt είχε διάρκεια 12 ολόκληρες 

εργάσιμες ημέρες και στηριζόταν στο πρόγραμμα green belt με εστίαση σε πιο 

προηγμένες γνώσεις στατιστικής και  change management. Περιελάμβανε μεταξύ 

άλλων εκπαίδευση στα εργαλεία ποιότητας special cause analysis, δεδομένα μη 

κανονικής κατανομής, I-charts, box cox charts, επιλογή control charts, sigma shifts, z-

test, t-test, x
2
 , ANOVA, μη παραμετρικά τεστ, γραμμική παλινδρόμηση. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου δεν ήταν ανοιχτό για όλους τους 

εργαζομένους. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από τον master black belt σε 

συνεργασία με τους προϊσταμένους τους. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ήταν 

η επιτυχής συμμετοχή σε δύο green belt project, η εξωτερική πιστοποίηση σε επίπεδο 

green belt, η σχετικότητα της θέσης εργασίας του και η διοικητική υποστήριξη για 

διαρκή συμμετοχή σε προγράμματα βελτίωσης διεργασιών. 

 

5.2.3.3 Κατάλληλη επιλογή των project. 

Αρχικά η επιλογή των project έγινε με γνώμονα την εφικτότερη επιτυχή ολοκλήρωσή 

τους, λαμβάνοντας υπόψη την απειρία του εμπλεκόμενου προσωπικού.  

Τα πρώτα project επιλέχθηκαν έτσι ώστε οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι να 

εξασκήσουν την νεοαποκτηθείσες ικανότητες. Σταδιακά, καθώς η αυτοπεποίθηση και 

οι ικανότητες του προσωπικού αυξάνονταν, τα project γίνονταν ολοένα και πιο 

σύνθετα και απαιτούσαν περισσότερη προσπάθεια. 

Τα κριτήρια επιλογής σχετίζονταν με: 

 Την εμπειρία και την εκπαίδευση των μελών της ομάδας six sigma. 

 Την διαθεσιμότητα δεδομένων. 

Τομείς που επικεντρώθηκαν τα πρώτα project ήταν το helpdesk καθώς και οι 

διεργασίες που χρησιμοποιούσαν πόρους και εργαλεία IT καθώς στους τομείς αυτούς 

υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα δεδομένα. 
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Η επιλογή των πρώτων προγραμμάτων έγινε έτσι ώστε ο στόχος των πρώτων 

προσπαθειών εφαρμογής ης μεθοδολογίας να είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων- 

ελαττωμάτων. Επιλογή project με στόχο την βελτίωση θα ακολουθούσε σε επόμενα 

στάδια όταν η εμπειρία και οι δυνατότητες του συμμετέχοντος προσωπικού θα 

βρισκόταν στο κατάλληλο επίπεδο. 

 

5.2.4 Εφαρμογή του Προγράμματος-Προκλήσεις Εφαρμογής 

Η απειρία και η ανάγκη για πρακτική εξάσκηση στην μεθοδολογία είχε σαν 

αποτέλεσμα την διάθεση και κατανάλωση άφθονου χρόνου προκειμένου να 

ολοκληρωθούν τα πρώτα project. Στη συνέχεια ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της 

κάθε ομάδα για την ολοκλήρωση των six sigma project μειώθηκε σταδιακά.  

Επιπλέον παρατηρήθηκε παρόρμηση πολλών project sponsors για άμεσα 

αποτελέσματα κάτι που τελικά αντιμετωπίσθηκε από τον master black belt του 

προγράμματος ο οποίος ήταν έμπειρος στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Lean six 

sigma και έτσι μετέδωσε στους εμπλεκόμενους την απαραίτητη υπομονή και τον 

χρόνο που χρειάζεται έτσι ώστε η μέθοδος για να εμφανίσει τα αποτελέσματά της. 

Το κομμάτι των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζονταν κατά τη 

διάρκεια των project αντιμετωπιζόταν από τον master black belt με επιτυχία στο 

πλαίσιο του project coaching.  

Η χρησιμοποίηση των κατάλληλων εργαλείων ποιότητας αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός lean six sigma project. Στο 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου KAUST η επιλογή των εργαλείων γινόταν από τον 

επικεφαλή κάθε project με την βοήθεια του master black belt. 

Τα εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιήθηκαν:  ήταν Business Process Mapping, 

VSM, SPC charts, SIPOC, 5S, Voice of the Customer, Translation Matrix, 

Operational Definitions, sigma calculations, FMEA, CTQ’s,Gauge R&R, scatter 

plots, house of quality, Affinity Diagram, 5s, 5 whys, A3 report and error-proofing. 

Συχνότερη εφαρμογή παρουσίασαν τα Fishbone, SIPOC και Voice of the Customer 

με συμμετοχή τουλάχιστον στο 70% των project. 



112 
 

Τα πρώτα προγράμματα έκαναν χρήση κυρίως εργαλείων ποιότητας της 

μεθοδολογίας Lean και επιπλέον κάποιων εργαλείων διαχείρισης δεδομένων, καθώς 

προτεραιότητα του προγράμματος ήταν τα projetc να εστιάζουν  στην ανάλυση 

δεδομένων. 

