ΓΝΩΜΟΓΟΤΗΣΗ

Δηέζε από ηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο πξνο ηελ Έλωζε
Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Δ.Γ.Δ.Τ.Α.) ην θάηωζη εξώηεκα
γηα ηε ζύληαμε λνκηθήο γλωκνδόηεζεο (αξ. πξ. εηο. Δ.Γ.Δ.Τ.Α. 2812/8-12-2021):
«Ποία είναι η νόμιμη αμοιβή θοιηήηριας ηοσ (πρ. ΤΕΙ Δ.Μ.) Πανεπιζηημίοσ
Δσηικής Μακεδονίας, ποσ διανύει ηην πρακηική ηης άζκηζη ζηη Δ.Ε.Υ.Α. μέζω
προγράμμαηος ΟΑΕΔ;»

Καηά ηε γλώκε καο πξνζήθεη ε θάηωζη απάληεζε.

***
Ι. Κξίζηκν ζεζκηθό πιαίζην
Έρεη θξηζεί λνκνινγηαθώο όηη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο,
απνηεινύλ λνκηθά πξόζωπα ηδηωηηθνύ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ), δηεπόκελα από ηνπο θαλόλεο
ηεο ηδηωηηθήο νηθνλνκίαο, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, δηαζέηνληαο
ίδηα δηνίθεζε, αλεμάξηεηε ηακεηαθή ππεξεζία θαη ηδηαίηεξν πξνϋπνινγηζκό εζόδωλ
θαη εμόδωλ, κε βάζε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο, ίδηα πεξηνπζία
θαη δηθνύο ηνπο πόξνπο, αλεμάξηεηε θαη απηνηειή εζωηεξηθή νξγάλωζε θαη
ιεηηνπξγία κε βάζε θαλνληζκνύο πνπ ζπληάζζνληαη από ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηώλ,
δελ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηωλ ΟΣΑ, νύηε ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, από
ηνλ νπνίν αληηζέηωο ξεηά εμαηξνύληαη (ΑΠ 113/2017, 2063/2014, 15/2013,
1675/2010, 1584/2010), νύηε ειέγρνληαη από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, θαηά ηελ
έλλνηα ηωλ ζρεηηθώλ νξηζκώλ ηνπ Δπξωπαϊθνύ πζηήκαηνο Δζληθώλ θαη
Πεξηθεξεηαθώλ Λνγαξηαζκώλ ηεο Κνηλόηεηαο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ. 2362/1995.
ύκθωλα κε ην Π.Γ. 174 ηεο 20/29.3.85. « 'Άζθεζε ζην επάγγεικα ηωλ ζπνπδαζηώλ
ηωλ Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάηωλ» (Α' 59)., θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 5
«Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο αζθνπκέλωλ ζπνπδαζηώλ» νξίδεηαη όηη «1. Δθηόο
ηωλ πεξηπηώζεωλ ηνπ άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 2 ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ, ε πξαθηηθή
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άζθεζε ηωλ ζπνπδαζηώλ ζην επάγγεικα ακείβεηαη. Ζ

απνδεκίωζε

ηωλ

αζθνπκέλωλ νξίδεηαη ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.».
ύκθωλα κε ηελ ππ’ αξ. Δ5/1797

(ΦΔΚ Β 183/14.4.1986) Κ.Υ.Α. κε ζέκα

«Ρύζκηζε ζεκάηωλ απνδεκίωζεο θαη ζπλζεθώλ απαζρόιεζεο αζθνύκελωλ
ζπνπδαζηώλ Σ.Δ.Η.», όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ

Κ.Τ.Α. Δ5/4825/ (Φεθ.

453/16-7-1986, η. Β΄), νξίδεηαη όηη « 1.Καζορίδοσκε ηο ύυος ηες προβιεπόκελες
αποδεκίφζε ηφλ αζθούκελφλ ζποσδαζηώλ Τ.Ε.Ι ζε ποζοζηό 80% επί ηοσ
εκεροκίζζηοσ ηοσ αλεηδίθεσηοσ εργάηε ποσ ηζτύεη θάζε θορά κε βάζε ηελ Εζληθή
Γεληθή Σσιιογηθή Σύκβαζε Εργαζίας. .Η επητορήγεζε ηφλ επητεηρήζεφλ ηοσ ηδηφηηθού
θαη δεκόζηοσ ηοκέα θαζώς θαη ηφλ Υπερεζηώλ ηοσ Δεκοζίοσ θαη Τφλ Ν.Π.Δ.Δ ποσ
προζθέροληαη γηα ηελ πραθηηθή άζθεζε ηφλ ζποσδαζηώλ ηφλ Τ.Ε.Ι. από ηολ Ο.Α.Ε.Δ.
αλέρτεηαη ζε ποζοζηό 50% επί ηες θαηαβαιιόκελες θάζε θορά αποδεκίφζες θαη
ζύκθφλα κε ηελ παράγραθο 1 ηες παρούζας.».
Ήδε από 01-02-2019 ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξ. Αξηζκ. νηθ. 4241/127 (ΦΔΚ Β'
173/30.01.2019)

Κ.Υ.Α

«Καζνξηζκόο

θαηώηαηνπ

κηζζνύ

θαη

θαηώηαηνπ

εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εξγαηνηερλίηεο όιεο ηεο ρώξαο.»
νξίδεηαη όηη «[Απνθαζίδεη] Σνλ θαζνξηζκό, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
103 ηνπ λ. 4172/2013 (Α` 167), όπωο ηζρύεη, ηνπ λόκηκνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ θαη ηνπ
λόκηκνπ θαηώηαηνπ εκεξνκηζζίνπ, γηα πιήξε απαζρόιεζε, γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη
ηνπο εξγαηνηερλίηεο όιεο ηεο ρώξαο, ρωξίο ειηθηαθή δηάθξηζε, ωο εμήο: α) Γηα ηνπο
ππαιιήινπο ν θαηώηαηνο κηζζόο νξίδεηαη ζηα εμαθόζηα πελήληα επξώ (650,00 €), β)
Γηα ηοσς εργαηοηετλίηες ηο θαηώηαηο εκεροκίζζηο ορίδεηαη ζηα είθοζη ελλέα εσρώ θαη
ηέζζερα ιεπηά (29,04 €).».

ΙΙ. Δπί ηνπ εξσηήκαηνο
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ε κεληαία ακνηβή ηεο αζθνύκελεο θνηηήηξηαο
ηνπ πξώελ ΤΔΙ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο , ήδε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
ζηελ Δπηρείξεζε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 580,75 € κεληαίσο ( 29,04 x 80% =
23,23 x 25 εκεξνκίζζηα = 580,75) (ζε θαζεζηώο πελζήκεξεο εξγαζίαο). Η
επηρνξήγεζε δε ηεο Δπηρείξεζεο από ηνλ ΟΔΑΓ γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 50% επί ηεο θαηαβαιιόκελεο θάζε θνξά απνδεκίσζεο.
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Αζήλα, 16-12-2021
Οη γλωκνδνηνύληεο δηθεγόξνη

Πάλνο Επγνύξεο

βεηιάλα (Εέηα) Επγνύξε
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