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ΘΕΜΑ: Χορἡγηση ἀδειας ίδρυσηςπαιὕικἡς εξοχἡς με τῖτλο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ!
ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΣΕἝ ΙΕΡΑΣΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ !ΕΡἹΣΣΟὙ , ΑΠΟὙ οΡογι: ει ΑΔΡΑΜΕΡΙΟἹ»
στο !ΕΡΟ ΠΡΟΣΚἹΝΗΜΑ ΠΑΝΑΠΑΣ στην ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΠΑ του ΔΗΜΟἹΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
“ἔχοντας υπὁψη:

1.

2.

Τον Ν.3852|2Ο1 0 (ΦΕΚ 8ἷ|τ.α'17-6͵2010) "ΝέαΑρχιτεκτσνικήτηςΑυτοδιοῖκησης
και της αποκεντρωμἑνης Διοῖκησης-ΠρὀγραμμαΚαλλικράτης" .

Το Π͵Δ.13312010 {ΦΕΚ 226|τ.α᾽127-1͵2-201Ο) " Οργανισμὁς ΠεριφέρειαςΚεντρικἡς
Μακεδονῖας" όπως τροποποιήθηκε με την 813204779091-11-2016, απόφαση
του Γ} ΓΑποκεντρωμἑνης ἁιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης(ΦΕΚ 4302”. Β’! 30422016).
Τις διατάξεις του ἄρθρου 3, τιιαρ᾿ !" της υττ᾽ αρϊθ͵30110(385)λπόφασης Περιφερειάρχη
Κεντρικἠς Μακεδονίας περἵ μεταβῖβασηςσυγκεκριμένωναρμοδιστήτωντων
Διευθύνσεων ΔημὁσισςὙγείας και ΚοινωνκἡςΜἑριμγας στους Αντἰιπεριφερειάρχες των
Περιφερειακών' Ενοτήτων (ΦΕΚ 390", Β᾿|10-Ὁ2-͵201 7).
Τις διατάξεις του Ν͵749|48ἄρθρα 8 «περί παιδικῶν εξοχών κ. λ. π.», όπως
τραποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα.
Την οικ.1277|8-3-89ἀπόφαση τουὙπουργούὙγείας Πρόνοιας και Κοινωνικὡν
Ασφαλἕσεων «κωδικοποίηση και συμπλήρωση προὓποθἐσεωνκαι διαδικασία
χορηγηυης ἁδειας Ξδρυσης και ἀδειας λειτουργίαςΕξοχὠν»
Το Δγειει Γ.Π.51123|18-5-06έγγραφο της ΔΙνσης Τεχνικὡν γπηρεσιώντου Ὑπουργεῖου
Ὑγεἱας και κοινωνικῆς Αλληλεγγὐης.
Την Π1β|Γ͵Π,54338|Ἱ-7-06ΚΝ. Α.
ΤΟ ΦΕΚ τ᾿ Β'Ζ712130-8-201'6
Την με αριθμ. Πρωτ. 32902811911! 24-5-2019 ΔήλωσηὙπαγωγἠς σε Π. Π᾿ Δ

. Την με αριθμ. Πρωτ. 4452986469121-002020 αἱτηση χορήγησητ; Ἀδειας ἴδρυοης .

. Την ἐκθεση της Επιτροττής.
͵ Την υπι ΑρΠρωτ. Μ1|οικ.239731811118-6-2020 Εγκύκλιο του γττ. Εργασἱας ἃ
Κοινωνικὠν Ὑποθέσεων με Θέμα : "Μέτρα πρόληψης και αντιμετὡπισης της
πανδημῖας του κορωνοἳού ΟΟἩΒ-ἹΘ ( ΑΔΑ: ΒΑΚΡὥΜΤΛΚ-ΛΑἹ)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟἹ'ΜΕ

Α. Χορηγοὐμε Ἀδεια ἰδρυσης Παιδικἡς Εξοχἠς στο ιιΞΡο ΠΡΟΣΚὙΝΗΜΑ
ΠΑΝΑΠΑΣ με την εττωνυμῖα «ΕΚΚἈΗΣἌΣΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΠΣΕΙΣΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΞΟΣ ἹΕΡΙΣΣΟὙ , Απογ ΟΡΟἹΣ ει ΜΡΑΜΕΡΙΟἹ»η οποία Θει λειτουργήσειμε
τους παρακάτω ὀρους:
Ζ Στην Π. Ε. μπορσὐν να φιλοξενοὐνται 60 παιδιά ηλικιας 6 48 ετὡν ,καθώς επἕσης και

ενἠλικες ἠ ηλικιωμἑνοι.
3. Το πρόγραμμα ημερἡσιαςαπασχὀλησης των κατασκηνωτών και ΤΟ διαιωλὁγιο

το εγκρινεται όπως έχει.
4. Η Π. Ε. Βα φέρει “στην κύρια εισοδο πινακξδα στην οποία θ᾽ αναγράφεται ο τίτλος της,

ο ειριθμός της άδειας λειτουργίας καθώς και οιυπεύθυνοι αυτής με τα τηλέφωνα τους
5. Για τον ἐλεγχο και την εποτττεια των παραπάνω διατάξεων υπεὑθυναι εἶναι τα σρμόδια

όργανα τηςΝναηςΔημὁσιαςὙγείας και Κοινωνικἡς Μἑριμνας της Π. ΕΞ. Χ.
Β, Η Δ|νση Δημὀσιας Ὑγείας και Κοινωνικἠς Μέριμνας Θα προβαίνει σε τακπκοὑς

ελέγχους πρας διαπῖστωση της εφαρμογἠς των ισχυουσὡν υγειονομικὠνδιατάξεων, ιδῖως όσον
αφορἀ την ὐδρευση της Π.Ε., στα λύματα και τα απὁβλητα αυτής. τις συνθἠκες λειτουργίας των
μαγειρειων και την σοφαλἡ φύλαξη και διακίνηση των φαγητιἰιν και των τροφίμων και να
εττιβάλλονται τα εκάστοτε κρινάμενα αναγκαια μέτρα για την προάσπιση της υγεἰας των
κατασκηνωτὠν.

Γ. Η παράβαοη κάποιου από τους παραπάνω ὀρους Θα έχει σαν συνέπεια την ἀμεση
ανάκληση της παρούσας.

ΛΜ 'ως προς την ἀσκηση άλλων εκτός κατασκήνωσης
δραστηριοτήτων κατά τι: χρανικὀ διάστημα εκτός περιόδου λειτουργίας της με την
προῦπόθεση ότι σε περιπτώσεις δμαστηριοτήτων που για την ἀσκησή τους πτππιτειται ειδική
αῦειυδὁτηση , με ευθὑνη των φορἐων Θα πρέπει να εξασφαλἵζεταιΝΜἄδεια (βάση του υπ. Αρ. Πρ. Δ11|οἰκ͵ 17938Π15218-4-2019 της Διεύθυνσης Προστασῖας
Παιδιού και σικογένειας, του γπ, Εργασιεις ἆ κοινωνικῆς Αλληλεγγὐης),

Μιγτιυυργεὼ γγειας ἆ Κοινων. Αλληλεγγὐης
2͵Εττιθεὠρηση Ὑγείας ΠρόνοιαςΜακεδονίας-Θράκης
3.ΔινσηΚτηνιατρικής
4. ἱερά Μητρὀπολις ιερισσοι’ι

Αγὶου Ορους ἅ Αδραμερῖου


