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Περίληψη 
Η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών επέφερε  τον έντονο ανταγωνισμό 

των εταιριών που παρέχουν τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Η επιβίωση 

και η κερδοφορία των εταιριών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον κρίνεται πλέον από 

την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάγκη για Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας  στις εταιρίες  είναι επιτακτική με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί το Σύστημα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας που εφαρμόζεται σε Τεχνικό Τμήμα Τηλεπικοινωνιακής εταιρίας και να 

προταθούν βελτιωτικές ενέργειες και καλές πρακτικές προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης της ποιότητας.  

Στο Κεφάλαιο 1 μετά από μια ιστορική αναδρομή της πορείας των 

τηλεπικοινωνιακών οργανισμών γίνεται αναφορά στο σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό 

περιβάλλον. Παρουσιάζεται το πλαίσιο που θεσπίζει η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή 

και τους δείκτες ποιότητας που εισηγείται και αναλύεται το τηλεπικοινωνιακό 

πρότυπο ποιότητας TL9000. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία ενός Τεχνικού Τμήματος 

τηλεπικοινωνιακής εταιρίας. Εξετάζονται οι δείκτες ποιότητας που εφαρμόζονται και 

η τιθέμενη στοχοθεσία. Με βάση δεδομένα του έτους 2016 εξάγονται διαγράμματα 

ποιότητας (Ishikawa, Pareto, Χρονοδιαγράμματα κλπ) και προτείνονται διορθωτικές 

ενέργειες για την επίτευξη της στοχοθεσίας. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύεται μια συγκεκριμένη διαδικασία του Τεχνικού Τμήματος, 

στην οποία εμπλέκονται και άλλα τμήματα της εταιρίας, εξωτερικοί συνεργάτες, 

προμηθευτές και πελάτες. Εντοπίζονται τα προβλήματα της διαδικασίας και 

προτείνονται βελτιωτικές ενέργειες. Με βάση το γενικό μοντέλο ποιότητας εξετάζεται 

ποιες αρχές της ποιότητας και κατά πόσο ικανοποιούνται και με τη χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων ποιότητας προτείνεται βελτιωμένο Σύστημα Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. 

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια Επισκόπηση και εξάγονται τα Συμπεράσματα και οι 

προοπτικές του μέλλοντος.  
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Η εργασία φιλοδοξεί να θέσει ένα λιθαράκι στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας σε Τηλεπικοινωνιακή Εταιρία. Παρόλο που ο χώρος των τηλεπικοινωνιών, 

λόγω της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης και λόγω της απελευθέρωσης της 

αγοράς  είναι περιοχή που ήδη εφαρμόζεται η ΔΟΠ, οι δυνατότητες για βελτιώσεις, 

διορθώσεις και προληπτικές ενέργειες είναι πολλές.  Εξετάζοντας την παρούσα 

κατάσταση, δίνεται η προοπτική του μέλλοντος για τη ΔΟΠ στις τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες. 

Λέξεις-κλειδιά: ποιότητα, διοίκηση ολικής ποιότητας, τεχνικό τμήμα, 

τηλεπικοινωνιακή εταιρία, τηλεπικοινωνιακός πάροχος. 
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ABSTRACT 
Telecommunications have been an important factor in the global economy, due to the 

technological development, especially in services and products. 

After the monopoly model, in which the authorities provide the entire population with 

voice services, the market’s liberalization took place. This fact has created strong 

competition among the new companies, providing new services. 

In the past, state organizations with monopolistic characteristics and rules, have 

defined the quality of services in telecommunications. Nowadays, the new conditions 

of competition, determine the quality of services in telecommunications. New 

companies are established, while the old ones are being modernized and adapted to 

the new rules. 

Customers have now the opportunity of choice and can define the quality of services. 

Moreover, according to the above mentioned, the main factor is the customer and it’s 

needing to determine the development in telecommunications. 

The main purpose of this work is to study the quality of services in 

telecommunications, to analyze the operation of a Technical Department in a large 

Telecommunication Organization, to apply the Total Quality Management, to improve 

its operation and to give prospects for the future. 

Key words : quality, total quality management, technical department, 

telecommunication company, telecommunication supplier. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1.1 Εισαγωγή 
Η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και οι εξελίξεις στις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα οδήγησαν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών να κατέχει 

σημαντική θέση στην παγκόσμια οικονομία. 

Η απελευθέρωση της αγοράς, εγκαταλείποντας το μονοπωλιακό μοντέλο στο οποίο 

κρατικοί κυρίως οργανισμοί εξυπηρετούσαν το σύνολο του πληθυσμού με υπηρεσίες 

φωνής, δημιούργησε συνθήκες ανταγωνισμού για τις νεοεμφανιζόμενες εταιρίες που 

παρείχαν νέες υπηρεσίες και διεκδικούσαν μερίδιο στην αγορά. 

Στο παρελθόν οι μονοπωλιακοί κρατικοί οργανισμοί καθόριζαν και το επίπεδο 

ποιότητας στις τηλεπικοινωνίες. Σήμερα οι νέες συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού 

που επικρατούν σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο διαμορφώνουν νέα δεδομένα 

για την ποιότητα των τηλεπικοινωνιών. Νέες επιχειρήσεις εμφανίζονται στην αγορά 

και προσπαθούν να εδραιωθούν και να πάρουν κομμάτι της πίτας, ενώ οι οργανισμοί 

που ήδη δραστηριοποιούνται αναγκάζονται να εκσυγχρονιστούν και να 

προσαρμοστούν στην ελεύθερη αγορά. 

Οι πελάτες έχουν πλέον την ευχέρεια της επιλογής και μπορούν να καθορίσουν την 

ποιότητα των υπηρεσιών χωρίς τη δέσμευση του μονοπωλίου. Το όλο σύστημα 

αποκτά πελατοκεντρικό χαρακτήρα και οι ανάγκες του πελάτη είναι πλέον οδηγός 

των εξελίξεων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την ποιότητα στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών, να αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση σε Τεχνικό Τμήμα 

μεγάλου Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού και τις προσπάθειες που γίνονται για την 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, να εντοπίσει τα σημεία που χρήζουν 

βελτίωσης, να προτείνει νέους τρόπους και μεθόδους και να δώσει τις προοπτικές για 

το μέλλον. 

 

 

1.2 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών. 
Δεν είναι εύκολο να οριστεί μονοσήμαντα η ποιότητα υπηρεσιών, διότι η αντίληψη 

της ποιότητας μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο και από κατάσταση σε 
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κατάσταση. Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί που συνήθως αναφέρονται στη δυνατότητα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του πελάτη. (Cronin and 

Taylor, 1992; Oliver, 1993, Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1993). Όπως ορίζεται 

από τους Asubonteg et all, το 1996, ποιότητα υπηρεσίας είναι η διαφορά μεταξύ των 

προσδοκιών του πελάτη σχετικά με την υπηρεσία και την αντίληψη του για την 

παρεχόμενη υπηρεσία. 

Με τον όρο ποιότητα τηλεπικοινωνιών ορίζεται η ικανότητα των τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων και συστημάτων για παροχή διευκολύνσεων και υπηρεσιών,  που 

ικανοποιούν  τις απαιτήσεις  των πελατών  – συνδρομητών (Βασιλαράς 1998). 

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η διάσταση της ασφάλειας των δεδομένων που 

μεταφέρουν και της ελεγχόμενης πρόσβασης. Με αυτή την έννοια η διασφάλιση 

ποιότητας των τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών, είναι το σύνολο  των δράσεων  και 

δεσμεύσεων  που αποσκοπούν  στην παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από το 

βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και κόστους (Χουντάλας 2004).  

Σύμφωνα με  την προδιαγραφή ITU E.800 ποιότητα υπηρεσιών ορίζεται ως «το 

συλλογικό αποτέλεσμα της επίδοσης της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας (service 

performance) που καθορίζει τον βαθμό ικανοποίησης του χρήστη αυτής». 

Η ποιότητα υπηρεσιών περιλαμβάνει : 

Α. την υπηρεσία/προϊόν  και τα χαρακτηριστικά τους  : τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής δραστηριότητας, που 

δημιουργούνται από την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία.      

Β. το μέσο –υποδομή δικτύου, εξοπλισμός : το μέσο παροχής των υπηρεσιών 

καθορίζεται από τις δικτυακές υποδομές και τον εγκατεστημένο εξοπλισμό    

Γ. τον τρόπο- τεχνολογία, συμπεριφορά : ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι 

υπηρεσίες περιλαμβάνει την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνολογίας  και τη σωστή 

συμπεριφορά απέναντι στον πελάτη. 

Η ποιότητα  των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  στον τηλεπικοινωνιακό  χώρο 

είναι πολύπλοκη υπόθεση, καθώς απαιτείται οι τεχνικές  δυνατότητες  να 

μετασχηματιστούν σε  επικοινωνιακές  χρησιμότητες και  να  παρασχεθούν  ως  

τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες.  Το  γεγονός  αυτό γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν 

γίνεται αναφορά σε δυνατότητες προϊόντων σύγχρονης  τεχνολογίας,  όπως  είναι η 
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πλειονότητα  των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων  που  διατίθενται  σήμερα.  Όσο 

μεγαλύτερες  είναι οι δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα αυτά, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η πολυπλοκότητα της διαδικασίας μετασχηματισμού τους σε 

χρησιμότητες. Η διαμορφωμένη αυτή κατάσταση σε συνδυασμό με τις συνεχώς 

αυξανόμενες προσδοκίες του πελάτη για σύγχρονα και πολύπλοκα τηλεπικοινωνιακά 

προϊόντα έθεσε γρήγορα την ανάγκη για δημιουργία και εφαρμογή ενός ενιαίου 

προτύπου ποιότητας στις τηλεπικοινωνίες. 

 

1.3 Το πρότυπο TL9000. 
Το πρότυπο TL 9000 αναπτύχθηκε στη βάση του προτύπου ποιότητας  ISO 9000, το 

οποίο καθορίζει μια σειρά από μοντέλα και διαδικασίες για τη διασφάλιση ποιότητας 

ενός συστήματος. Σκοπός του ISO 9000 δεν είναι να εξασφαλίσει την υψηλή 

ποιότητα των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά να πιστοποιήσει ότι μια 

επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν ή παρέχει μια υπηρεσία λειτουργεί ως Σύστημα 

Ποιότητας. 

1.3.1 Η δομή 

Το  πρότυπο   αποτελείται   από   δύο  εγχειρίδια   (handbooks) .  Στο  πρώτο, ορίζεται  

ένα  σύνολο χαρακτηριστικών και απαιτήσεων,  που εφαρμόζεται  στο  υλικό,  το 

λογισμικό και τις υπηρεσίες. Εστιάζει στη σημασία των μηχανισμών συνεχούς 

βελτίωσης που πρέπει να υπάρχουν  στο Σύστημα Ποιότητας μιας εταιρίας 

(Liebesman Sandford, Arka Jarvis and Ashok V. Dandekar, 2002) και στοχεύει να 

επεκτείνει τη συνεχή βελτίωση πέρα από τις εσωτερικές διεργασίες και να 

περιλαμβάνει αποτελέσματα όλων των διεργασιών. 

Στο δεύτερο εγχειρίδιο καθορίζονται συγκεκριμένες μετρήσεις για τις 

Τηλεπικοινωνίες. Οι μετρήσεις διαχωρίζονται σε γενικές και εξειδικευμένες. Οι 

γενικές μετρήσεις  αφορούν  όλα  τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και αναφέρονται 

στους χρόνους διάθεσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι εξειδικευμένες  

αφορούν για   το   hardware, software και τις υπηρεσίες. Η προσέγγιση του TL 9000 

προσθέτει αξία στη βιομηχανία παρέχοντας ένα καθορισμένο σύνολο μετρήσεων ανά 

κατηγορία προϊόντος. Παρέχει ένα μηχανισμό για τη συνολική βελτίωση των 

προϊόντων και  υπηρεσιών  του  κλάδου  των  Τηλεπικοινωνιών.    Για    τη    

διαχείριση    της    συλλογής    και επεξεργασίας των μετρήσεων, υπάρχει μία  
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συγκεντρωτική βάση δεδομένων της QuEST Forum. Κάθε πιστοποίηση απαιτεί την 

αναφορά των δεδομένων των μετρήσεων, όπως θα αναλυθεί παρακάτω (QuEST 

Forum, 2005). 

Το πρότυπο οργανώνεται σε πέντε επίπεδα (Gildersleeve, 1999): 

• Διεθνείς απαιτήσεις (ISO 9001) 

• Απαιτήσεις του TL 9000 κοινές για όλους τους κλάδους 

• Απαιτήσεις εξειδικευμένες για το λογισμικό, το υλικό και τις υπηρεσίες 

• Μετρήσεις του TL 9000 κοινές για όλους τους κλάδους 

• Μετρήσεις εξειδικευμένες για το λογισμικό, το υλικό και τις υπηρεσίες 

Οι απαιτήσεις και οι μετρήσεις στηρίζονται στο ISO 9001, στα κριτήρια για το 

βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge και στα πρότυπα SEI, ISO/IEC 12207 

 

Σχήμα 1: Τα εγχειρίδια του προτύπου TL 9000 (πηγή: QuEST Forum, 2005) 

 

 

1.3.2. Οι απαιτήσεις του TL 9000 

Εκτός από τις απαιτήσεις του ISO 9001 το πρότυπο TL 9000 περιλαμβάνει επιπλέον 

απαιτήσεις στις ακόλουθες περιοχές: 

• Αξιοπιστία και σχετικά κόστη  

• Ανάπτυξη λογισμικού και διαχείριση κύκλου ζωής 

• Απαιτήσεις  για  εξειδικευμένες  λειτουργίες  των  υπηρεσιών  όπως  η 

εγκατάσταση 
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• Απαιτήσεις  που διασφαλίζουν  τη συνέχιση  και περαιτέρω  ανάπτυξη των 

σχέσεων ανάμεσα σε προμηθευτές παρόχους 

 Οι απαιτήσεις, όπως προαναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνονται στο πρώτο 

εγχειρίδιο, όπου ουσιαστικά έχουν προστεθεί 81 απαιτήσεις που εμπλουτίζουν τις 

γενικές απαιτήσεις του ISO 9001 και αποσκοπούν στη διασφάλιση ποιότητας σε 

θέματα βασικά για τις Τηλεπικοινωνίες.  Οι απαιτήσεις  διακρίνονται  σε  τέσσερις  

βασικές  κατηγορίες  (Nanda  V.,2004): 

 Ευθύνη  της  Διοίκησης:  Οι  απαιτήσεις  αυτής  της  κατηγορίας,  έχουν 

στόχο να παρέχουν  ενδείξεις  για την αφοσίωση  της διοίκησης  στην ανάπτυξη και 

βελτίωση του συστήματος ποιότητας μέσω απαιτήσεων δέσμευσης, σχεδιασμού 

ποιότητας, ευθύνης για το σύστημα ποιότητας, διαχείρισης της τεκμηρίωσης και 

ευρείας αναθεώρησης/ανασκόπησης του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η 

κατηγορία στοχεύει στα ακόλουθα θέματα: Αφοσίωση διοίκησης, εστίαση στον 

πελάτη, σχεδιασμός, ευθύνη/εξουσία/επικοινωνία και διοικητικά αναθεώρηση. 

 Διαχείριση  εσωτερικών  πόρων:  Αναφέρεται  στην  πρόνοια  για  τους 

ανθρώπινους,  δομικούς,  περιβαλλοντικούς  πόρους  που  απαιτούνται για τη 

θεμελίωση και βελτίωση του συστήματος ποιότητας. Αυτή η κατηγορία   δίνει   

έμφαση   στην   καταλληλότητα   των   πόρων,   των εργαλείων και τις εργασιακές 

συνθήκες μέσω λεπτομερούς μελέτης θεμάτων όπως: εφοδιασμός πόρων, ανθρώπινοι 

πόροι, υποδομή και εργασιακό περιβάλλον. 

 Υλοποίηση προϊόντος: Καθορίζει ποιες διεργασίες απαιτούνται για τη 

συμμόρφωση και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, την αλληλουχία και 

τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Εστιάζει στις δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας 

και σχετίζεται περισσότερο με την “απτή” εργασία: προγραμματισμός υλοποίησης 

προϊόντος, διεργασίες σχετικές  με τον πελάτη,  σχεδιασμός  και ανάπτυξη,  αγορές,  

παροχή προϊόντων/υπηρεσιών και έλεγχος των μηχανισμών μέτρησης και 

παρακολούθησης 

 Μέτρηση,   ανάλυση   και   βελτίωση:   εστιάζει   στη   χρησιμοποίηση 

δεδομένων  για μέτρηση,  παρακολούθηση,  ανάλυση  και  επιθεώρηση διεργασιών  

για  τη  βελτίωση  των  διεργασιών  υλοποίησης  προϊόντος αλλά  και  ως  βάση  για  

τη  διασφάλιση  της  συμμόρφωσης  και  της επίτευξης της βελτίωσης. Αυτή η 

κατηγορία απαιτήσεων είναι η πηγή για  τη  συνεχή  βελτίωση.  Αυτό  το  σύστημα  
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περιλαμβάνει  ανάλυση δεδομένων    και    βελτίωση    των    διεργασιών    που    

επιδεικνύουν συμμόρφωση και συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών και του 

συστήματος διοίκησης ποιότητας 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των απαιτήσεων του TL 9000 είναι ότι 

συγκεκριμενοποιεί κριτήρια που πρέπει να  επιτευχθούν για τη βελτίωση της 

ποιότητας για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες σε ένα κύκλο από τον ορισμό των 

πελατών μέχρι το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη παραγωγή, τη διανομή, την   

εγκατάσταση   και   τελικά   τη   συντήρηση   των   προϊόντων.   Ειδικά   οι 

απαιτήσεις   εστιάζουν   στην   επικοινωνία   ανάμεσα   στον   πελάτη   και  την 

επιχείρηση και καθορίζουν ξεκάθαρα πως οι διεργασίες πρέπει να είναι 

καταγεγραμμένες και πως πρέπει να εκπαιδεύεται το προσωπικό. Το TL 9000 επίσης 

λαμβάνει υπόψη του τη διοίκηση ποιότητας σε όλη στην  εφοδιαστική αλυσίδα 

(Clancy, 2004). 

 

1.3.3. Οι μετρήσεις του προτύπου TL9000. 

Η σύγχρονη φιλοσοφία που επικρατεί στις επιχειρήσεις βασίζεται στη λήψη 

αποφάσεων με τη χρήση δεδομένων για την πληροφόρηση αλλά και την επαλήθευση 

για την πρόοδο της συμμόρφωσης. Τα δεδομένα παρέχουν την επαλήθευση ότι οι 

διεργασίες αποδίδουν όπως αναμένεται και ότι επιτυγχάνονται τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Η συμμόρφωση με το μετρικό σύστημα του TL 9000 αποσκοπεί στην επίτευξη της 

βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών και τη  μείωση του συνολικού κόστους για 

την επιχείρηση  αλλά κυρίως τον πελάτη (Sandford,  2000). Γι’ αυτό και οι μετρήσεις 

αυτές είναι σημαντικές περισσότερο για τον πελάτη και λιγότερο για την επιχείρηση 

που προσπαθεί να κατανοήσει πόσο αποτελεσματικά εκτελεί τις λειτουργίες της. 

Οι μετρήσεις που εφαρμόζει ο κάθε οργανισμός εξαρτώνται από το εύρος της 

πιστοποίησης. Υπάρχουν μετρήσεις γενικές για όλους τους οργανισμούς και 

εξειδικευμένες ανάλογα με το αντικείμενο της πιστοποίησης (υλικό, λογισμικό, 

υπηρεσίες), όπως φαίνεται στον πίνακα 1. 

 

 

16 
 



Πίνακας 1:Μετρήσεις του TL 9000 

  

Εφαρμόζονται σε υλικό, 

λογισμικό και υπηρεσίες 

 

Εφαρμόζονται σε 

υλικό, λογισμικό 

 

Μόνο για 

λογισμικό 

 

Μόνο για 

υπηρεσίες 

Έγκαιρη διάθεση X    
Αναφορές βλαβών X    

 

Χρόνος επιδιόρθωσης σε 

αναφερόμενη βλάβη 

 
X 

   

Ανταποκρισιμότητα σε 

καθυστερημένη αναφορά 

βλάβης 

 

 
X 

   

Μείωση συνολικού χρόνου 

εξυπηρέτησης 
 

X 

   

Συχνότητα βλαβών  X   
 

Ποσοστό επιστροφών 
  

X 
  

Ποιότητα επιδιορθώσεων (με 

λογισμικό) 
  

X 
  

 

Χαρακτηριστικά 

επιδιορθώσεων (με λογισμικό) 

   

 
X 

 

Ποιότητα ενημερώσεων 

λογισμικού 
   

X 

 

Ακύρωση εφαρμογών   X  
 

Ποιότητα εφαρμογών 
    

X 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μετρήσεις του προτύπου περιλαμβάνονται στο δεύτερο 

εγχειρίδιο, όπου υπάρχει και η περιγραφή των μεθόδων συλλογής μετρήσεων που 

είναι βασικές για την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση. 

 

1.3.3.1. Μετρήσεις Πρώτου Επιπέδου 

Οι μετρήσεις γίνονται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, οι μετρήσεις αφορούν 

εσωτερικές διεργασίες της τηλεπικοινωνιακής εταιρίας και λειτουργούν ως σύστημα 
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συνεχούς βελτίωσης και αναφοράς στη διοίκηση. Οι μετρήσεις αυτές και ο χρόνος 

που συντελούνται καθορίζονται από την εταιρία και τα αποτελέσματά τους μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη διεργασία της ποιότητας. Το σύνολο των μετρήσεων 

πρέπει να περιλαμβάνει και αυτές που απαιτούνται από το εγχειρίδιο των μετρήσεων 

ανά αντίστοιχη κατηγορία προϊόντος.  Οι κατηγορίες προϊόντων είναι εννιά : 

1. Διακόπτες 

2. Σηματοδοσία 

3. Συστήματα εκπομπής 

4. Λειτουργία και συντήρηση 

5. Κοινά συστήματα 

6. Προϊόντα στο χώρο του πελάτη και αναβαθμισμένα συστήματα 

7. Υπηρεσίες 

8. Εξαρτήματα και μικροεξαρτήματα 

9. Τερματικά συστήματα 

 

1.3.3.2. Μετρήσεις Δεύτερου Επιπέδου 

Οι μετρήσεις του δεύτερου επιπέδου αφορούν μετρήσεις που συντελούνται ανάμεσα 

στο  πάροχο  και  το  φορέα  της  υπηρεσίας και δίνουν τη δυνατότητα  στους  φορείς 

υπηρεσίας και στους παρόχους από κοινού να ερευνούν και να αποφασίζουν για 

θέματα ποιότητας σχετικά με τα προϊόντα. 

