
       

 
    
ΘΕΜΑ: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ τησ Τπηρεςίασ 
 
Αγαπητού ςυνϊδελφοι, 
 
Όπωσ όδη γνωρύζετε, οι αρμοδιότητεσ τησ Υπηρεςύασ μασ καθώσ και των οργανικών τησ 
μονϊδων ορύζονται με το Π.Δ. 63/2002 και τισ διατϊξεισ που προβλϋπει η ιςχύουςα 
κϊθε φορϊ νομοθεςύα.  
 
Η καθημερινό όμωσ πρακτικό τησ εφαρμογόσ των παραπϊνω διατϊξεων του Νόμου 
καθιςτϊ όλο και πιο ϋντονη την ανϊγκη ςύνταξησ και εφαρμογόσ ενόσ 
καθηκοντολογίου, όπωσ ιςχύει ςε ϊλλουσ κλϊδουσ του Δημοςύου Τομϋα, το οπούο να 
προβλϋπει ρητϊ, δεςμευτικϊ και με ςαφόνεια τα ςυγκεκριμένα καθήκοντα κϊθε 
ςυναδϋλφου ςτην Υπηρεςύα μασ.  
 
Η ϋκδοςη των αδειών διαμονόσ, η εκτύπωςη των καρτών, οι αιτόςεισ κτόςησ τησ 
Ιθαγϋνειασ και οι πολιτογραφόςεισ, οι μετακλόςεισ, η ςυνεργαςύα τησ Υπηρεςύασ μασ με 
τισ Δικαςτικϋσ και Αςτυνομικϋσ αρχϋσ, η αντιμετώπιςη ϊλλων καθημερινών τακτικών 
και εκτϊκτων διοικητικών αναγκών, η αρχειοθϋτηςη και εν γϋνει γραμματειακό 
υποςτόριξη, εύναι θϋματα των οπούων η επιτυχόσ διεκπεραύωςη ςυναρτϊται εν πολλούσ 
και με την ορθολογική και ςαφή κατανομή του προςωπικού ςτα ανϊλογα πόςτα, 
λαμβϊνοντασ υπόψη διϊφορουσ παρϊγοντεσ (π.χ., τυπικϊ προςόντα, εμπειρύα ςτη θϋςη, 
υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ). 
 
Σύμφωνα λοιπόν με την υπϊρχουςα κατϊςταςη, η κατανομό των αντικειμϋνων τησ 
Υπηρεςύασ και των ςυγκεκριμένων καθηκόντων των υπαλλόλων, ορύζεται 
ονομαςτικά όπωσ ςτο ςυνημμϋνο πύνακα και παρακαλώ για την άμεςη εφαρμογό του.  
 
Επιπλϋον, επειδό διαχειρύζομαςτε ιδιαιτϋρωσ ευαύςθητα προςωπικϊ δεδομϋνα τα οπούα 
αφορούν μύα από τισ ευπαθϋςτερεσ κοινωνικϊ ομϊδεσ τησ ελληνικόσ επικρϊτειασ, θα 
θϋλαμε να επιςτόςουμε την προςοχό των υπαλλόλων των Μονϊδων ςασ ιδιαύτερα ςτα 
παρακϊτω: 
 

Α/Α ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΦΟΛΙΟ 

1 - Το Σύνταγμα τησ 
Ελλϊδοσ, αρθ. 103 

Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι εκτελεςτζσ τθσ κζλθςθσ του 
Κράτουσ και υπθρετοφν το Λαό. Οφείλουν πίςτθ ςτο 
Σφνταγμα και αφοςίωςθ ςτθν Πατρίδα. 

2 - Ν.3528/2007 Ο υπάλλθλοσ οφείλει να ςυμπεριφζρεται εντόσ και εκτόσ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
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Ταχ. Δ/νςη  : Ελευθϋρνησ & Συβρύτου 2, Καμύνια 
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Ηράκλειο:   17 / 07 / 2007 
Αρ. πρωτ: 15375 

 
 
 
Προσ: Προώςτϊμενοι Οργανικών 
Μονϊδων Δ/νςησ Αςτικόσ Κατϊςταςησ 
και Αλλοδαπών και Μετανϊςτευςησ 
 
Κοιν.:  

1) Γραφεύο κ. Γεν. Γραμματϋα 
2) Γραφεύο κ. Γεν. Δ/ντό 
3) Προςωπικό τησ Υπηρεςύασ 

 

mailto:allodap1@crete-region.gr


(Υπαλληλικόσ Κώδικασ), 
αρθ. 27, παρ.1-3 

τθσ υπθρεςίασ κατά τρόπο ϊςτε να κακίςταται άξιοσ τθσ 
κοινισ εμπιςτοςφνθσ, να ςυμπεριφζρεται με ευπρζπεια 
ςτουσ διοικουμζνουσ και να τουσ εξυπθρετεί, χωρίσ να 
κάνει διακρίςεισ ςε όφελοσ ι ςε βάροσ τουσ ανάλογα με 
τισ πολιτικζσ, φιλοςοφικζσ ι κρθςκευτικζσ τουσ 
πεποικιςεισ. 

