
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Προβλήματα & Προτάσεις 

 
Γαβριήλ Α. Κουρής 
 

Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων 



Νέο πλαίσιο λειτουργίας ΟΤΑ - 

Περιορισμοί  

• Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») 

• Άσκηση νέων αρμοδιοτήτων και 

υπηρεσιών 

• Νέος ΟΕΥ – προσαρμογή σε νέο 

οργανωτικο-διοικητικό μοντέλο 

• Περιορισμοί μεσοπρόθεσμου-μνημονίου 

(εφαρμοστικοί νόμοι και εγκύκλιοι) 



Η σημασία της λειτουργίας του 

Πρωτοκόλλου... 

• Η λειτουργία του πρωτοκόλλου σε κάθε 

Οργανισμό και συνακόλουθα η διαδικασία 

της πρωτοκόλλησης ως μέθοδος 

καταγραφής και παρακολούθησης της 

εισερχόμενης κι εξερχόμενης 

αλληλογραφίας, έχει τεράστια σημασία 

γιατί αποτελεί την διασφάλιση απέναντι 

στην απώλεια κειμένων και την 

συνακόλουθη μη τήρηση υποχρεώσεων.  



Αρμοδιότητες Πρωτόκολλου 

Το γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διεκπεραίωσης: 

• Επιμελείται της παραλαβής, ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, εύρεσης 
και συσχέτισης όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων 
του Δήμου, τηρώντας το σχέδιο του εξερχομένου εγγράφου ή 
αντίγραφο του εισερχομένου εγγράφου στο αρχείο.  

• Παρακολουθεί, φροντίζει και επιμελείται την τήρηση του γενικού 
αρχείου του Δήμου και εισηγείται την καταστροφή του θεωρουμένου 
ως άχρηστου (για την καταστροφή του οποίου μεριμνά μετά την 
έγκριση του σχετικού πρακτικού). 

• Διεκπεραιώνει αυθημερόν την εισερχόμενη και εξερχόμενη 
αλληλογραφία και επικυρώνει τα αντίγραφά της καθώς και κάθε 
άλλο αντίγραφο. 

• Ψηφιοποιεί και αρχειοθετεί όλα τα έγγραφα και φροντίζει την 
ασφαλή φύλαξη τους. 

• Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των εγγράφων και 
πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. 



Προβλήματα 

• Χρονοβόρα διαδικασία η φυσική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ 
υπηρεσιών & προσωπικού.  

• Έγγραφα διπλό-καταχωρούνται –και διπλό-πρωτοκολλούνται- διότι φτάνουν 
με διαφορετικούς τρόπους (π.χ., Fax ή email και αλληλογραφία).  

• Η ταυτόχρονη διανομή ενός εγγράφου σε περισσότερους από έναν 
υπαλλήλους προϋποθέτει τη δημιουργία μεγάλου αριθμού φυσικών 
αντιγράφων (φωτοαντίγραφα).  

• Η αρχειοθέτηση των εγγράφων πρωτοκόλλου απαιτεί σημαντικό φυσικό 
χώρο αποθήκευσης και σχετικά αργές διαδικασίες αναζήτησης και 
ανάκλησης τους από το φυσικό αρχείο.  

• Απώλεια εγγράφων λόγο του χειρισμού μεγάλου όγκου αλληλογραφίας και 
διακίνησης μεταξύ πολλαπλών εργαζομένων.  

• Απασχόληση σημαντικού αριθμού προσωπικού για τη διαχείριση του 
πρωτοκόλλου.  

• Δυσκολία ανάκτησης εγγράφων λόγω των λανθασμένων τρόπων 
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποθήκευσης που ακολουθούνται.  

• Εξαιρετικά δυσχερής παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων 
διεκπεραίωσης των σχετικών με τα έγγραφα ενεργειών.  