 

1.3.3.3. Μετρήσεις Τρίτου Επιπέδου 

Οι μετρήσεις του τρίτου επιπέδου είναι εξειδικευμένες ανά κατηγορία προϊόντος 

ανάλογα με το εύρος της πιστοποίησης κατά TL 9000. Συγκεντρώνονται  με  σκοπό  

να καθορίσουν  τα συγκριτικά  στοιχεία  για  τον κλάδο  όπως  ο  μέσος,  η  τυπική  

απόκλιση  και  τον  best -in-class.  Αυτά  τα συγκριτικά  στοιχεία  μπορούν  στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθούν  από τους παρόχους για να συμμετέχουν στη 

στοχοθεσία μέσω των δικών τους προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας. 

1.3.3.4. Υπολογισμοί Μετρήσεων 

Το εγχειρίδιο των μετρήσεων θέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης και 

τυποποίησης των μετρήσεων. Δίνει γενικές και εξειδικευμένες περιγραφές της κάθε 

μέτρησης, εξηγεί τον σκοπό, εντοπίζει τα προβλήματα, παρέχει πίνακες 
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κανονικοποίησης και κανόνες μέτρησης και παραθέτει τις πηγές δομένων και τις 

μεθόδους αναφοράς.  

Οι μετρήσεις συγκεντρώνονται στο πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ντάλας και  

φυλάσσονται στο σύστημα φύλαξης δεδομένων του TL 9000 (Measurements 

Repository System, MRS).  

Η βασική προσφορά του προτύπου είναι ότι παρέχει τυποποιημένες μετρήσεις, οι 

οποίες μετά από κατάλληλη επεξεργασία παρέχουν συγκριτικά αποτελέσματα για τις 

εταιρίες  του κλάδου. Οι εταιρίες μπορούν να εντοπίσουν τις αδυναμίες τους και τα 

σημεία που μειονεκτούν έναντι των άλλων και να στοχεύσουν στη βελτίωσή τους.  

Επίσης από τα αποτελέσματα των τυποποιημένων μετρήσεων είναι εύκολο να φανούν 

οι τάσεις του κλάδου και οι προοπτικές για το μέλλον.  

 

1.4 Ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. 
Μετά τον ορισμό της ποιότητας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας και την περιγραφή του 

προτύπου TL9000, θα αναφερθούμε στην εγχώρια αγορά τηλεπικοινωνιών. Πριν 

ορίσουμε το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς, ενδιαφέρον έχει μια σύντομη 

αναδρομή στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από την εποχή του 

κρατικού μονοπωλίου μέχρι και την απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 

που έγινε επίσημα την 1-1-2001. 

1.4.1 Ιστορική αναδρομή της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 

Το 1892, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης ψηφίστηκε ο νόμος «περί 

τηλεφωνικής συγκοινωνίας» και το 1895 ιδρύεται η διεύθυνση δημόσιων 

Τηλεφωνικών, Ταχυδρομικών και Τηλεγραφικών υπηρεσιών (Τ.Τ.Τ) που ανήκε στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. Το 1930 η εταιρία Siemens-Halsko, γερμανικών 

συμφερόντων ίδρυσε την Ανώνυμη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρία (ΑΕΤΕ) και το 

τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας πέρασε κάτω στον έλεγχο τριών εταιριών της ΑΕΤΕ σε 

συνεργασία με την κρατική ΤΤΤ και την αγγλική Eastern Telegraph (τηλεγραφία). 

Η δεκαετία του 1930 σηματοδότησε τη μεγάλη τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη της 

χώρας, κατά την οποία εγκαταστάθηκαν τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικοί θάλαμοι 

και συνδέσεις με αποτέλεσμα το 1940 να υπάρχουν ήδη 45.000 συνδρομητές 

τηλεφωνικών υπηρεσιών. 
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Κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου, οι καταστροφές που υπέστη το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ήταν πολύ μεγάλες και το κράτος αγόρασε το 75% των 

μετοχών της ΑΕΤΕ. Με τη βοήθεια από το σχέδιο Μάρσαλ ιδρύεται το 1949 ο ΟΤΕ 

(Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας) ως Ανώνυμη Εταιρία με μια μόνο 

μετοχή που ανήκει στο κράτος. Μέχρι το 1960 έγιναν πολλές επενδύσεις στο 

τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας, ωστόσο ο ΟΤΕ δε μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

του πληθυσμού, που μαζικά πλέον ζητούσε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Τη δεκαετία του 1970 ο αριθμός των τηλεφωνικών συνδέσεων ήταν περίπου 2 εκ., 

όμως οι εκκρεμείς αιτήσεις έφταναν περίπου το 1 εκ.  Για να ανταπεξέλθει ο ΟΤΕ 

στις ανάγκες του πληθυσμού, αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων του από 1700 

άτομα, που ήταν το 1949 σε 35.000 και ανέπτυξε νέα δίκτυα, όπως ένα νέο ασύρματο 

δίκτυο  που κάλυπτε τις επικοινωνίες στις ελληνικές θάλασσες. 

Το 1980 τίθεται για πρώτη φορά από Ευρωπαίους και Αμερικανούς η κατάργηση των 

Εθνικών μονοπωλίων, στην Ελλάδα όμως δεν τίθενται ακόμα τέτοια θέματα και ο 

ΟΤΕ παραμένει Ανώνυμη Εταιρία. 

Η έννοια του ανταγωνισμού εισάγεται στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, όταν το 

1992, μετά από διεθνή διαγωνισμό εκχωρήθηκαν οι πρώτες άδειες στους παρόχους 

Panafon και Telestet, οι οποίοι άρχισαν να παρέχουν υπηρεσίες την 1η Ιουλίου του 

1993. Η θυγατρική του ΟΤΕ   για τις κινητές επικοινωνίας, η Cosmote ξεκίνησε να 

παρέχει υπηρεσίες πέντε χρόνια αργότερα το 1998. 

Ωστόσο ο ΟΤΕ παρέμεινε μονοπώλιο ως την 1-1-2001, οπότε η Ελληνική κυβέρνηση 

υποχρεώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλήρη απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  Αφού απορρίφθηκε η αίτηση του ΟΤΕ για παραμονή 

του ως κρατικό μονοπώλιο ως το 2003, αδειοδοτήθηκαν 13 εταιρίες παροχής 

τηλεφωνίας δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής του πελάτη για προηγμένες υπηρεσίες 

και χαμηλό κόστος. 

Νέα δεδομένα στην αγορά έφερε η σύγκλιση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με 

αποτέλεσμα οι ίδιες υποδομές να χρησιμοποιούνται για τηλεφωνία, υπηρεσίες 

ευρυζωνικότητας και ψηφιακής τηλεόρασης. Ακόμα και μικρές εταιρίες 

εκμεταλλευόμενες την ευελιξία της ψηφιακής τεχνολογίας εισχώρησαν στην αγορά 

των τηλεπικοινωνιών. Δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη για σύσταση ενός ρυθμιστικού 
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πλαισίου και η ίδρυση μιας ανεξάρτητης αρχής για την παρακολούθηση εφαρμογής 

του κανονιστικού πλαισίου και της κείμενης νομοθεσίας. 

Το 1992 ιδρύθηκε η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ), που αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή, 

εποπτεύει και ελέγχει (α) την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και (β) την 

ταχυδρομική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται εταιρίες παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Σκοπός της ίδρυσης της Ρυθμιστικής 

Αρχής είναι ως παράγοντας αποτελεσματικής και ευέλικτης ρύθμισης της αγοράς, να 

διασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, το κράτος 

και τις επιχειρήσεις. 

 

 

1.5 Ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες.  
Η ΕΕΤΤ στοχεύοντας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην 

ικανοποίηση του πελάτη,  έχει συντάξει Κανονισμό με τον οποίο καθορίζει :  

• τους δείκτες ποιότητας που οι πάροχοι οφείλουν να μετρούν,  

• το περιεχόμενο και τη μορφή των προς δημοσίευση πληροφοριών,  ώστε  να 

εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 

πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες. Προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων, που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις, μπορεί να διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή 

παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, που πληρούνται από τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

• τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών,  

• τον χρόνο δημοσίευσης των πληροφοριών, 

• την υποχρέωση ο πάροχος να παρέχει στην ΕΕΤΤ αντίγραφο των προς 

δημοσίευση πληροφοριών πριν από την δημοσίευσή τους. 

Σημαντικό σημείο που εστιάζει η ΕΕΤΤ είναι η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών 

ποιότητας υπηρεσιών στον καταναλωτή, διότι συμβάλλει στη σωστή επιλογή 

παρόχου. Για το σκοπό αυτό,  οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών   
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πρέπει να παρέχουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον 

τελικό χρήστη, με βάση ένα σύνολο δεικτών ποιότητας υπηρεσίας. 

Οι δείκτες ποιότητας, που προτείνει η ΕΕΤΤ για τη σταθερή τηλεφωνία, 

περιγράφονται στους  παρακάτω πίνακες (Πίνακες 1 και 2).  Οι πίνακες 

περιλαμβάνουν ανά δείκτη ποιότητας υπηρεσίας την περιγραφή του, τις 

προτεινόμενες μετρήσεις, τη γενική μέθοδο μέτρησης που αναφέρεται στα διεθνή 

πρότυπα και συστάσεις, την εφαρμογή του σε άμεσες ή έμμεσες υπηρεσίες ανάλογα 

με το είδος του παρόχου της υπηρεσίας. 
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Πίνακας 1: Δείκτες ποιότητας υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας / Τεχνικοί Δείκτες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δείκτης ποιότητας 

 
Περιγραφ

ή 

 
Είδος μέτρησης Μέθοδος 

μέτρηση
ς 

Παροχή 
υπηρεσίας 

 
Κωδικός Δείκτη 

Ποσοστό 
αποτυχία

ς 
κλήσεων 

 
Λόγος  των  αποτυχημένων  κλήσεων  προς  το  συνολικό  αριθμό  
των αποπειραθέντων κλήσεων σε μία χρονική περίοδο. 

% εθνικών και διεθνών 
κλήσεων Αριθμός 

παρατηρήσεων για το διάστημα 
παρακολούθησης 

 
Όλες ή δείγμα 
ή κλήσεις 
ελέγχου 

 
Άμεση-Έμμεση 
(ξεχωριστά) 

 
F01 

Ποσοστό 
κοινόχρηστων 

τηλεφώνων 
σε λειτουργία 

 
Ποσοστό κοινόχρηστων τηλεφώνων σε πλήρη κατάσταση λειτουργίας 
(εκμετάλλευση όλων των δυνατών παρεχόμενων υπηρεσιών). 

 
% σε πλήρη 

κατάσταση 
λειτουργίας 

 
 

Όλα ή δείγματα 

 
 

Άμεση 

 
 

F02 

Ποιότητα 
σύνδεσης 
για ομιλία 

 
Μέτρο ποιότητας ομιλίας μεταξύ των τερματικών σημείων πρόσβασης 
σε μία κλήση φωνητικής υπηρεσίας. 

 
Κατηγορία ποιότητας 

 
E-Model 

 
Άμεση-Έμμεση 
(ξεχωριστά) 

 
F03 
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                          Πίνακας 2: Δείκτες ποιότητας υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας / Γενικοί δείκτες προσανατολισμένοι στον τελικό χρήστη 
 
 

 
Δείκτης ποιότητας 

 
Περιγραφή 

 
Είδος μέτρησης Μέθοδο

ς 
έ
 

Παροχή 
υπηρεσίας 

 
Κωδικός Δείκτη 

 
 
 

Χρόνος παροχής 
για αρχική 
σύνδεση 

 
 
Χρονική διάρκεια από την στιγμή που μία έγκυρη παραγγελία γίνεται 
δεκτή από έναν πάροχο μέχρι την στιγμή που η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
για χρήση. 

 
Ο δείκτης περιλαμβάνει και το ποσοστό περατωθέντων παραγγελιών μέχρι 
κάποια προσυμφωνημένη ημερομηνία 

Οι χρόνοι παροχής σύνδεσης για 
το 95% και το 99% των 

γρηγορότερα ικανοποιημένων 
παραγγελιών κατά την διάρκεια 

του διαστήματος παρακολούθησης 
 

+ 
% παραγγελιών μέχρι 

προσυμφωνημένη ημερομηνία 

 
 
 
 

Σύνολο των 
συνδέσεων 

 
 
 
 

Άμεση 

 
 
 
 

F04 

Συχνότητα 
βλαβών ανά 

σύνδεση 

Συχνότητα αναφορών διακοπτόμενης ή υποβαθμισμένης υπηρεσίας από 
τον τελικό χρήστη, η οποία αποδίδεται στο δίκτυο του παρόχου (ή σε 
δίκτυο άλλου παρόχου) και απαιτεί ενέργειες αποκατάστασης. 

Έγκυρες αναφορές βλάβης/ 
σύνδεση για το διάστημα 

παρακολούθησης 

Σύνολο 
των 

έγκυρων 
 

 

Άμεση-Έμμεση 
(ξεχωριστά) 

 
F05 

 
 
 
 
 

Χρόνος 
αποκατάστασης 

βλαβών 

 
 
 
Χρονική διάρκεια από τη στιγμή που μία βλάβη γνωστοποιείται από τον 
πελάτη στον πάροχο, μέχρι τη στιγμή που η υπηρεσία έχει αποκατασταθεί 
σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

 
Ο δείκτης περιλαμβάνει και το ποσοστό βλαβών που αποκαθίστανται 
εντός του χρονικού διαστήματος που δηλώνεται ως στόχος από τους 
παρόχους υπηρεσίας. 

Οι χρόνοι αποκατάστασης του 
80% και 95% των γρηγορότερα 

επιδιορθωμένων έγκυρων βλαβών 
που αφορούν α) βλάβες στην 
γραμμή πρόσβασης β) άλλες 

βλάβες 
+ 

% βλάβες που αποκαθίστανται 
εντός του χρονικού διαστήματος 
που δηλώνεται ως στόχος από 

τους παρόχους υπηρεσίας 

 
 
 
 
 

Σύνολο των 
βλαβών 

 
 
 
 
 
Άμεση-Έμμεση 
(ξεχωριστά) 

 
 
 
 
 
 

F06 

Χρόνος απόκρισης 
υπηρεσιών 
καταλόγου 

Διάρκεια από τη λήψη της διεύθυνσης για την αποκατάσταση της κλήσης, 
μέχρι την απάντηση του χειριστή ή ενός συστήματος απόκρισης με 
ενεργοποίηση φωνής. 

Μέσος χρόνος απάντησης ( sec) 
και % κλήσεων που απαντώνται 

σε 15 sec. 

 
Όλες ή δείγματα 

 

Άμεση-Έμμεση 
(ξεχωριστά) 

 
F07 
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Από τους παραπάνω οριζόμενους δείκτες ποιότητας, επιλέγουμε προς ανάλυση 3 

δείκτες, οι οποίοι θα μας απασχολήσουν και στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας και 

είναι δείκτες ευθέως προσανατολισμένοι στον πελάτη, με τους οποίους ασχολείται το 

τεχνικόr τμήμα ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου. 

 

1.5.1 Χρόνος παροχής για αρχική σύνδεση [F04] 

Ορισμός  

Η χρήση του συγκεκριμένου δείκτη έχει σκοπό την ενημέρωση των τελικών χρηστών 

για τον χρόνο παροχής αρχικής σύνδεσης δικτύου και ενεργοποίησης της υπηρεσίας. 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τον χρόνο που χρειάζεται ένας πάροχος υπηρεσιών 

σταθερής τηλεφωνίας για την παροχή υπηρεσίας, και ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 

που μεσολαβεί από τη στιγμή που μία έγκυρη παραγγελία υπηρεσίας γίνεται δεκτή 

από έναν πάροχο μέχρι την στιγμή που η υπηρεσία γίνεται διαθέσιμη για χρήση. Ο 

δείκτης εφαρμόζεται μόνο στην παροχή άμεσης υπηρεσίας, δηλαδή όταν ο πάροχος 

παρέχει και την υπηρεσία και την γραμμή πρόσβασης. 

Το μέγεθος μέτρησης για τον καθορισμό του δείκτη αυτού είναι: 

Α. Οι χρόνοι στους οποίους το 95% και το 99% των γρηγορότερα ικανοποιημένων 

παραγγελιών ολοκληρώνονται. Η περιγραφή του στοιχείου αυτού μπορεί να γίνει σε 

αναλογία με την περιγραφή του προτύπου ETSI 201 769-1, το οποίο αναφέρεται σε 

φωνητική τηλεφωνία. 

Β. Το ποσοστό των παραγγελιών που έχουν ικανοποιηθεί στο χρόνο που 

συμφωνήθηκε με τον πελάτη. 

Μεθοδολογία μέτρησης  

Α)  Οι  χρόνοι  στους  οποίους  το  95%  και  το  99%  των  γρηγορότερα  

ικανοποιημένων παραγγελιών ολοκληρώνονται. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, περιλαμβάνουν δηλαδή όλες τις 

δημόσιες αργίες κλπ. 

Τα δεδομένα συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία τους σε εξαμηνιαία βάση 

ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 
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Στις μετρήσεις περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις στις οποίες: 

 

1. Μία νέα γραμμή πρόσβασης  τοποθετείται 

2. Υφίσταται αλλαγή παρόχου δικτύου από τον πελάτη 

3. Μία επιπλέον γραμμή πρόσβασης παρέχεται σε κάποιον πελάτη, που 

χρησιμοποιεί ήδη κάποια υπηρεσία, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις 

αναβάθμισης υπηρεσιών (π.χ. από PSTN σε ISDN). 

και παραλείπονται οι περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν: 

 

1. Ακυρώσεις παραγγελιών υπηρεσίας 

Επίσης, εξαιρούνται από τις μετρήσεις που αφορούν το δείκτη, περιπτώσεις που 

περιλαμβάνουν καθυστερήσεις της παροχής της υπηρεσίας, οι οποίες και ζητούνται 

από τον ίδιο τον πελάτη. Επίσης, εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες 

απαραίτητη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του πελάτη δεν παρέχεται από αυτόν 

στην προσυμφωνημένη ημερομηνία και ώρα. 
 

 

Β) Το ποσοστό των παραγγελιών που έχουν ικανοποιηθεί στο χρόνο που 

συμφωνήθηκε με τον πελάτη. 

Στην περίπτωση που κάποιος πάροχος έχει συμφωνήσει ακριβή ημερομηνία για την 

παροχή της υπηρεσίας στον πελάτη, καταγράφεται το ποσοστό των παραγγελιών, που 

σχετίζονται με την παροχή νέας υπηρεσίας ή με αλλαγές σε ήδη υπάρχουσες 

υπηρεσίες, και ολοκληρώνονται μέχρι την προσυμφωνημένη ημερομηνία μεταξύ της 

εταιρίας και του πελάτη. Έτσι παρέχεται ένα επιπλέον μέτρο της ανταπόκρισης ενός 

παρόχου στις δεσμεύσεις του. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία ορίζεται ως μία 

δέσμευση που γίνεται προς τον πελάτη για την παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας. Η 

ολοκλήρωση της παραγγελίας θεωρείται όταν ο πάροχος επιβεβαιώνει τη δυνατότητα 

του πελάτη να χρησιμοποιήσει όλες τις πτυχές της προσφερόμενης υπηρεσίας, και 

τίθεται σε εφαρμογή η χρέωση του λογαριασμού αυτού. 

Οι μετρήσεις που σχετίζονται με τον δείκτη αυτό αφορούν: το ποσοστό των 

παραγγελιών που ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι την προσυμφωνημένη 
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ημερομηνία με τον πελάτη. Αναλυτική περιγραφή του στοιχείου αυτού μπορεί να 

βρεθεί στο πρότυπο του ETSI ETR 138 2nd Ed. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

100*Α/Β 

όπου: 

Α: Ο αριθμός παραγγελιών που ικανοποιήθηκαν μέχρι και την ημέρα που 

συμφωνήθηκε μεταξύ παρόχου και πελάτη 

Β: Συνολικός αριθμός παραγγελιών εντός της υπό εξέτασης χρονικής περιόδου. 

Τα δεδομένα συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία τους σε εξαμηνιαία βάση 

ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

 

Καταγραφή μετρήσεων 

Για τον υπολογισμό του δείκτη θα πρέπει να καταγράφονται υπό μορφή 

επεξεργάσιμων πινάκων τουλάχιστον τα  εξής: 

i. Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων 

ii. ημερομηνία  υποβολής κάθε  αιτήματος  που  υποβλήθηκε  εντός  την  

περιόδου  συλλογής δεδομένων 

iii. ημερομηνία διεκπεραίωσης του αιτήματος 

iv. ένδειξη του λόγου για τον οποίο ένα αίτημα δεν συμπεριλαμβάνεται στον 

υπολογισμό του δείκτη (π.χ. ακύρωση πελάτη) 

v. ένδειξη εάν υπήρχε δέσμευση του παρόχου αναφορικά με τον χρόνο 

διεκπεραίωσης του αιτήματος και ποια ήταν αυτή 

vi. Νομός στον οποίο υλοποιείται η αρχική σύνδεση 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Α)  Οι  χρόνοι  στους  οποίους  το  95%  και  το  99%  των  γρηγορότερα  

ικανοποιημένων παραγγελιών ολοκληρώνονται. 

Τα   αποτελέσματα   καλούνται   στατιστικά   στοιχεία   χρόνου   παροχής   αρχικής   

σύνδεσης  και εκφράζονται σε ημερολογιακές ημέρες. Τα στατιστικά στοιχεία χρόνου 
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παροχής αρχικής σύνδεσης παρουσιάζονται ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (ανά νομό) 

της ελληνικής επικράτειας. 

