ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Τέζεθε απφ ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλσζε
Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Υ.Α.) εξψηεκα γηα ηελ
ζχληαμε λνκηθήο γλσκνδφηεζεο σο εμήο:
«Εάλ ε Δ.Ε.Υ.Α. σποτρεούηαη λα προβεί ζηελ θοηλοποίεζε- γλωζηοποίεζε ζηο Μεηρώο
Απογραθής ηοσ Μηζζοδοηούκελοσ Προζωπηθού ηοσ Δεκοζίοσ Φορέα – Εληαία Αρτή
Πιερωκής ηωλ προζωπηθώλ ζηοητείωλ ηωλ εργαδοκέλωλ ηες ποσ δελ περηιακβάλοληαη
ζηελ κε αρ. 344/2018 απόθαζε ηοσ Μολοκειούς Πρωηοδηθείοσ .. θαη ηα οποία
αθορούλ ηελ προϋπερεζία, ηε κηζζοδοζία θαη ηα ησπηθά προζόληα ηοσς».
Τέζεθαλ πεξαηηέξσ ππφςηλ καο ηα θάησζη έγγξαθα θαη απνθάζεηο: α) ε κε αξ. αξ.
344/2018 απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ .., β) ε κε αξ. 100/2021 απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, θαηά ηε γλψκε καο πξνζήθεη ε θάησζη απάληεζε.