• Το εργασιακό περιβάλλον υποβαθμίζεται σημαντικά, λόγω του μεγάλου 
αριθμού εγγράφων και φακέλων που διακινούνται από γραφείο σε γραφείο.  

 



Πρωτόκολλο & ιστορίες 

καθημερινής τρέλας... 
• Κ.Μ. – Πολίτης Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας: 

 «Όταν πήγα στο Δημαρχείο να καταθέσω την επιστολή με έστειλαν 
στον τρίτο όροφο ,σε κάποιο γραφείο για να ‘’χαρακτηρισθεί’’ πρώτα 
η επιστολή και μετά να πάω στο πρωτόκολλο .Πήγα λοιπόν στον 
τρίτο όροφο και εκεί μία ευγενική κυρία μου είπε το εξής 
καταπληκτικό. Αφήστε μου λέει την επιστολή για να την 
‘’χαρακτηρίσει ‘’ η Γεν .Γραμματέας του Δήμου, που έρχεται όμως 
αργότερα και ελάτε αύριο για να πάρετε το νούμερο. Ανταλλάξαμε 
μερικές απόψεις για το θέμα και τελικά έγινε το αυτονόητο .Πήγα στο 
πρωτόκολλο (με δική της πρωτοβουλία και μπράβο της ) κατέθεσα 
την μία επιστολή και θα φρόντιζαν να μοιραστεί στους υπόλοιπους 
αποδέκτες. Αυτόματα λοιπόν σκέφτηκα : Δηλαδή η εξυπηρέτηση του 
πολίτη εξαρτάται από την ώρα προσέλευσης της κας Γεν. 
Γραμματέας του Δήμου μας .Άρα κάποιος θα πρέπει να χάσει 
κομμάτι από το μεροκάματο του για να λειτουργήσει ,βάσει του δικού 
της ωραρίου...» 

 Πηγή: http://e-fwni.blogspot.com/2011/11/show-time.html  
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• Σ.Μ. – Υπάλληλος Δήμου 

 «Στην υπηρεσία μου (Δήμος) αν έλθει ένας πολίτης και ζητήσει ένα 
έγγραφο 2, 3 ή 5 ετών θα γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μου. Θα 
πρέπει να ξοδέψω μια μέρα για να το βρω (αν το βρω…)! Γιατί λόγω 
περιορισμένου χώρου, στο κτίριο που εργαζόμαστε διατηρούμε μόνο 
τα 2 τελευταία έτη ενώ τα παλαιότερα τα μεταφέρουμε στο «αρχείο» 
που βρίσκεται σε άλλο σημείο της πόλης! Πολύ απλά, δεν χωράμε! 
Μετά, θα πρέπει να το εντοπίσω, να το φέρω στο γραφείο για να 
εργαστώ στην υπόθεση, ενδεχομένως να το φωτοτυπήσω, και τελικά 
να το επιστρέψω στη θέση του.  

 Έχω βαρεθεί να λύνω και να δένω φιογκάκια σε χοντρούς φακέλους 
δεκαετιών… να τρυπάω τα δάχτυλά μου με αρχαίες σκουριασμένες 
καρφίτσες, να διαπιστώνω ότι το ζητούμενο έγγραφο ήταν θερμικό 
fax και πλέον δεν διαβάζεται γιατί ξεθώριασε. Βαρέθηκα! Έχω πολύ 
σοβαρή δουλειά να κάνω, κοστίζω ένα σωρό χρήματα στο κράτος 
και δεν μπορώ να ψάχνω σαν χαζός σε σκονισμένα ράφια. Μόνο η 
αναζήτηση εγγράφων κοστίζει καθημερινά στο δημόσιο χιλιάδες 
μεροκάματα!» 

