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ΑΔΑ: ΩΜ71ΟΡ1Θ-0ΡΟ

Ηράκλειο, 29-07-2019
Αρ. πρωτ. οικ. 8702

Στ. Σπανάκη 2Α & Ικάρου
71307, Ηράκλειο
Μ. Μαραγκάκη
2810 278423
2810 278456

Θέμα: Καθορισμός ωραρίου προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού στα γραφεία της Δ/νσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στο Ηράκλειο, για τη χορήγηση
επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη
Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 (Apostille)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν ˙
β) του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/τ.Α’) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», όπως ισχύει ˙
γ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α’) «Για την ηλεκτονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν˙
δ) των άρθρων 28 & 28Α του Ν.4325/2015, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του
Ν.4368/2016 ˙
ε) του Π.Δ. 136/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ.Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», όπως
ισχύουν ˙
2. Την αριθμ.14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)
περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης ˙
3. Την

αριθμ.

ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011

απόφαση

του

Υπουργού

(πρώην)

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1659/τ.Β’/26-07-2011) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-06-2006 (ΦΕΚ Β’ 769) απόφασης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ”»˙
4. Την

αριθμ.

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-08-2011

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

(πρώην)

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας
εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες»˙

ΑΔΑ: ΩΜ71ΟΡ1Θ-0ΡΟ
5. Την

αριθμ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

(πρώην)

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή
του νέου ωραρίου εργασίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα της οποίας: «[…] ο οικείος Γενικός
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δύναται με απόφασή του να καθορίζει διαφορετικό
ωράριο εισόδου κοινού από τα οριζόμενα στην παρ. 6 της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β’ 1656)
υπουργικής απόφασης. […]»˙
6. Την

αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12-03-2012

εγκύκλιο

του

Υπουργείου

(πρώην)

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Β44ΥΧ-ΦΗ0) «Δικαιώματα των πολιτών και των
επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες» ˙
7. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εξυπηρετεί τους συναλλασσόμενους πολίτες και δεν
προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη ταλαιπωρία στο κοινό, κατ’ εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην ως
άνω υπό στοιχείο «5» εγκύκλιο ˙
8. Το γεγονός, επίσης, ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ˙
9. Την

αρ.πρωτ.

1138/03-02-2017

απόφαση

του

ασκούντος

καθήκοντα

Γενικού

Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση της αριθμ.οικ. 2689/11-03-2011 απόφασής μας
(ΦΕΚ

746/τ.Β’/2011),

όπως

ισχύει,

περί

ορισμού

υπευθύνων

υπαλλήλων

για

τη

χορήγηση

επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη Σύμβαση της
Χάγης της 5ης-10-1961», όπως ισχύει˙

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Καθορίζουμε τις ώρες προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού, στα γραφεία της Δ/νσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Στ. Σπανάκη 2Α & Ικάρου) στο Ηράκλειο, για
τη χορήγηση επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη
Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 (Apostille), ως εξής:
Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αναγνωρισμένων αργιών, από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Συντονίστριας της Α.Δ.Κ.
2. Αν. Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Τ.Π.
4. Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών για ανάρτηση της παρούσας στον Πίνακα Ανακοινώσεων
και κοινοποίησή της σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
5. Τμήμα Διαφάνειας για ανάρτηση της παρούσας και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα

