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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του κατάλληλου θεωρητικού 

πλαισίου γύρω από το θέμα της εφαρμογής από τον δημόσιο τομέα καλών πρακτικών 

και ταυτόχρονα, η ανάδειξη των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο υπουργείο 

μεταφορών και συγκεκριμένα στο τμήμα χορήγησης Αδειών οδήγησης. Η μεθοδολογία 

η οποία ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και η ερευνητική 

συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών, τόσο από το Υπουργείο 

Μεταφορών της Ελλάδας, όσο και από τα αντίστοιχα υπουργεία δυο πολιτειών των 

ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι σημαντικότερες υπηρεσίες τις 

οποίες προσφέρει το τμήμα Αδειών στους πολίτες, είναι η οργάνωση της νομοθεσίας 

που αφορά στις άδειες οδήγησης, η μεταγραφή ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς, η 

αναλυτική παρουσίαση του κάθε βήματος που απαιτεί η διαδικασία χορήγησης μιας 

άδειας οδήγησης, η εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης μιας άδειας οδήγησης, η 

δυνατότητα; χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού παράβολου και τέλος, η προτυποποίηση 

των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης. 
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Abstract 

The purpose of this work is the presentation of an appropriate theoretical framework 

around the issue of the implementation of the public sector best practices and at the 

same time the emergence of good practices in the transport ministry and specifically in 

the Section which is responsible for the driving licenses. The methodology followed is 

the literature review and the research gathering of all the required information, both 

from the Ministry of Transport of Greece, and by the respective Ministries of two US 

states, Australia and the United Kingdom. The main services that offers the Licensing 

section to citizens, is the organization of the legislation on driving licenses, transcription 

of Greek characters into Latin, a detailed presentation of each step that requires the 

procedure for granting a license, the printing progress of a driving license, the 

opportunity to use several e- services and finally, the standardization of European 

driving licenses. 
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Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του κατάλληλου θεωρητικού 

πλαισίου γύρω από το θέμα της εφαρμογής από τον δημόσιο τομέα καλών πρακτικών. 

Για να συμβεί αυτό, η εργασία αναλύει σε τέσσερα κεφάλαια το θεωρητικό αυτό 

πλαίσιο.  

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η επιδίωξη της αποτελεσματικής 

διακυβέρνησης του δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη σε όλες τις οικονομίες. Με τη 

χρήση των πόρων πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά, πετυχαίνονται μεγαλύτερα 

δημοσιονομικά περιθώρια με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών και αποφεύγεται η αύξηση των κρατικών δαπανών, ενώ παράλληλα, το 

δημόσιο χρέος είναι δυνατόν να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα Όλες αυτές οι θετικές 

μακροοικονομικές εξελίξεις βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και 

συμβάλουν στο να καταστεί η οικονομία πιο ανταγωνιστική. Διεθνείς επενδυτικοί 

παράγοντες, εξάλλου, βελτιώνονται όπως είναι για παράδειγμα η  σχετική φορολογική 

επιβάρυνση, η ποιότητα των υποδομών, η χαμηλή διαφθορά, η ποιότητα των δημόσιων 

υπηρεσιών, και η σχετική επιβάρυνση του δημόσιου χρέους σε σχέση με τις άμεσες 

ξένες επενδυτικές τους αποφάσεις (APEC Economic Committee, 2011). 

Επίσης, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας σχετίζονται με την παρουσίαση 

των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της έκδοσης Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου 

Μεταφορών, καθώς και η παρουσίαση προτάσεων για βελτίωση αυτών των πρακτικών. 

Οι προτάσεις αυτές στηρίζονται σε ισχύουσες πρακτικές άλλων χωρών. 
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Ενότητα Ι. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1. Βελτίωση ποιότητας  

1.1 Γενικά Στοιχεία 

Η βελτίωση της ποιότητας (Quality Improvement, QI) αποτελεί μια συστηματική 

επιστημονική προσέγγιση που αναφέρεται στην ανάλυση της επίδοσης των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών από την μια πλευρά και από την άλλη, στις 

προσπάθειες για την βελτίωση της επίδοσης αυτής. Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει 

μια σειρά από πολλές προσεγγίσεις της έννοιας της Βελτίωσης της Ποιότητας, οι οποίες 

είναι περισσότερο γνωστές ως Μοντέλα QI. Τα μοντέλα αυτά στόχο έχουν να 

συλλέξουν και να αναλύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα διάφορα δεδομένα 

που αναφέρονται στην μέτρηση της επίδοσης και στη συνέχεια, να δοκιμάσουν 

βελτιώσεις και τα αποτελέσματά τους. Αν και είναι πολύ σημαντικό θέμα η επιλογή του 

κατάλληλου μοντέλου, για την εφαρμογή του στην εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμό, 

εξίσου σημαντική είναι η δέσμευση από την πλευρά των διοικούντων στην τήρηση των 

βασικών κανόνων και των αρχών της Βελτίωσης της Ποιότητας και στην εφαρμογή των 

καλών πρακτικών που απορρέουν από αυτήν (Batalden & Stoltz, 1993). 

Υπάρχουν τέσσερις κεντρικές αρχές στην Βελτίωση της Ποιότητας, οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω (McConnell, 2001): 

 Επικέντρωση στις ανάγκες του πελάτη 

 Η κατανόηση της εργασίας ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει συστήματα και 

ενέργειες 

 Η ομαδική δουλεία 

 Επικέντρωση στη σωστή χρήση των δεδομένων 

Αναφορικά με την πρώτη αρχή της Βελτίωσης της Ποιότητας θα πρέπει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι που είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού 

συνόλου. Εξάλλου, δεν θα πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι ένα σημαντικό εργαλείο 

μέτρησης της ποιότητας σχετίζεται άμεσα με το κατά πόσο ανταποκρίνεται ένα προϊόν 

ή μια υπηρεσία στις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών. 
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Η δεύτερη αρχή αναφέρεται στην ανάγκη ώστε οι σχεδιαστές των προϊόντων και 

των υπηρεσιών να αντιλαμβάνονται ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία τους ως ένα 

σύνολο ενεργειών, διαδικασιών και συστημάτων, μέσα από τα οποία θα προκύπτει το 

νέο προϊόν ή υπηρεσία. Το γεγονός αυτό θα τους διευκολύνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εφαρμόζουν συγκεκριμένα εργαλεία βελτίωσης της ποιότητας, σε συγκεκριμένα σημεία 

της παραγωγικής διαδικασίας και έτσι, θα αυξήσουν τις στοχευμένες επεμβάσεις με 

στόχο την βελτίωση της ποιότητας. 

Αναφορικά με την αρχή που αναφέρεται στην ομαδική εργασία σημειώνονται τα 

παρακάτω. Επειδή η εργασία επιτυγχάνεται μέσα από διαδικασίες και συστήματα στα 

οποία διαφορετικοί άνθρωποι εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες, είναι απαραίτητο να 

συμμετέχουν στις αποφάσεις για την βελτίωση της ποιότητας εκπρόσωποι όλων αυτών 

των ανθρώπων που εκτελούν αυτές τις λειτουργίες. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδέες των ανθρώπων αυτών 

και ως εκ τούτου, να είναι πιο εύκολη η κατανόηση από αυτούς των αλλαγών που 

πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, 

καθώς και η ανάπτυξη του αισθήματος της «ιδιοκτησίας» από μέρους τους, των 

διαφόρων διαδικασιών και συστημάτων βελτίωσης. 

Τέλος, η αρχή για την έμφαση στην χρήση των δεδομένων αναφέρεται σε αυτά τα 

δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση των διαδικασιών, στον εντοπισμό των 

προβλημάτων και στην μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης ή του οργανισμού. Στην 

συνέχεια και καθώς τα δεδομένα έχουν αναλυθεί με σωστό τρόπο, θα είναι δυνατή η 

εφαρμογή νέων μεθόδων, οι οποίες και αυτές στη συνέχεια θα αναλυθούν με βάση τα 

αποτελέσματα που θα δώσουν, ώστε να αξιολογηθούν ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους. 

Η Βελτίωση της Ποιότητας εξετάζει δύο βασικά συστατικά. Το πρώτο αναφέρεται 

στο τι γίνεται (περιεχόμενο) και το δεύτερο αναφέρεται στο πώς γίνεται (διαδικασία της 

παροχής υπηρεσιών). Οποιοδήποτε από τα δυο συστατικά θα μπορούσε να οδηγήσει 

στην βελτίωση, αν και η πιο ισχυρή επίδραση επέρχεται όταν αναλαμβάνονται δράσεις 

που αναφέρονται και στα δυο ταυτόχρονα. Ένα βασικό μοτίβο μέσα από το οποίο 

επέρχεται η Βελτίωση προϋποθέτει την χρήση ενός πλαισίου μέσα στο οποίο έχουν 

αναπτυχτεί κανόνες, πρότυπα, πρωτόκολλα και κατευθυντήριες γραμμές που 

βασίζονται σε υπάρχοντα στοιχεία. Το σχήμα 1, σε συνδυασμό με τον πίνακα 1 που 
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παρουσιάζονται παρακάτω, παρουσιάζουν συνοπτικά τις γενικές γραμμές ενός τέτοιου 

μοτίβου. 

 

Διάγραμμα 1.  Η ενσωμάτωση του περιεχόμενου της Φροντίδας στην Βελτίωση της 

Ποιότητας. (Scholtes et al, 1996). 

 

 

Πίνακας 1. Η διαδικασία παροχής φροντίδας (Scholtes et al., 1996). 

Περιεχόμενο Διαδικασία Εκροή/ Αποτέλεσμα 

Νόρμες Προσεγγίσεις 

βελτίωσης της ποιότητας 

Βελτιωμένη ποιότητα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας 

Προδιαγραφές 

Πρωτόκολλα 
Κύκλος μάθησης και 

βελτίωσης Κατευθυντήριες 

γραμμές 
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1.2 Η Μεθοδολογία της Βελτίωσης της Ποιότητας 

Τα κεντρικά σημεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση προκειμένου 

να επιτευχθεί η Βελτίωση της Ποιότητας παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 2 που 

ακολουθεί, ενώ στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη αναφορά σε αυτά. 

 

Πίνακας 2. Τα τέσσερα μεθοδολογικά βήματα της Βελτίωσης της Ποιότητας 

(Καμπουρίδης, 2001). 

Αναγνώριση 
Καθορισμός του τί ακριβώς θα πρέπει 

να βελτιωθεί 

Ανάλυση Κατανόηση του προβλήματος 

Ανάπτυξη 

Πραγματοποίηση υποθέσεων 

αναφορικά με το ποιες μέθοδοι θα 

βελτίωναν το πρόβλημα 

Έλεγχος και Εφαρμογή 

Έλεγχος της υποτιθέμενης λύσης, 

ώστε να φανεί αν όντως αυτή βελτιώνει 

την ποιότητα. Στηριζόμενοι στα 

αποτελέσματα, λαμβάνεται η απόφαση για 

εγκατάλειψη της προσπάθειες, για 

βελτίωσή της, ή για την υιοθέτησή της. 

