
ου κοινού οτις δημόσιες υπηρεσίες '

>υ Δημοσίου, των ΟΤΑ σ' και β' βαθμού και

47Χ-ΥΕΔ) Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας

τΡυ  Υπουργείου  (πρώην)  Διοικητικής

ιΙΠΔΔ" '

μα σης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και

Ϊ9/Τ.Β726-07-2011) Τροποποίηση της υπ'

του  Υπουργού  (πρώην)  Διοικητικής

ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ης των υπαλλήλων τα

^υβέρνησης (ΑΔΑ: 4ΑΓ

1ΔΔ και ωρών εισόδου τ

σέλευσης και αποχώρηο

και Ηλεκτρονικής Διαμ

ΔΙ ΑΔΠ/Φ. Β. 1/15884/10-08-2011  εγκύκλιο

οσίων υπηρεσιών και Ιων υπαλλήλων των δημ

2γ/οικ/1692/27-06-2006 (ΦΕΚ Β' 769) απόι

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 165

-07-2011   απόφαση

του Εμμανουήλ ως Συ1

Ι του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/Τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017)

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως

ιλευτσίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του

ι την ηλεκτονική διακυβέρνηση και λοιπές

ιν  και  ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και

>κ ρ άτια ς  "περί    καθιερώσεως πενθήμερου

της οπά 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως

Α') Οργανισμός της

125/2015, όπως το τί

1 (ΦΕΚ 138/τ.Α'Ι  Γκ

Δ1ΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25

της Μοριάς Κοζυρσκη •

26/15-5-2017 απόφαση

36/2010 (Φ.Ε.Κ. 229/τ.

ν 28 6 28Α του Ν.43

υ 41 του Ν. 3979/201

τέως διατάζεων τούτης, όπως ιοχύει

ων εν γένει υπηρεσιώ

Προέδρου  της Δη μ Ε
Α') Περί   κυρώσεως

εργασίσς των δημοσίι

ύ  Περιεχομένου του
57/1981 (ΦΕΚ 126/τ.

Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν "

Νέο Αρχιτεκτονική τ32/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α')

307, Ηράκλειο
Μορσγκάκη

^1ΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΑΤΙΑ

Διεύθυνση : Στ.
Ταχ. Κώδ.   :  71:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ

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 (ΑροεΙίΙΙβ)

Ηράκλειο, 29-07-2019

Αρ. πρωτ. οικ. 8702

ΑΔΑ:ΩΜ71ΟΡ1Θ-0ΡΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  1"1 ""™"τ1™ """•"" ™



υ καινού, στα γραφεία της Δ/νσης

:η 2Δ & Ικάρου) στο Ηράκλειο, για
χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη

Καθορίζουμε τις ώρες προσέλευσης και εξυπηρέτησης τι
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Στ. Σπανά

τη χορήγηση επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για
Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 (ΑροϊΙίΙΙε), ως εξής:

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 απόφαση του να καθορίζει διαφορετικά
ωράριο εισόδου κοινού από τα οριζόμενα στην παρ, 6 της ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-07-2011 (Β' 1656)
υπουργικής απόφασης. [•••]*'

6Την 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 δημοσιές υπηρεσίες

7Τα γεγονός ότι η συγκεκριμένη  ρύθμιση  ε^υπηρετεί τους συναλλασσομένους πολίτες και  ΰεν

προκαλείται ανεπίτρεπτα μεγάλη ταλαιπωρία στο καινό, κατ' εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην ως

ανω υπό τπτιχειο 5 εγκύκλιο

8Το 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

(ΦΕΚ 746/Τ.Β72011),  όπως  ισχύει,    περί    ορισμού  υπευθύνων υπαλλήλων για
επισημειώσεων οε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από •

Χάγης της 5ης-10-ΐ961, όπως ισχύει'