3 - Ν.3528/2007 
(Υπαλληλικόσ Κώδικασ), 
αρθ. 25, παρ.2 

- Οδηγόσ Καλόσ 
Συμπεριφορϊσ Δημοςύων 
Υπαλλόλων, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 
Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. 
(www.gspa.gr) 

 

Ο υπάλλθλοσ φροντίηει για τθν αρτιότθτα τθσ εργαςίασ 
του ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτά τθσ. Εκτελεί τα 
κακικοντά του γριγορα και αποδοτικά χωρίσ να 
επικαλείται τεχνικζσ δυςκολίεσ και διάφορεσ 
ςκοπιμότθτεσ.Προςπακεί με τρόπο απλό και κατανοθτό να 
εξθγεί ςτουσ πολίτεσ τα ςχετικά με τθν υπόκεςι τουσ 
αποφεφγοντασ τη χρήςη νομικϊν ή δφςκολα 
κατανοητϊν όρων. Ο υπάλλθλοσ οφείλει να υπακοφει ςτισ 
διαταγζσ των προϊςταμζνων του. Όταν όμωσ εκτελεί 
διαταγι, τθν οποία κεωρεί παράνομθ, οφείλει, πριν τθν 
εκτζλεςθ, να αναφζρει εγγράφωσ τθν αντίκετθ γνϊμθ του 
και να εκτελζςει τθ διαταγι χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ. 
Η διαταγι δεν προςκτάται νομιμότθτα εκ του ότι ο 
υπάλλθλοσ οφείλει να υπακοφςει ςε αυτιν. 

4 - Οδηγόσ Καλόσ 
Συμπεριφορϊσ Δημοςύων 
Υπαλλόλων, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 
Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. (www.gspa.gr) 

- Ν.2690/99, αρθ.4 (Κώδικασ 
Διοικητικόσ Διαδικαςύασ) 
όπωσ ιςχύει  

Ο υπάλλθλοσ είναι απόλυτα ςυνεπισ ςτισ δεςμεφςεισ του 
προσ τουσ πολίτεσ. Αν ζχει δεςμευτεί να αποςτείλει γραπτι 
απάντθςθ εντόσ προκεςμίασ ςυντομότερησ των 
προβλεπομζνων ςτον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, 
οφείλει με κάκε τρόπο να ανταποκρικεί ςε αυτι τθ 
δζςμευςθ, διαφορετικά οφείλει να ενθμερϊςει τον πολίτθ. 

5 - Ν.3528/2007 
(Υπαλληλικόσ Κώδικασ), 
αρθ. 107, παρ.1 

- Ν.2690/99, αρθ. 7 (Κώδικασ 
Διοικητικόσ Διαδικαςύασ) 
όπωσ ιςχύει 

Περί πειθαρχικϊν παραπτωμάτων (ενδεικτικά εδϊ): 
α. Η αδικαιολόγθτθ αποχι από τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων 
β. Η άρνθςθ ι παρζλκυςθ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ 
γ. Η ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά προσ τουσ πολίτεσ, θ 
αδικαιολόγθτθ μθ εξυπθρζτθςι τουσ, θ μθ ζγκαιρθ 
διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ 
δ. Η αποδοχι οποιαςδιποτε υλικισ εφνοιασ ι 
ανταλλάγματοσ για το χειριςμό υπόκεςθσ 
ε. Η ςφναψθ ςτενϊν κοινωνικϊν ςχζςεων με πρόςωπα των 
οποίων ουςιϊδθ ςυμφζροντα εξαρτϊνται από τον τρόπο 
αντιμετϊπιςθσ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του υπαλλιλου 

6 - Οδηγόσ Καλόσ 
Συμπεριφορϊσ Δημοςύων 
Υπαλλόλων, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 
Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. (www.gspa.gr) 
 

Η διακριτικι ευχζρεια αποτελεί μζροσ τθσ νόμιμθσ δράςθσ 
του δθμοςίου υπαλλιλου. Όταν ο νόμοσ επιτρζπει ςτον 
υπάλλθλο να επιλζξει μεταξφ πολλϊν νομίμων λφςεων, 
αυτόσ οφείλει να επιλζξει τθν επιεικζςτερθ για τον πολίτθ 
λφςθ. 

7 (ενδεκτικέσ 
πληροφορίεσ): 

- Οδηγόσ Καλόσ 
Συμπεριφορϊσ Δημοςύων 
Υπαλλόλων, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, 
Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. (www.gspa.gr) 

- Ε.  Σπηλιωτόπουλοσ,  
Εγχειρίδιο Διοικητικού 
Δικαίου, 11η έκδοση, Αντ. 

- Η αρχή τησ υπεροχήσ του δημοςίου ςυμφζροντοσ 

- Η αρχή τησ χρηςτήσ διοίκηςησ 

- Η αρχή τησ δικαιολογημζνησ εμπιςτοςφνησ 

- Η αρχή τησ αναλογικότητασ 

- Η αρχή τησ αμεροληψίασ 

http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/
http://www.gspa.gr/


Σάκκουλας 2002 
- Α. Τϊχοσ,  Ελληνικό 

Διοικητικό Δίκαιο, 7η Έκδοση, 
Σάκκουλας, Αθήνα-
Θεσσαλονίκη, 2003 
 

- Η αρχή τησ ιςότητασ 

- Η αρχή τησ επιείκειασ 

- Η αρχή τησ διαφάνειασ 

 

                      Ε.Γ.Γ. 
                Η Δ/ΝΣΡΙΑ 

 
 

                ΑΙΚ/ΝΗ ΦΑΣΖΗΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 
 
υνημμένα: 

1) Οργανόγραμμα Δ/νςησ Αςτικόσ Κατϊςταςησ και Αλλοδαπών και 
Μετανϊςτευςησ Περιφϋρειασ Κρότησ 

2) Γενικϊ Καθόκοντα Οργανικών Μονϊδων βϊςει Π.Δ. 63/2002 
3) Ονομαςτικού Πύνακεσ καθηκόντων Υπαλλόλων τησ Υπηρεςύασ 