 

 

1.2.1 Η αναγνώριση της ανάγκης για βελτίωση 

Ο σκοπός της ύπαρξης του πρώτου βήματος της αναγνώρισης είναι ο καθορισμός 

των πραγμάτων και των πρακτικών που θα πρέπει να βελτιωθούν. Αυτά είναι πιθανόν 

να περιλαμβάνουν από την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και την 

εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας ώστε να βελτιωθεί μια κατάσταση μέσα στην επιχείρηση 

ή τον οργανισμό, μέχρι την ριζική αναδόμηση μιας υπάρχουσας διαδικασίας ή ενός 

συστήματος, το οποίο χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία. Το πρώτο αυτό 

βήμα της αναγνώρισης μιας συγκεκριμένης ευκαιρίας για βελτίωση θα μπορούσε να 
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περιγραφεί πειστικότερα μέσω της απάντησης που θα έδιναν οι υπεύθυνοι για την λήψη 

των αποφάσεων στις παρακάτω τέσσερις ερωτήσεις (Κέφης, 2005): 

 Ποιο είναι το πρόβλημα 

 Πως γνωρίζει κανείς ότι αυτό που ορίζεται ως πρόβλημα είναι όντως τέτοιο 

 Πόσο συχνά κάνει την εμφάνισή του το πρόβλημα αυτό, ή με άλλα λόγια, εδώ 

και πόσο καιρό έχει παρατηρηθεί η παρουσία του προβλήματος αυτού 

 Πως θα γνωρίζουμε αν όντως το πρόβλημα αυτό λυθεί 

 

1.2.2 Η ανάλυση της ανάγκης για βελτίωση 

Από την στιγμή που έχουν αναγνωριστεί οι περιοχές της παραγωγικής διαδικασίας 

στις οποίες θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας, το 

δεύτερο βήμα θα πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση όλως εκείνων των πληροφοριών, 

οι οποίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να εκτιμηθούν καταλλήλως, ώστε να είναι 

δυνατή η εκμετάλλευση της ευκαιρίας για την πραγματοποίηση της αλλαγής. Οι 

αντικειμενικοί σκοποί αυτής της ανάλυσης θα μπορούσαν να είναι ένας συνδυασμός 

από τις επόμενες επιλογές , που παρουσιάζονται παρακάτω (Κέφης, 2005): 

 Αποσαφήνιση των αιτιών για τις οποίες η συγκεκριμένη διαδικασία ή το 

σύστημα παράγει προβλήματα τα οποία στοχεύει να λύσει η Βελτίωση της 

Ποιότητας 

 Μέτρηση της επίδοσης αυτής της συγκεκριμένης διαδικασίας ή του 

συστήματος, ώστε να είναι εφικτός ο καθορισμός των στόχων που θα 

εκφράζουν την Βελτίωση της Ποιότητας 

 Κατασκευή ερευνητικών ερωτήσεων, όπως είναι οι επόμενες: 

 Ποιος εμπλέκεται ή επηρεάζεται από την διαδικασία αυτή 

 Που ακριβώς εμφανίζεται το πρόβλημα 

 Πότε ακριβώς εμφανίζεται το πρόβλημα 

 Τι ακριβώς συμβαίνει όταν εμφανίζεται το πρόβλημα 

 Για ποιον λόγο ακριβώς εμφανίζεται το πρόβλημα 

 Απόκτηση γνώσης σχετικά με τις απόψεις των πελατών μέσα από την χρήση 

διαθέσιμων εργαλείων 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το συγκεκριμένο αυτό βήμα απαιτεί τη χρήση 

των υπαρχόντων δεδομένων ή τη συλλογή στοιχείων. Ο βαθμός στον οποίο 
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χρησιμοποιούνται τα δεδομένα εξαρτάται από την προσέγγιση της βελτίωσης της 

ποιότητας που έχει επιλεγεί. Μερικές τεχνικές για να αναλύσουν τα προβλήματα 

περιλαμβάνουν (Λογοθέτης, 2005): 

 Αποσαφήνιση διαδικασιών μέσω διαγραμμάτων ροής ή αναλύσεις αιτίας-

αποτελέσματος 

 Επανεξέταση των υφιστάμενων δεδομένων 

 Συλλογή πρόσθετων στοιχείων 

 

1.2.3 Η ανάπτυξη του τρόπου βελτίωσης της ποιότητας 

Το τρίτο βήμα που αφορά στην ανάπτυξη, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχουν 

συσσωρευτεί από τα προηγούμενα βήματα για να διερευνηθεί το ποιες αλλαγές 

ενδέχεται να αποφέρουν βελτίωση. Διάφορες υποθέσεις που λαμβάνονται, σε 

συνδυασμό με κάποιες δοκιμαστικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται την περίοδο 

κατά την οποία ελέγχεται μια αλλαγή στην διαδικασία, έχουν ως στόχο την διατύπωση 

απόψεων από την πλευρά των υπευθύνων σχετικά με το ποιες τελικά αλλαγές και 

επεμβάσεις θα μειώσουν το μέγεθος του προβλήματος και έτσι να βελτιώσουν την 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει να βασίζονται στη 

γνώση και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων σχετικά με τις πιθανές αιτίες και τις λύσεις 

του προβλήματος. Είναι ζωτικής σημασίας ωστόσο να σημειωθεί σε αυτό το σημείο το 

γεγονός ότι η υπόθεση παραμένει μια θεωρία, καθώς δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στην 

πράξη (Λογοθέτης, 2005). 

 

1.2.4 Ο έλεγχος της μεθόδου βελτίωσης της ποιότητας 

Αυτό το βήμα που αναφέρεται στην δοκιμή και την εφαρμογή της μεθόδου 

βελτίωσης της ποιότητας, βασίζεται και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τρία 

προηγούμενα βήματα. Η υπόθεση που έχει κατασκευαστεί στο προηγούμενο βήμα 

εξετάζεται για να διαπιστωθεί εάν η προτεινόμενη παρέμβαση αποδίδει την 

αναμενόμενη βελτίωση. Επειδή οι παρεμβάσεις που θα αποδειχτεί ότι είναι 

αποτελεσματικές, δεν μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα, θα πρέπει να 

παρέχεται ικανός χρόνος στον έλεγχο της δοκιμής της αλλαγής, ώστε να είναι σε θέση 

αυτή να αποδώσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου  
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καθορίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην συνέχεια. Οι διαδικασίες αυτές, 

οι οποίες εξαρτώνται από τα αποτελέσματα του ελέγχου, παρουσιάζονται στον πίνακα 3 

που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3. Οι διαδικασίες μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου (Walczak, 2005). 

Αποτέλεσμα του Ελέγχου Επόμενη Διαδικασία 

Η διαδικασία που ελέγχθηκε δεν 

απέδωσε βελτιώσεις 

Επανεκκίνηση της διαδικασίας 

βελτίωσης ή έλεγχος για ελαττώματα της 

διαδικασίας αυτής 

Η διαδικασία που ελέγχθηκε απέδωσε 

βελτιώσεις όχι απόλυτα ικανοποιητικές 

Τροποποίηση της διαδικασίας και 

επανέλεγχος των αποτελεσμάτων 

Η διαδικασία που ελέγχθηκε απέδωσε 

ικανοποιητικές βελτιώσεις 

Εκκίνηση της εφαρμογής της αλλαγής 

για την βελτίωση της ποιότητας 

 

1.2.5 Δοκιμή μιας Υπόθεσης 

Η επιστημονική μέθοδος περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον σχεδιασμό ενός 

ελέγχου, τη διεξαγωγή του ελέγχου και την μελέτη  των  αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν. Ο επιστημονικός κλάδος της διαχείρισης της ποιότητας έχει υιοθετήσει 

αυτή τη μέθοδο,  ενώ παράλληλα την έχει επεκτείνει με την προσθήκη της δράσης που 

στηρίζεται πάνω στην γνώση που έχει συσσωρευτεί μέσα από τον έλεγχο των 

διαδικασιών (Act on what is learned). Έτσι, η διευρυμένη μέθοδος περιλαμβάνει το 

Σχεδιασμό, την Πράξη, την Μελέτη και την Δράση (Plan, Do, Study, Act, PDSA), η 

οποία είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία και ως «κύκλος του Shewhart» για την 

Μάθηση και την Βελτίωση (Shewhart’s Cycle for Learning and Improvement). O 

κύκλος του Shewhart είναι στην ουσία μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων, η οποία 

περιλαμβάνεται στο στάδιο του ελέγχου και στο στάδιο της εφαρμογής καθεμιάς 

μεθόδου Βελτίωσης της Ποιότητας που εφαρμόζει η εκάστοτε επιχείρηση ή ο 

οργανισμός. Τα βασικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 2 που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 2. Ο κύκλος του Shewhart (Χυτήρης, 1986). 

 

1.3 Το φάσμα των QI Προσεγγίσεων 

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Προκειμένου να ληφθεί η απόφαση από τους υπευθύνους σχετικά με το ποια από όλες 

θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να ληφθούν πολλές παράμετροι υπόψη, αλλά το 

σημαντικότερο από όλα είναι η ορθή ανάγνωση των απαιτήσεων καθεμίας περίστασης. 

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι μερικά προβλήματα είναι απλά και μπορούν να 

επιλυθούν γρήγορα, ενώ άλλα αφορούν βασικές διαδικασίες και απαιτούν εκτεταμένη 

έρευνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι προσεγγίσεις αυτές 
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μπορούν να απεικονιστούν  κατά μήκος ενός νοητού άξονα, ο οποίος αναπαριστά την 

πολυπλοκότητα των καταστάσεων, η οποία περιλαμβάνει τις έννοιες του συνεχώς 

αυξανόμενου χρόνου ενασχόλησης με το κάθε πρόβλημα, της κατανομής των πόρων 

και τη συμμετοχή της ομάδας. Στην συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια σύντομη παρουσίαση 

αυτών των παραμέτρων, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια της 

πολυπλοκότητας των προβλημάτων με την βοήθεια της αναπαράστασης του άξονα 

αυτού. 