***

Α. Κξίζηκν λνκνζεηηθφ πιαίζην

Καη’ άξζξ. 1 λ. 1069/1980, σο ηζρχεη, νξίδεηαη φηη « Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Υ.Α.) απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ
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δηθαίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (Α` 114) έρνπλ θνηλσθειή θαη κε
θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο,
εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ηνπ λ. 3852/2010 (Α` 87).».
Με ηελ παξ. 1β ηνπ λ. 3854/2010 (ΦΔΚ 65 Α/10) "Μέηπα για ηην εθαπμογή ηος
μησανιζμού ζηήπιξηρ ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ από ηα κπάηη - μέλη ηηρ Ζώνηρ
ηος εςπώ και ηο Διεθνέρ Νομιζμαηικό Ταμείο", φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
101 παξ.1 Ν.4389/2016, νξίζηεθε φηη « β. Γηελεξγείηαη απνγξαθή ηνπ πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Τ.Α. α` θαη β` βαζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ, ησλ αηξεηψλ
νξγάλσλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θιεξηθψλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη ηνπ
πάζεο θχζεσο έλζηνινπ πξνζσπηθνχ. Απνγξάθνληαη επίζεο ππνρξεσηηθά ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη ή ιακβάλνπλ πάζεο θχζεσο απνδνρέο ή πξφζζεηεο
ακνηβέο ή απνδεκηψζεηο ή κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία απνιαβέο θαη ζπλδένληαη
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ηοσς θορείς ηοσ δεκόζηοσ
ηοκέα ποσ ορίδοληαη ζηελ παρ. 1 ηοσ άρζροσ 14 ηοσ λ. 2190/1994 (Α` 28), θαζψο θαη
κε ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν Μεηξψν
ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα
Λνγαξηαζκψλ - ESA 2010 (Καλνληζκφο ΔΔ 549/2013, ΔΔΔΚ L174/1), εθηφο ησλ
θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Β` ηνπ λ. 3429/2005 (Α` 314). Απνγξάθνληαη
επίζεο ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηελ
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε κε νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, κίζζσζεο
έξγνπ ή παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Σθνπφο ηεο απνγξαθήο είλαη ε δεκηνπξγία
Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία
Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ απνγξαθνκέλσλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη γεληθά γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπίζεο, ζθνπφο ηεο απνγξαθήο
είλαη ν έιεγρνο ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ησλ ππφρξεσλ ζε
απνγξαθή θαη ε άζθεζε κηζζνινγηθήο πνιηηηθήο απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζε
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ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη
ππφρξενη απνγξαθήο, ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ έληαμε
ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο, ηα φξγαλα, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο, ε
δηαδηθαζία, ε δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ θαη ε επέθηαζή ηεο θαη ζε άιινπο
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ε εμαίξεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.».
Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 άξζξ. 14 λ. 2190/1994 κεηαμχ ησλ θνξέσλ
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πεξηιακβάλνληαη (πεξ. ε) «Τα νομικά ππόζωπα ιδιωηικού
δικαίος πος ανήκοςν ζηο Κπάηορ ή επισοπηγούνηαι ηακηικώρ, ζύμθωνα με ηιρ
κείμενερ διαηάξειρ, από κπαηικούρ πόποςρ καηά 50% ηοςλάσιζηον ηος εηήζιος
πποϋπολογιζμού ηοςρ.».
Καη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εμεδφζε ε Αξηζκ. 2/37345/0004
(ΦΔΚ Β΄ 784/04.06.2010) Κ.Υ.Α. κε ζέκα «Απνγξαθή πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ζχζηαζε Δληαίαο Αξρήο
Πιεξσκήο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζην άξζξν 1 «Έθηαζε Δθαξκνγήο» νξίζηεθε
φηη «. Σηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ππάγεηαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ
ηνπ δεκνζίνπ, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ΟΤΑ α΄ θαη β΄
βαζκνχ, σο αθνινχζσο: 1.1. ην κφληκν πξνζσπηθφ,1.2. ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 1.3. ην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 1.4. νη κεηαθιεηνί, εηδηθνί ζχκβνπινη, εηδηθνί
ζπλεξγάηεο ησλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Υθππνπξγψλ, ησλ
γξαθείσλ ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ, ησλ γξαθείσλ Πξνέδξσλ θαη
Αληηπξνέδξσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 1.5. νη επί ζεηεία ππάιιεινη, 1.6. νη ππάιιεινη
θαηεγνξίαο εηδηθψλ ζέζεσλ, 1.7. νη δηθεγφξνη κε έκκηζζε εληνιή, 1.8. ην κφληκν
εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη
νη αλαπιεξσηέο θαη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί. Τν πάζεο θχζεσο δηδαθηηθφ θαη
βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαηησλ
Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ην πάζεο θχζεσο δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ Σρνιψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 1.9. νη δηθαζηηθνί
ιεηηνπξγνί θαη ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ
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Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, 1.10. ηα κφληκα ζηειέρε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ Σψκαηνο, 1.11. ην επί
ζεηεία θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηξαηησηηθφ θαη
έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Υπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,
1.12. νη ηαηξνί ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο, νη κφληκνη ηαηξνί, νη ηαηξνί
ππεξεζίαο ππαίζξνπ, θαζψο θαη νη επηθνπξηθνί ηαηξνί, 1.13. νη θιεξηθνί φισλ ησλ
βαζκίδσλ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζηελ επνπηεία Απηήο, 1.14. νη δηπισκαηηθνί
ππάιιεινη ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 1.15. νη απαζρνινχκελνη κε ζχκβαζε
κίζζσζεο έξγνπ, 1.16. νη δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξφεδξνη θαη αληηπξφεδξνη ησλ
Ν.Π.Γ.Γ., 1.17. νη πξφεδξνη, αληηπξφεδξνη θαη ηα κέιε ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ
αξρψλ, 1.18. ηα αηξεηά φξγαλα ησλ Ο.Τ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, 1.19. ην ινηπφ πάζεο
θχζεσο πξνζσπηθφ ησλ θνξέσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ην νπνίν δελ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ σο άλσ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε. 1.20 «Τα θπζηθά πξφζσπα πνπ
απαζρνινχληαη ζην δεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε κε
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ή παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή
έκκηζζεο εληνιήο1, 1.21 Απνγξάθεηαη επίζεο ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ
ιακβάλεη κε θαζνηνλδήπνηε ηξφπν θάζε είδνπο απνδνρέο ή πξφζζεηεο ακνηβέο, ή
απνδεκηψζεηο θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία θαηαβαιιφκελεο απνιαβέο απφ ην
Διιεληθφ