Β) Το ποσοστό των παραγγελιών που έχουν ικανοποιηθεί στο χρόνο που 

συμφωνήθηκε με τον πελάτη. 

Τα αποτελέσματα καλούνται ποσοστό ολοκληρωμένων παραγγελιών το αργότερο 

μέχρι την προσυμφωνημένη ημερομηνία με τον πελάτη. Το ποσοστό των 

ολοκληρωμένων παραγγελιών φαίνεται ξεχωριστά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα 

(νομό) της ελληνικής επικράτειας. 

 

1.5.2 Συχνότητα βλαβών ανά σύνδεση [F05] 

Ορισμός 

Οι μετρήσεις που σχετίζονται με τον δείκτη αυτό παρέχουν τον αριθμό των 

έγκυρων αναφορών βλάβης ανά γραμμή πρόσβασης/σύνδεση ανά εξάμηνο. Οι 

αναφορές βλαβών μπορούν να γίνονται, είτε απευθείας από τον πελάτη, είτε από 

κάποιον εκπρόσωπο αυτού. 

Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων αναφορών 

βλαβών που παρατηρούνται κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων, προς την 

μέση τιμή των συνδέσεων – γραμμών πρόσβασης ή των καταχωρήσεων 

υπηρεσίας στο υπό εξέταση δίκτυο την ίδια περίοδο συλλογής δεδομένων. Η 

χρήση μέσης τιμής θεωρείται απαραίτητη, καθώς ο αριθμός των γραμμών 

πρόσβασης μπορεί να μεταβάλλεται μέσα στην περίοδο συλλογής δεδομένων. 

Έτσι, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 

 

100 *Α/Β 
 

όπου: 

 

Α: Συνολικός αριθμός αναφορών βλαβών από τελικούς χρήστες σε μία καθορισμένη 

χρονική περίοδο 
 

Β: Μέσος αριθμός συνδρομητών για την συγκεκριμένη περίοδο 
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Μεθοδολογία μέτρησης 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί το κριτήριο για την αξιοπιστία των υπηρεσιών που 

παρέχονται στον πελάτη από τον καθορισμένο πάροχο υπηρεσίας. Η αναφορά 

βλάβης θεωρείται μία αναφορά διακοπτόμενης ή υποβαθμισμένης υπηρεσίας, η 

οποία γίνεται από τον πελάτη και αποδίδεται στο δίκτυο του παρόχου της 

υπηρεσίας ή σε οποιοδήποτε αλληλοσυνδεόμενο δημόσιο δίκτυο, δεν αποδεικνύεται 

ότι είναι αβάσιμη, και απαιτεί ενέργειες αποκατάστασης. Βλάβες σε οποιοδήποτε 

μέρος τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην πλευρά του πελάτη στα τερματικά σημεία 

του δικτύου εξαιρούνται. 

Τα δεδομένα συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία τους σε εξαμηνιαία βάση 

ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 
 

Οι αναφορές βλαβών θεωρούνται έγκυρες, εκτός και αν συντρέχει συγκεκριμένος 

λόγος, ώστε να θεωρηθούν άκυρες. Περιπτώσεις στις οποίες ο τελικός χρήστης 

αναφέρει μία βλάβη που βρίσκεται επιδιορθωμένη κατά τον έλεγχο, μετράται ως 

έγκυρη αναφορά, αν ο πάροχος υπηρεσίας γνωρίζει ότι η βλάβη συνέβη τη στιγμή 

που αναφέρεται, εκτός και αν έχει λόγους να πιστεύει ότι η βλάβη δεν συνέβη 

ποτέ. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το δείκτη αυτό και τη μέτρησή του παρουσιάζονται 

στο πρότυπο ETSI ETR 138 2nd Ed 

Ο δείκτης αυτός προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους άμεσους πάροχους 

υπηρεσιών, αφού 

 

(α) το πιο κρίσιμο ζήτημα για τον δείκτη είναι οι βλάβες στις γραμμές πρόσβασης – 

συνδέσεις, κάτι το οποίο είναι σχετικό μόνο με τους άμεσους πάροχους και 

 

(β) ο έμμεσος πάροχος δεν παρέχει την γραμμή πρόσβασης, και έτσι δύναται ο 

αριθμός των καταχωρήσεων υπηρεσιών να μην παρέχει συγκρισιμότητα, αφού 

δεν αντικατοπτρίζει την μεταδιδόμενη κίνηση στο δίκτυο. Για παράδειγμα 

αρκετοί έμμεσοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν μεγάλο αριθμό αδρανών 

τελικών χρηστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την υπηρεσία για μια περίοδο, αλλά 
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δεν την χρησιμοποιούν πλέον τακτικά, και παρόλα αυτά δεν έχουν “κλείσει” 

τους λογαριασμούς τους. Η ύπαρξη τέτοιου είδους τελικών χρηστών θα 

διαστρέβλωνε σημαντικά τα αποτελέσματα. 

Καταγραφή μετρήσεων 

Για τον υπολογισμό του δείκτη θα πρέπει να καταγράφονται υπό μορφή 

επεξεργάσιμων πινάκων τουλάχιστον τα  εξής (ανά νομό και συνολικά): 

i) Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων 

ii) ημερομηνία  και  ώρα  αναφοράς  βλάβης  για  κάθε  αναφορά  βλάβης  εντός  

την  περιόδου συλλογής δεδομένων και Νόμο στον οποίο η αναφερόμενη με 

βλάβη σύνδεση. 

iii) ένδειξη εάν η αναφορά βλάβης είναι έγκυρη. Σε περίπτωση που δεν 

θεωρείται έγκυρη πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος 

iv) αριθμός έγκυρων αναφορών βλαβών 

v) μέση τιμή των συνδέσεων – γραμμών πρόσβασης την περίοδο συλλογής 

δεδομένων 

 

 Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα του δείκτη πρέπει να παρουσιάζονται υπό μορφή μέσης τιμής 

βλαβών ανά γραμμή πρόσβασης ανά εξάμηνο για το υπό εξέταση δίκτυο, και 

επιπλέον, ξεχωριστά ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (νομό) της ελληνικής επικράτειας 

καθώς επίσης και με την μορφή αναφορά βλαβών ανά 100 συνδρομητικούς 

αριθμούς/γραμμές. 

Κάθε πάροχος υπηρεσίας ξεχωριστά δύναται να παρέχει, κατά βούληση, περαιτέρω 

εξηγήσεις για την πλήρη αποσαφήνιση του δείκτη αυτού και των αποτελεσμάτων 

προς το κοινό. 

 

1.5.3  Χρόνος αποκατάστασης βλαβών [F06] 

Ορισμός 

Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει την απόδοση του παρόχου στην αποκατάσταση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας μέσα στους στόχους που αυτός θέτει. Είναι η χρονική 

διάρκεια από τη στιγμή που μία βλάβη γνωστοποιείται από τον πελάτη στο 
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δημοσιοποιημένο σημείο επαφής του παρόχου υπηρεσίας, μέχρι τη στιγμή που 

κάποιο στοιχείο της υπηρεσίας ή η υπηρεσία εξ’ ολοκλήρου έχει αποκατασταθεί σε 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

Τα μεγέθη που προτείνεται να μετρούνται για τον καθορισμό του δείκτη αυτού είναι: 

1. Οι χρόνοι στους οποίους αποκαθίσταται το 80% και το 95% των γρηγορότερα 

επιδιορθωμένων έγκυρων βλαβών που αφορούν τη γραμμή πρόσβασης. Οι χρόνοι 

αυτοί εκφράζονται σε αριθμό χρονομετρημένων ωρών. 

2. Οι χρόνοι στους οποίους αποκαθίσταται το 80% και το 95% των γρηγορότερα 

επιδιορθωμένων υπολοίπων έγκυρων βλαβών. Οι χρόνοι αυτοί εκφράζονται σε 

αριθμό χρονομετρημένων ωρών. 

3. Το ποσοστό των βλαβών που αποκαθίστανται εντός του χρονικού διαστήματος που 

δηλώνεται ως στόχος από τους παρόχους υπηρεσίας. 

Η περιγραφή των μεγεθών 1 και 2 ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ETSI 

201 769-1. 

 

Μεθοδολογία μέτρησης 

Εφαρμόζεται μόνο σε υπηρεσίες που προσφέρουν “τυπικούς” χρόνους 

αποκατάστασης στους πελάτες. Έτσι, περιπτώσεις στις οποίες ο πάροχος υπηρεσίας 

συμφωνεί με τον πελάτη να παρέχει ταχύτερη αποκατάσταση λόγω πληρωμής 

υψηλότερων τελών υποστήριξης, ή στις οποίες εφαρμόζονται χαμηλότερα τέλη 

χρέωσης με αντάλλαγμα χαμηλότερου επιπέδου υπηρεσία αποκατάστασης, 

εξαιρούνται. 

Οι αναφορές βλαβών για τον δείκτη αυτό περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες αναφορές 

βλάβης. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε διανυόμενες καταμετρημένες ώρες και όχι σε 

εργάσιμες ώρες. 

Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη περιλαμβάνουν όλες τις αποκαταστάσεις 

βλαβών μέσα στην περίοδο συλλογής δεδομένων. Εξαιρούνται εκείνες οι βλάβες που 

εντοπίστηκαν σε άλλα δίκτυα με τα οποία το δίκτυο του παρόχου διασυνδέεται, από 

τα οποία ο πάροχος δεν λαμβάνει πληροφορίες για την εκκαθάριση της βλάβης. Τα 
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δεδομένα βασίζονται σε βλάβες που εκκαθαρίζονται μέσα στην περίοδο συλλογής 

δεδομένων, ανεξάρτητα από το πότε αναφέρονται. 

Ξεχωριστά στοιχεία υποβάλλουν οι πάροχοι: 

(i) άμεσων υπηρεσιών για βλάβες σε τοπικά δίκτυα πρόσβασης και 

(ii) άμεσων και έμμεσων υπηρεσιών για όλες τις άλλες περιπτώσεις βλαβών. 

Όταν  ο  πάροχος  υπηρεσίας  παρέχει  άμεσες  και  έμμεσες  υπηρεσίες,  παρέχει  μία  

ξεχωριστή αναφορά για κάθε τύπο υπηρεσίας. 

Επιπροσθέτως, ο πάροχος υπηρεσίας αναφέρει πληροφορίες επί των ωρών κατά τις 

οποίες οι βλάβες μπορούν να αναφέρονται από τους συνδρομητές. 

Στις περιπτώσεις που οι πάροχοι υπηρεσιών ζητούν καθορισμένες συναντήσεις με 

συγκεκριμένη ακρίβεια (πχ. ζητούν οποτεδήποτε μέσα σε μία ώρα ή το μισό μιας 

ημέρας κλπ.), η περίοδος αυτή θα πρέπει να δίνεται σαν πληροφορία. 

Τα δεδομένα συλλέγονται και γίνεται η επεξεργασία τους σε εξαμηνιαία βάση 

ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Εξαιρέσεις από τα μετρούμενα στοιχεία αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

• Η  αποκατάσταση  της  βλάβης  εξαρτάται  από  την  πρόσβαση  των  παρόχων  στον  

τερματικό εξοπλισμό στην πλευρά του τελικού χρήστη και αυτή δεν είναι δυνατή την 

επιθυμητή στιγμή. 

• Ο τελικός χρήστης αιτείται καθυστέρησης της αποκατάστασης της βλάβης για δικούς 

του λόγους. 

Αν οι πάροχοι επιλέξουν να συμπεριλάβουν τις περιπτώσεις αυτές μπορούν να 

αφαιρέσουν από τον μετρούμενο χρόνο, καθυστερήσεις που εισάγει ο ίδιος ο τελικός 

χρήστης. 

Καταγραφή μετρήσεων 

Για τον υπολογισμό του δείκτη θα πρέπει να καταγράφονται υπό μορφή 

επεξεργάσιμων πινάκων τουλάχιστον τα  εξής: 

i. Χρονική περίοδος συλλογής δεδομένων 

ii. Ημερομηνία/ ώρα αναφοράς βλάβης για κάθε αναφορά βλάβης εντός την περιόδου 

συλλογής δεδομένων και νομός στον οποίο ανήκει η αναφερόμενη με βλάβη σύνδεση 
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iii. ένδειξη εάν η αναφορά βλάβης είναι έγκυρη. Σε περίπτωση που δεν θεωρείται έγκυρη 

πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος 

iv. ένδειξη εάν η αναφορά βλάβης λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του δείκτη. 

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται υπόψη πρέπει να αναφέρεται και ο λόγος. 

v. ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης της βλάβης και χρόνος αποκατάστασης της 

βλάβης σε διανυόμενες καταμετρημένες ώρες 

vi. ένδειξη εάν υπήρχε δέσμευση του παρόχου αναφορικά με τον χρόνο αποκατάστασης 

της βλάβης, ποια ήταν αυτή και ένδειξη ένα η δέσμευση ικανοποιήθηκε 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα καλούνται στατιστικά στοιχεία χρόνου αποκατάστασης βλαβών και 

εκφράζονται σε διανυόμενες ώρες (όχι εργάσιμες). Τα στατιστικά στοιχεία χρόνου 

αποκατάστασης βλαβών παρουσιάζονται ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (ανά νομό) της 

ελληνικής επικράτειας. 
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Κεφάλαιο 2ο  
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η εφαρμογή της διοίκησης 

ολικής ποιότητας σε τεχνικό τμήμα μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρίας. Αφού 

παρουσιαστεί η δομή και η λειτουργία του τεχνικού τμήματος, θα γίνει 

μελέτη/ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην πολιτική ποιότητας. 

 

2.1 Δομή και Αρμοδιότητες  Τεχνικού Τμήματος  

Η δομή ενός τεχνικού τμήματος τηλεπικοινωνιακής εταιρίας παρουσιάζεται στο 

σχήμα 2.1. 

            

 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                              Σχήμα 1 : Οργανόγραμμα Τεχνικού Τμήματος  

Το προσωπικό του τεχνικού τμήματος είναι 92 εργαζόμενοι. Απόφοιτοι 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 2 εργαζόμενοι, απόφοιτοι τεχνολογικής 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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ΠΕΔΙΟΥ 
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ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ 
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εκπαίδευσης είναι 28 εργαζόμενοι και οι υπόλοιποι 62 είναι απόφοιτοι γενικού ή 

τεχνικού λυκείου. Στην κορυφή βρίσκεται ο προϊστάμενος, οριζόμενος από την 

ανώτερη διοίκηση, συνήθως τεχνικός υπάλληλος κατάλληλων προσόντων και έχει 

την ευθύνη για τη λειτουργία του τμήματος. Στον προϊστάμενο αναφέρονται οι δύο 

υπεύθυνοι έργου του τμήματος. Ο υπεύθυνος συνδρομητικών βλαβών συντονίζει τις 

βλάβες των συνδρομητών και τις νέες κατασκευές και επιβλέπει τους τεχνικούς 

πεδίου και κατανεμητή.  Οι τεχνικοί πεδίου ασχολούνται με εργασίες στο πεδίο 

βλάβες εναερίου και υπογείου δικτύου, νέες συνδέσεις κλπ, αριθμητικά είναι 57 

εργαζόμενοι. Οι τεχνικοί κατανεμητή -8 εργαζόμενοι- ασχολούνται με εργασίες 

μικτονόμισης του αστικού δικτύου με τα τηλεπικοινωνιακά ψηφιακά κέντρα και 

στεγάζονται στους χώρους των κέντρων. Συνολικά το έργο των συνδρομητικών 

βλαβών αριθμεί 66 εργαζόμενους. Ο υπεύθυνος βλαβών υπογείου δικτύου συντονίζει 

τις μαζικές βλάβες του υπογείου δικτύου και επιβλέπει τους τεχνικούς καλωδιακών 

βλαβών υπογείου δικτύου. Οι τεχνικοί καλωδιακών βλαβών υπογείου δικτύου μαζί με 

τον συντονιστή είναι 19 άτομα. Επίσης στο γραφείο υπάρχει προσωπικό backoffice 

που λειτουργεί βοηθητικά στον συντονισμό, ασχολείται με τα παράπονα των πελατών 

και επεξεργάζεται  στοιχεία και δεδομένα με τις οδηγίες του προϊσταμένου. Οι 

εργαζόμενοι στο backoffice του τεχνικού τμήματος είναι 6 άτομα. 

Το τεχνικό τμήμα μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρίας είναι αρµόδιο για την κατασκευή 

νέων συνδέσεων τηλεπικοινωνιακής γραμμής, η οποία μπορεί να παρέχει απλή 

τηλεφωνία ή/και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Επίσης είναι αρμόδιο για την 

αποκατάσταση  των βλαβών που οφείλονται στο εξωτερικό δίκτυο, υπόγειο ή 

εναέριο.  

Στις αρμοδιότητες του τεχνικού τμήματος είναι η διερεύνηση και αντιμετώπιση των 

παραπόνων πολιτών ή φορέων που σχετίζεται µε το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του 

παρόχου. Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις σπασμένων στύλων ή/και κομμένων 

καλωδίων που εκτός από βλάβες στο δίκτυο παρουσιάζουν επικινδυνότητα για τους 

πολίτες, μεταφορές/μετατοπίσεις εναερίου-υπογείου δικτύου που εμποδίζει δημόσια 

έργα ή βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, έλεγχος για παραβίαση του απορρήτου των 

επικοινωνιών (κοριοί, παρακολουθήσεις κλπ). 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι τεχνικοί του τμήματος, ως εκπρόσωποι της 

εταιρίας για την υλοποίηση των υπηρεσιών  έρχονται σε άμεση επαφή με τον πελάτη 
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και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εμπειρίας πελάτη. Για το λόγο 

αυτό η εταιρία επενδύει όχι μόνο στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά και στην εμφάνιση 

(με εταιρικές ομοιόμορφες ενδυμασίες) και τη συμπεριφορά των τεχνικών (με ειδικά 

σεμινάρια και λήψη της γνώμης του πελάτη για τη συμπεριφορά του τεχνικού). 

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα των τεχνικών να εισέρχονται στους χώρους των 

πελατών για τεχνικές εργασίες, τους δίνεται η ευκαιρία να γίνουν και πωλητές της 

εταιρίας προτείνοντας το κατάλληλο προϊόν-υπηρεσία για τις ανάγκες του πελάτη. 

Γενικά ο κλάδος των τεχνικών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, κατέχει 

ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη. Όπως αναφέρει ο Dutta 

(2012) στο άμεσο μέλλον οι υπηρεσίες πεδίου θα αποτελέσουν τον βασικό επενδυτικό  

πυλώνα  των εταιριών παροχής υπηρεσιών.  

 

 

2.2  Λειτουργία  Τεχνικού Τμήματος  
Το τμήμα τεχνικών  πεδίου  είναι η τελευταία βαθμίδα της εταιρίας που διαχειρίζεται 

τα αιτήματα των πελατών και όπως είπαμε βρίσκεται εγγύτερα στον πελάτη.  Το 

πρώτο επίπεδο διαχείρισης των αιτημάτων είναι τα τμήματα που λαμβάνουν τα 

αιτήματα και αυτά είναι τα εμπορικά καταστήματα, το site της εταιρίας, το 

τηλεφωνικό τμήμα εξυπηρέτησης. Στη συνέχεια τα αιτήματα διαβιβάζονται στο 

τμήμα διαχείρισης του δικτύου, όπου εκεί εξετάζεται η εφικτότητα του αιτήματος του 

πελάτη με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου. Αν το αίτημα κριθεί εφικτό, 

καθορίζονται τα στοιχεία σύνδεσης και η αριθμοδότηση και προωθείται προς το 

τεχνικό τμήμα για κατασκευή. Αν το αίτημα αφορά βλάβη, προωθείται στο τεχνικό 

τμήμα για άρση της βλάβης. 

Στο τεχνικό τμήμα, με ευθύνη του προϊσταμένου κατ’αρχάς και στη συνέχεια των 

συντονιστών οι τεχνικές εργασίες ανατίθενται στους τεχνικούς πεδίου συστημικά και 

ο κάθε τεχνικός λαμβάνει την εργασία που πρέπει να εκτελέσει στην φορητή 

ηλεκτρονική συσκευή (tablet). Αφού εκτελέσει την τεχνική εργασία την ολοκληρώνει 

και συστημικά στο tablet, ώστε να ενημερωθούν τα πληροφοριακά συστήματα της 

εταιρίας ότι ο πελάτης έλαβε υπηρεσία. Αν για κάποιο λόγο ο τεχνικός δεν καταφέρει 

να ολοκληρώσει την εργασία την επιστρέφει στον συντονιστή αναγράφοντας τους 

λόγους μη ολοκλήρωσης. Οι λόγοι μη ολοκλήρωσης του αιτήματος μπορεί να είναι 
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αδυναμία πρόσβασης στον χώρο πελάτη, αίτημα που απαιτεί εργολαβικές εργασίες 

(εκσκαφή, τοποθέτηση στύλων, ανάρτηση καλωδίων κλπ), βλάβη στον χώρο πελάτη. 

Η μη ολοκλήρωση της εργασίας έχει ως αποτέλεσμα τη μη παροχή υπηρεσίας στον 

πελάτη, γεγονός που έχει επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 

 2.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Τεχνικό Τμήμα. 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) παίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις εταιρίες 

να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. Η εφαρμογή της ΔΟΠ 

είναι μια μεγάλη οργανωτική αλλαγή, που απαιτεί μετασχηματισμό στην κουλτούρα, 

στις διαδικασίες, στις στρατηγικές προτεραιότητες και στις πεποιθήσεις των 

οργανισμών. Οι υποστηρικτές  της ΔΟΠ επιμένουν ότι υπάρχει ένα διεθνές σύνολο 

από πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν οδηγούν σε υψηλές αποδόσεις. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ, 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι οι εξής : 

1. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. 

2. Μέτρηση ποιότητας και συγκριτική αξιολόγηση. 

3. Διοίκηση διαδικασιών. 

4. Σχεδιασμός προϊόντος. 

5. Εκπαίδευση και χειραφέτηση εργαζομένων. 

6. Διοίκηση ποιότητας προμηθευτών. 

7. Εμπλοκή και ικανοποίηση πελατών.  