 

1.3.1 Ατομική επίλυση προβλημάτων 

Η ατομική επίλυση προβλημάτων λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο αναγνωρίζει ένα 

εμφανές πρόβλημα, αναγνωρίζει την ικανότητά του να το διορθώσει, και αισθάνεται 

την ανάγκη να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές. Παρόλο που η ομαδική εργασία είναι 

ένα ουσιαστικό μέρος της βελτίωσης της ποιότητας, στην πράξη υπάρχει η εμπειρία ότι 

οι απλούστερες ή πιο επείγουσες ανάγκες για βελτίωση δεν απαιτούν συνήθως 

χρονοβόρες ομαδικές αναλύσεις και αποφάσεις. Το σήμα κατατεθέν της ατομικής 

επίλυσης προβλημάτων είναι η χρήση της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δεν είναι αλληλεξαρτώμενα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να λάβει και 

να εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Η ατομική 

επίλυση προβλημάτων, επιπλέον, τείνει να απαιτεί λίγο χρόνο ή όγκο δεδομένων  και 

μεθοδολογικά, αποτελεί το λιγότερο περίπλοκο σχήμα όλων των προσεγγίσεων 

βελτίωσης της ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε οργανισμούς 

όπου ο καθένας ξεχωριστά εργαζόμενος αναγνωρίζει το γενικό στόχο της παροχής 

ποιοτικών υπηρεσιών και ενεργεί ανάλογα όταν προκύπτουν ανάγκες που αυτός ή αυτή 

μπορεί να αντιμετωπίσει προσωπικά (Oakland, 1989). 

 

1.3.2. Ομάδα ταχείας επίλυσης προβλημάτων  

Η προσέγγιση αυτή στην ουσία αναφέρεται στην δημιουργία μιας μικρής ομάδας 

ατόμων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την επίλυση σχετικά επαναλαμβανόμενων 

προβλημάτων και στην πραγματοποίηση μικρών βαθμιαίων αλλαγών που κατά κανόνα 

έχουν ήδη δοκιμαστεί σε ένα σύστημα για την βελτίωση της ποιότητας. Αυτή η 

προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον, παρόλο που γενικά 
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απαιτεί την παρουσία μιας ομάδας η οποία να διαθέτει κάποια εμπειρία στην επίλυση 

προβλημάτων. Εξάλλου, αυτή η προσέγγιση είναι λιγότερο αυστηρή από την άποψη 

του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται, διότι στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα 

υπάρχοντα δεδομένα και την ικανότητα κατανόησης από πλευράς της ομάδας αυτής 

των αιτιών του προβλήματος και των πιθανών λύσεων. Εξυπακούεται ότι η ομάδα 

σταματάει να υφίσταται όταν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα για το οποίο 

εξαρχής συστάθηκε. 

 

1.3.3 Ομάδα συστηματικής επίλυσης προβλημάτων  

Αυτή η ομάδα επίλυσης προβλημάτων χρησιμοποιείται συχνά όταν 

αντιμετωπίζονται πολύπλοκα ή επαναλαμβανόμενα προβλήματα που απαιτούν 

λεπτομερή ανάλυση. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η 

λεπτομερής μελέτη των αιτιών των προβλημάτων και στη συνέχεια η ανάπτυξη των 

κατάλληλων λύσεων. Αυτή η λεπτομερής ανάλυση περιλαμβάνει συχνά τη συλλογή 

δεδομένων, και ως εκ τούτου συχνά απαιτεί περισσότερο χρόνο και πόρους από τις 

άλλες προσεγγίσεις. Αν και η ομάδα συστηματικής επίλυσης προβλημάτων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον, καθώς η φύση της ανάλυσης σε βάθος που 

πραγματοποιεί είναι τέτοια, εφαρμόζεται καλύτερα σε ομάδες ανθρώπων που έχουν την 

δυνατότητα να δουλέψουν μαζί για μια σημαντική χρονική περίοδο (Oakland, 1989). 

 

1.3.4 Η βελτίωση της διαδικασίας  

Η προσέγγιση αυτή είναι η πιο πολύπλοκη από τις τέσσερις προσεγγίσεις, διότι 

απαιτεί μια μόνιμη ομάδα που συλλέγει, παρακολουθεί και αναλύει συνεχώς δεδομένα 

για τη βελτίωση μιας καθοριστικής διαδικασίας της παραγωγής συνεχώς. Σε γενικές 

γραμμές, χρησιμοποιείται σε οργανισμούς ή σε επιχειρήσεις όταν διατίθενται μόνιμα 

πόροι από την πλευρά της διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτή η μόνιμη 

ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερες από μία προσεγγίσεις, όπως για 

παράδειγμα, σχηματίζοντας επιμέρους ομάδες για την επίλυση συγκεκριμένων 

προβλημάτων. Η βελτίωση της διαδικασίας χρησιμοποιείται συχνά για να εξασφαλιστεί 

η ποιότητα των πιο σημαντικών υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση ή τον 

οργανισμό .  
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2. Δημόσιος τομέας και αποτελεσματικότητα 

2.1 Γενικά στοιχεία 

Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις πολλών χωρών αναζητούν διαρκώς τρόπους 

ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις του δημόσιου τομέα τους και ταυτόχρονα να 

περιορίσουν την αύξηση των δημοσίων δαπανών. Από την άλλη πλευρά, σημαντικοί 

παράγοντες όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του κόστους της 

υγειονομικής περίθαλψης και των συντάξεων προσθέτουν δημοσιονομικές πιέσεις, 

δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο των κυβερνήσεων το οποίο προσπαθεί να 

ικανοποιήσει την απαίτηση των κοινωνιών για αποδοτική χρήση των χρημάτων των 

φορολογούμενων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η αναζήτηση τρόπων για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

οδηγεί στην χρήση εργαλείων από την επιστήμη της διοίκησης επιχειρήσεων. Ωστόσο, 

το παρόν κεφάλαιο ασχολείται περισσότερο με τους βασικότερους θεσμικούς 

παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

δημόσιου τομέα. Αν και δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο το οποίο οφείλουν 

να ακολουθούν οι χώρες προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του 

δημόσιου τομέα τους, καθεμία ξεχωριστά επικεντρώνεται κυρίως σε παρεμβάσεις, οι 

οποίες περιλαμβάνουν κυρίως θέματα αποκέντρωσης της κεντρικής εξουσίας, θεσμικές 

ρυθμίσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και άλλες 

δραστηριότητες (Boardman & Vining, 1989). 

Παρά το γεγονός ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων αυτών είναι 

δύσκολο να υπολογιστεί επακριβώς, καθώς τα στοιχεία που θα πρέπει να συλλεχτούν 

προϋποθέτουν την ύπαρξη οικονομικών πόρων, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν 

είναι δεδομένοι, μέσα από την παρατήρηση των διαθέσιμων εμπειρικών δεδομένων 

προκύπτει ότι υπάρχουν τρεις κεντρικές θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες είναι σε θέση 

να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Οι παρεμβάσεις αυτές 

είναι οι εξής (Brewer, 2005):  

 Η αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας και ο επιμερισμός των δαπανών σε 

τοπικούς φορείς 

 Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού από τους 

υπεύθυνους 
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 Στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης θα πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση 

των διαφόρων οικονομιών κλίμακας που παρουσιάζονται 

 

2.2. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να λάβει χώρα μια σύντομη παρουσίαση των 

σημαντικότερων σημείων της προσέγγισης που είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία 

με την ονομασία «πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις» (Performance information, 

PI). Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι στις χώρες του δυτικού κόσμου, τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της χρήσης της μεθόδου αυτής, 

ιδιαίτερα σε θέματα που συνδέονται με την κατάρτιση και την εφαρμογή του 

προϋπολογισμού ενός δημόσιου φορέα ή τμήματος. Μέσω της εφαρμογής αυτής της 

προσέγγισης, επιτυγχάνεται μια μετακίνηση του ενδιαφέροντος των υπεύθυνων για την 

δημιουργία και την εφαρμογή ενός προϋπολογισμού σε έναν δημόσιο φορέα από την 

πλευρά των εισροών στην πλευρά των εκροών. Με άλλα λόγια, αυτό που πετυχαίνει η 

συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα «τι καλό ή 

χρήσιμο είναι δυνατόν να επιτευχθεί με ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό», παρά στην 

ερώτηση «πόσα χρήματα μπορώ να εξοικονομήσω για ένα συγκεκριμένο έργο». 

(Askim, 2007). 

Πιο αναλυτικά, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις παρουσιάζουν το επίπεδο 

στο οποίο ένας οργανισμός εκπληρώνει τους σκοπούς και τους στόχους του, καθώς και 

ποιες πολιτικές και διαδικασίες αποδίδουν και ποιες όχι. Αποτελεί γεγονός ζωτικής 

σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον δημόσιο 

τομέα η προσπάθεια για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων και γνώσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις είναι το κλειδί για την 

αποτελεσματική διαχείριση, η οποία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, 

την υλοποίηση συγκεκριμένων πρότζεκτ, καθώς και την παρακολούθηση και την 

υποβολή εκθέσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις διευκολύνουν επίσης τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της εξουσίας, καθώς γίνεται αυτός δυνατός για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, με την έννοια ότι αυτά έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση της 

προόδου των διάφορων εργασιών του δημόσιου τομέα (Boyne, 2010). 

Ο δημόσιος τομέας παρέχει υπηρεσίες απαραίτητες για την ευημερία και την 

ανάπτυξη των πολιτών. Για να εξασφαλιστεί ότι η παράδοση της δημόσιας υπηρεσίας 
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είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματική και οικονομική, όλα τα 

κυβερνητικά όργανα που απαιτούνται για τη διαμόρφωση διάφορων στρατηγικών 

σχεδίων, την κατανομή των πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, θα πρέπει να 

παρακολουθούν και να αναφέρουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, μέσα από 

ένα σύστημα το οποίο θα είναι κατάλληλο για τον ρόλο αυτό. Το σύστημα αυτό είναι οι 

πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, καθώς μέσω αυτού είναι δυνατόν να 

αξιολογήσουν τόσο τα αρμόδια εποπτικά όργανα, όσο και οι πολίτες, το κατά πόσο οι 

δημόσιοι οργανισμοί παρέχουν αξία στο κοινωνικό σύνολο ανάλογη των οικονομικών 

πόρων που απορροφούν, συγκρίνοντας τις επιδόσεις τους τόσο στο στάδιο του 

προϋπολογισμού τους, όσο και κατά την εκτέλεσή τους.  

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις διαδραματίζουν 

επίσης έναν σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι δαπάνες του 

προϋπολογισμού και είναι προφανές ότι θα χρησιμοποιούνται και στο μέλλον όλο και 

περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ακριβείς, 

κατάλληλες και έγκαιρες. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν από την χρήση των πληροφοριών 

που σχετίζονται με τις επιδόσεις των δημόσιων φορέων. 
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Πίνακας 4. Η δύναμη της μέτρησης των επιδόσεων (Kline, 1999). 

