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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 01/27-01-2022  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.10/ 2022 Θέμα: 10
ο
  

Δπαλεμέηαζε αίηεζεο ζπνπδαζηή Γ.Ι.Δ.Κ. πεξί πξαθηηθήο  

άζθεζεο  

 

ήκεξα 27 Ηανοςαπίος 2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 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. 54/24-01-2022 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 πξφηεηλε λα πξνζηεζεί σο έκηακηο θέμα ε 

επαλεμέηαζε ηεο αίηεζεο αξ. πξση 1064/24.11.2021 ηεο θ. Καιηνξνπνχινπ Άλλαο 



θαη εθφζνλ ζπκθσλήζεθε απφ ηα κέιε λα πξνζηεζεί ην έθηαθην ζέκα, ζηελ εηζήγεζή 

ηνπ  γηα  ην 10
ο
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ηελ 61/2021 απφθαζε ηνπ δήηεζε λα ελεκεξσζεί απφ 

ηελ ινγίζηξηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο πξαθηηθήο ζπνπδαζηψλ 

Ι.Δ.Κ. ζε ζρέζε κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θαη πεξηιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο αζθάιηζεο θαη δπλαηφηεηα ή φρη ακνηβήο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

αζθνχκελσλ. 

Ο πξφεδξνο  ελεκέξσζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ν θαηαξηηδφκελνο ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξψελ ΙΚΑ - 

ΔΣΑΜ) κφλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ θαηαβάιινληαη 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2217/1994 (Α’ 

83) αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν 

(εξγνδφηεο) ζην νπνίν πινπνηείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε. (άξζξν 3 παξ.2 ΚΤΑ 

K5/97484/05.08.2021 (ΦΔΚ 3938/26.08.2021 ηεχρνο Β') (e-ΔΦΚΑ 

εγθ.51/359893/20.09.21).  

Πξνηείλεηαη λα γίλεη δεθηή ε αξ. πξση. αίηεζε 1064/24.11.2021 ηεο θαηαξηηδφκελεο 

ζην Γ.Ι.Δ.Κ. Αξηδαίαο θ. Καιηνξνπνχινπ Άλλαο ηνπ ΥΥΥ, γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο κε εηδηθφηεηα «πλνδφο Βνπλνχ» ζηελ επηρείξεζε ησλ 

Λνπηξψλ θαη ε επηρείξεζε λα επηβαξπλζεί κφλν κε ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ ηεο αζθνχκελεο, γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, φπσο ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 απφθαζε 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ   

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νξίδεηαη έλαο 

ππεχζπλνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ηνπ αζθνχκελνπ. Η έλαξμε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο νξίδεηαη ηελ 1
ε
 θαη 15

ε
 κέξα θάζε κήλα, έρεη δηάξθεηα έσο 960ψξεο. Ο 

αζθνχκελνο ηεξεί σξάξην έσο 8 ψξεο εκεξεζίσο, 5 εκέξεο εβδνκαδηαίσο. Η 

επηρείξεζε ζα ηεξεί κεληαίν δειηίν παξνπζίαο (παξνπζηνιφγην), ην νπνίν ζα 

ζπκπιεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηελ αθνχκελε.  

 

Σν  Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ 

αίηεζε ηεο θ. Καιηνξνπνχινπ Άλλαο θαη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ ξχζκηζε 

ηνπ χςνπο θαη ηνλ ηξφπν θάιπςεο δαπαλψλ ηεο ακεηβφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

Ι.Δ.Κ. 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A. Δγκπίνει ηελ αξ. πξση. 1064/24.11.2021  αίηεζε ηεο θ. Καιηνξνπνχινπ Άλλαο 

ηνπ ΥΥΥ, γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο κε εηδηθφηεηα 

«πλνδφο Βνπλνχ» ζηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξψελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ) 

κφλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο 

 

B. Δξοςζιοδοηεί  ηνλ Πξφεδξν ηε επηρείξεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο θαη φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηνλ νξίδεη ππεχζπλν γηα ηελ 

επνπηεία ηνπ αζθνχκελνπ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 10/2022 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ιχεηαη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε θαη 

ππνγξάθεηαη ην παξφλ σο έπεηαη. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-155/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-155/
https://dimosnet.gr/blog/laws/484885/
https://dimosnet.gr/blog/laws/484885/
https://dimosnet.gr/blog/laws/491904/
https://dimosnet.gr/blog/laws/491904/


 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  27/01/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