Με την εφαρμογή των παραπάνω παραγόντων και τη διαρκή μέτρηση της απόδοσης 

επιτυγχάνεται η εφαρμογή της ΔΟΠ  σε ένα τεχνικό τμήμα και συγκεκριμένα : 

 

 

 

2.3.1 : Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. 

Ο βαθμός που η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται και υποστηρίζει το περιβάλλον της 

εφαρμογής της ΔΟΠ είναι πολύ κρίσιμος για την επιτυχία της εφαρμογής της. Η 

ανασκόπηση στη βιβλιογραφία αποκαλύπτει 4 διακριτούς τρόπους, οι οποίοι 
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αποτελούν και μετρήσιμα μεγέθη απόδοσης, με τους οποίους η ανώτατη διοίκηση 

υποστηρίζει την εφαρμογή της ΔΟΠ : 

• Διαθέτοντας budget και πόρους 

• Ελέγχοντας με διορατικότητα 

• Παρακολουθώντας την πρόοδο 

• Σχεδιάζοντας αλλαγές  

Οι 4 παραπάνω τρόποι  μαζί με μια ευρεία υποστηρικτική φιλοσοφία μείωσης της 

διοίκησης που παρεμποδίζει την εφαρμογή της ΔΟΠ και μεταφορά της 

υποστηρικτικής φιλοσοφίας  της ΔΟΠ σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας, 

αποτελούν τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης. 

Βασικό στοιχείο της προσπάθειας είναι ο διάλογος μεταξύ διοίκησης και 

εργαζόμενων. Η διοίκηση με τακτικές συναντήσεις πρέπει να εξηγήσει την 

αναγκαιότητα των αλλαγών στους εργαζόμενους. Μη επαρκής  κατανόηση από την 

πλευρά των εργαζομένων καθιστά αδύναμη τη δέσµευση της διοίκησης με σχεδόν 

βέβαιο αποτέλεσμα την αποτυχία του εγχειρήματος. Εκπρόσωπος της διοίκησης στο 

τεχνικό τμήμα είναι ο προϊστάμενος, ο οποίος αφού κατανοήσει την αναγκαιότητα 

της ΔΟΠ πρέπει να την περάσει στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα τους συντονιστές 

και στη συνέχεια στους τεχνικούς. Σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας είναι η 

επεξήγηση και ανάλυση στους τεχνικούς της φιλοσοφίας και της στρατηγικής που θα 

εφαρμοστεί, καθώς και η αναγκαιότητα αλλαγών στις διαδικασίες και στον τρόπο 

εργασίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι στην προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ ο κάθε 

εργαζόμενος έχει συγκεκριμένο ρόλο που αναλογικά θα καθορίσει την επιτυχία ή την 

αποτυχία του εγχειρήματος. 

   

 

 

2.3.2. Μέτρηση ποιότητας και συγκριτική αξιολόγηση. 

Μια εταιρία πρέπει να αποδεχθεί και να συντηρεί ένα πλάνο συγκριτικής 

αξιολόγησης και μέτρησης της ολικής ποιότητας. Πολλοί συγγραφείς στηρίζουν το 

«μηδενικό ελάττωμα» και το «κάντο σωστά την πρώτη φορά»  ως σταθμούς στο 
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πρόγραμμα ποιότητας. Οι μετρήσεις ποιότητας που εφαρμόζονται σε ένα τεχνικό 

τμήμα είναι μετρήσεις που ορίζονται από το πρότυπο TL9000 και προσαρμόζονται 

για την εγχώρια αγορά από τη ρυθμιστική αρχή. Το πρόγραμμα ποιότητας 

περιλαμβάνει μέτρηση του ποσοστού ή του αριθμού των κομματιών που 

παρεκκλίνουν από το αποδεκτό, ώστε να μην υπάρχει επανεμφάνιση του 

ελαττώματος, την παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας των προμηθευτών, τη 

μείωση της διαφορετικότητας στις διαδικασίες, τον υπολογισμό  κόστους του 

προγράμματος ποιότητας.  

Για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα και έχουν στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας, είναι πολύ δημοφιλές το πρότυπο ISO 9000. Το ISO 9000 που είναι η 

βάση για το τηλεπικοινωνιακό πρότυπο TL9000 περιέχει κυρίως «σκληρές τεχνικές», 

οι οποίες είναι στατιστικές αναλύσεις, τεχνικές απεικόνισης με διαγράμματα, 

συγκριτικά διαγράμματα και συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. 

Κάποιες από τις σκληρές τεχνικές είναι σημαντικό εργαλείο στην εφαρμογή της ΔΟΠ 

σε ένα τεχνικό τμήμα και αναφέρονται παρακάτω :  

Στατιστικός Έλεγχος ∆ιεργασίας (SPC, Statistical Process Control):  Είναι ένα 

σύνολο μεθόδων στατιστικής και ανάλυσης δεδομένων, με σκοπό τον ανίχνευση 

ειδικών αιτιών  μεταβλητότητας σε μια διεργασία. Βασικός στόχος  του SPC είναι η 

ελάττωση της διασποράς, η οποία συνήθως σχετίζεται µε συγκεκριμένα προβλήματα. 

Φύλλο ελέγχου : πρόκειται για ένα απλό φύλλο συλλογής στοιχείων, τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Σειρά ISO 9000: Είναι το πιο δηµοφιλές σύστηµα βελτίωσης ποιότητας. 

Περιλαμβάνει μια σειρά προτύπων που θέτει τις απαιτήσεις για την ενσωµάτωση της 

διοίκησης ολικής ποιότητας στο σχεδιασµό, την παραγωγή και κατασκευή και 

παράδοση προϊόντων, των υπηρεσιών και του λογισµικού µε στόχο τη διαρκή 

βελτίωση της επιχείρησης (Αρβανιτογιάννης, 2008). 

Διάγραμμα Pareto: Βασίζεται στην αρχή Pareto, σύµφωνα µε την οποία το 80%-90% 

των προβληµάτων ή ελαττωµάτων οφείλονται συνήθως στο 20%-10% των 

παραγόντων που επιδρούν σε µια διεργασία.  Το διάγραμμα Pareto στοχεύει να 

διαχωρίσει τις σημαντικές πλευρές ενός προβλήματος από τις λιγότερο σημαντικές.  
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                                                Σχήμα 2: Διάγραμμα Pareto 

 

Το διάγραμμα Pareto έχει στον άξονα των X τις περιγραφές των αιτιών του 

προβλήματος, που θέλουμε να επιλύσουμε, και στον αριστερό άξονα Y το ποσοστό 

της αιτίας (2η στήλη Πίν.1) σε μορφή ραβδογράμματος (bar chart). Το συσσωρευτικό 

ποσοστό απεικονίζεται σε μορφή καμπύλης με τον ίδιο άξονα Χ και ως άξονας Υ έχει 

τον δεξιό άξονα του διαγράμματος. Η κλίμακα του δεξιού άξονα πρέπει να είναι από 

0 ως 100%. 

Στο ύψος του 80%, από τον δεξιό κατακόρυφο άξονα φέρουμε την παράλληλη προς 

τον οριζόντιο και από το σηµείο τομής με την καμπύλη συσσωρευτικού ποσοστού, 

φέρουμε την  κάθετη στον οριζόντιο άξονα. Οι ράβδοι που βρίσκονται αριστερά της  

κάθετης γραμμής αποτελούν και τους σηµαντικότερους παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά σε µια διεργασία. 

∆ιάγραμμα ροής: Το διάγραμμα ροής δίνει τη σχηματική απεικόνιση μιας  διεργασίας  

από την αρχή μέχρι το πέρας της. Στο σχήμα 4 παρατίθεται ένα διάγραμμα ροής μιας 

συγκεκριμένης διαδικασίας  :  
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Σχήμα 3 : Διάγραμμα ροής. 

Ιστόγραμμα: Το ιστόγραμμα είναι η γραφική απεικόνιση ενός πίνακα συχνοτήτων και 

δίνει σημαντικές πληροφορίες για τη μεταβλητότητα και την κατονομή των τιμών. Η 

μορφή του περιλαμβάνει  κατακόρυφες ράβδους, των οποίων το ύψος  αντιστοιχεί 

στη συχνότητα εµφάνισης ενός γεγονότος. 

Χρονοδιαγράµµα: Με το χρονοδιάγραμμα δίνεται η εξέλιξη μιας μεταβλητής 

/διεργασίας σε συνάρτηση με τον χρόνο. Στον οριζόντιο άξονα επιλέγεται το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θέλουμε να μελετήσουμε τη μεταβλητή  

και στον κάθετο άξονα οι αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής. Το χρονοδιάγραμμα 

είναι μια εύκολα κατανοητή και δομημένη απεικόνιση δεδοµένων που στοχεύει στην 

κατανόηση της συμπεριφοράς μιας διεργασίας σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.  

Αρχή 

Αίτηση για 

αγορά 

Υπάρχει 

τέτοιο 

ϊό  

Υπάρχει 

διαθέσιμ

 

Εκτέλεση 

πώλησης 

Διαδικασία 

απόρριψης της 

  

Ενημέρωση 

αποθήκης 

Τέλος 

ΟΧΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
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∆ενδροδιάγραμμα: Το δενδροδιάγραµµα είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για 

να παρουσιαστούν οι σχέσεις µεταξύ ενός θέµατος και των συστατικών του 

στοιχείων (Στεφανάτος, 2000). 

∆ιάγραµµα Αιτίου-Αποτελέσματος (Ishikawa) : Αποτελεί την απεικόνιση ποικίλων 

στοιχείων ενός συστήματος (αίτια), τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός 

προβλήματος (αποτέλεσμα). Το αποτέλεσμα απεικονίζεται σαν το κεφάλι μιας 

ραχοκοκαλιάς ψαριού και τα αίτια σαν άκρα των πλευρών του. Για αυτό και το 

διάγραμμα λέγεται και διάγραμμα ψαροκόκαλο. (fishbone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Σχήμα 4 : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος. 

 2.3.3 : Διοίκηση διαδικασιών. 

 Ο παράγοντας αυτός δίνει έμφαση στην πρόσθετη αξία των διαδικασιών, αυξάνοντας 

το επίπεδο ποιότητας και την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο. Οι τακτικές που 

ακολουθούνται για την επίτευξη αυτού του παράγοντα είναι η βελτίωση των μεθόδων 

στα κέντρα εργασίας, η εγκατάσταση διαδικασιών ελέγχου – επιθεώρησης που 

οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος, η αποδοχή της φιλοσοφίας συνεχούς βελτίωσης, η 

μείωση των καθηκόντων των διαχειριστών υλικού, η προώθηση ενός σχεδίου για το 

πρόγραμμα παραγωγής και η επίτευξη μιας συμπαγούς ροής διαδικασιών. Όπως 

αναφέρει ο Juran (1993) η  βελτίωση ποιότητας µπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν 

καλλιεργηθεί µια διοικητική φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης και υποστηριχθούν οι 

κατάλληλες  οργανωτικές πρακτικές. 

Πρόβλημα

5

4

3

2

1

Προσωπικό

Μηχ αν ήματα

Υλικά

Περιβάλλον

Μέθοδος

Env ironment

Διάγραμμα αιτίου- αποτελέσματος
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Για ένα τεχνικό τμήμα που παρέχει υπηρεσίες στον πελάτη είναι καθοριστικής 

σημασίας  η συνεχής  παρακολούθηση της πορείας των επιδόσεων του τµήµατος, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ποιότητας που εισάγει η διοίκηση. Σε τακτικές και 

έκτακτες αν κρίνεται αναγκαίο, συναντήσεις των τεχνικών με τη διοίκηση του 

τεχνικού τμήματος θα γίνεται ανάλυση της εικόνας που παρουσιάζει το τμήμα και θα 

συμφωνούνται από κοινού διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων. Με 

τον τρόπο αυτό οι τεχνικοί-εργαζόμενοι λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις της 

διοίκησης, γίνονται συμμέτοχοι στη χάραξη της στρατηγικής και στην εφαρμογή της 

ολικής ποιότητας με στόχο την συνεχή βελτίωση. 

2.3.4 : Σχεδιασμός προϊόντος. 

Οι πρακτικές σχεδιασμού παρέχουν ένα ιδεατό σημείο έναρξης για τη μελέτη  

απόδοσης της ποιότητας. Σε αυτή τη φάση όλα είναι «στον αέρα» : οι απαιτήσεις του 

προϊόντος είναι ακόμα στα χαρτιά, τα εξαρτήματα δεν έχουν ακόμα καθοριστεί και οι 

προμηθευτές δεν έχουν προσδιοριστεί. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος πιθανών επιλογών 

μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Οι οργανισμοί όταν προγραμματίζουν τις 

διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντος πρέπει: 

• Να καταλάβουν πλήρως τις ανάγκες του πελάτη και τις απαιτήσεις των 

υπηρεσιών 

• Να εστιάσουν στην καταλληλότητα για χρήση, στη σαφήνεια των 

χαρακτηριστικών και στη δυνατότητα να παραχθεί 

• Να εμπλέξουν όλα τα επηρεαζόμενα τμήματα στον έλεγχο του σχεδιασμού 

• Να ελαχιστοποιήσουν τους επανασχεδιασμούς 

Επειδή η μέτρηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί, προτείνεται η μέτρηση του αριθμού των νέων προϊόντων που εισάγονται 

σε μια χρονική περίοδο και επίσης η μέτρηση του χρόνου από τον σχεδιασμό ως την 

πρώτη πώληση. 

Σε αυτό το σημείο, ένα τεχνικό τμήμα δεν έχει μεγάλη συμβολή, αφού οι υπηρεσίες 

και τα προϊόντα σχεδιάζονται από άλλα τμήματα της εταιρίας και το τεχνικό τμήμα 

έρχεται να συμβάλει στην τεχνική υλοποίηση και προώθησή τους. Σημαντική όμως 

είναι η συμβολή του στην ανάδραση προς τα τμήματα σχεδιασμού και προώθησης 

υπηρεσιών, αφού με την καθημερινή επαφή με τον πελάτη διαμορφώνει σαφή άποψη 
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για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών. Τα τεχνικά τμήματα διαχρονικά 

έχουν βαρύνουσα άποψη για την αξιολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών και οι προτάσεις τους για βελτιωτικές κινήσεις λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη από την ανώτερη διοίκηση 

. 

2.3.5 : Ενίσχυση και εκπαίδευση εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να προσανατολιστούν στη φιλοσοφία της εταιρίας που είναι η 

συνεχής βελτίωση, να ενημερωθούν για τους στόχους της εταιρίας και να νιώσουν 

μέλος μιας ομάδας. 

Η εκπαίδευση των εργαζομένων περιλαμβάνει εξήγηση όλων των λειτουργιών της 

εταιρίας καθώς και των προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι τεχνικοί παρακολουθούν τεχνικά σεμινάρια με στόχο να έχουν πάντα επαρκή 

τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση για το αντικείμενο που διαχειρίζονται. Εκτός από 

τα τεχνικά σεμινάρια που παραδοσιακά διοργανώνονται, τα τελευταία χρόνια η 

εταιρία διοργανώνει σεμινάρια πωλήσεων για τους τεχνικούς και ένα σεμινάριο 

«εμπειρίας πελάτη» που απευθύνεται σε όλο το προσωπικό οποιασδήποτε βαθμίδας 

και ειδικότητας. Τα σεμινάρια πωλήσεων στοχεύουν στην αξιοποίηση της σχέσης που 

αναπτύσσεται μεταξύ του τεχνικού και του πελάτη για την προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών. Το σεμινάριο «εμπειρία πελάτη» φιλοδόξει να εμφυσήσει σε όλο το 

προσωπικό μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση και να στρέψει το βλέμμα των 

εργαζομένων στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Ειδικές μετρήσεις αποτίμησης της εκπαίδευσης είναι : ο χρόνος και το χρήμα που 

ξοδεύουν οι οργανισμοί στην εκπαίδευση εργαζομένων και  διοίκησης με αρχές 

ποιότητας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ομαδική εργασία. Οι μετρήσεις 

για την ενίσχυση των εργαζομένων περιλαμβάνουν το βαθμό με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται οι ομάδες εργασίας και τα τμήματα, το βαθμό της αυτονομίας του 

εργαζομένου στη λήψη αποφάσεων, το βαθμό αλληλεπίδρασης του εργαζόμενου με 

τους πελάτες και το βαθμό με τον οποίο οι προτάσεις των εργαζομένων 

χρησιμοποιούνται από την εταιρία. Βασικό στοιχείο της ενίσχυσης του προσωπικού 

είναι και η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση, η οποία προσθέτει προσόντα, προσδίδει το 

αίσθημα της χρησιμότητας στους εργαζόμενους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι η 

εταιρία επενδύει σε αυτούς. Η ενίσχυση του προσωπικού περιλαµβάνει και τη 
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διαχείριση του.  Μια σωστή πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού με βάση τη 

διαφάνεια και την αξιοκρατία, χωρίς παρεμβάσεις από τρίτους, δημιουργεί κλίμα 

ασφάλειας, καλλιεργεί την αλληλεπίδραση προσωπικού-διοίκησης και αναδεικνύει τα 

ικανά στελέχη. στρώματα. 

 

2.3.6 : Διοίκηση ποιότητας προμηθευτών. 

Πολλές εταιρίες υποστηρίζουν πλέον την ανάγκη να δουλέψουν πιο κοντά με τους 

προμηθευτές τους. Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές γίνονται περισσότερο 

ελκυστικοί στις εταιρίες όταν μοιράζονται τους κινδύνους της ανάπτυξης ενός νέου 

προϊόντος.  Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές πρέπει να βασίζονται σε ένα 

πρόγραμμα ποιότητας και  να δέχονται έγγραφα προόδου που στοχεύουν στην συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας. Η διαθεσιμότητα υλικού είναι μια απλή μέτρηση που 

προτείνεται για να εξαλείψει περιπτώσεις  στις οποίες  το υλικό δεν είναι διαθέσιμο 

όποτε και όπου απαιτείται. 

Σε ένα τεχνικό τμήμα αρκετοί είναι προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα και 

υπηρεσίες. Εταιρίες προμηθεύουν –μετά από διαγωνισμό- με όλα τα υλικά παθητικού 

εξοπλισμού καλώδια, υπαίθριους κατανεμητές, κουτιά διανομής ατομικών γραμμών, 

ρεγκλέτες μικτονόμισης, στύλους, θερμοσυστελλόμενα για τους υπόγειους 

συνδέσμους κ.ά. Επίσης το τεχνικό τμήμα χρησιμοποιεί εξωτερικό συνεργάτη   για τις 

εργασίες εκσκαφής, τοποθέτησης στύλων, ανάρτησης καλωδίων κ.ά. Τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των εξωτερικών συνεργατών/προμηθευτών. 

Ο προϊστάμενος σε συνεργασία με την ομάδα του και διαθέτοντας τα απαραίτητα 

στοιχεία από την καθημερινή δραστηριότητα, καλείται να συμπληρώσει ένα 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προμηθευτών. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται 

στην εταιρία και εξάγεται βαθμολογία των προμηθευτών ανά είδος εργασίας.  

 

2.3.7 : Εμπλοκή και ικανοποίηση πελατών. 

Οι υπηρεσίες προς τον πελάτη πρέπει να χαρακτηρίζονται από δύο βασικές περιοχές : 

τις εσωτερικές υπηρεσίες του πελάτη και την εξωτερική του διασφάλιση. Βασικά 

συστατικά  ενός πλάνου εσωτερικών υπηρεσιών είναι οι έγκαιρες και αξιόπιστες 

παραδόσεις, η  εξουσιοδότηση των εργαζομένων να εφαρμόζουν δικές τους λύσεις, η 

εκπαίδευση των εργαζομένων για υπεροχή σε περισσότερες από μία δουλειές και η  
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παροχή επαρκούς τεχνικής εκπαίδευσης.  Ένα πρόγραμμα εξωτερικών υπηρεσιών του 

πελάτη περιλαμβάνει παροχή έγκαιρων πληροφοριών, γρήγορη ανταπόκριση στα 

παράπονα και σταθερότητα στο στόχο μείωσης της ποσότητας ερωτήσεων ή 

παραπόνων, ενώ παράλληλα πρέπει να αναγνωρίζονται όλες οι επιτυχείς προσπάθειες 

των εργαζομένων στην παροχή εξωτερικών υπηρεσιών. Οι μετρήσεις του παράγοντα 

αυτού πρέπει να είναι προσανατολισμένες  στα σημεία που έχει επιτευχθεί βελτίωση 

και στα σημεία στα οποία είναι πιθανή η βελτίωση και όχι στην παρακολούθηση της 

ανθρώπινης εργασίας.  

Οι τεχνικοί πεδίου   κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση του πελάτη. Αν 

αναλογιστούμε ότι τα διαδικτυακά μέσα δίνουν τη δυνατότητα για όλες τις εμπορικές 

συναλλαγές, οι τεχνικοί πεδίου αποτελούν το τμήμα της εταιρίας που υποχρεωτικά 

έρχονται σε επαφή με τον πελάτη και μάλιστα εισέρχονται στον ιδιωτικό του χώρο. 

Συνεπώς η συμβολή τους στη θετική εμπειρία πελάτη είναι μεγάλη και για το λόγο 

αυτό πολλές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες επενδύουν σε μια σχέση εμπιστοσύνης που 

αναπτύσσεται μεταξύ των τεχνικών και των πελατών. 

 

2.4 Δείκτες Απόδοσης και Στοχοθεσία  
Οι δείκτες απόδοσης στο τεχνικό τμήμα ορίστηκαν τα τελευταία χρόνια (περίπου από 

το 2012) με στόχο την μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και 

αποτελούν την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για την εφαρμογή της διοίκησης 

ολικής ποιότητας. Οι δείκτες ποιότητας και η στοχοθεσία που τέθηκε παρουσιάζονται 

παρακάτω : 

CT :  Ο  δείκτης  Χρόνος Σύνδεσης  (Connection  Time)  μετράει  τον  χρόνο που 

απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια νέα σύνδεση με αφετηρία την κατάθεση της 

αίτησης από τον πελάτη και πέρας την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας στον 

πελάτη. Μονάδα μέτρησης του δείκτη είναι οι ημερολογιακές ημέρες με στόχο 

επίτευξης οι υπηρεσίες να δίνονται εντός  2 ημερών. Οι παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την επίτευξη  του στόχου είναι αρκετοί όπως ελλείψεις στο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ανάγκη πραγματοποίησης εργολαβικών εργασιών 

(τοποθέτηση στύλων, ανάρτηση καλωδίων κλπ), καθυστερήσεις από τα 

πληροφοριακά συστήματα, ελλείψεις υλικών  κτλ. 
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FCT : Ο δείκτης Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης (Fault Clearing Time) αφορά τον 

χρόνο που απαιτείται για την αποκατάσταση  των  βλαβών. Ο στόχος επίτευξης είναι 

η βλάβη να αποκαθίσταται εντός 24 ωρών.  Παράγοντες που καθιστούν πολλές φορές 

δύσκολη την επίτευξη του στόχου είναι οι μαζικές βλάβες από ανωτέρα βία-φυσικά 

φαινόμενα, η ανάγκη εργολαβικών εργασιών, η αδυναμία πρόσβασης στον χώρο του 

πελάτη κλπ. 