Τα στάδια της χρησιμότητας των πληροφοριών 

1. Είναι απαραίτητες οι πληροφορίες για τις επιδόσεις, καθώς μόνο όταν αυτές 

υπάρχουν είναι δυνατόν να διαχωριστεί η αποτυχία από την επιτυχία 

2. Σε συνέχεια της προηγούμενης παραδοχής, δεν είναι δυνατόν να ανταμειφτεί 

μια επιτυχημένη συμπεριφορά, αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή από 

τους υπεύθυνους 

3. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να ανταμειφθεί η 

αποτυχία 

4. Αν δεν είναι δυνατή η επιβράβευση της επιτυχίας, τότε δεν είναι δυνατόν να 

προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτήν 

5. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της αποτυχίας, τότε δεν είναι δυνατόν να 

διορθωθούν τα λάθη που γίνανε 

6. Αν υπάρχουν συγκεκριμένα ωφέλιμα αποτελέσματα από την δράση ενός 

δημόσιου οργανισμού τότε αυτά είναι δυνατόν να διοχετευτούν στο κοινό, ώστε 

να κερδίσουν οι υπεύθυνοι για την δημόσια πολιτική την στήριξη του κόσμου. 

 

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται το διάγραμμα 3, στο οποίο εμφανίζονται συνοπτικά 

οι βασικές έννοιες της πληροφόρησης σχετικά με τις επιδόσεις. 

1. Εισροές: όλοι οι πόροι που συμβάλλουν στην παραγωγή και την παράδοση των 

αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία, το προσωπικό, τον 

εξοπλισμό και τα κτίρια του οργανισμού. 

2. Δραστηριότητες: οι διαδικασίες ή ενέργειες που χρησιμοποιούν μια σειρά από 

εισροές ώστε να παραχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα  

3. Εκροές: τα τελικά προϊόντα ή τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται  
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4. Αποτελέσματα: τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα για ειδικές κατηγορίες 

δικαιούχων που είναι η συνέπεια της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 

Τα αποτελέσματα θα πρέπει να σχετίζονται σαφώς με τους στρατηγικούς 

στόχους του δημόσιου οργανισμού.  

5. Επιπτώσεις: τα αποτελέσματα της επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, 

όπως η μείωση της φτώχειας και η δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Διάγραμμα 3. Οι βασικές έννοιες της πληροφόρησης σχετικά με τις επιδόσεις 

 

16 
 



Κάποια χαρακτηριστικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της 

προσέγγισης είναι και τα παρακάτω (Van Dooren & Van de Walle, 2008): 

 Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα εντός της κυβέρνησης 

 Παρέχει περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης και για το πώς διαφορετικά 

προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών 

 Ενθαρρύνει με μεγάλη ένταση το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δράσεων, 

καθώς λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που πληροφορεί διαρκώς τους 

υπεύθυνους σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διάφορων δράσεων. 

 Βελτιώνει τη διαφάνεια με την παροχή περισσότερων και καλύτερων 

πληροφοριών στα κοινοβούλια και στο κοινό και έχει τη δυνατότητα να 

βελτιώσει την δημόσια διαχείριση και αποτελεσματικότητα. 
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3. Η εφαρμογή της θεωρίας του Process management στον 

Δημόσιο τομέα 

3.1 Γενικά 

Ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάγκης να βελτιωθεί η οργανωτική απόδοση, να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι, να 

εφαρμοστεί μια οργανωτική πολιτική και να μειωθούν οι εσωτερικές πολύπλοκες 

διαδικασίες της γραφειοκρατίας. Οι αρχές διαχείρισης των επιχειρηματικών 

διαδικασιών (business process management principles) είναι σε θέση να βοηθήσουν 

τους  οργανισμούς του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών 

προκλήσεων για την  παροχή καλύτερων δημόσιων υπηρεσιών με αυξημένη 

αποτελεσματικότητα (Harrington, 1991). 

Η επιχειρηματική διαδικασία (Business process) είναι μια σαφώς καθορισμένη 

σειρά συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που αφορούν τους εργαζόμενους ανθρώπους 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, τον εξοπλισμό, τις εφαρμογές λογισμικού, καθώς 

και τον τομέα των πληροφοριών και των πόρων του οργανισμού, με στόχο τη 

δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, δηλαδή για τη δημιουργία αξίας. Η 

εφαρμογή των αρχών του Business Process Management οδηγεί σε μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα, καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας, ταχύτερες αλλαγές όταν 

αυτές απαιτούνται, χαμηλότερο κόστος και λιγότερα λάθη και καθυστερήσεις κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία της Διαχείρισης των επιχειρηματικών διαδικασιών 

αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση για τη βελτίωση της οργανωτικής απόδοσης των 

επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στην μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

με στόχο την βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας και την 

αυτοματοποίηση της διαχειριστικής διαδικασίας. Μέσα από την εφαρμογή των 

διαδικασιών ανάλυσης στο σύνολό τους, η μεθοδολογία αυτή βοηθά στην εξάλειψη των 

ορίων μεταξύ των εργαζόμενων, των συστημάτων πληροφοριών και των μονάδων 

παραγωγής. Τέλος, εφαρμόζοντας την συγκεκριμένη μέθοδο, όχι μόνο βελτιώνεται η 

απόδοση των επενδύσεων, αλλά και λαμβάνει χώρα με καλύτερο τρόπο η προβολή και 

η οργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών μέσα στην εταιρία (Davenport & Short, 

1990). 
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3.2 Η διαδικασία μοντελοποίησης των ενεργειών 

Σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο, οι κινήσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα 

μέσα στην επιχειρηματική διαδικασία είναι οι παρακάτω (Blick et al, 2000): 

1. Αναθεώρηση του υπάρχοντος μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας, των 

στρατηγικών, των οργανωτικών κατευθυντήριων γραμμών, κλπ. 

2. Διεξαγωγή  αρχικών σεμιναρίων εξοικείωσης των εργαζομένων με την καινούρια 

επιχειρησιακή διαδικασία 

3. Δημιουργία παρουσιάσεων στις οποίες θα περιλαμβάνονται γραφήματα τα οποία 

θα προκύπτουν από την χρήση του νέου λογισμικού 

4. Αφαίρεση πιθανών λαθών στα καινούρια διαγράμματα ροής, σε συνεργασία με 

τους εργαζόμενους και τους διευθυντές του οργανισμού. 

5. Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών και μέτρηση το κατά πόσο η νέα μέθοδος 

είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική του οργανισμού. 

 

3.3 Τα οφέλη που προκύπτουν από την μέθοδο 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα οφέλη που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου σε έναν οργανισμό του 

δημοσίου τομέα (Scheer, 1994): 

 Διευκολύνει την τεκμηρίωση, την ανάλυση, την επικοινωνία και τη βελτίωση της 

παραγωγικής διαδικασίας 

 Η ανάπτυξη του μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας βοηθά να εντοπιστούν τα 

σημαντικά θέματα και οι βασικές αιτίες τους 

 Τυποποίηση και ομαλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Διευκόλυνση της 

ευθυγράμμισης των δραστηριοτήτων με τις οργανωτικές στρατηγικές και την 

εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) 

 Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των οργανωτικών μονάδων 

 Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τους κανονισμούς 

 Βελτίωση του έλεγχου εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών 

 Διευκόλυνση της ανάλυσης δραστηριότητας μέσα στους σε οργανισμούς. 

Εφαρμόζοντας προηγμένα εργαλεία της διοίκησης επιχειρήσεων όπως είναι, για 
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παράδειγμα οι πλατφόρμες λογισμικού BPM, δίνεται η δυνατότητα στους 

οργανισμούς να εκτελούν προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο. 

 Εκκινεί τη βελτίωση της διαδικασίας ή και τον ανασχεδιασμό και την προετοιμασία 

για την εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος πληροφόρησης. Τα μοντέλα αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη βελτίωση της επιχειρηματικής 

διαδικασίας των διευθυντών και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής 

τυποποιημένων λύσεων σε πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν. 

 

3.4 Τα υπόλοιπα είδη του Process Improvement 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η μέθοδος που περιγράφηκε 

παραπάνω, δεν αποτελεί την μοναδική δράση του δημόσιου τομέα, στην προσπάθεια 

του να βελτιώσει τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της Βελτίωσης της 

Διαδικασίας (Process Improvement), υπάρχουν και κάποιες άλλες προσεγγίσεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

Πίνακας 5. Οι προσεγγίσεις της Βελτίωσης της Απόδοσης (Smith & Fingar, 2003). 

BPI:  

Business Process Improvement 

 Μια προσέγγιση που στηρίζεται σε 

ομάδες που δημιουργούνται με στόχο την 

εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου. 

 Π.χ. η μείωση της καθυστέρησης στην 

επεξεργασία των αιτήσεων πολιτών κατά 

15% 

 Η μέθοδος αυτή βελτιώνει μια 

υπάρχουσα διαδικασία. 

BPR: 

 Business Process Re engineering 

 Μια προσέγγιση που στηρίζεται στην 

σταδιακή αλλαγή των διαδικασιών μέσα 

από την επανατοποθέτηση σε ένα υπάρχον 

πρόβλημα 

 Η μέθοδος αυτή καταργεί την υφιστάμενη 
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διαδικασία και την αντικαθιστά. 

Process Management 

 Μια ευρεία προσέγγιση που περιλαμβάνει 

το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη 

βελτίωση όλων των λειτουργιών της 

οργάνωσης 

 Για να επιτευχθούν οι στόχοι της και να 

πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

αλλαγές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

και άλλες προσεγγίσεις 

Six Sigma 

 Μια ακόμη προσέγγιση που στηρίζεται 

στην ομάδα για τη μείωση των σφαλμάτων 

και την μεταβολή της διαδικασίας, με 

απώτερο στόχο, να έχουν οι διαδικασίες 

ένα συγκεκριμένο όριο λαθών. 

Lean 

 Μια ολιστική προσέγγιση έχει 

δημιουργηθεί μέσα από το σύστημα 

παραγωγής της Toyota. 

 Επικεντρώνεται στην τυποποίηση των 

διαδικασιών και την ανάπτυξη 

συστημάτων «ροής», που καθοδηγούνται 

από τη ζήτηση των πελατών. 

ISO 9001 

 Μια προσέγγιση «συστημάτων ποιότητας» 

που αναπτύσσει την τυποποίηση των 

διαδικασιών μέσω της εφαρμογής 

συγκεκριμένων πολιτικών, διαδικασιών 

και ελέγχων. 
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4 Η εφαρμογή της θεωρίας του Quality management στον 

Δημόσιο τομέα 

4.1 Γενικά 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στον Δημόσιο τομέα. Αρχικά, σημειώνεται ότι η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι μια προσέγγιση διαχείρισης της 

διοίκησης των επιχειρήσεων που κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα στον ιδιωτικό τομέα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Ακολουθώντας το 

παράδειγμα των λίγων οργανισμών του δημόσιου τομέα οι οποίοι αποφάσισαν να 

εφαρμόσουν τις αρχές της ολικής ποιότητας στα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι 

περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να τις 

εφαρμόσουν περίπου δέκα χρόνια μετά. 