Γεκφζην.2

Σην

πεδίν

εθαξκνγήο

ηνπ

πξνεγνχκελνπ

εδαθίνπ

πεξηιακβάλνληαη νη πεξηπηψζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε απνδεκίσζε ιφγσ
δηθαζηηθήο απφθαζεο, νη ζεξαπαηλίδεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο νη ππφηξνθνη
θαη νη αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο». Σην άξζξν 3 ηεο Κ.Υ.Α. «Τξφπνο θαη δηαδηθαζία
απνγξαθήο» φηη « 1. Όινη νη ππαγφκελνη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνχζαο

απφθαζεο

ππνρξενχληαη

λα

ζπκπιεξψζνπλ

ειεθηξνληθή

ζειίδα

απνγξαθήο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν www.apografi.gov.gr θαη πεξηέρεη: α)
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ππαιιήινπ, β) ζηνηρεία ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ππαιιήινπ θαη γ) ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπ ππαιιήινπ "δ) Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 3 θαη ε)
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Η εντόσ « » περίπτ. 1.20 αντικαταςτάθηκε ωσ άνω με την παρ. 2 τησ ΥΑ ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5.12.2013 (ΦΕΚ
Β΄3091/5.12.2013).
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Η εντόσ « » περίπτ. 1.21 αντικαταςτάθηκε ωσ άνω με την παρ. 3 τησ ΥΑ ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013/5.12.2013 (ΦΕΚ
Β΄3091/5.12.2013).
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Η εντοσ "" φράςη προςτέθηκε με τη παρ.3 του άρθρου μόνον τησ ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/2012
Β΄ 2658/28.09.2012)
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(ΦΕΚ

Πξνηηκήζεηο θαη Πξνηάζεηο θαη ζη) Μηζζνινγηθά Σηνηρεία". Ζ ζειίδα απηή
γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν. Όιεο νη δεκφζηεο
ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνγξαθή φισλ ησλ πξνζεξρφκελσλ
ζε απηέο γηα απνγξαθή, είηε ππεξεηνχλ ζε απηέο, είηε φρη. Οη πξντζηάκελνη ησλ
Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ νξίδνπλ νκάδα ππνζηήξημεο πνπ
απνηειείηαη απφ πέληε (5) ππαιιήινπο ηνπ νηθείνπ θνξέα κε άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ
Ζιεθηξνληθνχ Υπνινγηζηή, ηελ νπνία θαη ζπληνλίδνπλ νη ίδηνη. Έξγν ηεο νκάδαο
ππνζηήξημεο είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ ππφρξεσλ ζηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
απνγξαθήο. 2. Οη ππφρξενη πνπ πξφθεηηαη λα απνπζηάζνπλ κε πξνγξακκαηηζκέλεο
άδεηεο, θαηά ηηο εκεξνκελίεο απνγξαθήο ηνπο, δχλαληαη, κε αίηεζή ηνπο, πνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, λα απνγξαθνχλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηνχλ, ή ην λφκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ. Οη ππφρξενη πνπ δελ δχλαληαη λα απνγξαθνχλ ιφγσ αζζέλεηαο ή
αηθληδίνπ θσιχκαηνο, απνγξάθνληαη κε επζχλε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ
Γηνηθεηηθνχ / Πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηνχλ. 3. Μεηά ηε ζπκπιήξσζή
ηεο, ε ζειίδα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. Μεηά ηελ απνγξαθή ηνπ, ν ππάιιεινο
ιακβάλεη θσδηθφ αξηζκφ πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ζηελ
αηνκηθή ειεθηξνληθή ζειίδα. Ζ ζειίδα απνγξαθήο επέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο
θαη ε ςεπδήο ππνβνιή ζηνηρείσλ απνηειεί πνηληθφ θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 4.
Πξνθεηκέλνπ γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Ν.Π.Η.Γ., ηα πεδία πνπ ζπκπιεξψλνληαη
ππνρξεσηηθά είλαη: Όλνκα, Δπψλπκν, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όλνκα Παηέξα, Φχιν,
Ζκεξνκελία