NSWF (%): Ο δείκτης Νέες Υπηρεσίες με Βλάβη NSWF (New Service With Fault) 

εκφράζει το ποσοστό των νέων συνδέσεων στις οποίες έχει δηλωθεί βλάβη μέσα σε 

χρονικό διάστημα 10 ηµερών από την παράδοση της  υπηρεσίας. Ο στόχος επίτευξης 

του δείκτη αυτού είναι η ελαχιστοποίηση του με απώτερο σκοπό τον μηδενισμό του.  

Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται μια βλάβη σε νέα υπηρεσία μπορεί να είναι 

κακής ποιότητας κατασκευή της ατομικής γραμμής που μετά από λίγες μέρες 

εμφανίζει διακοπή, λανθασμένη εσωτερική συνδεσμολογία από τον πελάτη, αστοχία 

υλικού στην καατασκευή ή/και στον εξοπλισμό πελάτη, αυτόματη αναβάθμιση της 

ταχύτητας του δικτύου που εισάγει αποσυνδέσεις κ.ά. 

RFR (%): Ο δείκτης Ρυθμός Επαναλαμβανόμενων Βλαβών RFR (Repeated Fault 

Rate) εκφράζει το ποσοστό των βλαβών στο σύνολο των αποκατεστημένων βλαβών 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δηλώθηκαν εκ νέου βλάβη από τον πελάτη 

εντός 30 ηµερών από την ημερομηνία αποκατάστασης. Στόχος επίτευξης για τον 

δείκτη αυτόν είναι η μείωσή του στο ελάχιστο δυνατό. Παράγοντες που μπορεί να 

οδηγήσουν σε επαναλαμβανόμενη βλάβη είναι η πρόχειρη αποκατάσταση της 

αρχικής βλάβης, βλάβη στην εσωτερική καλωδίωση της πολυκατοικίας (βλάβη 

πελάτη), εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική γραμμή (παρεμβολές 

από άλλους παρόχου, ραδιοσυχνότητες και ηλεκτρομαγνητικά πεδία κλπ)  

 

2.5 Ανάλυση_μελέτη των δεικτών ποιότητας.  
      Ο ορισμός των δεικτών και της στοχοθεσίας είναι το πρώτο βήμα για την 

εφαρμογή της ΔΟΠ σε ένα τεχνικό τμήμα. Ο βαθμός επίτευξης της στοχοθεσίας 

αποτελεί το δείγμα αποτελεσματικότητας της ΔΟΠ. Στην προσπάθεια αυτή υπάρχουν 

αρκετά προβλήματα που εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων και κατ’επέκταση την 

εφαρμογή της ΔΟΠ, για να τα μελετήσουμε και να τα εξηγήσουμε αναλυτικά 
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παραθέτουμε παρακάτω  διαγράμματα αιτίου-αποτελέσματος (Ishikawa), 

χρονοδιαγράμματα και διαγράμματα pareto για κάθε δείκτη ποιότητας.  

2.5.1 Δείκτης CT (Connection Time) 

Στο διάγραμμα 1  παρουσιάζεται το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος που  αφορά τον 

χρόνο για την κατασκευή της νέας σύνδεσης (CT). Παράγοντες που επιδρούν και 

καθυστερούν την κατασκευή είναι τα λάθη του προσωπικού, προβλήματα στις 

διαδικασίες, βλάβες στον εξοπλισμό και στα υλικά. Πολλές φορές γίνεται κακή 

συνεννόηση για το κλείσιμο του ραντεβού και ο τεχνικός βρίσκει κλειστό το σπίτι με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υλοποίηση της κατασκευής. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που το εσωτερικό δίκτυο του πελάτη δεν είναι έτοιμο ή παρουσιάζει 

κάποια βλάβη και απαιτείται επιδιόρθωση από ηλεκτρολόγο του πελάτη. Ο τεχνικός 

ενημερώνει τον πελάτη για την ορθή διαδικασία –ότι πρέπει να προηγηθεί κατασκευή 

από τον ίδιο τον πελάτη-- και αποχωρεί χωρίς  να ολοκληρώσει την κατασκευή. Θα 

χρειαστεί να ξαναεπισκεφθεί τον ίδιο πελάτη, όταν ο πελάτης δηλώσει ετοιμότητα. 

Λίγες αλλά αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις που οι πελάτες επιμένουν ότι οι 

εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνουν από τον τηλεπικοινωνιακό  

                         ΑΝΘΡΩΠΟΙ                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

              ΛΑΘΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ                      ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛ                         

ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ                       
                    ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ                      ΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ 

                                ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                        ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

                                                                 ΕΜΠΟΡ-ΤΕΧΝ ΤΜΗΜ 

 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                   ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
                                                     ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΠΛ                 ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘ                                                                                       

                                                                                     ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΤΩΝ DSLAM 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ       ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ              ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                    ΥΛΙΚΑ 

Διάγραμμα  1 : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  δείκτη CT. 

ΔΕΙΚΤΗΣ CT 
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πάροχο και όχι από τον ίδιο, με αποτέλεσμα να ξαναενεργοποιεί την αίτηση του για 

κατασκευή της νέας σύνδεσης και ο τεχνικός που επισκέπτεται τον χώρο του πελάτη 

να αντιμετωπίζει πάλι την ίδια κατάσταση και την καχυποψία του πελάτη. Ένα λάθος 

που συναντάται σε κάποιες περιπτώσεις είναι η λάθος προμέτρηση του δικτύου, είτε 

από λανθασμένη εκτίμηση του τεχνικού-προμετρητή, είτε από λάθος στοιχεία που 

δόθηκαν από τον πελάτη στην παραγγελία του, με αποτέλεσμα να δίνονται λάθος 

στοιχεία δικτύου για την κατασκευή της νέας γραμμής και να μην είναι εφικτή η 

κατασκευή. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η παράμετρος της εποχικότητας όπου 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση των παραγγελιών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο -

για τα νησιά και τις τουριστικές περιοχές είναι η άνοιξη, για τα αστικά κέντρα με 

σχολές και πανεπιστήμια είναι το φθινόπωρο. Το προσωπικό των αντίστοιχων 

τεχνικών τμημάτων δεν επαρκεί για την κάλυψη των εποχικών αναγκών με 

αποτέλεσμα να είναι αντικειμενικά άπιαστος ο στόχος των 48 ωρών για μια νέα 

σύνδεση. 

Προβλήματα στις διαδικασίες επιδρούν αρνητικά στον χρόνο κατασκευής της νέας 

σύνδεσης όπως η κακή επικοινωνία εμπορικού –τεχνικού τμήματος (είτε φυσική, είτε 

μέσω πληροφοριακών συστημάτων) με την οποία μεταφέρονται λανθασμένες ή 

ελλιπείς  πληροφορίες που αφορούν την αίτηση του πελάτη. Καθυστερήσεις 

παρατηρούνται και λόγω των πληροφοριακών συστημάτων, με αποτέλεσμα η αίτηση 

του πελάτη να μένει ‘κολλημένη’ σε υπερκείμενο επίπεδο και να μην κατεβαίνει στο 

τεχνικό τμήμα για κατασκευή.  

Στο αίτιο υλικά-εξοπλισμός σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται είναι η 

έλλειψη δικτύου, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές παρατηρείται πολύ συχνά 

συμφόρηση του δικτύου και απαιτείται αξιοποίηση των εφεδρειών δικτύου με 

χωματουργικές εργολαβικές εργασίες, σε αραιοκατοικημένες περιοχές το δίκτυο δεν 

είναι επαρκώς ανεπτυγμένο και χρειάζεται επέκταση. Ένα συχνό πρόβλημα είναι η 

έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού που παρέχει την  ευρυζωνικότητα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις κατασκευάζεται η νέα γραμμή και ο πελάτης είναι σε αναμονή έως να 

βρεθεί διαθέσιμη ‘πόρτα’ dslam στο  αστικό ψηφιακό κέντρο που ανήκει, για να 

πάρει την υπηρεσία. 

Τέλος αναφέρουμε  την επίδραση των καιρικών συνθηκών που πολλές φορές λόγω 

των έντονων φαινομένων καθιστούν επικίνδυνη ή και αδύνατη την εξωτερική 
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εργασία των τεχνικών. Στο  διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η διακύμανση της επίτευξης  

CT για τους μήνες του 2016. 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ CT 

                                                                                                                       ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 

Διάγραμμα 2 : Μεταβολή επίτευξης  CT  έτους 2016. 

 Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των νέων συνδέσεων στο τεχνικό τμήμα που 

εξετάζουμε, που κατασκευάζονται εντός 48 ωρών είναι σταθερά κάτω από 30%. 

Μάλιστα για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο παρατηρείται μεγάλη 

βουτιά και η επίτευξη του στόχου φτάνει στο κάτω άκρο του 10%, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την εποχικότητα που αναφέραμε για τα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου με 

άλλα τεχνικά τμήματα (διάγραμμα 3). 

 

Διάγραμμα 3 : Επίτευξη στοχοθεσίας CT για  Τεχνικά Τμήματα έτους 2016. 
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Από το διάγραμμα 3  γίνεται φανερό ότι η επίτευξη του στόχου για την κατασκευή 

νέας σύνδεσης σε 48 ώρες είναι πολύ μικρή για πέντε τεχνικά τμήματα που 

εξετάσαμε. Με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν για την επίτευξη του στόχου, 

αλλά και τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας 2016 κρίνεται απαραίτητο ο στόχος των 

48 ωρών να επανεξεταστεί από την ανώτερη διοίκηση. 

 

2.5.2 Δείκτης FCT (fault connection time) 

Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζεται το αίτιο-αποτέλεσμα για τον δείκτη του χρόνου 

αποκατάστασης βλάβης (FCT) για τον οποίο ο οριζόμενος στόχος είναι οι 24 ώρες. 

Οι βλάβες των μεγάλων πελατών πρέπει να αποκαθίστανται όλες σε διάστημα 24 

ωρών και όχι κατά μέσο όρο.  

Ο ανθρώπινος παράγοντας επιδρά σημαντικά στον χρόνο αποκατάστασης  της 

βλάβης. Αρκετές φορές δε γίνεται σωστός χαρακτηρισμός της βλάβης με αποτέλεσμα 

να μεταβαίνει ο τεχνικός για την άρση της και να διαπιστώνει ότι πρόκειται για 

γενικευμένη βλάβη του δικτύου που χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που απαιτείται πρόσβαση στον χώρο του πελάτη και ο πελάτης να 

απουσιάζει από τον χώρο του. Συνήθως οι τεχνικοί διαθέτουν την κατάλληλη 

κατάρτιση για την αντιμετώπιση των βλαβών, σε σπάνιες περιπτώσεις 

αντιμετωπίζουν πολύπλοκες περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια από πιο 

εξειδικευμένους τεχνικούς.     

Στις διαδικασίες εντάσσεται ο κακός προγραµµατισµός  στις αναθέσεις των εργασιών 

από τους υπευθύνους. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τεχνικοί λαμβάνουν εργασίες που δεν 

είναι ομαδοποιημένες ανά αστικό κέντρο ή ανά περιοχή με αποτέλεσμα να δαπανούν 

πολύ χρόνο στις μετακινήσεις. Τέλος αναφέρουμε την καθυστέρηση που μπορεί να 

υπάρξει στο τμήμα της βλαβοδιαχείρισης για την επεξεργασία και καταγραφή της 

βλάβης  με αποτέλεσμα να παρέλθει σημαντικός χρόνος μέχρι την ανάθεση της 

εργασίας στον τεχνικό.   

Όσο αφορά τα υλικά-εξοπλισμό αντιμετωπίζονται περιπτώσεις που η βλάβη 

οφείλεται στον τερματικό εξοπλισμό του πελάτη και ο τεχνικός δε διαθέτει τον 

κατάλληλο εξοπλισμό για να αντικαταστήσει τον βλαμμένο. Επίσης ένας αριθμός 

βλαβών οφείλεται στα παθητικά υλικά του  πεπαλαιωμένου δικτύου που χρήζουν 

εξυγίανσης και ο τεχνικός καλείται να δώσει λύση για να αντιμετωπίσει τη βλάβη του 
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πελάτη. Οι κακές καιρικές συνθήκες είναι πάντα ένας ανασταλτικός παράγοντας για 

την επίτευξη του στόχου των 24 ωρών. 

 

 

 

                         ΑΝΘΡΩΠΟΙ                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΛΑΘΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΒΗΣ                 ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ                         

                     

                    ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ                     

                                ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                        ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛ 

                                                                  

 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                   ΜΑΖΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤ  
                                              ΒΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΕΛ              ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘ                                                                                       

                                                                                     ΜΑΖΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ       ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΥΛ ΔΙΚΤΥΟΥ       ΒΛΑΒΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                    ΥΛΙΚΑ 

 

Διάγραμμα 4  : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος δείκτη FCT. 

 

Στο  διάγραμμα 5 βλέπουμε τη διακύμανση του δείκτη FCT για το 2016 στο τεχνικό 

τμήμα που εξετάζουμε. Παρατηρούμε ότι έχουμε επίτευξη του στόχου των 24 ωρών 

για την άρση της βλάβης κατά μέσο όρο 80%. Οι χειρότερες επιδόσεις είναι τους 

φθινοπωρινούς μήνες κατά τους οποίους όπως έχουμε αναφέρει, στα αστικά κέντρα 

οι παραγγελίες είναι πολλές και το προσωπικό δεν δύναται να ανταποκριθεί.  

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

FCT 
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ 

                                                                                                                      ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 

Διάγραμμα 5 : Μεταβολή επίτευξης  FCT έτους 2016. 

 

Διάγραμμα 6 :  Επίτευξη στοχοθεσίας   FCT για Τεχν.Τμήματα έτους 2016.  

  

 

 Στο  διάγραμμα 6 παρουσιάζουμε μια σύγκριση των τεχνικών τμημάτων της 

περιοχής μας στην επίτευξη της στοχοθεσίας των 24 ωρών για την άρση βλάβης. 

Παρατηρούμε ότι η επίτευξη κυμαίνεται από 57 έως 86 % με μέσο όρο για τη 
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συνολική περιοχή επίτευξη 84,6 %. Σημειώνουμε ότι το πρώτο τεχνικό τμήμα έχει τις 

περισσότερες συνδέσεις και η επίτευξη του 86 % έχει το μεγαλύτερο βάρος στον 

υπολογισμό της συνολικής επίτευξης. Ως γενικότερο εξάγεται ότι ο στόχος είναι 

εφικτός και η επίτευξη του 80% θεωρείται καλή απόδοση Με κατάλληλες 

διορθωτικές ενέργειες και βελτιωτικές κινήσεις μπορεί να έχουμε βελτιωμένη 

επίτευξη με απώτερο στόχο το 100% των δηλωθέντων βλαβών να αίρονται εντός 24 

ωρών.  

 

2.5.3 Δείκτης NSWF (new services with fault). 

  Επόμενος δείκτης που θα εξετάσουμε είναι ο δείκτης NSWF, το ποσοστό των 

νέων συνδέσεων στις οποίες δηλώνεται βλάβη εντός δεκαημέρου. Στο διάγραμμα 7 

παρουσιάζεται το διάγραμμα Ishikawa στο οποίο καταγράφονται οι παράγοντες που 

επιδρούν στον δείκτη NSWF.  

  Στις διαδικασίες εντάσσεται η περίπτωση όπου το εμπορικό τμήμα πουλάει μια 

υπηρεσία που τεχνικά είναι ανέφικτη. Ο πελάτης αγοράζει υπηρεσία για 

συγκεκριμένη διαδικτυακή ταχύτητα δεδομένων, τα χαρακτηριστικά της γραμμής του 

δεν επιτρέπουν να πετύχει την ταχύτητα αυτή και δηλώνει αμέσως βλάβη. Πολύ 

συχνό είναι το πρόβλημα στη συνδεσμολογία των τερματικών διατάξεων στον χώρο 

του πελάτη. Συνήθως πρόκειται για ανθρώπινο λάθος και ως αίτιο μπορεί να ανήκει 

και στην κατηγορία ΑΝΘΡΩΠΟΙ, όμως είναι και πρόβλημα διαδικασίας αφού ο 

πελάτης καλείται να συνδέσει μόνος του τον εξοπλισμό που του παραδίδει η εταιρία. 

Βασικός επίσης είναι ο ρόλος του τεχνικού που συχνά δεν ελέγχει την ποιότητα της 

γραμμής που παραδίδει με τα κατάλληλα όργανα που διαθέτει. Ο πελάτης δηλώνει 

βλάβη όταν αντιληφθεί ότι η υπηρεσία που πήρε δεν έχει τα χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας που του υποσχέθηκαν.  Στον πίνακα 4 καταγράφονται αναλυτικά και με 

συχνότητα εμφάνισης σε ένα μήνα όλες οι αιτίες που συμβάλουν στη διαμόρφωση 

του δείκτη NSWF. 
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                         ΑΝΘΡΩΠΟΙ                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

              ΛΑΘΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ                    ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         

ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ                       
                    ΚΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ                ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

                                ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΛ           ΛΑΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 

            ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ                                   

                                                

 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 
                                                  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛ     ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘ                                                                                       

                                                                                     ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΟΡΤΩΝ DSLAM 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ       ΚΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ              ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                    ΥΛΙΚΑ 

 

Διάγραμμα  7 : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος  δείκτη ΝSWF. 

  

   Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται η μεταβολή του δείκτη κατά τη διάρκεια του έτους 

2016. Παρατηρούμε ότι οι τιμές του κυμαίνονται από 4 ως 7%. Ο στόχος της εταιρίας 

είναι ο δείκτης NSWF να είναι μηδενικός, διότι η νέα υπηρεσία είναι ουσιαστικά μια 

νέα αρχή για τον πελάτη που μπορεί να είναι νέος ή υπάρχων πελάτης της εταιρίας. Η 

εντύπωση ‘της πρώτης φοράς’ επιβάλλεται να είναι θετική για τον πελάτη γιατί 

καθορίζει κατά μεγάλο βαθμό την εμπειρία πελάτη.  

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

NSWF 
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ΔΕΙΚΤΗΣ NSWF 

                                                                                                                                                  ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 

Διάγραμμα 8 : Μεταβολή δείκτη NSWF έτους 2016. 

Πίνακας 4 : Αίτια δείκτη NSWF 

 

Με βάση τον πίνακα 4, στο διάγραμμα 9 σχεδιάσαμε το διάγραμμα Pareto για τον 

δείκτη NSWF. 
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Πρόβλημα στη συνδεσμολογία 35 35 17,3%
Ποιότητα γραμμής 27 62 30,7%
Πρόβλημα στο ζευγάρι 23 85 42,1%
Δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στην υπη   17 102 50,5%
Δυσλειτουργία πόρτας 15 117 57,9%
Μικτονόμηση 13 130 64,4%
NA 11 141 69,8%
Βλάβη τερματικού εξοπλισμού ευθύνη  11 152 75,2%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης κτιρ 8 160 79,2%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης οικ  8 168 83,2%
Αδυναμία χρήσης ψηφιακών ευκολιών 7 175 86,6%
ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 4 179 88,6%
Επίλυση 1ου Επιπέδου 4 183 90,6%
Πρόβλημα υλικού 3 186 92,1%
Μεγάλη απόσταση από DSLAM 3 189 93,6%
Πρόβλημα σε λοιπές τερματικές διατάξ       2 191 94,6%
Γενικευμένη Βλαβη ONU - DLC 2 193 95,5%
Δυσλειτουργία πόρτας SPC (Ψ/Κ) 2 195 96,5%
Περιοχή με δίκτυο περιορισμένων δυν 1 196 97,0%
Αίτημα Πελάτη 1 197 97,5%
Πρόβλημα τροφοδοτικού 1 198 98,0%
Λανθασμένος τύπος εξοπλισμού 1 199 98,5%
Πρόβλημα στην παραμετροποίηση 1 200 99,0%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης χώ  1 201 99,5%
Αδυναμία πρόσβασης στο χώρο του πε 1 202 100,0%
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Διάγραμμα 9: Διάγραμμα Pareto για το δείκτη NSWF. 

2.5.4 Δείκτης RFR (repeated fault rate). 

 Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται το διάγραμμα Ishikawa για τον δείκτη των 

επαναλαμβανόμενων βλαβών RFR. Σημαντικός είναι ο παράγοντας ΑΝΘΡΩΠΟΙ για 

την εμφάνιση των επαναλαμβανόμενων βλαβών. Ο τεχνικός πολλές φορές κάτω από 

την ασφυκτική πίεση του χρόνου επιλέγει να δώσει μια προσωρινή λύση και να 

κλείσει τη βλάβη και όχι να μελετήσει ενδελεχώς την περίπτωση δίνοντας τη μόνιμη 

λύση. Αυτό κάποιες φορές είναι πιθανό να συμβαίνει λόγω μη κατάλληλης τεχνικής 

κατάρτισης του τεχνικού για την αντιμετώπιση της βλάβης. Επίσης ένα θέμα που ήδη 

αναφέραμε είναι η βλάβη να είναι ευθύνη πελάτη, να ενημερώνεται ο πελάτης και 

λόγω δυσπιστίας ο πελάτης να ξαναδηλώνει την ίδια βλάβη.  

