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LEAN
SIX SIGMA
Σύστημα συνεχιζόμενης
βελτιστοποίησης διαδικασιών και
διεργασιών στην επιχείρηση,
ώστε όλα να γίνονται:

• Καλύτερα
• Γρηγορότερα
• Στο χαμηλότερο κόστος
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ

www.ivepe.gr
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Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

 ΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ν
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
• ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ της μεθόδου Six
Sigma είναι η απόκτηση γνώσης στο πώς
θα βελτιωθούν οι διαδικασίες, έτσι ώστε
όλα να γίνονται καλύτερα, γρηγορότερα
και σε χαμηλότερο κόστος.
• ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η μέθοδος
χρησιμοποιείται στις μέρες μας για τη
βελτίωση κάθε τομέα των επιχειρήσεων,
από την παραγωγή μέχρι τη διεύθυνση
προσωπικού και από την τεχνική υποστήριξη μέχρι το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Αυτό είναι εφικτό, δεδομένου ότι το Six
Sigma μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης στην
οποία τα στοιχεία του κόστους, χρόνου και
ποιότητας αποτελέσματος είναι παρόντα –
ΠΑΝΤΟΥ.

 Α ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ
Τ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, σχεδιασμένα
με βάση το αντικείμενο και τη λειτουργία
της επιχείρησης, μπορούν να καλύψουν
αποκλειστικά επιχειρήσεις με προσανατολισμό τη παραγωγή, τη διανομή, την
παροχή υπηρεσιών τουρισμού, κ.λπ.

• Καλύτερη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών

• Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ που εφαρμόζεται
ακολουθεί τις φάσεις:
Define, Measure, Analyze, Improve,
Control (DMAIC)

• Αύξηση κερδοφορίας

• Μείωση κόστους παραγωγής και διάθεσης
• Βελτίωση ικανοποίησης πελατών
• Αποτελεσματικός τρόπος διοίκησης

• Το Six Sigma παρέχει συγκεκριμένες
μεθόδους για τον επανασχεδιασμό της
διαδικασίας ή και το σχεδιασμό μιας διαδικασίας από την αρχή.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
• Σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές ποιότητας, προϊσταμένους, διαχειριστές
έργων, μηχανικούς ή σε όποιον ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες,
να προχωρήσει σε εξορθολογισμό τμημάτων
και να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών
της επιχείρησής του προς τους πελάτες
• Σε διευθυντές εταιρειών που επιθυμούν να
κατανοήσουν την εφαρμογή του Lean Six
Sigma στις επιχειρήσεις τους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

LEAN
SIX SIGMA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επίπεδο 1ο Yellow Belt

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στα σεμινάρια έχουν τη δυνατότητα, μετά τη
λήξη του σεμιναρίου, να δώσουν εξετάσεις
στα Αγγλικά μέσω του διεθνούς φορέα
πιστοποίησης IASSC για την απόκτηση του
Six Sigma Belt (Yellow, Green, Black, αναλόγως του επιπέδου του σεμιναρίου).

Επίπεδο 2ο Green Belt

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
Η
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Six Sigma (International Association for Six
Sigma Certification - IASSC) είναι ο μόνος
ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης που δεν
παρέχει εκπαίδευση ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία
διεξαγωγής των εξετάσεων.

ΤΟ ΣΕΒ ΙΒΕΠΕ
αποτελεί τον μόνο διαπιστευμένο εκπαιδευτικό οργανισμό από το ΙASSC στην
Ελλάδα (IASSC ACCREDITED TRAINING
ORGANIZATION®).

 Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Τ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
του Lean Six Sigma: Yellow, Green και
Black Belt έχουν αξιολογηθεί από άποψη περιεχομένου, δομής εκπαιδευτικών
μεθόδων, διάρκειας και καταλληλότητας και
υπερπληρούν τα IASSC standards.
Το εκπαιδευτικό υλικό (στα Αγγλικά) είναι
εγκεκριμένο από το IASSC.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

www.ivepe.gr
Επίπεδο 3ο Black Belt

ΙΒΕΠΕ
• 30 χρόνια δράσης
• Παραρτήματα και σύγχρονες δομές σε όλη
την Ελλάδα

• Υπερσύγχρονα πιστοποιημένα εργαστήρια
• Διδακτικό προσωπικό εκατό και πλέον επιστημόνων και
εξειδικευμένων εκπαιδευτών

• Διεθνείς πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις
• Σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα καινοτομίας

και εξωστρέφειας που συνδέουν τη γνώση με την αγορά
εργασίας

• Ο μόνος διαπιστευμένος εκπαιδευτικός οργανισμός
από τον International Association for Six Sigma
Certification-IASSC στην Ελλάδα

• Τα σεμινάριά μας μπορούν να προγραμματιστούν

ανάλογα με τη ζήτηση ή να γίνουν ενδοεπιχειρησιακά

• Επιπλέον επιμορφωτικά σεμινάρια μπορείτε να επιλέξετε
από τον πλήρη κατάλογο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα
μας. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας, για
να διαμορφώσουμε μαζί το πρόγραμμα που θα ταιριάζει
στις ανάγκες σας.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
LEAN SIX SIGMA ΓΙΑ:

• Βιομηχανία
- Τροφίμων και Ποτών
- Φαρμακευτική
- Ειδών Υγιεινής, κ.ά.

• Επιχειρήσεις Αλυσίδας
Εφοδιασμού (Logistics)
• Τουριστικές Επιχειρήσεις
• Υπηρεσίες
- Υγειονομικής Περίθαλψης, κ.ά.

• Μικρές και Μεσαίου
Μεγέθους Επιχειρήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες:
• www.ivepe.gr
• facebook

ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ

Κεντρικά γραφεία:
Λ. Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6 • Τ.Κ. 104 45, Πλ. Αττικής
Τηλ. 210 82 57 800-9 • Fax. 210 88 11 360
Email: kek@ivepe.gr
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