Γέλλεζεο,

Γηεχζπλζε

Ζιεθηξνληθνχ

Ταρπδξνκείνπ,

Φνξέαο

Απαζρφιεζεο, Δξγαζηαθή Σρέζε, Ζκεξνκελία Πξφζιεςεο, Σπλνιηθφο Φξφλνο
Υπεξεζίαο, Μηζζνινγηθά Σηνηρεία. 5. Οη ππφρξενη απνγξάθνληαη κε επζχλε ησλ
ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ ησλ Ν.Π.Η.Γ. θαη ε απνγξαθή δηελεξγείηαη έσο ηηο
31.12.20124».
Σχκθσλα κε ην άξζξν 5 λ. 4624/2019 «Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ) (εθεμήο ΓΚΠΠΓ) νξίδεηαη φηη « Οη δεκφζηνη θνξείο
επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φηαλ ε
επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην
δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ
4

Οι παρ.4 και 5 προςτέθηκαν με τη παρ.4 του άρθρου μόνον τησ ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/2012
2658/28.09.2012)
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(ΦΕΚ Β΄

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.». Σχκθσλα κε ην άξζξν 27 ΓΚΠΠΓ φηη «1. Γεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία
γηα ζθνπνχο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, εθφζνλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ
απφθαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα
ηελ εθηέιεζή ηεο... 5. Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ιακβάλεη ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα
λα εμαζθαιίζεη φηη ηεξνχληαη ηδίσο νη αξρέο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΓΚΠΓ.»

Β. Δξκελεία δηαηάμεσλ
i) ΔΑΠ- Απνζηνιή ζηνηρείσλ εξγαδνκέλσλ- Έθηαζε εθαξκνγήο
Απφ ην άξζξν δεχηεξν παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ λ. 3845/2010 αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ΚΥΑ πνπ πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία, ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηα
φξγαλα απνγξαθήο πξνθχπηεη φηη ζθνπφο ηεο απνγξαθήο είλαη ε πιεξσκή ησλ πάζεο
θχζεσο απνδνρψλ ή πξφζζεησλ ακνηβψλ, απνδεκηψζεσλ θαη κε νπνηαδήπνηε άιιε
νλνκαζία θαηαβαιιφκελσλ απνιαβψλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ,
Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Τ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα, κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (ζην εμήο θαη ΔΑΠ). Δηδηθφηεξα
ηνχην πξνθχπηεη, πξψηνλ, απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ λ. 3845/2010 ε νπνία
πξνζδηνξίδεη θαηά πεξηερφκελν ηελ απνγξαθή ζπλδένληάο ηελ κε ηελ πιεξσκή ησλ
πάζεο θχζεσο απνδνρψλ κέζσ ηεο ΔΑΠ θαη δεχηεξνλ απφ ηελ αλσηέξσ ΚΥΑ, ε
νπνία α) ζην άξζξν 5 παξ. 2 ξπζκίδεη ηελ απνζηνιή ηεο ΔΑΠ, β) ζην άξζξν 6 παξ. 2
πξνζδηνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ελ ιφγσ Αξρήο, γ) ζην άξζξν 4 παξ. 5 νξίδεη φηη
ε ΔΑΠ δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο
δεδνκέλσλ κφλν γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ελλνψληαο πξνθαλψο ηε δηαδηθαζία
πιεξσκήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαη δ) ζην άξζξν 4 παξ. 6 θαη 7 ζε ζπλδπαζκφ
κε ην άξζξν 20 πξνζδηνξίδεη ηε δηαδηθαζία απφδνζεο κνλαδηθνχ Δληαίνπ Κσδηθνχ
Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ (ΔΚΜΓΖ).
Ζ

