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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2 /23-02-2022  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.20/ 2022 Θέμα: 10
ο
  

Δμέηαζε αηηήζεσλ ζπνπδαζηψλ Γ.Ι.Δ.Κ. πεξί πξαθηηθήο  

άζθεζεο θαη έγθξηζε ζέζεσλ  

 

ήκεξα 23 Φεβποςαπίος 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 11.25 π.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. 193/21-02-2022 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, φπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνχγαο Γεκήηξηνο 

3. Οχηζθαο Πέηξνο 

4. Λνχγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

 

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 θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 10
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ: 



 

Η επηρείξεζε έγηλε απνδέθηεο δχν αηηήζεσλ αξ. πξση. 148/14.02.2022 ηεο θ. 

Αξγπξίνπ Διέλεο θαη αξ. πξση. 149/14.02.2022 ηεο θ. Νημαξρίδνπ Βαζηιηθήο  

θαηαξηηδφκελσλ ηνπ  Γ.Ι.Δ.Κ. Αξηδαίαο, γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ηνπο κε εηδηθφηεηα «πλνδφο Βνπλνχ» ζηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξψλ. 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ Ι.Δ.Κ. δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή 

καζεηεία ζε θπζηθά πξφζσπα, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ. θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν.4186/13 κε επζχλε ηνπ Ι.Δ.Κ. ζην νπνίν 

θνηηνχλ,(παξ.5 άξζξν 23 Ν.4186/13, φπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ πεξίπη. 

β΄ηεο παξ.2 άξζξνπ 42 Ν.4386/16 θαη ΦΔΚ1245/11.04.2017 ηεχρνο Β΄) θαη ηζρχεη 

ζήκεξα. 

Καηά 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).  

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. 

Γηαθνπή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κπνξεί λα γίλεη κε πξσηνβνπιία ηνπ αζθνχκελνπ ή 

ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο βάζεη ηεθκεξίσζεο θαη δειψλεηαη ζην Γ.Ι.Δ.Κ.  Η 

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

ζπκπιεξψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνλ καζεηεπφκελν.  

Η ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα «πλνδφο Βνπλνχ», θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηρείξεζή καο, θαζψο ε επηρείξεζε δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ επηζθεπηψλ νη νπνίνη 

επηζπκνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θχζε θαη ηα κνλνπάηηα εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

Λνπηξφπνιεο. Ο αζθνχκελνο ελδεηθηηθά ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ζπλνδεία 

νκάδσλ θαη κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζηα ζεκεία θπζηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα 

επεμεγεί ζηα ζπλνδεπφκελα άηνκα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ νξεηλνχ- 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  

Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ δεθηέο νη αξ. πξση. αηηήζεηο 148/14.02.2022 ηεο θ. Αξγπξίνπ 

Διέλεο θαη αξ. πξση. 149/14.02.2022 ηεο θ. Νημαξρίδνπ Βαζηιηθήο, 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 ησλ αζθνχκελσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ 

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

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.   

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

αηηήζεηο 148/14.02.2022 ηεο θ. Αξγπξίνπ Διέλεο θαη αξ. πξση. 149/14.02.2022 ηεο θ. 

Νημαξρίδνπ Βαζηιηθήο θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζπνπδαζηψλ Γ.Ι.Δ.Κ. 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ αξ. πξση. 148/14.02.2022  αίηεζε ηεο θ. Αξγπξίνπ Διέλεο ηνπ 

ΥΥΥ, γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο κε εηδηθφηεηα «πλνδφο 

Βνπλνχ» ζηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθψλ 

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/


εηζθνξψλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξψελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ) κφλν γηα ηνλ 

θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Οξίδεηαη σο έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ε 01-03-

2022 θαη  ιήμε ε 31-10-2022 

 

2. Δγκπίνει ηελ αξ. πξση. 149/14.02.2022  αίηεζε ηεο θ. Νημαξρίδνπ Βαζηιηθήο 

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. Οξίδεηαη σο έλαξμε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο ε 01-03-2022 θαη  ιήμε ε 31-10-2022 

 

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

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

επνπηεία ησλ αζθνχκελσλ. 

 

Η απφθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 20/2022 

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

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  23/02/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