 

4.2 Ιστορία 

Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας στην ουσία αποτελεί ένα μείγμα των ιδεών που 

σχετίζονται με την έννοια της διαχείρισης. Αντιπροσωπεύει τη συλλογική πνευματική 

παραγωγή πολλών επιστημόνων της Διοίκησης Επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι 

ο Shewhart, ο Deming, ο Juran, ο Ishikawa, ο Crosby, και πολλοί άλλοι. Από αυτούς, τα 

άτομα με τις περισσότερο επιδραστικές ιδέες ήταν αναμφίβολα ο Deming και ο Juran. 

Και οι δύο ξεκίνησαν την επαγγελματική τους εργασία στο εργοστάσιο Hawthorne 

Western Electric στο Σικάγο, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.  

Μετά την λήξη του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου, με την απουσία οποιουδήποτε 

παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού, η αμερικανική βιομηχανία απολαμβάνουν 

πρωτοφανή ανάπτυξη και ευημερία χωρίς να τίθεται το ερώτημα σχετικά με το κατά 

πόσο οι ιδέες του Deming και αυτές του Juran σχετικά με την ποιότητα της παραγωγής, 

θα έπρεπε να εφαρμοστούν ή όχι. Καθώς οι ιδέες τους δεν εύρισκαν απήχηση στις 

ΗΠΑ, αποφάσισαν να επισκεφτούν την Ιαπωνία, όπου συνεργάστηκαν με τη 

μεταπολεμική ιαπωνική βιομηχανία, στην οποία ξεκίνησαν να εφαρμόζουν τον έλεγχο 

ποιότητας (Leitner, 2001). Εφαρμόζοντας τις αρχές αυτές απαρέγκλιτα, η Ιαπωνία 

αναδείχθηκε μέσα σε δύο δεκαετίες ως μια άκρως ανταγωνιστική, παγκόσμια 
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οικονομική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεκίνησαν να εφαρμόζουν 

τις αντίστοιχες μεθόδους διαχείρισης της ποιότητας πολύ καθυστερημένα, στα μέσα της 

δεκαετίας του 1970. 

 

4.3 Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας στον δημόσιο τομέα 

Παρά το γεγονός ότι πολλές από τις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα αποτελούν 

στην ουσία ένα μονοπώλιο, θα πρέπει αυτός να παρουσιάζει ένα έργο υψηλής 

ποιότητας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για υπηρεσίες οι οποίες αφορούν μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού μιας χώρας και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η ποιότητα 

του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών εξάλλου, αντανακλά άμεσα στην 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια του πληθυσμού. Κάθε δημόσιος οργανισμός έχει στην 

διάθεση του ορισμένα εργαλεία ελέγχου της ποιότητας, εκ των οποίων τα 

σημαντικότερα είναι τα εξής (Swiss, 1992): 

 Το σύστημα καταγγελιών και παραπόνων 

 Το σύστημα μέσα από το οποίο  οι πολίτες μπορούν να κάνουν τις προτάσεις 

τους 

 Οι δημοσκοπήσεις μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες 

  Έρευνες με στόχο την ανάλυση των αιτιών για την απώλεια ορισμένων 

πελατών. 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι καθώς η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια 

έννοια η οποία είναι σχετικά πρόσφατη στην διεθνή βιβλιογραφία, πριν από την 

θέσπιση των δικών της κριτηρίων ποιότητας, υπήρχε μια τάση του δημόσιου τομέα να 

μην παρέχει με ακρίβεια κριτήρια ποιότητας, προκειμένου να διαπιστώνεται με 

επιστημονικό τρόπο η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτός προσέφερε. Τα πιο 

χαρακτηριστικά, ωστόσο, κριτήρια, είναι τα παρακάτω (Walters, 1994): 

 τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών, 

 αποδοτικότητα και 

 ικανοποίηση των πολιτών. 
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Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο, θεωρούνταν ότι ήταν αρκετό οι δημόσιοι 

υπάλληλοι να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις διαδικασίες, όποιες και να ήταν 

αυτές, για να φτάσει να θεωρείται ικανοποιητική η ποιότητα των υπηρεσιών της 

δημόσιας διοίκησης. Ταυτόχρονα, κανείς δεν λάμβανε υπόψη το μεμονωμένο άτομο - 

τον χρήστη και την ικανοποίηση ή την δυσαρέσκεια του που προέρχονταν από την 

συναλλαγή του με μια υπηρεσία. 

Το δεύτερο κριτήριο, σε συνδυασμό με το προηγούμενο, δίνει μεγαλύτερη προσοχή 

στην επίδραση της χρήσης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αυτό επίσης, σημαίνει ότι η 

εργασία πραγματοποιείται χωρίς σφάλματα. Το κριτήριο αυτό θα μπορούσε να 

συνδεθεί με το γνωστό ορισμό του Juran της ποιότητας ως «καταλληλότητα για χρήση» 

(Juran, 1995). 

Η ικανοποίηση του τρίτου κριτηρίου εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση του 

πολίτη - πελάτη, επειδή ο χρήστης γίνεται το πιο σημαντικό στοιχείο της υπηρεσίας. Οι 

δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση άρχισαν στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ μεγάλη πρόοδος πραγματοποιήθηκε με το 

σχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, λόγω των διαφορετικών παραδόσεων 

του διοικητικού δικαίου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ακόμα δεν έχουν επιτύχει το ίδιο 

επίπεδο. 

Η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας προσέφερε στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό 

τομέα την δυνατότητα να παρουσιαστούν τα πράγματα και τα γεγονότα με τρόπο 

κατανοητό και απλό. Όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, η χρήση ενός και μόνο 

δείκτη ποιότητας περιλαμβάνει έναν μεγάλο κίνδυνο, καθώς οι διαδικασίες είναι 

πολύπλοκες και είναι εξαιρετικά αβέβαιο ότι ένας και μόνο δείκτης είναι σε θέση να 

περιλάβει όλες τις παραμέτρους. Δεδομένου ότι η υπηρεσία που προσφέρει ένας 

δημόσιος οργανισμός στην ουσία αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, είναι 

προτιμότερο να γίνεται χρήση ενός συνόλου δεικτών, το οποίο θα πρέπει να 

περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, όπως αυτές που παρουσιάζονται στην συνέχεια 

(Milakovich, 1991): 

1. Αξιοπιστία 

2. Ανταποκρισιμότητα 

3. Επάρκεια 

4. Ευγένεια 
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5. Αξιοπιστία 

6. Ασφάλεια 

7. Προσβασιμότητα 

8. Επικοινωνία 

9. Κατανόηση των αναγκών του πελάτη 

10. Ξεκάθαρος σχεδιασμός 
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Ενότητα ΙΙ. Μελέτη Περίπτωσης 

5. Το τμήμα Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

5.1 Γενικά στοιχεία για το Υπουργείο Μεταφορών 

Το υπουργείο αυτό δημιουργήθηκε μετά την σύσταση της τρίτης Ελληνικής 

Δημοκρατίας το 1974. Ωστόσο, το 1976 έλαβε χώρα η πρώτη από μια σειρά από 

αλλαγές στην ονομασία του, καθώς τότε μετονομάστηκε σε Υπουργείο Συγκοινωνιών. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις αλλαγές στην ονομασία του υπουργείου αυτού, 

από το 1974 μέχρι σήμερα. 

 

Πίνακας 6.  Οι μετονομασίες του Υπουργείου Μεταφορών από το 1974 μέχρι σήμερα 

(Υπουργείο Μεταφορών, 2017) 

1974 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

1976 Υπουργείο Συγκοινωνιών 

1985 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

2009 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

2012 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

2013 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

2015 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού 

2016 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
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Η αποστολή του υπουργείου σήμερα εκφράζεται από την ικανοποίηση 

συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

 Η χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη των 

υπηρεσιών που αναφέρονται στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες στις συνθήκες 

ενός σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, παράλληλα με την δημιουργία 

ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 

 Η εξειδίκευση και η εφαρμογή εθνικής πολιτικής στις δημόσιες υποδομές 

 Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 

ανάπτυξη τόσο των συγκοινωνιακών, όσο και των υπόλοιπων υποδομών στα 

πλαίσια της ελληνικής επικράτειας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας. 

 Η προαγωγή της ασφάλειας στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες 

 Η υποβοήθηση των δράσεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με 

απώτερο στόχο την ανάπτυξη των βασικών υποδομών της Ελλάδας. 

 Ο συντονισμός όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων μαζί με την 

ταυτόχρονη εποπτεία των διαφόρων προγραμμάτων δράσης, που αναπτύσσονται 

μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των φορέων αυτών. 

 Η προαγωγή της Κοινωνίας των Πληροφοριών 

Στην συνέχεια, το επόμενο διάγραμμα παρουσιάζει την βασική δομή των 

λειτουργιών του συγκεκριμένου υπουργείου 
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Διάγραμμα 4. Το οργανόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών 
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Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου περιλαμβάνει: 

 Την Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 

 Την Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας 

 Την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 

 Την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  

 Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι σημαντικότεροι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής 

Γραμματείας του συγκεκριμένου υπουργείου είναι οι εξής: 

 Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός τόσο των χερσαίων, όσο και των 

αεροπορικών μεταφορών της χώρας 

 Η προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες θα πρέπει να είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη 

 Η στενή παρακολούθηση του τρόπου και του χρόνου υλοποίησης των πολιτικών 

που περιγράφτηκαν παραπάνω, ώστε να υπάρχει η ταχύτερη δυνατή 

ανταπόκριση στις σύγχρονες οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες της 

κοινωνίας, για την απρόσκοπτη άσκηση του συγκοινωνιακού και μεταφορικού 

έργου και τη διασφάλιση της εύρυθμης, ασφαλούς, αποδοτικής, 

αποτελεσματικής, βιώσιμης και ποιοτικής λειτουργίας των μεταφορών. 

 

5.2 Η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει με συντομία τους γενικούς στρατηγικούς στόχους 

της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, ενώ το διάγραμμα που ακολουθεί, 

περιγράφει την λειτουργική της δομή, μέσα στην οποία βρίσκεται και το τμήμα Αδειών 

Οδήγησης και Επιμόρφωσης των οδηγών 
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Πίνακας 7.  Οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας 

(Υπουργείο Μεταφορών, 2017) 

Στρατηγικός 

Στόχος 1 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δράσης δημόσιας 

πολιτικής για την ασφαλή κυκλοφορία του συνόλου των χρηστών 

της οδού για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων 

Στρατηγικός 

Στόχος 2 

Ο συντονισμός δράσεων οδικής ασφάλειας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων 

Στρατηγικός 

Στόχος 3 

Η ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

οδικής ασφάλειας 

Στρατηγικός 

Στόχος 4 

Η προαγωγή της οδικής ασφάλειας μέσω της διαμόρφωσης του 

ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στο σύνολο των χρηστών της 

οδού 

 

 

Διάγραμμα 5.  Το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας (Πηγή: 

Υπουργείο Μεταφορών, 2017). 
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5.3 Το τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης των οδηγών 

Το τμήμα αυτό αποτελεί τον κορμό της διεύθυνσης οδικής κυκλοφορίας και 

ασφάλειας και για τον λόγο αυτόν, στο παρόν υποκεφάλαιο λαμβάνει χώρα μια 

παρουσίαση των σημαντικότερων υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Έτσι, αρχικά 

παρατίθενται στον επόμενο πίνακα οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης καθώς και τα 

ηλικιακά όρια πέραν των οποίων είναι δυνατή η έκδοσή τους, με την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις. 