επεμεξγαζία

πξνζσπηθψλ

δεδνκέλσλ

απφ

δεκφζηα

αξρή

γηα

ηνπο

απαζρνινπκέλνπο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ιεηηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο
ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο. Όπσο παγίσο
γίλεηαη δεθηφ, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ιεηηνπξγεί σο πεξηνξηζηηθφ φξην ηεο
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δηνηθεηηθήο δξάζεο, ή, κε αληίζηξνθν ζπιινγηζκφ, ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα πξέπεη λα
είλαη ζχκθσλε πξνο ηνλ θαλφλα δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο.
Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ παξ. 1 ζηνηρ. β΄ ηνπ λ. 3845/2010 δελ παξέρεη
εμνπζηνδφηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θεληξηθνχ αξρείνπ κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην δεκφζην, ην νπνίν ζα εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ θαη ηεο αμηνπνίεζεο θαη
αλαθαηαλνκήο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Μλεκφλην
Οηθνλνκηθήο θαη Φξεκαηνπηζησηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν ππνγξάθεθε ζηηο 3.5.2010
θαη ην νπνίν πξνζαξηάηαη σο παξάξηεκα ζηνλ αλσηέξσ λφκν, αλαθέξεη ζην ζεκείν 9
φηη «ν δεκφζηνο ηνκέαο έρεη θαηαζηεί ππεξβνιηθά κεγάινο θαη πνιπδάπαλνο θαη
πξέπεη λα γίλεη κηθξφηεξνο, πην απνηειεζκαηηθφο θαη επέιηθηνο θαη λα
πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο», ε αλσηέξσ
δηάηαμε ηνπ λ. 3845/2010 δελ παξέρεη εμνπζηνδφηεζε γηα ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο κε
ππνπξγηθή απφθαζε. Ζ ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε έπξεπε λα είλαη ξεηή, ζαθήο θαη
εηδηθή γηα ηνλ επηπξφζζεην ιφγν φηη ην πεξηερφκελν θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.
ξπζκίδεηαη ήδε απφ ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3528/2007 (Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο,
φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη ην π.δ. 178/2004.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ κφλν ζηνηρεία αλαγθαία θαη πξφζθνξα γηα ην ζθνπφ ηεο
κηζζνδνζίαο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαη λα ηχρνπλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζίαο. Ωο
αλαγθαία θαη πξφζθνξα (κε αλαθνξά ζην Παξάξηεκα ηεο ΚΥΑ) δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ ν βαζκφο θαη ε βαζκνινγία ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, ην ζέκα ηνπ
δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, ν βαζκφο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη άδεηα άζθεζεο
ηδησηηθνχ έξγνπ. Έρεη θξηζεί πεξαηηέξσ φηη ηα ζηνηρεία ηα ζρεηηθά κε ηηο μέλεο
γιψζζεο, ηηο επηκνξθψζεηο, ηνπο επαίλνπο-κεηάιιηα θξίλνληαη θαηαξρήλ κε
αλαγθαία θαη πξφζθνξα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο κηζζνδνζίαο ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζην Γεκφζην, εθηφο εάλ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλδένληαη κε ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ.5
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βλ. 43/2010 απόφαςη Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικού Χαρακτήρα
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Σχκθσλα δε κε ην Παξάξηεκα ηεο ππ’

Αξηζκ. 2/37345/0004 (ΦΔΚ Β΄

784/04.06.2010) Κ.Υ.Α. σο ζηνηρεία πξνο ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ζηελ ΔΑΠ απφ
ηνλ νηθείν Φνξέα νξίδνληαη ηα εμήο:

