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Σχετ: Οι αριθ. 69/97 και 16/09 εγκύκλιοι Ι ΚΑ ΕΤΑΜ
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρθ. 27 Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-102014) οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 16 Ν.2527/1997, σχετικά με επέκταση του μειωμένου ωραρίου σε
υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ των οποίων οι σύζυγοι είναι άτομα με
αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία.
Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις:
•
χωρίς

Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα
ανάλογη

περικοπή

αποδοχών

στους

τακτικούς

υπαλλήλους

και

υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά έως 15 ετών τα
οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω καθότι τα εν λόγω εξαρτώμενα άτομα χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας σε καθημερινή βάση (ιδίως μέτρηση σακχάρου, χορήγηση
ινσουλίνης και ειδική

διατροφή) όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται

αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου.

στην

• Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα
χωρίς

ανάλογη

περικοπή

αποδοχών

στους

τακτικούς

υπαλλήλους

και

υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο . Τ Α που έχουν σύζυγο με ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω τον οποίο συντηρούν.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 2527/97 όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Συν. 3 φύλλα
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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31 Οκτωβρίου 2014
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη−
ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τρο−
ποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη−
γίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφά−
νειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 3448/2006 (Α΄ 57),
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/37/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Το άρθρο 1 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 1
έως 13 του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση της αρ−
χής της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται
στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα
με τους ορισμούς του άρθρου 4, ο καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων και τρόπων διευκόλυνσης για την υλο−
ποίησή της και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη−
ση της Οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα». Οι κείμενες
διατάξεις για την πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα,
καθώς και τις πληροφοριακές υποχρεώσεις των φορέων
του δημοσίου τομέα, εξακολουθούν να ισχύουν, με την
επιφύλαξη των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.»

Άρθρο 2
Γενικές Αρχές
(άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
Το άρθρο 2 του ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Γενικές αρχές
1. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα του
δημοσίου τομέα διατίθενται από τη στιγμή της ανάρτη−
σης, δημοσίευσης ή αρχικής διάθεσής τους, ελεύθερα
προς περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση για εμπορικούς
ή μη εμπορικούς σκοπούς, χωρίς να απαιτείται οποια−
δήποτε ενέργεια του ενδιαφερομένου ή πράξη της δι−
οίκησης (αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω
χρήσης της δημόσιας πληροφορίας).
2. Tα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δια−
τίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω
προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώ−
σιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά
πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
παρόντος, από σταθερό σημείο απόθεσης. Αν δεν είναι
δυνατή η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληρο−
φοριών ή δεδομένων, απαιτείται η υποβολή αίτησης του
ενδιαφερομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του παρόντος. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις
οποίες οι δημόσιοι φορείς επιβάλλουν όρους για την
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων
μέσω αδειοδότησης ή μέσω της επιβολής τελών εφαρ−
μόζονται τα άρθρα 7 έως 9 του παρόντος. Η ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
ή δεδομένων αποκλείεται μόνο στις περιπτώσεις του
άρθρου 3 του παρόντος και πρέπει να αιτιολογείται
ειδικώς από τον φορέα που τα κατέχει.»
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση α΄ Οδηγίας 2013/37/ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 3448/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 αυτού του νό−
μου δεν εφαρμόζονται σε έγγραφα, πληροφορίες και
δεδομένα:
α) η παροχή των οποίων είναι δραστηριότητα που δεν
εμπίπτει στη δημόσια αποστολή των οικείων φορέων
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ρεσιών ορίζεται υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, καθώς και των
αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των νομικών προσώ−
πων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται
από αυτό.
2. Για το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού υπεύθυνος για τη συλλογή
των στοιχείων που προβλέπονται στην επόμενη παρά−
γραφο ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδια για τα
θέματα προσωπικού των φορέων αυτών.
3. Ο υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση του ανθρώ−
πινου δυναμικού διασφαλίζει:
α) την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφορι−
ών, καθώς και την επικαιροποίηση αυτών σχετικά με
το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και
άλλα θέματα του προσωπικού,
β) την έγκαιρη διαβίβαση στο Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των
στοιχείων προσωπικού,
γ) την πιστή τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και
εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται η
διαδικασία για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 31 του ν. 4304/2014,
αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4304/2014.
Άρθρο 24
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
στους υπαλλήλους των ΚΕΠ
1. Υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οι
οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου, δύνανται να αναγνωρίσουν για τη βαθ−
μολογική και μισθολογική τους ένταξη τυχόν προϋπη−
ρεσία που διανύθηκε στα ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης
έργου κατόπιν ουσιαστικής κρίσης του υπηρεσιακού
συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κά−
τωθι προϋποθέσεις: α) η προϋπηρεσία αυτή διανύθηκε
με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία
ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, β) η απασχόληση
διανύθηκε κατά το σύνηθες ωράριο των υπαλλήλων
των ΚΕΠ, γ) η απασχόληση παρείχετο στο χώρο των
ΚΕΠ και υπό την άμεση εποπτεία των προϊσταμένων
αυτών. Για τη συνδρομή των περιπτώσεων β΄ και γ΄
απαιτούνται υπηρεσιακά έγγραφα της καθ΄ ύλην αρ−
μόδιας υπηρεσίας.
2. Ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά
την προηγούμενη παράγραφο προστίθεται ως πλεο−
νάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος
κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του καθ΄ ύλην
αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και λαμβάνεται υπό−
ψη για την εξέλιξή του στα μισθολογικά κλιμάκια του
βαθμού αυτού.
3. Σε κάθε περίπτωση η προϋπηρεσία που δύναται να
αναγνωριστεί στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπε−
ραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των ΚΕΠ κατ΄εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 και της
παραγράφου 1 του παρόντος, δεν μπορεί να ξεπερνά
συνολικά τα επτά (7) έτη κατ΄ανώτατο όριο.

