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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 9/12-07-2022  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λοςηπά Λοςηπακίος Γήμος Αλμωπίαρ Α.Δ» 

 

Απιθ. Αποθ.54/ 2022 Θέμα: 5
ο
  

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

άζθεζεο θαη έγθξηζε (2) ζέζεσλ  

 

ήκεξα 12 Ηοςλίος 2022, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 18:00 κ.κ, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό 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, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο , ύζηεξα θαη από 

ηελ κε αξηζ. πξση. 862/08-07-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ 

ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (7) επηά ηαθηηθά κέιε, όπσο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ : 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. Μπάηζεο Υξήζηνο 

2. Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3. Ούηζθαο Πέηξνο 

4. Λνύγθα Δπζηξαηία 

5. Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

6. Μίρνπ Μαξία 

7. Παζόε Μαξία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Παζόεο Γεκήηξηνο 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 5
ο
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Η επηρείξεζε έγηλε απνδέθηεο ηεο αίηεζεο αξ. πξση. 743/22.06.2022 ηεο θ. 

Δπζπκηάδνπ Διεπζεξίαο θαηαξηηδόκελεο ηνπ Γ.Ι.Δ.Κ. Αξηδαίαο, γηα  ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο ζηελ επηρείξεζεο κε εηδηθόηεηα «ηέιερνο αζθαιείαο» 

θαη ηεο αξ. πξση. 744/22.06.2022 αίηεζεο ηεο θ. Σξύθσλνο Αηθαηεξίλεο 

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

ζηελ επηρείξεζεο κε εηδηθόηεηα «Σερληθόο δαζηθήο πξνζηαζίαο» 

Οη ζπνπδαζηέο ησλ Ι.Δ.Κ. δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ή 

καζεηεία ζε θπζηθά πξόζσπα, Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Ι.Γ. θαη δεκόζηεο ππεξεζίεο κε ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν.4186/13 κε επζύλε ηνπ Ι.Δ.Κ. ζην νπνίν 

θνηηνύλ,(παξ.5 άξζξν 23 Ν.4186/13, όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ πεξίπη. 

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

ζήκεξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν θαηαξηηδόκελνο ππάγεηαη ζηελ αζθάιηζε 

ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξώελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ) κόλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Γηα ηελ 

αζθάιηζή ηνπ θαηαβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

2217/1994 (Α’ 83) αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ην θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν (εξγνδόηεο) ζην νπνίν πινπνηείηαη ε πξαθηηθή άζθεζε. (άξζξν 3 παξ.2 

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

εγθ.51/359893/20.09.21).  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο νξίδεηαη έλαο 

ππεύζπλνο πνπ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ηνπ αζθνύκελνπ. Η έλαξμε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο έρεη δηάξθεηα έσο 960ώξεο. Ο αζθνύκελνο ηεξεί σξάξην έσο 8 ώξεο 

εκεξεζίσο, 5 εκέξεο εβδνκαδηαίσο, δελ απαζρνιείηαη Κπξηαθέο θαη επίζεκεο αξγίεο, 

νύηε θαη θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο. 

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

ηνπ θνξέα απαζρόιεζεο βάζεη ηεθκεξίσζεο θαη δειώλεηαη ζην Γ.Ι.Δ.Κ.  Η 

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

ζπκπιεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε από ηνλ καζεηεπόκελν.  

Η εηδηθόηεηα «ηέιερνο αζθαιείαο», θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζή καο, 

θαζώο ε επηρείξεζε δηαζέηεη κεγάιν αξηζκό εγθαηαζηάζεσλ θαη είλαη πόινο έιμεο 

επηζθεπηώλ. Η αζθνύκελε ελδεηθηηθά ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξηπνιία θαη 

λα παξαηεξεί θαη εληνπίδεη ηπρόλ παξαβάζεηο. Δπηπιένλ, ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή παξαβαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ 

επηζθεπηώλ. 

Η εηδηθόηεηα «Σερληθόο Γαζηθήο Πξνζηαζίαο», θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηρείξεζή καο, θαζώο ε έθηαζε ηεο επηρείξεζεο θαιύπηεηαη θαηά θύξην ιόγν από 

δαζηθά δέληξα θαη θπηά. Η αζθνύκελε ελδεηθηηθά ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πεξηπνιία θαη λα παξαηεξεί θαη εληνπίδεη ηπρόλ παξαβάζεηο. Δπηπιένλ, ζα κπνξεί λα 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαγξαθή θαη αλαγλώξηζε ησλ  κνξθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ησλ δαζηθώλ θπηώλ (πνηνηηθή – πνζνηηθή θαηαγξαθή). 

Πξνηείλεηαη λα γίλνπλ δεθηέο νη αξ. πξση. αηηήζεηο 743/22.06.2022 ηεο θ. 

Δπζπκηάδνπ Διεπζεξίαο θαη αξ. πξση. 744/22.06.2022 ηεο θ. Σξύθσλνο Αηθαηεξίλεο, 

γηα  ηελ εθηέιεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε εηδηθόηεηα «ζηέιερνο αζθαιείαο»  θαη 

«ηερληθόο δαζηθήο πξνζηαζίαο» αληίζηνηρα. 

 

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/


Η επηρείξεζε ζα επηβαξπλζεί κόλν κε ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ  

αζθνύκελσλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο 

επηρείξεζεο, όπσο ςεθίζηεθε κε ηελ 62/2021 απόθαζε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ.   

 

Σν  Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηηο 

αηηήζεηο ησλ θαηαξηηδόκελσλ, ην λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη γηα ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζπνπδαζηώλ Γ.Ι.Δ.Κ. θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

 

                                    ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Δγκπίνει ηελ αξ. πξση. 743/22.06.2022 αίηεζε ηεο θ. Δπζπκηάδνπ Διεπζεξίαο 

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

«ζηέιερνο αζθαιείαο» ζηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ θαη ηελ θάιπςε ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξώελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ) 

κόλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Σν ζύλνιν ησλ σξώλ πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ηελ αζθνύκελε είλαη 960 ώξεο, όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ 

θαη ε έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πινπνηεζεί κόιηο εθδνζεί ε απόθαζε 

έγθξηζεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο γηα ηελ θ. Δπζπκηάδνπ 

Διεπζεξία από ην Γ.Ι.Δ.Κ Αξηδαίαο. 

 

2. Δγκπίνει ηελ αξ. πξση. 744/22.06.2022 αίηεζε ηεο θ. Σξύθσλνο Αηθαηεξίλεο 

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

«ηερληθόο δαζηθήο πξνζηαζίαο» ζηελ επηρείξεζε ησλ Λνπηξώλ θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξώελ 

ΙΚΑ - ΔΣΑΜ) κόλν γηα ηνλ θιάδν ηνπ αηπρήκαηνο. Σν ζύλνιν ησλ σξώλ πνπ 

ζα απαζρνιήζεη ηελ αζθνύκελε είλαη 960 ώξεο, όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ 

θαη ε έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζα πινπνηεζεί κόιηο εθδνζεί ε απόθαζε 

έγθξηζεο έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο γηα ηελ θ. Σξύθσλνο 

Αηθαηεξίλεο από ην Γ.Ι.Δ.Κ Αξηδαίαο. 

 

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

ζύκβαζεο θαη όιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηνλ νξίδεη ππεύζπλν γηα ηελ 

επνπηεία ησλ αζθνύκελσλ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύξ. Απιθ. 54/2022 

Αθνύ  ζπληάρζεθε  θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό , ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

Ο Ππόεδπορ ηος Γ..                                            Σα Μέλη 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Λοςηπά  12/07/2022 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ. 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 