 

Πίνακας 8.  Δικαιώματα ανά κατηγορία ελληνικής άδειας οδήγησης (Υπουργείο 

Μεταφορών, 2017). 

Κατηγορία 

Άδειας 

Οδήγησης 

Ελάχιστη 

Ηλικία 
Όχημα 

ΑΜ 16 

1. Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης 

ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 

50 cm³ ή με μέγιστη καθαρή ισχύ έως 4 

kW για ηλεκτρικό κινητήρα 

2. Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης 

ταχύτητας 45 km/h και κυλινδρισμού έως 

50 cm³, αν είναι επιβαλλόμενης 

ανάφλεξης (σπινθήρας) ή με μέγιστη 

καθαρή ισχύ έως 4 kW για ηλεκτρικό 

κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης 

3. Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 

45 km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 

kg μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας 

των συσσωρευτών των ηλεκτρικών 

οχημάτων και κυλιδρισμού έως 50 cm³, 

αν είναι επιβαλλόμενης ανάφλεξης 

(σπινθήρας) ή με μέγιστη καθαρή ισχύ 

έως 4 kW για ηλεκτρικό κινητήρα ή 
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κινητήρα εσωτερικής καύσης 

Α1 18 

1. Μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125 cm³, 

με ισχύ έως 11 kW και λόγο ισχύος προς 

βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg 

2. Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ έως 15 

kW 

Α2 20 
Μοτοσικλέτα με ισχύ έως 35 kW και λόγο ισχύος 

προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg 

Α 24 ή 22 

1. Οποιαδήποτε μοτοσικλέτα 

2. Μηχανοκίνητο τρίκυκλο με ισχύ άνω των 

15 kW 

Β1 18 

Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, 

μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη 

περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της 

μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών 

οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του 

κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW 

Β 18 

1. Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 kg και έως 8 

θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο 

συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο 

μάζας έως 750 kg 

2. Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β 

με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει 

τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η 

μάζα του συνδυασμού αυτού δεν 

υπερβαίνει τα 3.500 kg 

3. Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού 

τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 

400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση 

οχήματος για τη μεταφορά 

32 
 



εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης 

της μάζας των συσσωρευτών των 

ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η 

μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν 

υπερβαίνει τα 15 kW 

Β96 18 

Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με 

ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του 

συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg 

έως τα 4.250 kg 

ΒΕ 18 

Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με 

ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας έως 

τα 3.500 kg 

C1 18 

Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων 

(Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg έως 7.500 kg και 

έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο 

συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 

750 kg 

C1E 18 

1. Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας C1 

με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο 

μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό 

την προϋπόθεση ότι, η μάζα του 

συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 

12.000 kg 

2. Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β 

με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο 

μάζας που υπερβαίνει τα 3.500 kg και υπό 

την προυπόθεση ότι, η μάζα του 

συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 

12.000 kg 

C 21 ή 18 Αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων 
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(Φορτηγό) μάζας από 3.500 kg και έως 8 θέσεων 

εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός 

του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg 

CE 21 ή 18 

Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας C με 

ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που 

υπερβαίνει τα 750 kg 

D1 21 

Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) 

έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μέγιστου 

μήκους 8 m. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με 

ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg 

D1E 21 
Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας D1 με 

ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

D 24 ή 21 

Αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (Λεωφορείο) 

άνω των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. 

Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με 

ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg 

DE 24 ή 21 
Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας D με 

ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg 

 

Επίσης, η Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια του υπουργείου περιλαμβάνει μια 

σειρά από δράσεις και παροχές συγκεκριμένων πηγών πληροφόρησης στους πολίτες, 

μέσα από τις οποίες οι τελευταίοι είναι σε θέση να ενημερώνονται και να αποκτούν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του υπουργείου. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τον οποίο μπορούν να συμβουλεύονται ανά 

πάσα στιγμή οι έλληνες οδηγοί στον διαδικτυακό τόπο: 

http://www.yme.gov.gr/index.php?getwhat=1&oid=249&id=&tid=249.  

 Η δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας στοχεύει στην 

θεσμική διαβούλευση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αυξάνεται η 

οδική ασφάλεια των πολιτών 
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 Η παροχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του 

υπουργείου, του οδηγού εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής συμβάλλει στην 

εκπαίδευση τόσο των νέων, όσο και των παλιότερων οδηγών 

 Τέλος, η διανομή των κατάλληλων εγχειριδίων επιμόρφωσης των υποψηφίων 

οδηγών, παράλληλα με την διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων υπό την 

επίβλεψη του υπουργείου, συμβάλλουν στην παροχή αδειών κυκλοφορίας μόνο 

σε άτομα υπεύθυνα καταρτισμένα. 

 

5.3.1 Οι καλές πρακτικές του τμήματος Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης των 

οδηγών 

Στην παράγραφο αυτήν παρατίθενται οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το τμήμα 

Αδειών στους πολίτες, εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η οργάνωση της 

νομοθεσίας που αφορά στις άδειες οδήγησης, η μεταγραφή ελληνικών χαρακτήρων σε 

λατινικούς, η αναλυτική παρουσίαση του κάθε βήματος που απαιτεί η διαδικασία 

χορήγησης μιας άδειας οδήγησης, η εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης μιας άδειας 

οδήγησης, η δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού παράβολου και τέλος, η 

προτυποποίηση των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης. Στην συνέχεια λαμβάνει χώρα μια 

σύντομη παρουσίαση της καθεμιάς από αυτές. 

 

5.3.1.1 Η οργάνωση της νομοθεσίας. 

Το τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης των οδηγών έχει συγκεντρώσει στον 

αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου όλα τα σχετικά με το θέμα νομοθετήματα, 

τα οποία επιπλέον, έχουν κατηγοριοποιηθεί σε πέντε διαφορετικές ομάδες. Η πρώτη 

από αυτές περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες που σχετίζονται με τις άδειες 

οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο από το 2006 μέχρι και το 2015. Η δεύτερη περιλαμβάνει την εθνική 

νομοθεσία για το συγκεκριμένο θέμα, των τελευταίων πέντε ετών, η τρίτη αναφέρεται 

στις ειδικές εκείνες συνθήκες που επικρατούν όταν χρειάζεται να μετατραπούν άδειες 

οδήγησης από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Νότιας Αφρικής, και της Νότιας Κορέας. Η 

τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει εκείνη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
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14ης Οκτωβρίου του 2016, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι ακριβείς ισοδυναμίες 

ανάμεσα στις χορηγούμενες άδειες οδήγησης των χωρών που συμμετέχουν στην Ένωση 

και τέλος, η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει συναφείς με το αντικείμενο διατάξεις. 

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ενώ η παράθεση αυτής 

της σχετικής νομοθεσίας αν και κρίνεται απαραίτητη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

καλή πρακτική με την έννοια ότι δεν περιλαμβάνει την καινοτομία και δεν εξασφαλίζει 

την αποτελεσματικότητα της προσαρμογής των ελλήνων πολιτών στην ισχύουσα 

νομοθεσία. Το πλαίσιο παράθεσης της σχετικής νομοθεσίας κρίνεται απαρχαιωμένο και 

θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι που να προσφέρουν την δυνατότητα στους πολίτες να 

μεταφέρουν και να αξιοποιήσουν την παραπάνω γνώση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

 

5.3.1.2 Η μεταγραφή ελληνικών σε λατινικούς χαρακτήρες. 

Η εφαρμογή που προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία είναι σε κάθε περίπτωση 

χρήσιμη, καθώς κρίνεται αναγκαία η μετατροπή των ελληνικών σε λατινικούς 

χαρακτήρες, τόσο για την έκδοση μιας καινούριας άδειας οδήγησης, όσο και για την 

διευκόλυνση των μεταφορών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη 

εφαρμογή είναι αξιόπιστη και γρήγορη και με την έννοια αυτή θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως καλή πρακτική. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μάλλον 

αυτονόητη η ύπαρξη μιας τέτοιας υπηρεσίας από ένα κράτος που ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προκαλούσε εντύπωση μάλλον η μη ύπαρξη της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρά το αντίθετο. 

 

5.3.1.3 Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας χορήγησης μιας άδειας 

οδήγησης 

Το συγκεκριμένο τμήμα προσφέρει την δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν 

αναλυτικά σχετικά με τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται ώστε να εκδοθεί η άδεια 

οδήγησης της επιλογής τους. Αν και η παροχή αυτού του είδους της πληροφόρησης 

είναι χρήσιμη, σημειώνεται ότι αυτή η μέθοδος παροχής πληροφοριών δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, καθώς η αναφορά σε ογκώδη 

κείμενα καθιστά την ανάκτηση της απαραίτητης πληροφορίας χρονοβόρα και μη 

αποτελεσματική. 
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5.3.1.4 Η εμφάνιση της προόδου εκτύπωσης μιας άδειας οδήγησης 

Η εφαρμογή αυτή που παρουσιάζεται μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του 

υπουργείου μεταφορών δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να μαθαίνουν ανά πάσα 

στιγμή σε ποιο στάδιο εκτύπωσης βρίσκεται η άδεια οδήγησης. Σημειώνεται, ότι είναι 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέτρο το οποίο ωστόσο, δεν αποφεύγει την υιοθέτηση των 

αρνητικών χαρακτηριστικών της γραφειοκρατίας, καθώς απαιτεί από τους χρήστες να 

συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση τον αριθμό πρωτοκόλλου, γεγονός που 

δεν συνάδει με την εφαρμογή μιας εύχρηστης και αποτελεσματικής «καλής πρακτικής». 

