
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 06/15-04-2022 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (15) δέκα πέντε 

του μηνός Απριλίου  χρόνου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 209/08-04-2022 

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:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  27  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Εκδόθηκε το ΦΕΚ 1223/17-3-2022 όπου επικαιροποιούνται τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν την λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών 

καταλυμάτων (κάμπινγκ), τα οποία ισχύουν από την έκδοση του ΦΕΚ και έως 31-5-2023.  Πιο 

συγκεκριμένα στο Παράρτημα II γίνετε λεπτομερής αναφορά για τα μέτρα που θα ισχύουν και με 

τα οποία θα πρέπει να τηρεί μια οργανωμένη κατασκήνωση κάμπινγκ για να λειτουργήσει. Κατά τα 

λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της 

υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 

Ψήφιση υγειονομικού πρωτοκόλλου για το Δημοτικό 
κάμπινγκ και Κέντρο Πολιτισμού (αίθουσα 3d) 
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περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης 

μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), και τη διόρθωση σφάλματος αυτής, που 

δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021.  Το κάμπινγκ Ιερισσού έχει λάβει όλες τις οδηγίες και τα μέτρα 

πρόληψης έναντι της νόσου και έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με το υγειονομικό 

πρωτόκολλο τηρεί της οδηγίες των παραπάνω ΦΕΚ, έχει λάβει τα δύο προηγούμενα χρόνια την 

πιστοποίηση και ως εκ τούτου συμπεριλαμβάνεται στις μονάδες που δύναται ν ανοίξουν αφού 

πρώτα επικαιροποιήσει το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας κάμπινγκ σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Τουρισμού.  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. Η πρόταση μου για την έναρξη της σεζόν είναι η 29η 

Απριλίου ημέρα Παρασκευή μιας και ακολουθεί το τριήμερο της πρωτομαγιάς και θα υπάρχει 

αυξημένη κίνηση.  

Επίσης με την επαναλειτουργία της αίθουσας 3d αλλά και των εκθεσιακών χώρων του 

Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού κρίνετε απαραίτητο να επικαιροποιηθεί το σχέδιο δράσης για την 

αντιμετώπιση του  covid-19 που είχε εκπονηθεί στην αρχή της πανδημίας. Στόχος της εφαρμογής 

του παρόντος σχεδίου είναι: α) η ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους της 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και του Α.Π.Κ, β) η τήρηση των μέτρων που ισχύουν για τους επισκέπτες-πελάτες του 

Κέντρου πολιτισμού γ) η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν 

χρήζουν νοσηλείας και δ) ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. Το παρακάτω 

σχέδιο δράσης, λήφθηκε με βάση το υπάρχον σχέδιο που υπήρχε ήδη κι ηταν εναρμονισμένο μ 

αυτό του Δήμου Αριστοτέλη και των οδηγιών που ανακοινώθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 

3117/16-7-2021 Τεύχος Β,  καθώς και του τελευταίου ΦΕΚ 1882/16-4-2022 με τίτλο Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας. Το σχέδιο δράσης είναι κοινό για την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και το 

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο καθώς στεγάζονται στον ίδιο χώρο και είναι προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες που προκύπτουν στον συγκεκριμένο χώρο  αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης και σας το παραθέτω προς ψήφιση, προτείνω δε την πιστή εφαρμογή και την ορθή 

διαχείριση από τους συντονιστές 

Τέλος  θα πρέπει να ορίσουμε υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου 

κρούσματος covid-19 του Κάμπινγκ καθώς και συντονιστή για την διαχείριση και την εφαρμογή 

του σχεδίου δράσης στο Κέντρο Πολιτισμού. 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 θα οριστεί και υπεύθυνος υπάλληλος». 
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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 Παρασκευή 29 Απριλίου  έως 2  Οκτωβρίου 

ημέρα Κυριακή  2022. 

 

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

το ΦΕΚ 1223/17-3-2022 που συμπληρώνει το υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινή υπουργική απόφαση 

με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο 

“Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), και τη 

διόρθωση σφάλματος αυτής, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 1996/2021. 

 

Γ) Την ψήφιση του σχεδίου δράσης για το Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού όπως παρουσιάσθηκε 

 

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

Κάμπινγκ, και συντονιστές για την διαχείριση και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης στο Κέντρο 

Πολιτισμού 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.  

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2022 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 15-04-2022 

 
Η Πρόεδρος 

 
 
 
 

Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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