Όσον αφορά τον παράγοντα ΥΛΙΚΑ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ σημαντικό ρόλο 

παίζει το πεπαλαιώμενο δίκτυο που υπάρχει σε κάποιες περιοχές, η κακή 

κατάσταση του οποίου επαναφέρει την ίδια βλάβη μετά από λίγες μέρες. Στο πεδίο 

των διαδικασιών επίπτωση επιφέρει το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται η πολιτική της 

άσκοπης μετάβασης. Ένας δύστροπος πελάτης μπορεί να δηλώνει επανειλημμένα 

βλάβη νομίζοντας ότι υπάρχει ή αν υπάρχει ότι είναι ευθύνη του παρόχου, παρά τις 

εξηγήσεις των τεχνικών ότι δεν υφίσταται βλάβη ή ότι η βλάβη είναι δικής του 
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ευθύνης. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα το τμήμα βλαβοδιαχείρισης να μη 

διαχειρίστηκε έγκαιρα τη βλάβη και να καθυστέρησε την αποστολή της στο τεχνικό 

τμήμα με αποτέλεσμα ο πελάτης να ξανακαλέσει.Ο εξοπλισµός συμβάλλει στον 

δείκτη των επαναλαμβανόμενων βλαβών κυρίως όταν υπάρχει αστοχία υλικού 

δύσκολα ανιχνεύσιμη με την πρώτη επίσκεψη. Έτσι ο πελάτης ξαναδηλώνει βλάβη 

και ο τεχνικός αντιλαμβάνεται την ελαττωματική συσκευή με την δεύτερη ή τρίτη 

επίσκεψη. Η ελαττωματική συσκευή μπορεί να είναι  δικαιοδοσίας πελάτη, η 

διάγνωση όμως γίνεται από τον τεχνικό του τηλεπικοινωνιακού παρόχου που 

καλείται να επιλύσει τη βλάβη. Πρόβλημα και στον εξοπλισμό του τεχνικού μπορεί 

να επιφέρει επαναλαμβανόμενη βλάβη, αφού μια λάθος μέτρηση του δικτύου 

πιθανώς να μην ανιχνεύσει την υφιστάμενη βλάβη.  Οι καιρικές συνθήκες είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας για τις επαναλαμβανόμενες βλάβες. Η πτώση ενός 

κεραυνού μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα που παραμένουν μετά την 

πρώτη άρση της βλάβης και να ξαναεμφανίσουν τη βλάβη. Οι συνεχείς 

βροχοπτώσεις μπορεί να επιφέρουν υγρασία στο υπόγειο δίκτυο και η βλάβη να 

είναι παραμένουσα έως ότου ανιχνευθεί και επιλυθεί μόνιμα το πρόβλημα στο 

υπόγειο δίκτυο.  

                         ΑΝΘΡΩΠΟΙ                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

             ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ                      ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛ                         

ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΠΕΛ                       
                  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ                      ΜΑΖΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

                                 

                      ΔΥΣΤΡΟΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ                    ΚΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ               

                                                                 

 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 
                                                     ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΧΑΛΚΟΥ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘ                                                                                       

                                                                                     ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΑΣ DSLAM 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ       ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ               

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                    ΥΛΙΚΑ 

Διάγραμμα  10 : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος δείκτη RFR. 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

RFR 
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Στον πίνακα 5 καταγράφονται αναλυτικά όλες οι αιτίες που συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση του δείκτη RFR και η συχνότητα εμφάνισής τους για ένα μήνα 

στο τεχνικό τμήμα που εξετάζουμε. 

  Πίνακας 5 : Αίτια δείκτη RFR.

 

Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζεται η διακύμανση του δείκτη RFR στο έτος 

2016. Παρατηρούμε ότι  η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 15 % έως 30 % περίπου, 

Initial Αιτία ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ CUMULATIVE FREQUENCY %
Ποιότητα γραμμής 243 243 20,8%
Δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα στην υπηρεσία το  150 393 33,7%
Πρόβλημα στο ζευγάρι 148 541 46,4%
Βλάβη τερματικού εξοπλισμού ευθύνης ΟΤΕ 97 638 54,7%
ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 94 732 62,8%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης κτιρίου 55 787 67,5%
Πρόβλημα στη συνδεσμολογία 49 836 71,7%
Μικτονόμηση 38 874 75,0%
Αδυναμία πρόσβασης στο χώρο του πελάτη 37 911 78,1%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης οικίας πελάτ 30 941 80,7%
Δυσλειτουργία πόρτας 27 968 83,0%
Βλάβη τερματικού εξοπλισμού εκτός εγγύησης   25 993 85,2%
Γενικευμένη Βλαβη SPC 20 1013 86,9%
Πρόβλημα στην παραμετροποίηση 14 1027 88,1%
Αδυναμία χρήσης ψηφιακών ευκολιών 13 1040 89,2%
Περιοχή με δίκτυο περιορισμένων δυνατοτήτων 11 1051 90,1%
Ανεφικτότητα Παροχής Υπηρεσίας 11 1062 91,1%
Πρόβλημα σε λοιπές τερματικές διατάξεις πελάτ      10 1072 91,9%
Γενικευμένη Βλαβη ONU - DLC 10 1082 92,8%
Πρόβλημα σταθμού βάσης 10 1092 93,7%
Ανεφικτότητα Παροχής Υπηρεσίας VoBB 8 1100 94,3%
Μεγάλη απόσταση από DSLAM 7 1107 94,9%
Πρόβλημα κεραιοσυστήματος 6 1113 95,5%
Πρόβλημα υλικού 5 1118 95,9%
Εργασίες Συντήρησης / Μεταγωγή 5 1123 96,3%
Δυσλειτουργία πόρτας SPC (Ψ/Κ) 5 1128 96,7%
Πρόβλημα κάρτας 4 1132 97,1%
Γενικευμένη βλάβη Access Switch 4 1136 97,4%
Αίτημα Πελάτη 3 1139 97,7%
Επαναπρογραμματισμός Τηλ. Κέντρου 3 1142 97,9%
Αδυναμία εύρεσης οικίας πελάτη 3 1145 98,2%
Επίλυση 1ου Επιπέδου 2 1147 98,4%
Γενικευμένη Βλαβη DSLAM 2 1149 98,5%
Ανενεργή ψηφιακή ευκολία 2 1151 98,7%
Αδυναμία εσωτερικής καλωδίωσης χώρου πελά 2 1153 98,9%
Reset 1 1154 99,0%
Βλάβη τερματικού εξοπλισμού ευθύνης ΟΤΕ - Α 1 1155 99,1%
Duplicate session 1 1156 99,1%
Βλάβη Κάρτας BRA 1 1157 99,2%
Γενικευμένη Βλαβη KV 1 1158 99,3%
Blocked Account 1 1159 99,4%
Προγραμματισμός Τηλ. Κέντρου 1 1160 99,5%
Framed IP Address σε Dynamic πακέτο 1 1161 99,6%
Γενικευμένη Βλαβη Γενικού Κατανεμητή 1 1162 99,7%
Λάθος παραμετροποίηση στο core 1 1163 99,7%
Άρνηση εισόδου 1 1164 99,8%
Λανθασμένος τύπος εξοπλισμού 1 1165 99,9%
Βλάβη Εσωτερικού 1 1166 100,0%
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δηλ στις 100 κατασκευαζόμενες βλάβες ένα ποσοστό 15-30 % ξαναδηλώνεται 

βλάβη εντός 30 ημερών. Επίσης παρατηρούμε ότι οι μεγαλύτερες τιμές του RFR 

εμφανίζονται τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τους μήνες του 

φθινοπώρου που οι εργασίες στα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν απότομη 

αύξηση, οι τεχνικοί δέχονται μεγάλη πίεση για να εκτελέσουν περισσότερες 

εργασίες και ως αποτέλεσμα της πίεσης οι βλάβες κατασκευάζονται με πρόχειρο ή 

ελλιπή τρόπο και ο πελάτης αναγκάζεται να ξαναδηλώσει βλάβη.  

 

    RFR

                                                                                                                                                                                ΜΗΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 

 Διάγραμμα 11 : Μεταβολή δείκτη RFR  έτους 2016. 

 

 

 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα 5, σχεδιάζουμε το διάγραμμα Pareto (διάγραμμα 

12). 
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Διάγραμμα 12 : Διάγραμμα Pareto για τον δείκτη  RFR. 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα 
Οι δείκτες ποιότητας που τέθηκαν στο Τεχνικό Τμήμα το 2012 ήταν η πρώτη 

οργανωμένη προσπάθεια εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας. Στο παρόν 

κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι δείκτες ποιότητας και η τιθέμενη στοχοθεσία σε 

τεχνικό τμήμα  τηλεπικοινωνιακής εταιρίας που εξυπηρετεί μεγάλο αστικό κέντρο 

και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα του έτους 2016. Επιχειρήθηκε μια δευτερογενής 

προσέγγιση του συστήματος με χρονοδιαγράμματα, διαγράμματα Ishikawa και 

Pareto και εξήχθησαν συμπεράσματα για την επίτευξη της στοχοθεσίας. 

Ως πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια εφαρμογής της ΔΟΠ, παρά τα προβλήματα 

και τις ελλείψεις, έχει θετικό πρόσημο κυρίως διότι ήταν το πρώτο βήμα στην 

αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας στην αντιμετώπιση της ΔΟΠ. 

Υπάρχουν αρκετά σημεία που χρήζουν βελτίωσης και μπορεί να αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης και έρευνας. 
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Κεφαλαιο 3ο 
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε τρόπους εφαρμογής 

Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε ένα τεχνικό τμήμα τηλεπικοινωνιακού 

οργανισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει να εξετάσουμε αναλυτικά και 

συνολικά μια διαδικασία που αφορά μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της εταιρίας 

και αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων. Η διαδικασία που θα εξεταστεί 

είναι η παροχή ευρυζωνικής νέας σύνδεσης σε οικιακό πελάτη. Θα μελετηθεί και θα 

αναλυθεί η υφιστάμενη κατάστασης της διαδικασίας και στη συνέχεια θα προταθούν 

βελτιωτικές ενέργειες στα πλαίσια του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

3.1 Κατασκευή νέας σύνδεσης με ευρυζωνικότητα 

Στο διάγραμμα 4.1 παρουσιάζουμε το διάγραμμα ροής μιας τηλεπικοινωνιακής 

σύνδεσης με ευρυζωνικότητα.  

Σκοπός : Η παροχή νέας ευρυζωνικής σύνδεσης σε πελάτη μετά από αίτημά του. 

Υπεύθυνος διαδικασίας : Τεχνικό Τμήμα. 

Εμπλεκόμενοι : Τεχνικό Τμήμα, Εμπορικό Τμήμα, Τμήμα Μητρώου (Cardex), 

Προμηθευτές, Πελάτες. 

  

Βήμα 1ο : Ο πελάτης  καταθέτει το αίτημά του είτε με φυσική παρουσία σε ένα 

εμπορικό κατάστημα της εταιρίας, είτε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε 

διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 

Βήμα 2ο : Η αίτηση καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα από το τμήμα που την 

παρέλαβε (εμπορικό κατάστημα, τηλεφωνικό κέντρο ή εξυπηρέτηση ιστοσελίδας). 

Βήμα 3ο : Με την καταχώρηση της αίτησης, αποστέλλεται με εταιρία courier στον 

πελάτη, ο τερματικός εξοπλισμός που απαιτείται να εγκατασταθεί στον χώρο του 

πελάτη. 

Βήμα 4ο : Η αίτηση του πελάτη προωθείται συστημικά στο αντίστοιχο τεχνικό τμήμα 

που έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του πελάτη, όπου θα εξεταστεί η 

εφικτότητα του αιτήματος. 

• Αν η κατασκευή είναι εφικτή, η εργασία ανατίθεται στα συνεργεία πεδίου. 
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• Αν η κατασκευή απαιτεί εργασίες με χρέωση του πελάτη (επέκταση δικτύου > 

200μ), εκπονείται η σχετική μελέτη, εξάγεται το κοστολόγιο και 

επικοινωνείται στον πελάτη. Στη συνέχεια το αίτημα ‘παγώνει’ δηλαδή δε 

μετράει ο χρόνος του αιτήματος στην επίτευξη της στοχοθεσίας και 

αναμένεται η απάντηση του πελάτη. 

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδεχθεί το κόστος τότε η διαδικασία 

σταματάει και το αίτημα κλείνει. Αν ο πελάτης αποδεχθεί το κόστος, ο χρόνος 

συνεχίζει να μετράει και η διαδικασία προχωράει. 

• Αν η κατασκευή απαιτεί εργασίες --χωρίς χρέωση πελάτη-- από εξωτερικό 

συνεργάτη (στύλοι, καλώδια, χωματουργικές εργασίες), οι συγκεκριμένες 

εργασίες ανατίθενται στον εξωτερικό συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή ο 

χρόνος του αιτήματος συνεχίζει να μετράει στην επίτευξη της στοχοθεσίας και 

αποτελεί και δείκτη για την ανταπόκριση του εξωτερικού συνεργάτη. Αφού οι 

εργασίες του συνεργάτη πιστοποιηθούν από το κλιμάκιο ελέγχου της 

εργολαβίας, που οργανωτικά βρίσκεται εκτός του τεχνικού τμήματος, το 

αίτημα προωθείται στα συνεργεία πεδίου για κατασκευή. 

 

Βήμα 5ο : Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστεί μία απλή τηλεπικοινωνιακή γραμμή και 

στη συνέχεια θα δοθεί η ευρυζωνικότητα. Το συνεργείο πεδίου πρέπει να μεταβεί σε 

τρία σημεία στον υπαίθριο κατανεμητή KV για να συνδέσει το κύριο δίκτυο με το 

δίκτυο διανομής, με τα στοιχεία δικτύου που αναγράφονται  στο φύλλο προμέτρησης. 

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο BOX, στο μικρότερο κουτί που μοιράζει το δίκτυο σε 

σπίτια για να συνδέσει το δίκτυο κορμού  με το συνδρομητικό δίκτυο. Το τελευταίο 

σημείο είναι η οικία του πελάτη όπου εκεί θα γίνει σύνδεση του δικτύου ΟΤΕ με το 

εσωτερικό δίκτυο της οικίας του πελάτη.  

Βήμα 6ο : Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δίκτυο, το συνεργείο πρέπει να 

επικοινωνήσει με τον γενικό κατανεμητή του αντίστοιχου αστικού κέντρου για να 

γίνει η σύνδεση του δικτύου με το αστικό κέντρο που θα παρέχει την τηλεφωνία. 

Μετά από όλες τις εργασίες η τηλεφωνική σύνδεση του πελάτη θα είναι σε 

λειτουργία. Συνήθως η τηλεφωνική γραμμή τίθεται σε λειτουργία τις μεσημεριανές 

ώρες, όταν οι τεχνικοί του γενικού κατανεμητή ολοκληρώσουν όλες τις συνδέσεις 

που τους δίνουν οι τεχνικοί πεδίου κατά τη διάρκεια της μέρας. Το συνεργείο του 

πεδίου πρέπει να συνεχίσει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί και  αποχωρεί από 
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τον πελάτη, ο οποίος καλείται να βεβαιώσει την καλή λειτουργία της νέας σύνδεσης 

πριν δουλέψει το τηλέφωνό του!!  

Βήμα 7ο : Στη συνέχεια ενημερώνεται συστημικά η υπηρεσία μητρώου 

αριθμοδότησης (cardex), ότι η συγκεκριμένη νέα σύνδεση κατασκευάστηκε και 

δεσμεύεται το δίκτυο και ο αριθμός. 

Βήμα 8ο : Μετά την κατασκευή της ατομικής γραμμής, το αίτημα κλείνει για το 

τεχνικό τμήμα και προωθείται συστημικά στην υπηρεσία διαχείρισης συστημάτων για 

να δώσει την ‘πόρτα’ στον ενεργό εξοπλισμό του (dslam), που θα παρέχει την 

ευρυζωνικότητα στον πελάτη. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη πόρτα, ο πελάτης μπαίνει σε 

λίστα αναμονής και η υπηρεσία θα του δοθεί όταν ελευθερωθεί κάποια πόρτα. 

Επίσημη διαδικασία ενημέρωσης στον πελάτη δεν υπάρχει και ο πελάτης απευθύνεται 

στα τεχνικά τμήματα ή σε εμπορικά καταστήματα για να μάθει τον λόγο που δεν έχει 

ευρυζωνικότητα. Στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη πόρτα, δίνεται η υπηρεσία 

στον πελάτη.  

Βήμα 8ο : Η νέα υπηρεσία απαιτεί ειδικό εξοπλισμό τον οποίο ήδη έχει παραλάβει ο 

πελάτης και καλείται να τον συνδέσει στη νέα ατομική γραμμή. Ο εξοπλισμός είναι 

παραμετροποιημένος και η σύνδεση είναι σχετικά εύκολη. Ωστόσο υπάρχει και ειδικό 

τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης των πελατών για την ολοκλήρωση της 

συνδεσμολογίας. 

  

3.2  Προβλήματα στη διαδικασία και βελτιωτικές κινήσεις. 

Με την ανάλυση της διαδικασίας κατασκευής νέας σύνδεσης με ευρυζωνικότητα 

αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικασία απέχει από αυτά που επιτάσσει η διοίκηση 

ολικής ποιότητας. Υπάρχουν σημεία στη διαδικασία που δε λειτουργούν σωστά και 

δημιουργούν προβλήματα τόσο στους πελάτες που είναι και το σημαντικότερο, όσο 

και στα στελέχη του παρόχου που πρέπει να απολογηθούν για τις δυσλειτουργίες.  

Σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται είναι η κακή επικοινωνία του εμπορικού 

τμήματος της εταιρίας με το τεχνικό τμήμα. Η αίτηση του πελάτη γίνεται δεκτή από 

το εμπορικό τμήμα χωρίς να εξετάζεται η τεχνική εφικτότητα του αιτήματος. Στην 

πορεία κατασκευής του αιτήματος ο πελάτης ενημερώνεται για την περίπτωση που 

δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο και για την ενδεχόμενη δική του χρέωση για την 

επέκταση δικτύου. Αν ο πελάτης δεν αποδεχθεί τη χρέωση και ουσιαστικά 

64 
 



ανακαλέσει το αίτημά του θα έχει λάβει ήδη τον απαιτούμενο εξοπλισμό και θα 

πρέπει να τον επιστρέψει σε ένα εμπορικό κατάστημα για να αποχρεωθεί.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να προταθεί μια πιο ευέλικτη διαδικασία ενημέρωσης του 

πελάτη για την κατάσταση του αιτήματός του. Κατ’ αρχάς πρέπει να βελτιωθεί η 

επικοινωνία εμπορικού με τεχνικό τμήμα. Με την εισαγωγή νέου αιτήματος από το  

εμπορικό τμήμα θα πρέπει να πηγαίνει συστημικά στο τεχνικό τμήμα το οποίο μέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ 24 ωρών) να γνωμοδοτεί για την εφικτότητα της 

νέας σύνδεσης. Ο πελάτης πρέπει να ενημερωθεί για τη γνωμοδότηση του τεχνικού 

τμήματος και την εξέλιξη του αιτήματός του με γραπτό αίτημα. Επίσης προτείνεται η 

παρακολούθηση του αιτήματος από τον πελάτη με μια διαδικασία routing όπως η 

παρακολούθηση ενός πακέτου που αποστέλλεται με μια εταιρία courier. 

Η αποστολή του εξοπλισμού στον πελάτη πρέπει να γίνεται μετά την διερεύνηση της 

τεχνικής εφικτότητας και όχι με την καταχώρηση του αιτήματος. Αυτό θα προλάβει 

την ταλαιπωρία του πελάτη που πρέπει επιστρέψει τον εξοπλισμό, σε περίπτωση που 

το αίτημα του δεν κατασκευαστεί, αλλά και το κόστος που έχει η εταιρία από τον 

εξοπλισμό που τελικά δεν επιστρέφεται. 

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι ο πελάτης πρέπει να παραλάβει τη νέα 

ατομική γραμμή πριν τεθεί σε  λειτουργία. Ο τεχνικός πεδίου αφού κάνει όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή της νέας σύνδεσης, ζητάει από τον πελάτη 

να βεβαιώσει με υπογραφή ότι η νέα ατομική γραμμή κατασκευάστηκε καλώς, χωρίς 

να έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες από τον τεχνικό του κατανεμητή και να 

δοθεί σε λειτουργία η γραμμή. Αυτό πολλές φορές δυσαρεστεί τους πελάτες και 

προβαίνουν σε έντονα παράπονα. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που η νέα ατομική 

γραμμή δε ‘δουλεύει’ τελικά και ο πελάτης αναγκάζεται να δηλώσει βλάβη,  

πρόκειται για τον δείκτη ποιότητας NSWF που εξετάσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Η παρούσα κατάσταση αντιβαίνει στους κανόνες της ολικής ποιότητας και 

πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε ο πελάτης να βεβαιώνει την καλή 

λειτουργία της νέας σύνδεσης μόνο όταν λειτουργήσει. Θα μπορούσε ένας τεχνικός 

πεδίου να επισκέπτεται την επόμενη μέρα όλους τους πελάτες για τους οποίους 

κατασκευάστηκε νέα σύνδεση και να του ζητείται η παραλαβή της νέας σύνδεσης. 

Αυτό βέβαια απαιτεί επιπλέον ανθρώπινους πόρους, πράγμα δύσκολο και δαπανηρό 

για την εταιρία. Μια άλλη σκέψη είναι η ψηφιακή επιβεβαίωση της καλής 

λειτουργίας της νέας γραμμής, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι δε θα την κάνουν όλοι οι 
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πελάτες. Η ενέργεια της παραλαβής της νέας σύνδεσης από τον πελάτη είναι 

απαραίτητη διότι σημαίνει και την αρχή της χρέωσης της νέας υπηρεσίας. Συνεπώς δε 

μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει όμως να διαφοροποιηθεί και να βελτιωθεί ως 

διαδικασία προς όφελος του πελάτη. 

Ένα ακόμη πρόβλημα που παρατηρείται στη διαδικασία είναι ότι το τεχνικό τμήμα 

είναι υπεύθυνο για την κατασκευή της ατομικής γραμμής, ενώ η παροχή της 

ευρυζωνικότητας δίνεται από το τμήμα διαχείρισης συστημάτων. Συχνά είναι τα 

προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων με αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση της παροχής υπηρεσίας στον πελάτη. 