 

5.3.1.5 Η χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού παράβολου 

Μια καλή πρακτική που εφαρμόζεται από το ελληνικό υπουργείο μεταφορών είναι 

η δημιουργία της δυνατότητας πληρωμής με ηλεκτρονικό τρόπο των διάφορων 

παραβόλων που σχετίζονται με την έκδοση διαφόρων τύπων άδειας. Η πρώτη 

υπουργική απόφαση που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό εκδόθηκε το 2013 και στα 

επόμενα δυο έτη, εκδόθηκαν ισάριθμες τροποποιητικές και συμπληρωματικές 

υπουργικές αποφάσεις σχετικές με το θέμα. Διευκρινίζεται ότι το υπουργείο δίνει την 

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους τόσο να πληρώσουν ηλεκτρονικά το παράβολο, 

όσο και να το καταθέσουν ηλεκτρονικά στον αντίστοιχο φορέα. Είναι ευνόητο ότι αυτή 

η πρωτοβουλία του υπουργείου βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και θα πρέπει να στηριχθεί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να οδηγήσει στην γενικευμένη χρήση των ψηφιακών δυνατοτήτων από το 

υπουργείο μεταφορών 

 

5.3.1.6 Η προτυποποίηση των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης 

Η τελευταία καλή πρακτική αναφέρεται στην δυνατότητα που παρέχει το υπουργείο 

μεταφορών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τα πρότυπα αδειών 

οδήγησης που είναι αποδεκτά στις άλλες χώρες μέλη της ένωσης.  
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6. Καλές πρακτικές στο τμήμα χορήγησης αδειών άλλων 

χωρών 

Στο παρόν κεφάλαιο λαμβάνει χώρα μια σύντομη παρουσίαση κάποιων από τις 

καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, με στόχο κάποιες από αυτές να 

αποτελέσουν πρόταση της παρούσας εργασίας προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 

ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών στο τμήμα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας 

του ελληνικού υπουργείου μεταφορών. Έτσι, παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές των 

τμημάτων χορήγησης αδειών κάποιων πολιτειών των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και της 

Μεγάλης Βρετανίας.  

 

6.1 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

Η Αμερικανική Οργάνωση των διαχειριστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (American 

Association of Motor Vehicle Administrators, AAMVA), δημιουργήθηκε το 1933 στο 

Μέρυλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η οργάνωση αυτή είναι μια μη κυβερνητική, μη 

κερδοσκοπική ένωση η οποία έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κεντρικός της στόχος είναι 

η ανάπτυξη διάφορων προγραμμάτων και μοντέλων σε θέματα οδικής ασφάλειας και 

ασφάλειας στην κίνηση των οχημάτων (AAMVA, 2017). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, η οργάνωση αυτή εκδίδει 

διάφορα χρήσιμα εγχειρίδια, τα οποία ως στόχο έχουν την ενημέρωση του κοινού σε 

θέματα οδικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, από το 2007 μέχρι και το 2015 έχει 

εκδώσει τους οδηγούς και τα εγχειρίδια που παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.  Εγχειρίδια που αναφέρονται στα διπλώματα οδήγησης και την σωστή 

οδική συμπεριφορά (AAMVA, 2017) 

Όνομα εγχειριδίου Έτος έκδοσης 

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών για 

την ανάπτυξη γνώσεων και την 

δημιουργία κατάλληλων τεστ ικανοτήτων 

για τους οδηγούς 

2007 

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την 

έκδοση εμπορικής άδειας οδήγησης 

2007 

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών για 

τα συνηθέστερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο δρόμο 

2009 

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών για 

τα επίπεδα υγείας των οδηγών 

2009 

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών για 

την χορήγηση άδειας στους οδηγούς 

μοτοσυκλέτας 

2009 

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για τους 

νέους οδηγούς 

2009 

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την 

μείωση του ποσοστού των οδηγών που 

παρανομούν κατά την οδήγηση 

2013 

Εγχειρίδιο χειρισμού Μοτοσυκλέτας 2015 

Υπόδειγμα άδειας οδήγησης 2016 
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6.1.1 Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για τους νέους οδηγούς 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του εγγράφου αυτού, οι καλές πρακτικές 

για τους νέους οδηγούς μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη 

από αυτές ανήκουν τα άτομα στην διαδικασία μάθησης της οδήγησης και στην δεύτερη, 

τα άτομα στα οποία χορηγείται η άδεια οδήγησης και θεωρούνται «νέοι» οδηγοί, για 

μια περίοδο 18 μηνών. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές και για τις 

δυο κατηγορίες. 

 

Α) Καλές πρακτικές για τους μαθητές των σχολών οδηγών (AAMVA, 2009). 

 Η ελάχιστη ηλικία απόκτησης μιας άδειας οδήγησης ορίζεται η ηλικία των 

δεκαέξι ετών 

 Κρίνεται απαραίτητη η επιτυχής εξέταση του υποψήφιου οδηγού σε μια 

διαδικασία ελέγχου της οπτικής ικανότητας του σε οδηγικές συνθήκες 

 Για άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των 

γονέων 

 Η ειδική άδεια που δίνεται στους μαθητές οδήγησης θα πρέπει να διατηρείται 

για τουλάχιστον έξι μήνες 

 Είναι υποχρεωτικό όταν κάποιος με άδεια μαθητή οδηγεί ένα όχημα, να 

βρίσκεται στο αυτοκίνητο με ένα ακόμη άτομο ττο οποίο θα είναι μεγαλύτερο 

των 21 χρόνων και θα διαθέτει κανονικά άδεια οδήγησης για πάνω από έναν 

χρόνο 

 Είναι υποχρεωτικό ο γονέας του ατόμου να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το 

παιδί έχει οδηγήσει τουλάχιστον 30 με 50 ώρες κάτω από την επίβλεψή του 

 

Β) Καλές πρακτικές για τα άτομα που διαθέτουν προσωρινή άδεια οδήγησης (AAMVA, 

2009). 

 Τα άτομα που διαθέτουν αυτού του είδους την άδεια οδήγησης θα πρέπει να 

έχουν πετύχει στις εξετάσεις οδήγησης. Επιπλέον, η διάρκεια αυτού του είδους 

άδειας διαρκεί είτε 18 μήνες, είτε μέχρι το άτομο φτάσει την ηλικία των 18 

ετών. Τέλος, σημειώνεται ότι την άδεια αυτή δεν είναι δυνατόν να κατέχουν 

άτομα μικρότερα των 16 ετών και 6 μηνών 
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 Υπάρχει περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα που διαθέτουν αυτού του 

είδους την άδεια, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μετά τις 9 το βράδυ και πριν 

τις 10 το πρωί. 

 Υπάρχει περιορισμός, σύμφωνα με τον οποίο στο όχημα που οδηγείται από  

άτομα που διαθέτουν αυτού του είδους την άδεια, δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν 

άλλοι συνομήλικοι 

 Προκειμένου να χορηγηθεί μια κανονικού τύπου άδεια, θα πρέπει ο οδηγός να 

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 

 Προκειμένου να χορηγηθεί μια κανονικού τύπου άδεια, θα πρέπει ο οδηγός να 

μην έχει καταδικαστεί ποτέ 

 

6.1.2 Εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την έκδοση εμπορικής άδειας οδήγησης 

Οι καλές πρακτικές για την χορήγηση άδειας οδήγησης για εμπορική χρήση 

χωρίζονται  σε επτά μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω (AAMVA, 

2007): 

1. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στην Αρχή που είναι υπεύθυνη για την 

χορήγηση των αδειών 

2. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του 

συστήματος 

3. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να 

διαθέτει ο υποψήφιος οδηγός 

4. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στα απαραίτητα χαρακτηριστικά που θα 

πρέπει να διαθέτει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψήφιων επαγγελματιών 

οδηγών 

5. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στην εμπιστευτικότητα και τον τρόπο 

διαχείρισης των πληροφοριών που συνδέονται με ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα 

6. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που θα 

πρέπει να εφαρμόζονται και τέλος,  

7. Καλές πρακτικές που αναφέρονται στις επικοινωνίες, γενικότερα. 
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6.1.3 Καλές πρακτικές που συναντώνται στην πολιτεία του Μέρυλαντ των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της πολιτείας του Μέρυλαντ των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής προσφέρει στον ενδιαφερόμενο μια σειρά από δυνατότητες 

που σχετίζονται με θέματα αναφορικά με τις άδειες οδήγησης. Συγκεκριμένα, δίνει την 

δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους με μια σειρά από θέματα, τα οποία σημειώνονται 

παρακάτω (Maryland Department of Transportation, 2017): 

 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών που 

αναφέρονται σε έκδοση άδειας οδήγησης η οποία ωστόσο δεν έχει ισχύ σε όλη 

τη χώρα, παρά μόνο μέσα στα όρια της συγκεκριμένης πολιτείας 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία κλεισίματος ραντεβού με έναν αρμόδιο 

υπάλληλο 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαφοροποίηση ανάμεσα στην άδεια οδήγησης που 

είναι κατάλληλη για χρήση σε όλη την χώρα και σε αυτήν που επιτρέπει την 

οδήγηση μόνο μέσα στα όρια της συγκεκριμένης πολιτείας 

• Πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες που έχει η οδήγηση εκτός των ορίων της 

συγκεκριμένης πολιτείας, χωρίς την κατάλληλη άδεια 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης άδειας μαθητευόμενου οδηγού 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης κανονικής άδειας 

• Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία προσαρμογής της άδειας οδήγησης που 

έχει εκδοθεί σε άλλη πολιτεία, στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης πολιτείας 

 

6.1.4 Καλές πρακτικές που συναντώνται στην πολιτεία του Delaware των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Όπως και η πολιτεία του Μέρυλαντ, έτσι και η πολιτεία του Delaware προσφέρει 

μια σειρά από καλές πρακτικές στους πολίτες της, οι οποίες έχουν στόχο να τους 

διευκολύνουν στην εκτέλεση των υποχρεώσεων τους ως προς το κράτος, καθώς και να 

συμβάλλουν στην καλύτερη συμπεριφορά τους στον δρόμο.  Στο πλαίσιο αυτό, η 

συγκεκριμένη πολιτεία προσφέρει μια σειρά από διαδικτυακές υπηρεσίες στους 
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πολίτες, οι σημαντικότερες των οποίων αναφέρονται στην συνέχεια (Division of Motor 

Vehicles of Delaware, 2017):  

 Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης για ακρόαση έπειτα από κάποια παράβαση 

 Ενημέρωση σχετικά με τις ώρες κατά τις οποίες οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δεν 

εξυπηρετούν τους πολίτες λόγω διαλλείματος 

 Αναζήτηση του κατάλληλου για την κάθε περίσταση διοικητικού υπαλλήλου 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση αίτησης για έκδοση άδειας οδήγησης μοτοσυκλετών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο σχετικά με τα θέματα εξέτασης για την 

άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας 

 Ηλεκτρονική συμπλήρωση αίτησης για την λήψη μαθημάτων οδήγησης 

 Δυνατότητα για ηλεκτρονική εκπόνηση τεστ αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

οδήγησης 

 Δυνατότητα για ηλεκτρονική καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων δύο 

ατόμων, τα οποία θα ενημερωθούν από τις αρχές σε περίπτωση εμπλοκής του 

ενδιαφερόμενου σε κάποιου είδους ατύχημα 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση αναφορικά με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια πρόσθετου 

βάρους για κάθε τύπο αυτοκινήτου 

 

6.1.5   Καλές πρακτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής, σε σχέση με τις άδειες κυκλοφορίας. 

