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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 5/10-05-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.14/ 2021 Θέμα: 3
ο
  

Δμέηαζε έληαμεο ηεο επηρείξεζεο σο κέινο ζην Διιεληθφ 

πκβνχιην Σνπξηζκνχ Τγείαο- ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ 

 

ήκεξα 10 Μαΐος 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθψλ Αθηλήησλ Λνπηξψλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη έδξα ζηα 

Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279 

ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, μέζω ηηλεδιάζκεψηρ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, φπσο ηζρχεη θαη κε ηελ 426 εγθχθιην ηνπ ΤΠΔ, χζηεξα 

θαη απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 231/06-05-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  χκβνπιν,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνχγαο Γεκήηξηνο 

3.  Οχηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνχγθα Δπζηξαηία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνχια (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε λφκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 
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Σν Διιεληθφ πκβνχιην Σνπξηζκνχ Τγείαο- ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν κε 

θεξδνζθνπηθφ θνξέα ζπλεξγαηηθήο δξάζεο (cluster) εζληθήο εκβέιεηαο γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ Τγείαο ζηελ Διιάδα. Ιδξχζεθε ην 2013 θαη ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνβνιή, 

πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ πγείαο πξνο φθεινο 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ-κειψλ αιιά θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο, 

θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο νκνεηδείο νξγαληζκνχο θαη επηηξνπέο. Δηαηξίεο 

απφ ηνπο θιάδνπο ηεο πγείαο, ησλ πηζηνπνηήζεσλ, ησλ ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αζθάιηζεο, ησλ αεξνκεηαθνξψλ αιιά θαη πνιιψλ αθφκα 

επηρεηξήζεσλ ζπκκεηέρνπλ ήδε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνψζεζε 

ηνπ ηνπξηζκνχ θαη πγείαο ηαπηφρξνλα.  

 

Βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ πξνθχπηεη φηη ν ηνπξηζκφο πγείαο ζηελ 

Δπξψπε είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο κε πνζνζηφ 25% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 2.600.000 ηνπξίζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα 

ιφγνπο πγείαο, κε ηελ Γεξκαλία θαη Η. Βαζίιεην λα μερσξίδνπλ αλαδεηψληαο 

ζεξαπείεο ζε νξζνπεδηθέο θαη θαξδηνινγηθέο παζήζεηο θαη πνιινί ηνπξίζηεο λα 

επηιέγνπλ ηελ Οπγγαξία, Πνισλία, Διβεηία θαη Ιζιαλδία γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπα, 

ηακαηηθψλ πεγψλ θαη ζεξαπείεο απνηνμίλσζεο. Σαπηφρξνλα, ε Δπξψπε απνηειεί ηνλ 

ηδαληθφηεξν πξννξηζκφ πνπ επηιέγνπλ νη ηνπξίζηεο πγείαο γηα ηαμίδηα ραιάξσζεο θαη 

επεμίαο. 

 

Η Διιάδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηεί ηνπο πξννξηζκνχο απηνχο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, ελψ ζχκθσλα κε ην ΞΔΔ ν ηνπξίζηαο πνπ ηαμηδεχεη γηα 

ιφγνπο πγείαο έρεη ηελ δηάζεζε λα μνδέςεη ζπλνιηθά έλα κέζν φξν 4.000,00€ 

εηεζίσο.   

 

Σν Διιεληθφ πκβνχιην Σνπξηζκνχ Τγείαο- ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ 

πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο πγείαο θαη ε έληαμε ηεο 

επηρείξεζεο σο κέινο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ηδηαίηεξα ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνχ ηνπξηζηψλ πγείαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε κηαο ππάξρνπζαο αγνξάο, ε νπνία κε ηελ θαηάιιειε πξνβνιή θαη 

δηαθήκηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε 

καθξνπξφζεζκα.  

 

Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο πξνηείλνπκε ηελ εμέηαζε ηεο έληαμεο ηεο 

επηρείξεζεο σο κέινο ζηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ θαζψο 

θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ην 

ζπκβνχιην ζα επαλέιζεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

Η ζπκκεηνρή ζα είλαη εηήζηα θαη ην θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 500,00€.  

 

ηε  ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο  θάιεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 

αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

 

 ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ», έηνπο  

2021, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 82/2020  Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  

 ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ε επηρείξεζε απφ ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ 

Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ.  

 ηνλ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο 
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 ηνλ Ν. 2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

 ηνλ Ν.3852/2010 Καιιηθξάηεο, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα(Κιεηζζέλεο Ι, 

Ν.4555/2018) 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Δγκπίνει ηελ εμέηαζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έληαμε ηεο 

επηρείξεζεο σο κέινο ζηελ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ΔΛ.Ι.ΣΟΤΡ., 

κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο σο ηνπξηζηηθφ 

πξννξηζκφ πγείαο θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ην ζπκβνχιην ζα 

επαλέιζεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 14/2021 

Αθνχ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  10/05/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 
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