Στην ποιότητα και στον χρόνο υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας επιδρά και ο 

εξωτερικός συνεργάτης/προμηθευτής που καλείται να διαχειριστεί τις ειδικές 

κατασκευές που κάποιες φορές απαιτούνται (χωματουργικές εργασίες, στύλοι, 

καλώδια κλπ). Σημαντικό ρόλο επομένως παίζει η  σημείο ο τρόπος που ελέγχεται, 

στοχοθετείται και αξιολογείται ο συνεργάτης. 

Όπως αναφέραμε στο κεφ.2 αρμοδιότητα του τεχνικού τμήματος είναι και η 

διερεύνηση των παραπόνων των πελατών σε θέματα σχετιζόμενα με το 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Τα παράπονα των πελατών για τη διαδικασία που 

περιγράφουμε, καταγράφονται με τη βοήθεια πληροφοριακού συστήματος και μετά 

από σχετική διερεύνηση, το τεχνικό τμήμα απαντάει στον πελάτη. Το πρόβλημα στη 

διαδικασία των παραπόνων είναι ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση 

των παραπόνων, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις που δίνονται να μην εμπίπτουν σε ένα 

γενικό πλαίσιο τυποποίησης της διαδικασίας και να εξαρτώνται από τον κάθε τεχνικό 

που διαχειρίζεται την υπόθεση. Η καταγραφή  των παραπόνων αποτελεί σημαντική 

πηγή δεδομένων και προβλημάτων για κάθε διεργασία. Με κατάλληλη επεξεργασία 

εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα που θα βοηθήσουν τη βελτίωση της διαδικασίας. 

 

3.3 Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη διαδικασία 

Με βάση την διαδικασία παροχής νέας σύνδεσης θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε 

το σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας που εφαρμόζεται στο τεχνικό τμήμα και να 

προτείνουμε βελτιωτικές ενέργειες. 

Οι βασικοί πυλώνες για τη  διοίκηση ολικής ποιότητας σε έναν οργανισμό είναι :  

(Στεφανάτος ) 
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Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : είναι η πολιτική, στρατηγική 

της εταιρίας προς την κατεύθυνση της διοίκησης ολικής ποιότητας. Στο τεχνικό 

τμήμα που εξετάζουμε, από το 2011 έχει τεθεί ο στόχος για βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών και η πολιτική της εταιρίας κινείται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : ο σχεδιασμός 

προγραμμάτων και η στοχοθέτηση για τη βελτίωση ποιότητας. Από την έναρξη της 

εφαρμογής του συστήματος ποιότητας το 2011, ορίστηκαν οι πρώτοι δείκτες 

ποιότητας και τέθηκε η στοχοθεσία.  

Γ.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : παρέχουν τα στοιχεία από τα 

αποτελέσματα των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας. Σχετικές 

μετρήσεις και αποτελέσματα για το Τεχνικό τμήμα, εξάγονται όπως αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. 

Δ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ : σε 

τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση  των δραστηριοτήτων 

του συστήματος βελτίωσης ποιότητας και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων για 

τον επόμενο κύκλο εφαρμογής της ποιότητας. Ο πυλώνας αυτός στο τεχνικό τμήμα 

που εξετάζουμε εφαρμόζεται με αρκετές ελλείψεις και προβλήματα και είναι σημείο 

που επιδέχεται βελτίωση.   

Συγκεκριμένα τα σημεία που εξετάζουμε είναι : 

• Συμμετοχή όλων των μελών του οργανισμού 

Στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι επιβεβλημένο να συμμετέχει όλο το 

προσωπικό, αναπτύσσοντας προγράμματα και δραστηριότητες ανάλογα με τη θέση 

και το επίπεδό τους. Στη διαδικασία που εξετάζουμε οι δείκτες ποιότητας ορίζονται 

για το τεχνικό τμήμα και η επίτευξη της στοχοθεσίας είναι αποκλειστικά θέμα του 

τεχνικού τμήματος. Όπως αναφέραμε στη διαδικασία εμπλέκονται το εμπορικό 

τμήμα, το τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, το τμήμα μητρώου (cardex), το τμήμα 

διαχείρισης συστημάτων, το κλιμάκιο που επιβλέπει τον εξωτερικό συνεργάτη και 

σημαντική επίδραση στην επίτευξη της στοχοθεσίας. Ωστόσο η επίτευξη της 

στοχοθεσίας χρεώνεται μόνο στο τεχνικό τμήμα. 
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Σε αυτό το σημείο, προσπαθώντας να κάνουμε πράξη τη συμμετοχή όλων των μελών 

στη βελτίωση της ποιότητας, προτείνεται ο καθορισμός δεικτών ποιότητας για όλα τα 

τμήματα που συμμετέχουν στη διαδικασία για το κομμάτι που τους αναλογεί. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται πιο δίκαιη η κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών, αλλά 

κυρίως εμπλέκονται περισσότεροι εργαζόμενοι στη βελτίωση της ποιότητας της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. 

Μια πρόταση για το προσωπικό που εμπλέκεται με την ποιότητα είναι η θέσπιση ενός 

δείκτη ικανοποίησης των εργαζομένων. Με ατομικές συναντήσεις των εργαζομένων 

με τον άμεσο προϊστάμενο τους, με ερωτηματολόγια που καλούνται να 

συμπληρώσουν πρέπει να καταγραφεί το πώς αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην 

εταιρία, πως αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες ανέλιξης που έχουν, αν είναι επαρκής η 

εκπαίδευση που προσφέρεται, αν είναι ευχαριστημένοι με το εργασιακό τους 

περιβάλλον κ.ά. Ο δείκτης ικανοποίησης των εργαζόμενων δίνει σημαντικά στοιχεία 

για την εφαρμογή και την επιτυχία ενός Συστήματος  Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

• Προγράμματα βελτίωσης ποιότητας  

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες βελτίωσης ποιότητας πρέπει να αφορούν 

όλους τους εργαζόμενους, ώστε να γίνουν όλοι κοινωνοί της βελτίωσης ποιότητας. 

Στον τηλεπικοινωνιακό οργανισμό που εξετάζουμε τα προγράμματα, οι ενημερώσεις 

και οι δραστηριότητες για τη βελτίωση της ποιότητας εστιάστηκαν κυρίως  στο 

τεχνικό τμήμα. Τα πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης των δεικτών 

ποιότητας αφορούν μόνο τις δραστηριότητες του τεχνικού τμήματος και γενικότερα ο 

στόχος βελτίωσης ποιότητας αποδίδεται σχεδόν αποκλειστικά στο τεχνικό τμήμα.  

Για την εμπλοκή όλων απαιτείται ενεργός συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες της 

βελτίωσης της ποιότητας.  

• Διερεύνηση πιθανών αιτίων  

Η διερεύνηση των αιτίων και των παραμέτρων που επηρεάζουν μια διαδικασία 

βοηθάει στη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας και στον εντοπισμό των σημείων 

που χρήζουν βελτίωσης. Στο τεχνικό τμήμα, ενώ υπάρχει το feedback από τους 

τεχνικούς  για τα προβληματικά σημεία των διαδικασιών, δεν υπάρχει μια 

συστηματική καταγραφή αυτών που θα βοηθούσε στη βελτίωση των διαδικασιών. Για 

την συγκεκριμένη διαδικασία παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης που μελετάμε, 
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καταγράψαμε στην παρ.4.3 τα προβλήματα που διαγνώσαμε. Είναι το πρώτο βήμα 

για να προτείνουμε προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. 

• Εγκαθίδρυση σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος 

Μετά τη διερεύνηση των αιτίων σημαντικό σημείο είναι ο καθορισμός σχέσης αιτίου-

αποτελέσματος. Η σχέση αυτή καθορίζεται με τη συλλογή και  ανάλυση των 

δεδομένων που προκύπτουν από τη μελέτη των διαδικασιών, χωρίς να λαμβάνονται 

υπόψη συμπτώσεις και τυχαία γεγονότα. Στην παρούσα διαδικασία εξετάζοντας το 

αποτέλεσμα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει εξοπλισμός που έμεινε στα χέρια των 

πελατών χωρίς να ολοκληρωθεί η νέα σύνδεση. Από τα πληροφοριακά συστήματα 

μπορούμε να έχουμε δεδομένα για τον αριθμό αυτών των περιπτώσεων, οι οποίες 

είναι αρκετές. Το αίτιο είναι ότι ο εξοπλισμός παραδίδεται στον πελάτη με την 

καταχώρηση της αίτησης και όχι μετά τον έλεγχο της τεχνικής εφικτότητας.  

Επίσης ως αποτέλεσμα παρατηρείται αυξημένος αριθμός βλαβών μετά την 

ολοκλήρωση της νέας σύνδεσης. Το αίτιο είναι ότι ο έλεγχος καλής λειτουργίας της 

γραμμής γίνεται πριν τεθεί σε λειτουργία η γραμμή (πριν πάρει τηλεφωνικό σήμα). 

 Ως αποτέλεσμα παρατηρείται αυξημένος αριθμός παραπόνων για τη διαδικασία. Το 

αίτιο εντοπίζεται στο ότι οι πελάτες καλούνται να υπογράψουν την παραλαβή της 

υπηρεσίας πριν η ατομική γραμμή λειτουργήσει πλήρως και στη συνέχεια 

διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις οπότε δηλώνουν βλάβη 

• Λήψη προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών  

Αφού διερευνήθηκαν τα πιθανά αίτια και εγκαθιδρύθηκε η σχέση αιτίου-

αποτελέσματος για τη διαδικασία, μπορούν να αναπτυχθούν προτάσεις για 

προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες. Η εφαρμογή των προτάσεων πρέπει να 

γίνεται αφού μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε πρότασης 

από τα μέλη του οργανισμού που θα εμπλακούν στην εφαρμογή τους.  

Με βάση τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που περιγράφηκαν, προτείνεται αλλαγή 

της διαδικασίας στο σημείο αποστολής του εξοπλισμού στον πελάτη. Η αποστολή 

πρέπει να γίνεται αφού διερευνηθεί η τεχνική εφικτότητα του αιτήματος και το 

αίτημα κριθεί υλοποιήσιμο. 

Επίσης  η παραλαβή της υπηρεσίας από τον πελάτη πρέπει να γίνεται μετά την 

λειτουργία και τον έλεγχο της ατομικής γραμμής, ώστε να αποφεύγονται βλάβες που 
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δηλώνονται αμέσως μετά την σύνδεση της γραμμής και παράπονα πελατών 

σχετιζόμενα με τη διαδικασία. 

• Επαλήθευση και επιβεβαίωση της βελτίωσης 

Μετά την εφαρμογή των προληπτικών ή /και διορθωτικών ενεργειών θα πρέπει να 

αναζητηθούν τα οφέλη αυτών των ενεργειών. Πρέπει να συλλεχθούν τα κατάλληλα 

δεδομένα και με μελέτη και ανάλυση να επιβεβαιωθεί η επίτευξη της βελτίωσης 

ποιότητας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα προτείνονται επιθεωρήσεις με σκοπό την να 

εξακριβωθεί αν και κατά πόσο οι ενέργειες για την ποιότητα είναι σύμφωνες με τον 

σχεδιασμό και κατά πόσο συμβάλλουν στην επίτευξη της βελτίωσης της ποιότητας. 

Οι επιθεωρήσεις διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Τρίλιζας 2001) : 

1. Πρώτου μέρους ή εσωτερικές : διενεργούνται εσωτερικά από την ίδια την 

εταιρία για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του Σ.Δ.Ο.Π που εφαρμόζεται 

και με στόχο την βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος. 

2. Δεύτερου μέρους ή εξωτερικές επιθεωρήσεις : διενεργούνται από την εταιρία 

κατά τη διαδικασία προμήθειας αγαθών από εξωτερικό συνεργάτη με στόχο 

τον έλεγχο και τον προσδιορισμό του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

3. Τρίτου μέρους ή εξωτερικές επιθεωρήσεις : διενεργούνται από Ανεξάρτητο 

διαπιστευμένο Φορέα με στόχο να ελέγξουν τον βαθμό συμμόρφωσης της 

εταιρίας με τις απαιτήσεις που θέτουν τα πρότυπα ποιότητας. 

Οι επιθεωρήσεις δεύτερου μέρους διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προμηθευτή. Στην εταιρία υπάρχουν 

πιστοποιημένοι επιθεωρητές τεχνικών έργων με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των προμηθευτών που παρέχουν κατά παραγγελία χωματουργικές και 

δικτυακές εργασίες. Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, οι 

οποίες αν και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο έχουν ατονήσει στα πλαίσια της 

εντατικοποίησης της εργασίας και της επίτευξης της στοχοθεσίας. Με τις εσωτερικές 

επιθεωρήσεις θα καταγραφούν αδυναμίες και προβλήματα, αστοχιών ή μη 

συμμορφώσεων της διαδικασίας που εξετάζουμε και θα ελεγχθεί η τήρηση των 

εσωτερικών και συμβατικών υποχρεώσεων. Εσωτερικές είναι οι υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από τις κανονιστικές διατάξεις της εταιρίας και συμβατικές οι υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τις συμβάσεις με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Τέλος οι 
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επιθεωρήσεις της τρίτης κατηγορίας αφορούν τον γενικότερο έλεγχο του επιπέδου 

ποιότητας της εταιρίας και ξεφεύγουν από τα πλαίσια της δικής μας μελέτης.   

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, αφού μελετηθούν και αναλυθούν θα 

καθορίσουν και θα επιβεβαιώσουν την επίτευξη της βελτίωσης ποιότητας. 

• Διατήρηση ωφελειών 

Μετά την επιβεβαίωση των ωφελειών που λάβαμε προς την κατεύθυνση βελτίωσης 

της ποιότητας, στόχος είναι η διατήρηση των ωφελειών που προέκυψαν. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την ανασκόπηση της ποιότητας, η οποία πρέπει να γίνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Προτείνεται η ανασκόπηση της συγκεκριμένης διαδικασίας που 

μελετάμε να γίνεται κάθε τρεις μήνες, εξετάζοντας τα εισερχόμενα και εξερχόμενα 

και προτείνοντας τις αναγκαίες αλλαγές για την διατήρηση των ωφελειών. Τα 

εισερχόμενα της ανασκόπησης περιλαμβάνουν : 

1. Τα αποτελέσματα της επίτευξης των στόχων για τους δείκτες ποιότητας που 

τέθηκαν για την διαδικασίας. 

2. Τα αποτελέσματα μιας εσωτερικής επιθεώρησης. 

3. Τα παράπονα των πελατών που καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν. 

4. Τις προτάσεις των εργαζομένων για βελτίωση της διαδικασίας. 

Η επιτροπή ποιότητας με βάση τα εισερχόμενα, δίνει τα εξερχόμενα της 

ανασκόπησης που περιλαμβάνουν : 

1. Τη θέσπιση νέων στόχων. 

2. Την εφαρμογή νέων μεθόδων και πρακτικών. 

3. Την λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή νέων μέτρων για την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

4. Την επικαιροποίηση  της πολιτικής για την ποιότητα. 

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης πρέπει να ανακοινώνονται σε όλο το προσωπικό 

που εμπλέκεται στη συγκεκριμένη διαδικασία και να τονίζεται ότι τα οφέλη από την 

ποιότητα διατηρούνται, όταν οι προσπάθειες για την ποιότητα είναι συνεχείς και 

απρόσκοπτες. 

• Συνέχιση της βελτίωσης  

Μετά την επίτευξη του στόχου της βελτίωσης ποιότητας , επόμενο βήμα είναι 

η αναζήτηση νέων προγραμμάτων και δραστηριότητες για τη συνεχή 
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βελτίωση της ποιότητας.  Για την συνέχιση της ποιότητας είναι απαραίτητο να 

διατηρηθούν και να επαυξηθούν οι απαιτούμενοι πόροι. Οι απαιτούμενοι 

πόροι σε ένα ΣΔΟΠ αφορούν κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό και το 

δευτερευόντως το περιβάλλον εργασίας. Το προσωπικό που σχετίζεται άμεσα 

ή έμμεσα με την ποιότητα πρέπει να επιλέγεται με βάση το μορφωτικό του 

επίπεδο, την εμπειρία και τη διάθεση του να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Ο 

προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος πρέπει να διακρίνει τα άτομα που θα 

αποδώσουν και να τα προωθήσει προς  το αντικείμενο της ποιότητας. Στο 

προσωπικό αυτό πρέπει να παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, η οποία μπορεί να 

είναι συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαίδευση στον χώρο δουλειάς (on the job 

training), εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), ενημέρωση σε 

αντίστοιχους χώρους άλλης εταιρίας. Για την απόκτηση ευρύτερης γνώσης και 

αντίληψης των διαδικασιών, προτείνεται το rotation (κυκλική εναλλαγή των 

εργαζομένων στα αντικείμενα που σχετίζονται με μια διαδικασία). Εκτός της 

σφαιρικότερης αντίληψης που αναπτύσσεται με το rotation, αποφεύγεται και η 

απόλυτη εξειδίκευση των εργαζομένων σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Η 

απόλυτη εξειδίκευση  πιθανώς  επιφέρει προβλήματα στην ποιότητα της 

διαδικασίας, όταν απουσιάζει ο ειδικός ενός τμήματος της διαδικασίας. 

Όσον αφορά τις υποδομές και το περιβάλλον εργασίας είναι αναγκαίο  να 

διασφαλιστεί η ποιότητα στους  χώρους  εργασίας, στις  αποθήκες, στα γραφεία, στον 

εξοπλισμό κλπ., ώστε και το προσωπικό να αισθάνεται άνετα στον χώρο εργασίας και 

η εικόνα προς τον πελάτη να είναι η καλύτερη δυνατή. 

 

3.4 Ομάδα Βελτίωσης Ποιότητας  

Για να διερευνηθούν σε βάθος τα προβλήματα της διαδικασίας που αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθεί μια ομάδα Βελτίωσης 

Ποιότητας. Στην ομάδα αυτή πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα άτομο από κάθε 

τμήμα που εμπλέκεται στη διαδικασία και διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες. Ο ορισμός των ατόμων που συμμετέχουν στην ομάδα, οι αρμοδιότητες 

της ομάδας και η διευκόλυνση του έργου της ομάδας είναι ευθύνη της Διοίκησης. 

Επικεφαλής της ομάδας ορίζεται ο προϊστάμενος του τεχνικού τμήματος και φέρει 

την ευθύνη να εξηγεί το αντικείμενο της ομάδας και να μεταφέρει τους στόχους στα 

μέλη της ομάδας.  Η ομάδα αυτή πρέπει να εξετάσει την υφιστάμενη κατάσταση της 
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διαδικασίας και να προτείνει τις κατάλληλες ενέργειες χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα εργαλεία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας. 

 

3.5  Δείκτες ποιότητας της διαδικασίας. 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο υπάρχουν  δείκτες ποιότητας και 

καθορισμένη στοχοθεσία για το Τεχνικό Τμήμα. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία που 

εξετάζουμε σχετικοί δείκτες είναι το CT  ο χρόνος κατασκευής της νέας σύνδεσης και 

το NSWF το ποσοστό των νέων συνδέσεων που παρουσιάζουν βλάβη εντός  10 

ημερών. Η ορισμένη στοχοθεσία είναι 48 ώρες για τον χρόνο της νέας σύνδεσης και 

μηδενικό ποσοστό νέων συνδέσεων που παρουσιάζουν βλάβες εντός δέκα ημερών.  

1. Δείκτης CT- Χρόνος νέας σύνδεσης  

Το ποσοστό των  νέων συνδέσεων που κατασκευάζονται εντός του στόχου των 48 

ωρών είναι κάτω του 30%, γεγονός που επιτάσσει διορθωτικές κινήσεις για την 

επίτευξη του στόχου. (Διάγραμμα 1 ). 

2. Δείκτης NSWF- Ποσοστό νέων συνδέσεων που παρουσιάζουν βλάβες εντός 

10 ημερών. 

Το ποσοστό των νέων συνδέσεων που εμφανίζουν βλάβες εντός 10 ημερών είναι 

περίπου 6-7% (Διάγραμμα 7 ) και ο στόχος είναι το μηδενικό ποσοστό, γεγονός που 

επιτάσσει διορθωτικές κινήσεις. 

Εκτός από τους δύο παραπάνω δείκτες ποιότητας που εφαρμόζονται στη διαδικασία, 

προτείνονται επιπλέον δείκτες ποιότητας παρακολούθησης της διαδικασίας.  

Προτείνεται δείκτης μέτρησης του χρόνου που ενημερώνεται ο πελάτης για την 

εφικτότητα του αιτήματός του. Η έναρξη της μέτρησης του χρόνου είναι από τη 

στιγμή που καταθέτει ο πελάτης την αίτησή του ως τη στιγμή που θα ενημερωθεί για 

το αν το αίτημά του είναι άμεσα υλοποιήσιμο ή αν απαιτείται ειδική κατασκευή, η 

οποία απαιτεί επιπλέον χρέωση και θα καθυστερήσει το αίτημα. Ο στόχος του χρόνου 

αυτού προτείνεται να είναι στις 24 ώρες. 

3. Δείκτης χρόνου απόκρισης για την τεχνική εφικτότητα του αιτήματος, 

στον πελάτη – Ποσοστό των νέων αιτημάτων κατασκευής ευρυζωνικών 

συνδέσεων στις οποίες ο χρόνος ενημέρωσης  του πελάτη για την τεχνική 
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εφικτότητα του αιτήματος είναι 24 ώρες, με στόχο στο 80% των αιτημάτων η 

ενημέρωση του πελάτη για την τεχνική εφικτότητα να είναι εντός 24 ωρών. 

Για την επίτευξη του προτεινόμενου αυτού στόχου είναι αναγκαία η βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ τεχνικού και εμπορικού τμήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

βοηθήσουν τα πληροφοριακά συστήματα και η αίτηση του πελάτη να είναι άμεσα 

ορατή και επεξεργάσιμη από το τεχνικό τμήμα, το οποίο θα αποφανθεί για την 

τεχνική εφικτότητα του αιτήματος και το εμπορικό τμήμα θα επικοινωνήσει άμεσα τη 

λύση στον πελάτη. 