Τέλος, αναφορικά με τις καλές πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτές αναφέρονται σε 

γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, οι οποίες απευθύνονται τόσο στους 

αμερικανούς πολίτες, αλλά και στους αλλοδαπούς, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και 

οδηγούν. Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί η δυνατότητα που προσφέρει η κυβέρνηση των 

Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής στους πολίτες τους να ενημερωθούν ηλεκτρονικά 

σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να 

ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους, ανάλογα με την πολιτεία από την οποία 

προέρχονται. Η επιλογή της πολιτείας προέλευσης, στο ηλεκτρονικό μενού του 

διαδικτυακού τόπου, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο στον διαδικτυακό τόπο της 

αντίστοιχης πολιτείας (USA, gov, 2017a). 
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Επίσης, για παράδειγμα, αναφέρονται οι οδηγίες της κυβέρνησης αναφορικά με το 

θέμα της οδήγησης σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, καθώς και οδηγίες και 

πληροφορίες που αναφέρονται σε αλλοδαπούς, σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν 

και τις διαδικασίες που θα πρέπει να φέρουν σε πέρας, προκειμένου να έχουν την 

δυνατότητα να οδηγήσουν νόμιμα μέσα στην επικράτεια της χώρας. Τέλος, στον 

επίσημο διαδικτυακό τόπο της κυβέρνησης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους 

όρους ασφαλούς οδήγησης, καθώς και η ενημέρωση αναφορικά με την δυνατότητα 

επικοινωνίας με 24ωρης λειτουργίας τηλεφωνικό κέντρο (USA,gov, 2017b). 

 

6.2 Καλές πρακτικές της Αυστραλίας σε σχέση με τις άδειες 

κυκλοφορίας 

Οι πρακτικές της αυστραλιανής κυβέρνησης σχετικά με το θέμα της άδειας 

οδήγησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα (Australia.gov, 2017): 

 Συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους παραχωρηθεί η προσωρινή άδεια 

εκμάθησης οδήγησης, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή της χώρας, στην 

οποία αυτοί υπάγονται 

 Αναλυτικές οδηγίες προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε ανανέωση 

της άδειάς τους 

 Οδηγίες προς τους επισκέπτες της χώρας αναφορικά με το ποιες διεργασίες θα 

πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου η άδεια οδήγησης που έχουν στην κατοχή 

τους από άλλες χώρες να καταστεί νόμιμη και να είναι διαθέσιμη προς χρήση, 

κατά την διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα 

πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται με τα κατάλληλα έντυπα, τα οποία 

ονομάζονται International Driving Permits (IDP) 

 Η πρακτική που ονομάζεται Keys2drive είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει στη 

βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών μέσα από την προώθηση μιας εταιρικής 

σχέσης μεταξύ των εκπαιδευομένων, των επιβλεπόντων οδηγών και των 

επαγγελματιών εκπαιδευτών. Η πρακτική αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία του 

Αυστραλιανού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (Australian Automobile Association) 

και χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. 
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 Ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία απόκτησης του εγγράφου σύμφωνα με το 

οποίο αποδεικνύεται η ηλικία του κατόχου μιας άδειας οδήγησης (Proof of Age 

Card) 

 Τέλος, παρέχεται ενδελεχής πληροφόρηση αναφορικά με το θέμα των κανόνων 

συμπεριφοράς στους δρόμους της χώρας. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο μεταφορών της χώρας παρέχει έναν 

αναλυτικό κατάλογο με τις υπηρεσίες προς τους πολίτες αναφορικά με το θέμα των 

αδειών οδήγησης. Στο σημείου αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Έτσι, σε πρώτη φάση αναφέρεται η 

διαδικτυακή υπηρεσία σύμφωνα με την οποία κάποιος είναι σε θέση να διαπιστώσει σε 

ποιο στάδιο βρίσκεται η έκδοση της άδειας του (Australian department of Transport, 

2017). 

 

6.3.  Καλές πρακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τις άδειες 

κυκλοφορίας 

Το βρετανικό υπουργείο μεταφορών διατηρεί ένα πολύ καλά οργανωμένο 

διαδικτυακό τόπο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν προκειμένου να 

συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις άδειες 

κυκλοφορίας διαφόρων τύπων οχημάτων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής τομείς 

(British Driver & Vehicle Licensing Agency, 2017): 

1. Οι νομικές υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων 

 Απαραίτητα στάνταρ υγείας για τους οδηγούς 

 Δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία των συνθηκών υγείας που πιθανώς να 

επηρεάζουν την συμπεριφορά των ατόμων κατά την οδήγηση 

2. Η διαδικασία αίτησης 

3. Η δυνατότητα παρακολούθησης της άδειας 

 Δυνατότητα ελέγχου της άδειας ενός άλλου ατόμου 

4. Οι δυνατότητες που έχει κάποιος σε περίπτωση απώλειας της άδειας 

5. Η περιγραφή των περιπτώσεων απόσυρσης ή ανανέωσης μιας άδειας 

6. Η δυνατότητα αναβάθμισης μιας άδειας 

 Τρόποι προσθήκης νέων δυνατοτήτων στην ήδη υπάρχουσα άδεια 
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 Τέλη που σχετίζονται με την άδεια οδήγησης 

 Δυνατότητα οδήγησης ενός Minibus 

7. Η δυνατότητα ανανέωσης μιας άδειας 

8. Οι προϋποθέσεις για την δυνατότητα προσθήκης κάποιου ρυμουλκούμενου στο 

όχημα 

 Ρυμούλκηση με ΙΧ 

 Έλεγχοι ασφαλείας ρυμούλκησης 

9. Οι διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί 

την κατάργηση της άδειας του 

10. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να ενημερώσει το υπουργείο για τον 

θάνατο ενός ατόμου και τέλος, 

11. Αναλυτική περιγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας και των διάφορων 

κατηγοριοποιήσεων των αδειών οδήγησης που παρέχει το κράτος 
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Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Α) Συμπεράσματα 

Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα έχει απασχολήσει 

εδώ και πολλά χρόνια τους ερευνητές της επιστήμης της διοίκησης των επιχειρήσεων, 

οι οποίοι κατά καιρούς έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες, προκειμένου να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν με συντομία 

πτυχές της θεωρίας του Quality Management, όπως αυτές εφαρμόζονται στον δημόσιο 

τομέα. Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι μια δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να διαθέτει 

αξιοπιστία πάνω από όλα. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των πολιτών, αλλά και να τους παρέχει το αίσθημα της ασφάλειας. 

Εξάλλου, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ποιοτικής δημόσιας υπηρεσίας είναι ο 

ξεκάθαρος σχεδιασμός της, ο οποίος σε συνδυασμό με την εφαρμογή της κατάλληλης 

επικοινωνιακής μεθόδου από τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με 

την εφαρμογή της υπηρεσίας στους πολίτες, θα προσφέρει σε αυτούς ικανοποίηση από 

την χρήση της υπηρεσίας αυτής. 

Σύμφωνα με την μελέτη περίπτωσης η οποία έλαβε χώρα στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας, το υπουργείο μεταφορών της Ελλάδας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Οδικής 

Κυκλοφορίας και Ασφάλειας εφαρμόζει μια σειρά από καλές πρακτικές, όπως για 

παράδειγμα είναι η παράθεση σε διαδικτυακό τόπο του υπουργείου, του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, η παροχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας 

του υπουργείου, του οδηγού εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής συμβάλλει στην 

εκπαίδευση τόσο των νέων, όσο και των παλιότερων οδηγών και η δημιουργία του 

Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. 

Εξάλλου, οι σημαντικότερες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το τμήμα Αδειών 

στους πολίτες, είναι η οργάνωση της νομοθεσίας που αφορά στις άδειες οδήγησης, η 

μεταγραφή ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς, η αναλυτική παρουσίαση του κάθε 

βήματος που απαιτεί η διαδικασία χορήγησης μιας άδειας οδήγησης, η εμφάνιση της 

προόδου εκτύπωσης μιας άδειας οδήγησης, η δυνατότητα; χρησιμοποίησης 

ηλεκτρονικού παράβολου και τέλος, η προτυποποίηση των ευρωπαϊκών αδειών 

οδήγησης. 

 
47 

 



Β) Προτάσεις 

Οι προτάσεις της παρούσας εργασίας προκύπτουν μέσα από την παράθεση των 

καλών πρακτικών σε διάφορες χώρες, όπως αυτή έλαβε χώρα στο τελευταίο κεφάλαιο 

της εργασίας αυτής.  

Έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα από τις πολιτείες 

του Μέρυλαντ και του Delaware, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην 

ελληνική πραγματικότητα τόσο η παροχή πληροφοριών σχετικά με την διαδικασία 

κλεισίματος ραντεβού με έναν αρμόδιο υπάλληλο και την διαδικασία έκδοσης άδειας 

μαθητευόμενου οδηγού αλλά και κανονικής άδειας, που συναντώνται στην πρώτη 

πολιτεία, όσο και οι διευρυμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την 

πολιτεία του Delaware, όπως είναι για παράδειγμα η δυνατότητα συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικής αίτησης για ακρόαση έπειτα από κάποια παράβαση, η ενημέρωση 

σχετικά με τις ώρες κατά τις οποίες οι υπάλληλοι της υπηρεσίας δεν εξυπηρετούν τους 

πολίτες λόγω διαλλείματος, η δυνατότητα συμπλήρωσης ηλεκτρονικής αίτησης για 

έκδοση άδειας οδήγησης μοτοσυκλετών, η δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο 

σχετικά με τα θέματα εξέτασης για την άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας καθώς και η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης αίτησης για την λήψη μαθημάτων οδήγησης, 

από τους υποψήφιους οδηγούς. 

Επιπλέον, από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν η εφαρμογή Keys2drive από την πρώτη και μια σειρά από 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά προς τους πολίτες της δεύτερης 

χώρας από την δεύτερη. Ειδικά για την Αγγλία, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άρτια 

οργάνωση του διαδικτυακού τόπου της αρμόδιας υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την 

αναλυτική και κατατοπιστική πληροφόρηση που λαμβάνει χώρα εκεί, θα πρέπει να 

αποτελέσει για τους υπεύθυνους για την ελληνική πραγματικότητα παράδειγμα προς 

μίμηση. 

Είναι εύλογο να σημειωθεί, ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών τόσο στο τμήμα 

οδήγησης του Υπουργείου Μεταφορών, όσο και γενικότερα στον δημόσιο τομέα της 

χώρας αποτελεί ανάγκη και απαίτηση της ελληνικής κοινωνίας για τον εκσυγχρονισμό 

της δημόσιας διοίκησης. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου να εγκολπωθούν στην ελληνική 
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πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό. Φιλοδοξία της παρούσας εργασίας είναι η 

έστω και κατά ελάχιστο συνεισφορά προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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