Πηγή: http://labs.opengov.gr/2010/01/30/1803  

Πρωτόκολλο & ιστορίες 

καθημερινής τρέλας... 
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Ορθογραφικά λάθη που καθιστούν 

ΑΔΥΝΑΤΗ την εύρεση εγγράφων 



1. Εσφαλμένη καταχώρηση 

αποστολέα 

2. Λανθασμένη Χρέωση Εγγράφου 

3. Μη καταχώρηση του σχετικού 

εξερχ. Εγγράφου του Δήμου 

4. Κατάσταση «Εκκρεμής» (Μη 

κλείσιμο αλληλογραφίας) 



• Μη «κλείσιμο» 

αλληλογραφίας... 



Πως 

χαρακτηρίζεται 

ένα έγγραφο 

ΕΠΕΙΓΟΝ;;; 

Ελλιπής καταχώρηση αποστολέα... 



ΛΑΘΟΣ 

αποστολέας... 



1. Ελλιπής Χρέωση Εγγράφου:  

Α. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κ. Πρωτοπαπαδάκης 

Β. Ειδική Συνεργάτης (επί Οικονομικών) Ε. Καψωμενάκη 

 

2. Λανθασμένη Χρέωση Εγγράφου 

Α. Δημ. Κοινοτ. Χανίων (λανθασμένη) 

Β. Γραφείο Δημάρχου (μη αναγκαία) 



- Πολλαπλές εγγραφές σε κάθε 

καταχώρηση, γεγονός που δυσχεραίνει 

τον εντοπισμό εγγράφων. 

- Ανάγκη κωδικοποίησης κυριοτέρων 

εγγραφών 



- Μη αφαίρεση επιλογής για 

«Δημιουργία Αιτήματος» 



1. «Τυφλές» χρεώσεις 

εγγράφων: Δεν προκύπτει από 

τη χρέωση ΠΟΙΟΣ θα 

υλοποιήσει (ή συντονίσει) τη 

διαδικασία… 

2. Δεν προκύπτει από τη χρέωση 

σε ΠΟΙΟΝ κοινοποιείται το 

έγγραφο για ενημέρωση ή 

έλεγχο της υπηρεσίας 

υλοποίησης.  

3. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο 

να διαχωρίζονται οι χρεώσεις 

ως εξής: 

Α. Χρέωση Υπηρεσίας 

Υλοποίησης 

Ενέργειας/Διαδικασίας, κλπ. 

& 

Β. Χρέωση Κοινοποίησης 

 



Ο Οικονομικός Δ/ντης «καταργήθηκε» στο Δήμο Χανίων... 

-------------------------------------------------------------- 

«Η ικανότητα του να κατανοούμε σωστά είναι πολύ σημαντική, αφού 

ανάλογη με την ορθότητα της κατανόησης μας είναι και η ενέργεια 

που θα ακολουθήσει. Λανθασμένη ή περιορισμένη κατανόηση 

σημαίνει μη θετικό αποτέλεσμα» 



ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠ’ ΌΛΑ 

ΑΥΤΑ ΤΙ....;;; 



• η ελαχιστοποίηση της διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ των 
υπηρεσιακών μονάδων του οργανισμού. 

• η αυτοματοποίηση της διακίνησης εγγράφων από την είσοδό τους 
στην υπηρεσία έως την έξοδο (εισερχόμενα – εξερχόμενα). 

• η βελτίωση της ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και λήψης 
εγγράφων καθώς και την ελαχιστοποίηση των τυχόν 
καθυστερήσεων λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των διακινούμενων 
εγγράφων. 

• η μείωση των απαιτούμενων χώρων αποθήκευσης. 

• η αποδοτικότερη και ευέλικτη πρόσβαση σε αρχειοθετημένα 
έγγραφα. 

• η μείωση του χρόνου αναζήτησης πληροφοριών και συσχέτισης 
των εγγράφων - υποθέσεων.  

• η αυτοματοποίηση της ανάθεσης και παρακολούθησης της 
υλοποίησης εργασιών της υπηρεσίας. 

• η βελτιστοποίηση των χρεώσεων εργασιών. 

Στόχοι προς επίτευξη... 