Προτείνεται δείκτης μέτρησης του χρόνου απόκρισης του προμηθευτή/εξωτερικού 

συνεργάτη. Με τον δείκτη αυτό δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του εξωτερικού 

συνεργάτη. Ο χρόνος που θα ανταποκριθεί και θα ολοκληρώσει την απαιτούμενη 

κατασκευή ο προμηθευτής επιδρά στη στοχοθεσία  της εταιρίας για την παροχή της 

υπηρεσίας σε 48 ώρες. Η στοχοθεσία που τίθεται για τον προμηθευτή είναι 24 ώρες 

από τη συστιμική παραλαβή της εργασίας που πρέπει να κατασκευάσει. 

4. Δείκτης χρόνου απόκρισης εξωτερικού συνεργάτη/προμηθευτή – ποσοστό 

των αιτημάτων που παραδίδονται στον προμηθευτή για κατασκευή, στα οποία 

ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι 24 ώρες με στόχο το 80% των αιτημάτων να 

κατασκευάζονται να είναι εντός 24 ωρών. 

Για την επίτευξη του στόχου απαιτείται καλή λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων, ώστε οι εργασίες να στέλνονται άμεσα στον συνεργάτη. Επίσης τα 

υλικά που θα χρησιμοποιήσει ο εξωτερικός συνεργάτης για τις εργασίες θα πρέπει να 

του έχουν παραδοθεί έγκαιρα, ώστε να μην παρουσιαστεί καθυστέρηση λόγω 

έλλειψης υλικών. Για τις περιπτώσεις που ο συνεργάτης αδικαιολόγητα καθυστερεί 

τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί προτείνεται να επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

(service level agreement-SLA). 

Επίσης επειδή παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα στο διάστημα από το τέλος της 

κατασκευής της νέας ατομικής γραμμής ως την παροχή της ευρυζωνικότητας, 

προτείνεται ο δείκτης μέτρησης χρόνου δέσμευσης πόρτας x-DSL. 

5. Δείκτης χρόνου δέσμευσης πόρτας x-DSL : ποσοστό των νέων ευρυζωνικών 

συνδέσεων στις οποίες ο χρόνος από την ολοκλήρωση της κατασκευής της 

ατομικής γραμμής ως την παροχή της ευρυζωνικότητας είναι 12 ώρες με 
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στόχο στο 80% των αιτημάτων η παροχή της ευρυζωνικότητας να είναι εντός 

12 ωρών από την κατασκευή της γραμμής. 

Ο δείκτης αυτός στοχεύει στη βελτίωση της επικοινωνίας του τεχνικού τμήματος και 

του τμήματος διαχείρισης συστημάτων, ώστε να επιταχυνθεί η παροχή της 

ευρυζωνικής υπηρεσίας. 

Επίσης προτείνεται τυποποίηση της διαδικασίας των παραπόνων, ώστε να υπάρχει 

κοινή αντιμετώπιση από όλους τους εργαζόμενους. Τα παράπονα να καταγράφονται 

και να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα αίτια που τα προκαλούν, η διερεύνηση να 

γίνεται με κοινές αρχές και διεργασίες  και η απάντηση προς τον πελάτη να είναι 

σαφής  και τυποποιημένη, ανεξάρτητα από το ποιος διαχειρίστηκε την υπόθεση. 

Στόχος της εταιρίας πρέπει να είναι πελάτες με ίδιο πρόβλημα να λαμβάνουν ίδιες 

απαντήσεις σε όλα τα τεχνικά τμήματα της εταιρίας. Επίσης προτείνεται στοχοθεσία 

παραπόνων : η έγγραφη απάντηση προς τον πελάτη να γίνεται εντός  7 

ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του έγγραφου παραπόνου. 

6. Δείκτης παραπόνων : έγγραφη απάντηση προς τον πελάτη εντός 7 

ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του έγγραφου παραπόνου. 

Με τους παραπάνω τέσσερις  νέους δείκτες ποιότητας που προτείνουμε, ουσιαστικά 

τίθενται δείκτες εσωτερικά στη διαδικασία, οι μετρήσεις των οποίων θα βοηθήσουν 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τμήματα της διαδικασίας, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Επίσης θα δώσουν το κίνητρο για την καλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της εταιρίας, της εταιρίας με τον εξωτερικό 

συνεργάτη και της εταιρίας με τον πελάτη. 

Στο διάγραμμα 17 παρουσιάζονται οι προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας στο 

διάγραμμα ροής της κατασκευής νέας ευρυζωνικής σύνδεσης. 

 

3.6 Εργαλεία ποιότητας για την παρακολούθηση της διαδικασίας. 

Ένα από τα τρία κύρια συστατικά για την εγκαθίδρυση Συστήματος Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας ανεξαρτήτως φιλοσοφίας ή τρόπου προσέγγισης είναι η 

χρησιμοποίηση εργαλείων (Στεφανάτος 2000). Προτείνονται : 

• Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) : καλούνται να συμμετέχουν άτομα που 

έχουν σχέση με την διαδικασία. Ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους 
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με βάση την εμπειρία τους  και τις γνώσεις τους. Όλες οι ιδέες καταγράφονται 

χωρίς να σχολιαστούν Η συνάντηση ολοκληρώνεται όταν τελειώσουν όλες οι 

ιδέες από τους συμμετέχοντες. Στη συνέχεια οι ιδέες αναλύονται και 

καταγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

• Διάγραμμα συνάφειας : χρησιμοποιείται για να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες 

οι ιδέες που συλλέχθηκαν από τον καταιγισμό ιδεών. Με αυτό τον τρόπο 

γίνεται πιο εύκολη η διαχείριση και η εκμετάλλευση των ιδεών προς όφελος 

της ποιότητας. 

• Ερωτηματολόγια : είναι ένας εύκολος και άμεσος τρόπος συλλογής 

δεδομένων. Οι ερωτήσεις έχουν τυποποιημένες απαντήσεις με πλεονέκτημα 

την εύκολη διαχείριση των απαντήσεων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

Ένας τρόπος αξιολόγησης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η 

συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από τον πελάτη 10 περίπου μέρες μετά 

την παράδοση της υπηρεσίας. Οι ερωτήσεις θα είναι απλές και εύκολα 

κατανοητές, ώστε να μπορούν να απαντήσουν όλοι. Οι απαντήσεις θα είναι 

κωδικοποιημένες για γρήγορη επεξεργασία. Από ένα ικανοποιητικό δείγμα 

πελατών δύναται να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για τη διαδικασία. 

• Διάγραμμα Pareto : είναι ένα εργαλείο που στηρίζεται στην αρχή Pareto, ότι 

το 80% των προβλημάτων οφείλεται στο 20% των παραγόντων. Με βάση τα 

προβλήματα που υπεισέρχονται στη διεργασία και εξετάζοντας ένα 

ικανοποιητικό δείγμα διεργασιών μπορούμε να γίνει ένα διάγραμμα Pareto. 

• Φύλλα Ελέγχου : χρησιμοποιούνται για την καταγραφή και κατάταξη των 

παρατηρούμενων δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων δεν πρέπει να 

γίνεται με τυχαίο τρόπο. Ένα φύλλο ελέγχου πρέπει να είναι δομημένο με 

βάση : 

1. Εντοπισμός του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί. 

2. Ορισμός των απαραίτητων δεδομένων για την επίλυση του προβλήματος. 

3. Πηγές από τις οποίες αντλούμε τα δεδομένα. 

4. Πρόσωπα που μπορούν να μας δώσουν δεδομένα. 

5. Μεθοδολογία που επιλέγεται για τη συλλογή των δεδομένων, ώστε να 

πετύχουμε το μικρότερο κόστος με τη μικρότερη πιθανότητα λάθους. 

• Διάγραμμα Αιτίου-Αποτελέσματος  
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                         ΑΝΘΡΩΠΟΙ                           ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

              ΛΑΘΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ                      ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛ                         

ΚΑΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ                       
                    ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ                      ΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ 

                                ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

                        ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ 

                                                              ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ                                                                                   ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
                                                     ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΠΛ                 ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘ         ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ                                                                          

                                                                                     ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΟΡΤΕΣ DSLAM 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤ            

                                         

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ                    ΥΛΙΚΑ 

 

Διάγραμμα 13 : Διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος για τον ΧΡΟΝΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ. 

 

• Συγκριτική Αξιολόγηση – Benchmarking  : είναι μια τεχνική βελτίωσης 

ποιότητας κατά την οποία γίνεται σύγκριση μιας διαδικασίας με την 

αντίστοιχη διαδικασία κορυφαίας στον χώρο εταιρίας. Τα βήματα για την 

εφαρμογή της τεχνικής έχουν ως ακολούθως : 

1. Προσδιορισμός της προς σύγκριση διαδικασίας με στόχο τη βελτίωσή της. 

2. Επιλογή της εταιρίας με την αντίστοιχη διαδικασία της οποίας θα γίνει η 

σύγκριση. 

3. Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών : συλλέγουμε τις πληροφορίες και 

τα δεδομένα για τη διαδικασία με συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

77 
 



επιθεωρήσεις σχετικά με την αποδοτικότητα/αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας που συγκρίνουμε. 

4. Ανάλυση και οργάνωση δεδομένων : αναλύεται η αντίστοιχη διαδικασία 

της εταιρίας που επιλέχθηκε με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών και 

συμπερασμάτων για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία. 

5. Εγκαθίδρυση κριτηρίων και προσδιορισμός ευκαιριών για βελτίωση : με 

βάση τα αποτελέσματα της σύγκρισης, επιχειρείται ανασχεδιασμός της 

διαδικασίας, ενσωματώνοντας τις καλές πρακτικές. Η ομάδα ποιότητας 

είναι υπεύθυνη για να αποφασίσει τις οριστικές αλλαγές που θα 

εφαρμοστούν. 

Για την εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης παραθέτουμε το διάγραμμα 14, στο 

οποίο φαίνονται οι χρόνοι παροχής μιας ευρυζωνικής σύνδεσης από όλους τους 

παρόχους της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Από αυτό επιλέγεται η εταιρία 

με τον καλύτερο χρόνο παροχής της υπηρεσίας και εφαρμόζονται τα βήματα όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Διάγραμμα 14 : Χρόνος ευρυζωνικής σύνδεσης ανά πάροχο.(Πηγή : www.eett.gr) 

Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ο αριθμός βλαβών που εμφανίζουν οι νέες 

ευρυζωνικές συνδέσεις. Επειδή αποτελεί δείκτη ποιότητας (NSWF), έχει ενδιαφέρον  

μια συγκριτική αξιολόγηση με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της αγοράς. Στο 

διάγραμμα 15 παρατίθενται οι δείκτες που δίνουν τον αριθμό βλαβών νέων 

ευρυζωνικών συνδέσεων στους παρόχους της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 
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Διάγραμμα 15 : Αριθμός βλαβών σε ευρυζωνική σύνδεση ανά πάροχο.
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ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΌΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ 
Διάγραμμα 16 : Διάγραμμα ροής για την κατασκευή ευρυζωνικής σύνδεσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η' 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟ-
ΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΟΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΔΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν.Σ  ΣΤΟ ΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ-CARDEX

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ADSL

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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ΌΧΙ

ΌΧΙ

ΝΑΙ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΌΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διάγραμμα 17: Διάγραμμα ροής για την κατασκευή 
νέας ευρυζωνικής σύνδεσης με βελτιώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η' 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟ-
ΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ 
ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΟΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΠΕΔΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΧΩΡΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-
ΜΙΚΤΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ν.Σ  ΣΤΟ ΠΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΜΗΤΡΩΟΥ-CARDEX

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΡΤΑΣ 
ADSL

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ
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Κεφάλαιο 4ο  
4.1 Ανακεφαλαίωση-Συμπεράσματα 

Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την απελευθέρωση της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών σημειώθηκαν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο παροχής και την ποιότητα 

των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, η 

κατάργηση των κρατικών μονοπωλίων, η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον χώρο έθεσαν 

το νέο πλαίσιο στην αφορά των τηλεπικοινωνιών. Η ρυθμιστική αρχή έχει ως στόχο τη 

θέσπιση των κανόνων στην ανταγωνιστική αγορά και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων 

που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση του πελάτη. 

Οι πρώην κρατικοί μονοπωλιακοί οργανισμοί αλλά και οι νέες εταιρίες που εισήλθαν 

στον χώρο των τηλεπικοινωνιών λόγω του έντονου ανταγωνισμού ‘υποχρεώθηκαν’ να 

λειτουργήσουν με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  Με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας αναπτύχθηκαν πρότυπα στις 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (πρότυπο TL9000) που έθεσαν τα σημεία και τους 

κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να εξεταστεί και να μελετηθεί ο τρόπος 

λειτουργίας ενός τεχνικού τμήματος μεγάλης τηλεπικοινωνιακής εταιρίας. 

Περιγράφτηκε ο τρόπος λειτουργίας του, το Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που 

εφαρμόζεται και τα εργαλεία ποιότητας που χρησιμοποιούνται. Προτάθηκαν νέα 

εργαλεία ποιότητας για την καλύτερη παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας 

(διάγραμματα Pareto, Ishikawa, Φύλλα Ελέγχου κλπ) και σχολιάστηκε εκτενώς η 

τιθέμενη στοχοθεσία και η δυνατότητα επίτευξής της. 

Στη συνέχεια με τη μελέτη και ανάλυση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας του τεχνικού 

τμήματος έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν τα προβλήματα στην ποιότητα μιας 

παρεχόμενης υπηρεσίας.  Η διαδικασία που επιλέχθηκε να εξεταστεί αποτελεί μια από 

τις σημαντικότερες διαδικασίες του τεχνικού τμήματος αλλά και γενικότερα της 

εταιρίας, αφού εμπλέκονται και άλλα τμήματα. 

Ξεκινώντας από το Γενικό Μοντέλο Ποιότητας εξετάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση 

και το μοντέλο ΣΔΟΠ που ήδη εφαρμόζεται. Εντοπίστηκαν τα προβλήματα της 

διαδικασίας και με τα κατάλληλα εργαλεία ποιότητας προτάθηκαν νέες πρακτικές για 

ένα βελτιωμένο Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
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Η μελέτη αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες διαδικασίες του τεχνικού τμήματος 

όπως επίσης και σε άλλα τμήματα της εταιρίας, ξεφεύγει όμως από τα όρια αυτής της 

διπλωματικής εργασίας. Μια ολοκληρωμένη μελέτη περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές 

για όλες τις διαδικασίες και προτείνει ολοκληρωμένο σύστημα αναβάθμισης της 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον γκουρού της ποιότητας Deming 

«ό,τι μετριέται, βελτιώνεται». Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής και αέναη 

προσπάθεια προς το καλύτερο με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. 

Σημαντικός παράγοντας προς την κατεύθυνση βελτίωσης της ποιότητας είναι οι 

εργαζόμενοι, οι οποίοι αναδεικνύουν κάθε προσπάθεια που γίνεται. Η συνεχής 

εκπαίδευση, η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, η καλή οργάνωση της εταιρίας 

δημιουργεί θετικά συναισθήματα και καλή διάθεση στους εργαζόμενους, οι οποίοι 

αντιμετωπίζουν θετικά το εγχείρημα της ποιότητας. 

 

4.2 Τάσεις του μέλλοντος  

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων διαρκώς αυξάνεται, ιδιαίτερα μεταξύ 

εκείνων που παρέχουν ομοειδείς εργασίες. Η διεθνής ύφεση, η οικονομική αστάθεια, το 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι διαρκείς πιέσεις που ασκούνται στο 

εισόδημα των καταναλωτών εντείνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στους 

περισσότερους κλάδους της αγοράς. 

Η διαφοροποίηση στον σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

στην τιμολογιακή πολιτική και τον τρόπο εξυπηρέτησης δεν είναι πλέον εύκολα 

διακριτή. Πραγματική διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό μπορεί να προκύψει από 

την εξαιρετική εμπειρία που προσφέρει η κάθε μάρκα στους πελάτες της, εδραιώνοντάς 

την στην αγορά που δραστηριοποιείται. Οι δείκτες ποιότητας, οι μετρήσεις για τη 

βελτίωση των διαδικασιών, η επίτευξη της στοχοθεσίας, η ικανοποίηση του πελάτη 

συνοψίζονται στη θετική εμπειρία πελάτη. Στόχος των εταιριών είναι η σύνδεση της 

θετικής εμπειρίας πελάτη με το όνομα της εταιρίας (brand name), έτσι ώστε ο πελάτης 

να συνδέεται με το όνομα/μάρκα της εταιρίας. 

Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, οι συνθήκες είναι πολύ πιο σύνθετες σε σχέση με το 

παρελθόν : 

• Η σύγκλιση των τεχνολογιών και η ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών έξυπνων 

συσκευών έχουν ως αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες του 
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ανθρώπου να εξαρτώνται από τη συνδεσιμότητα, το «καλό σήμα» και την 

αδιάκοπη παροχή ποιοτικών ψηφιακών υπηρεσιών. 

• Οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποτελούν 

χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυεπίπεδης εμπειρίας πελάτη, η οποία καλύπτει 

ολόκληρο το φάσμα των σημείων επαφής των πελατών με τη Μάρκα, από την 

υποδομή έως τις υπηρεσίες και την καλή λειτουργία των συσκευών. 

• Επιπλέον, διαμορφώνεται ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα με τα νέα μοντέλα των 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και την πραγματικότητα του «Internet of things», 

δηλαδή έναν κόσμο όπου όλες οι παραδοσιακές και μη συσκευές θα είναι 

συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. 

Ένας ψηφιακός κόσμος, διαρκώς μεταβαλλόμενος, με διαφορετικές ανάγκες και 

επιθυμίες. 

 

4.3  Πιστότητα & Ανάπτυξη 

Για πολλά χρόνια η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούσε έναν από τους πιο 

σημαντικούς δείκτες για τις εταιρίες, οι οποίες θεωρούσαν ως πιστούς πελάτες 

όσους δήλωναν ικανοποιημένοι από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έλαβαν. 

Πληθώρα από ερωτηματολόγια, έρευνες, διαδικασίες, μοντέλα και θεωρίες 

δοκιμάστηκαν, ώστε να εντοπίσουν τον ικανοποιημένο πελάτη. Τα περισσότερα από 

αυτά κατέληγαν σε μακροσκελείς αναφορές και προτάσεις που ως κύριο στόχο είχαν 

τη συνεχή βελτίωση, ώστε ο πελάτης να μένει ικανοποιημένος από την 

εξυπηρέτηση, τις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις τιμές κλπ. Στην πορεία όμως 

αποδείχθηκε ότι τα αποτελέσματα δε μπορούσαν να συσχετιστούν στενά με τη 

διατήρηση και αύξηση των πελατών και κατά επέκταση με την αύξηση εσόδων για 

την εταιρία. 

Στην πραγματικότητα, αυτά τα παραδοσιακά εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης του 

πελάτη δεν αναπαριστούν αποτελεσματικά την πραγματική εμπειρία, δεν εγγυώνται 

την πιστότητά του, ενώ δε μπορούν να αποτελέσουν δείκτες για τη μελλοντική 

οικονομική ανάπτυξη της εταιρίας. Άλλωστε το 80 % των πελατών που φεύγουν 

από κάποια εταιρία και επιλέγουν έναν ανταγωνιστή δήλωναν ικανοποιημένοι με 

την εταιρία. 
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Πιστότητα είναι η θέληση κάποιου – πελάτη, συναδέλφου, φίλου – να ενισχύσει μια 

σχέση μέσω μιας επένδυσης ή κάποιας θυσίας. 

Οι εταιρίες που στοχεύουν σε πιστούς πελάτες και υψηλό επίπεδο Εμπερίας Πελάτη 

θέλουν να έχουν φανατικούς και ενθουσιασμένους πελάτες, δηλαδή κάτι παραπάνω 

από απλά ικανοποιημένους. 

Τελικά μπορούμε να μετρήσουμε την εμπειρία πελάτη; 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ, με τον δείκτη Μέτρησης που αποτυπώνει : 

• Το ποσοστό των πελατών που απολαμβάνουν εξαιρετικές εμπειρίες από τη 

Μάρκα μας και πολύ πιθανόν να μας διαφημίσουν 

• Την πιστότητα των πελατών μας, επομένως, τη βιωσιμότητα της Μάρκας για 

τα επόμενα χρόνια 

      Το NPS υπολογίζεται από τις απαντήσεις σε μία μόνο ερώτηση : 

      «Βάσει της εμπειρίας ως πελάτης, πόσο πιθανό είναι να συστήσετε την εταιρία/    

      προϊόν /υπηρεσία σε ένα φιλικό πρόσωπο ή συνάδελφο;» 

      Η κλίμακα κυμαίνεται από το 0 έως το 10. 

 

       NPS=% Υποστηρικτών - % Επικριτών 

• Οι πελάτες που απάντησαν με 0-6 βαθμούς της κλίμακας ονομάζονται 

«Επικριτές» και δε θα δείξουν θετική καταναλωτική συμπεριφορά. 

• Οι πελάτες που βαθμολόγησαν με 9 ή 10 λέγονται «Υποστηρικτές» και 

θεωρείται ότι αγοράζουν περισσότερο, παραμένουν καταναλωτές για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κάνουν θετικές δηλώσεις σε άλλους πιθανούς 

πελάτες. 

• Οι πελάτες που απάντησαν με 7 και 8 ονομάζονται «Ουδέτεροι» και βρίσκονται 

ενδιάμεσα στους «Υποστηρικτές» και τους «Επικριτές». Οι συγκεκριμένοι 

δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη Μάρκα, αλλά χωρίς να έχουν νιώσει το 

ερέθισμα ή τον ενθουσιασμό για να το προτείνουν σε άλλους, ενώ είναι πιθανό 

να απευθυνθούν στον ανταγωνισμό. 

Το NPS υπολογίζεται αφαιρώντας το ποσοστό των «Επικριτών» από το ποσοστό των 

«Υποστηρικτών», χωρίς να υπολογίζονται οι ουδέτεροι. 
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Σε έναν ψηφιακό κόσμο που όλα αλλάζουν, η Εμπειρία πελάτη αποτελεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το σημείο διαφοροποίησης της Μάρκας. Ο πελάτης 

προσδίδει αξία στη Μάρκα και παραμένει πιστός σε αυτήν, όταν οι εμπειρίες που έχει 

βιώσει δημιουργούν ιστορίες και προκαλούν δυνατά συναισθήματα. Οι εταιρίες 

ακολουθούν πρακτικές, βασιζόμενες στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, με στόχο την 

Εξαιρετική Εμπειρία Πελάτη. 
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