Άρθρο 25
Κατάργηση θέσεων Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης
Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 3γ του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει,
καθώς και η θέση που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 11 του ν. 3320/2005 καταργούνται. Επίσης
καταργείται κάθε σχετική με τις θέσεις αυτές διάταξη.
Άρθρο 26
Άδειες νοσηλείας και ανατροφής ανήλικων τέκνων
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδι−
κας) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στο φυσικό, θετό
και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλι−
κου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά
αναγκαία την άμεση παρουσία του.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού
Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό,
θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατρο−
φή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8)
ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
την ηλικία των έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορη−
γείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλή−
λων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον φυσικό, θετό
και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλι−
κου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά
αναγκαία την άμεση παρουσία του.»
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατά−
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Η προβλεπόμενη, από την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 51 του παρόντος, άδεια χορηγείται στον φυσικό,
θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη
υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατρο−
φή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8)
ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι
την ηλικία των έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορη−
γείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης
τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.»
Άρθρο 27
Διευκολύνσεις Υπαλλήλων ΑΜΕΑ
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του
ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα
την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλ−
λήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου,
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των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική,
ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη
διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό
αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80%
και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη
περικοπή των αποδοχών τους.»
Άρθρο 28
Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθεται παρά−
γραφος 20, η οποία έχει ως εξής:
«20. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού
ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διε−
νεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της
γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο
υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή
του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθο−
λογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.»
2. Στο άρθρο 18 του ν 2190/1994 προστίθεται παρά−
γραφος 19, η οποία έχει ως εξής:
«19. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού
ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διε−
νεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της
γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο
υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή
του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθο−
λογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.»
3. Στο άρθρο 19 του ν. 2190/1994 προστίθεται παρά−
γραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού
ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διε−
νεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της
γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο
υποψήφιος και που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή
του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά
τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθο−
λογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη.»
4. Πριν από την υπογραφή της πράξεως διορισμού ή
προσλήψεως μονίμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με θητεία που ανα−
νεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής που διορίζεται
ή προσλαμβάνεται με διαδικασία που προβλέπεται σε
διατάξεις πλην αυτών του ν. 2190/1994 διενεργείται υπο−
χρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των
δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και
που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεά−
ζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία
πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή
του μετά την πρόσληψη.
5. Αίτηση παραίτησης υπαλλήλου που απασχολείται
κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρούσα
διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή κα−
ταγγελία σύμβασης εργασίας από απασχολούμενο με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με
θητεία που ανανεώνεται ή με σχέση έμμισθης εντολής
σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, όπως έχει οριοθετηθεί με
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το άρθρο 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί
και συμπληρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν
γίνεται δεκτή πριν ολοκληρωθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγ−
χος γνησιότητας των υποχρεωτικών και λαμβανομένων
υπόψη για το διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκ−
δίδεται σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη λύση
της εργασιακής σχέσης όργανο διοίκησης.
Στην περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικής πράξης λύσης
της υπαλληλικής σχέσης ή αποδοχής της καταγγελίας
από τον απασχολούμενο, από την 9η Ιουλίου 2013 μέ−
χρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφόσον εκ
των υστέρων διαπιστωθεί η ύπαρξη μη γνήσιου τίτλου
σπουδών, η πράξη διορισμού ή πρόσληψης ανακαλείται
από το αρμόδιο για το διορισμό ή πρόσληψη όργανο
διοίκησης.
6. Μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλου που απασχολεί−
ται κατά την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η παρού−
σα διάταξη με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, με θητεία που ανανεώνεται
ή με σχέση έμμισθης εντολής σε θέση κλάδου ή ειδι−
κότητας ανώτερης κατηγορίας στον ίδιο ή διαφορε−
τικό φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 14 του ν.
2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με
το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, δεν ολοκληρώνεται εάν
δεν προηγηθεί ο αυτεπάγγελτος έλεγχος εγκυρότητας
των υποχρεωτικών και λαμβανομένων υπόψη για το
διορισμό, πρόσληψη ή εν γένει υπηρεσιακή κατάστα−
ση δικαιολογητικών. Προς το σκοπό αυτό, εκδίδεται
σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο για τη μετάταξη ή
μεταφορά όργανο διοίκησης του φορέα προέλευσης
πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης σύμφωνα
με τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει ή πριν
τη γνωμοδότηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλί−
ου. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει
στην περίπτωση μετατάξεων που γίνονται αυτοδικαί−
ως, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, ενδεικτικώς
για λόγους συμμόρφωσης σε διάταξη νόμου ή κανο−
νιστικής απόφασης ή μεταβολής στο φορέα, από τον
οποίο προέρχεται ο μετατασσόμενος υπάλληλος ή η
μεταφερόμενη θέση. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος
πραγματοποιείται αμελλητί και πάντως ολοκληρώνεται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς.
7. Οι φορείς, προς τους οποίους αποστέλλονται αι−
τήματα ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητι−
κών κατά τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα,
οφείλουν να πραγματοποιούν τον έλεγχο αμελλητί και
η απάντησή τους να περιέρχεται στο φορέα που έχει
υποβάλει το αίτημα το αργότερο εντός πέντε (5) ερ−
γασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.
8. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμό−
τητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών
στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά το σύνολο
των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης,
με την οποία υπηρετούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, ανε−
ξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, και τις επιχει−
ρήσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και δημό− σιες
επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 2190/
1994, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το
άρθρο 1 του ν. 3812/2009.

