
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 08/22-04-2021 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (22) είκοσι δύο του 

μηνός Απριλίου  χρόνου 2021 και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 264/19-04-2021 

πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας 

πάντα όλα τα μέτρα προστασίας (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 55/Α/1-3-

2020 –Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης Άρθρο 10- Κατεπείγουσες διατάξεις για τη 

λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19 παρ. 1).  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη 
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
 Μίτιντζης Τρύφων 
 

Μήτρου Αικατερίνη  
 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  

Αριθμός Θέματος:  03 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  39  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1558 /17-02-2021 από 19-4 έως 26-4 τα κάμπινγκ 

της χώρας λειτουργούν κανονικά εφόσον όμως τηρούν τους ειδικότερους όρους του σημείου 34 του 

πίνακα της παραγράφου 1Β/ΚΑΔ 55.30.11 του εν λόγω ΦΕΚ και των ΦΕΚ 2084, Β΄,30-05-2020 

και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις  αυτού  (ΦΕΚ 2370, 15-06-20, Β΄,  ΦΕΚ 2498, Β΄, 23-06-20 και 

ΦΕΚ 4687, Β΄, 23-10-20) του Υπουργείου Τουρισμού. Το κάμπινγκ Ιερισσού τηρεί της οδηγίες 

των παραπάνω ΦΕΚ, έχει την πιστοποίηση και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται στις μονάδες που 

δύναται ν ανοίξουν. Είχαμε δεσμευτεί στους πελάτες μας  από την περσινή σεζόν λόγω του ότι 

Ενημέρωση για επαναλειτουργία κάμπινγκ και υγειονομικό 
πρωτόκολλο 
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ανοίξαμε ένα μήνα αργότερα (βάση νόμου για το 2020) θα παρατείναμε την σεζόν κατά 10 μέρες 

τον Οκτώβριο και θ ανοίγαμε στις 24-4-2021 αν μας επιτρεπόταν. Τηρώντας λοιπόν τις δεσμεύσεις 

μας προτείνω να ανοίξουμε το κάμπινγκ Ιερισσού το Σάββατο 24 Απριλίου και σε περίπτωση που 

δεν υπάρξει νέα οδηγία η αναστολή να λειτουργήσουμε κανονικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α, έχει λάβει όλες τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης έναντι της νόσου και 

έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο και είμαστε έτοιμοι. 

Επίσης για κάθε νέα αλλαγή που προκύπτει στο υγειονομικό πρωτόκολλο και τηρώντας πάντα όλα 

τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού θα προβαίνουμε στις σχετικές ενέργειες.  

Τέλος σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 1881/29.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου 

Τουρισμού, θα πρέπει να ορίσουμε υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος covid-19 του Κάμπινγκ. Ο υπεύθυνος εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος αναφέρεται στο σχέδιο και προτείνω να ορίσουμε εμένα ως Πρόεδρο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α 

και τον Δουλδέρη Σταύρο ως Manager της Επιχείρησης. Μετά την πρόσληψη προσωπικού μέσω 

ΑΣΕΠ θα οριστεί και υπεύθυνος υπάλληλος ». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική 

Θέμα 

 

                                                           Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Α) Την λειτουργία του Κάμπινγκ Ιερισσού τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης έναντι του 

κορωνοϊου, σύμφωνα μετ την σχετική νομοθεσία από Σάββατο 24 Απριλίου κι αν δεν υπάρξει 

σχετική εγκύκλιο για αναστολή έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Β) Ψηφίζουμε το σχέδιο δράσης που καταρτίστηκε βάσει των οδηγιών που  μας κοινοποιήθηκαν με 

την υπ αριθμόν 6632 /21-4-21 απόφασης ΦΕΚ 1632, σε αντικατάσταση της υπ αριθμόν πρωτ. 

1881/29.05.2020 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, με θέμα «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 

περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης 

μέτρων έναντι του κορωνοϊού covid-19», το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2084/Β΄//30-05-2020, 

όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. Αρ 8958/ τις υπ’  αρ. 8958/15.06.2020 (Β’  2370), 9418/ 23.06.2020 

(Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις. 

Γ) Ορίζουμε υπεύθυνους εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος covid-19 του 

Κάμπινγκ, τους: Μαρία- Ελένη Ζαμάνη- Πρόεδρο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ και Σταύρο Δουλδέρη - 

Manager της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2021 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 22-04-2021 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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