Σταδιακά και καθώς, μαζί με την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού 

επιλέγονται όλο και πολυπλοκότερα project, θα αυξηθεί και η χρήση πιο σύνθετων 

αναλυτικών και στατιστικών εργαλείων ποιότητας. 

 

5.2.5  Απολογισμός- Οφέλη εφαρμογής μετά το πέρας του αρχικού σταδίου του 

προγράμματος 

 Γενικά το εγχείρημα εφαρμογής της μεθοδολογίας Lean Six Sigma σε ευρεία 

κλίμακα στο ανωτέρω Πανεπιστήμιο κρίθηκε ότι ήταν επιτυχημένο. Αμέσως μετά το 

αρχικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση άλλων 40 project σε διάφορα 

τμήματα του Πανεπιστημίου (Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικό τμήμα, 

τμήμα ΙΤ).  

Στα οφέλη συγκαταλέγονται: 

 Η βελτίωση διεργασιών του Πανεπιστημίου έτσι ώστε η λειτουργία τους να 

είναι πιο αποδοτική και αποτελεσματική. 

 Διασπορά των επιτυχημένων αποτελεσμάτων και αύξηση της ζήτησης για νέα 

project εντός της εταιρίας. 

 Η καθιέρωση μεθόδου για όλα τα προγράμματα αλλαγών-βελτίωσης στο 

μέλλον. 

 Η αύξηση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού. 

 Με τις προγραμματισμένες ανασκοπήσεις στην Διοίκηση επιτεύχθηκε η 

αύξηση του αισθήματος συνεισφοράς των εργαζομένων στον οργανισμό και 

παράλληλα η ενίσχυση των  επιχειρησιακών ικανοτήτων τους. 
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 Η σταδιακή ενσωμάτωση στην κουλτούρα του οργανισμού της ανάγκης για 

αλλαγή-βελτίωση. 

 

5.2.6  Επόμενο Στάδιο Εφαρμογής 

Θεωρείται ότι το πρόγραμμα έχει ξεπεράσει το αρχικό στάδιο εφαρμογής και έχει 

εισέλθει πλέον στη φάση ωριμότητας. Η μεθοδολογία Lean Six Sigma παραμένει να 

είναι η πλατφόρμα προσέγγισης για την βελτίωση των διεργασιών όλου του 

Πανεπιστημίου. Το προσωπικό εμπλέκεται πλέον σε όλο και πολυπλοκότερα projects 

και κάνει χρήση πιο σύνθετων στατιστικών εργαλείων. 

Πρόκληση του προγράμματος είναι η σταθερότητα εφαρμογής στον χρόνο. Για το 

λόγο αυτό κρίνονται  κρίσιμες οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

 Η εμφύσηση της κουλτούρας της ιδιοκτησίας των διεργασιών.  

 Η επίβλεψη και η παρακολούθηση της αποδοτικότητας όλων των διεργασιών 

του Πανεπιστημίου μαζί με αυτές των ολοκληρωμένων projects. 

 Η καθιέρωση Key Performance Indicators. 

 Η καθιέρωση διαχείρισης και περιοδικής ανασκόπησης κάθε διεργασίας. 

 Η συνέχιση της εκπαίδευσης του προσωπικού στην μεθοδολογία. 

 Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των green belt project έτσι ώστε να 

διαρκούν τρεις με έξι μήνες. 

Στόχος του προγράμματος είναι η σταδιακή εξάπλωσή του σε όλα τα τμήματα των 

Διοικητικών υπηρεσιών και στη συνέχεια η εφαρμογή του και στον ακαδημαϊκό 

τομέα του Πανεπιστημίου και τους τομείς έρευνας. 

Η εκτεταμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας στο Πανεπιστήμιο KAUST ενσωματώνει 

την πλειοψηφία των συμπερασμάτων της βιβλιογραφίας όσον αφορά κυρίως στους 

παράγοντες ετοιμότητας.  
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Καθώς ο ρόλος των παραγόντων αυτών είναι κρίσιμος στην επιτυχή εφαρμογής του 

Lean Six Sigma το πρόγραμμα εφαρμογής στο εν λόγω Πανεπιστήμιο θα μπορούσε  

να αποτελέσει οδηγό για την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε αντίστοιχα ελληνικά 

Πανεπιστήμια. 

Ο τρόπος με τον οποίων αξιοποιήθηκε η δέσμευση της Διοίκησης, η διαφήμιση του 

προγράμματος, η προσπάθεια ενσωμάτωσης της ανάγκης για αλλαγή στην κουλτούρα 

του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκατοντάδων εργαζομένων από έναν 

μόνο master black belt, η κατάλληλη επιλογή του εμπλεκόμενου προσωπικού και η 

αρχική έναρξη του προγράμματος από τις Διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

με προσεκτικά επιλεγμένα project, εκτιμάται ότι ταιριάζουν με τις ιδιαιτερότητες των 

ελληνικών Πανεπιστημίων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για την 

επιτυχημένη εφαρμογή του Lean Six Sigma.  
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