8

Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο επίκαρεο Κ.Υ.Α. νξίδεηαη δε φηη «Πξνθεηκέλνπ
γηα ην πξνζσπηθφ ησλ Ν.Π.Η.Γ., ηα πεδία πνπ ζπκπιεξψλνληαη ππνρξεσηηθά είλαη:
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Όλνκα, Δπψλπκν, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Όλνκα Παηέξα, Φχιν, Ζκεξνκελία Γέλλεζεο,
Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθνχ Ταρπδξνκείνπ, Φνξέαο Απαζρφιεζεο, Δξγαζηαθή Σρέζε,
Ζκεξνκελία Πξφζιεςεο, Σπλνιηθφο Φξφλνο Υπεξεζίαο, Μηζζνινγηθά Σηνηρεία».
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ ΚΥΑ ζπλάγεηαη φηη ζηε δηαδηθαζία απνζηνιήο
ησλ πξνβιεπφκελσλ κε ηε κηζζνδνζία ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ππάγνληαη
κφλνλ εθείλα ηα Ν.Π.Ι.Γ. πνπ α) είηε απνηεινχλ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν Μεηξψν ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο,
φπσο νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σχζηεκα Λνγαξηαζκψλ - ESA 2010
(Καλνληζκφο ΔΔ 549/2013, ΔΔΔΚ L174/1), είηε β) θνξείο ηεο παξ. 1 άξζξ. 14 λ.
2190/1994, ήηνη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο ή
επηρνξεγνχληαη ηαθηηθψο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ θξαηηθνχο
πφξνπο θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Ήδε έρεη
θξηζεί φηη νη θνξείο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
θαζνξίδνληαη θαη’ αξρήλ απφ ην λφκν. Γηα ηελ θαηάηαμε, φκσο, ελφο λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη
πξνεγνχκελε θξίζε ζρεηηθά κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηαζζφκελσλ ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο
θξηηεξίσλ. Γειαδή, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, εμεηάδεηαη αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν ειέγρεηαη
θαη ρξεκαηνδνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε (ΑΠ 113/2017, Οι
ΣΤΔ 3404/2014, ΣΤΔ 2497/2013).Σπλεπψο, νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο, πνπ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηεπφκελα απφ
ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα,
δηαζέηνληαο

ίδηα

δηνίθεζε,

αλεμάξηεηε

ηακεηαθή

ππεξεζία

θαη

ηδηαίηεξν

πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία θαη δηθνχο ηνπο πφξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή
εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηα
φξγαλα δηνίθεζεο απηψλ, δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΤΑ, νχηε ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, απφ ηνλ νπνίν αληηζέησο ξεηά εμαηξνχληαη (ΑΠ
113/2017, 2063/2014, 15/2013, 1675/2010, 1584/2010), νχηε ειέγρνληαη απφ ηελ
Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζρεηηθψλ νξηζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Σπζηήκαηνο Δζληθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Λνγαξηαζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ζηνπο
νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995 θαη, σο εθ
ηνχηνπ, δελ ζπληξέρεη θαλέλα απφ ηα δχν ζσξεπηηθά ηηζέκελα ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο
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θξηηήξηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο απφ ηελ ΔΛΣΤΑΤ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεληθήο
Κπβέξλεζεο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
Πεξαηηέξσ, νη Γ.Δ.Υ.Α. δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε
ε’ ηεο παξ. 1 άξζξ. 14 λ. 2190/1994 θαζφηη δελ αλήθνπλ ζην Κξάηνο νχηε
επηρνξεγνχληαη απφ θξαηηθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη νη Γ.Δ.Υ.Α. ππάγνληαη ζην
πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ παξ. 1 β’ επ. ηνπ λ.
3854/2010.

Γ. Δπί ηνπ εξσηήκαηνο
Παξά ην γεγνλφο φηη νη λένη ππάιιεινη ηεο Δπηρείξεζεο (εθηφο ησλ 51 ελαγφλησλ)
δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηα θξηζέληα ζηελ αξ. 344/2018 απφθαζεο ηνπ Μνλ.
Πξσηνδηθείνπ .., δελ πθίζηαηαη λφκηκν έξεηζκα γηα απνζηνιή ησλ πξνζσπηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπο ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο (Δ.Α.Π.) θαζφηη νη Γ.Δ.Υ.Α. δελ
απνηεινχλ θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεξηνξηζηηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 2νπ παξ. 1β’ επ. λ. 3854/2010 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε εθδνζεηζψλ
Υπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, ε Γ.Δ.Υ.Α. φρη κφλνλ δελ έρεη ππνρξέσζε
απνζηνιήο ζηελ ΔΑΠ ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ
θαηαιακβάλνληαη απφ ηελ αξ. 344/2018 απφθαζε, αιιά δελ έρεη θαη λφκηκν έξεηζκα
γηα ηελ απνζηνιή ηνπο ππφ ηνλ ραξαθηήξα απηψλ σο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο
ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη δηαηππψζεσλ ηνπ λ. 4624/2019 (ΓΚΠΠΓ).

Αζήλα, 19-7-2021
Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Δ.Γ.Δ.Υ.Α.
Πάλνο Επγνχξεο
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