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                                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
               ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ------------------------------------------------------------ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθµ. 16 

Αριθµ. Συνεδρίασης 16η/20.11.2019 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 136 

 

      Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα στις 20/11/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, 
Βασ. Όλγας 198, η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. Μ.Ε. οικ. 719484 
(399)/15-11-2019 προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 213 
του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
        
      Παρόντες: 
1. Μητράκας Θεόδωρος, Πρόεδρος 
2. Γκανούλης Φίλιππος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
4. Γούλα Όλγα - Χριστίνα, τακτικό µέλος 
5. ∆ωρής Σωκράτης, τακτικό µέλος 
6. Κεφαλάς Γεώργιος, τακτικό µέλος 
7. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
8. Πάλλας Κωνσταντίνος, τακτικό µέλος 
9. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό µέλος 
10. Χαριστέας Άγγελος, τακτικό µέλος 
11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό µέλος 
12. Ζέρβας Γεώργιος, τακτικό µέλος 
13. Παπαστεργίου Χρήστος, τακτικό µέλος 
14. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό µέλος 
15. Αγγελίδης Άγγελος, τακτικό µέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόµιµα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.   
  
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - ∆ιερµηνέων µε βαθµό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση παράτασης λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων στο δηµοτικό 
διαµέρισµα Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εκδήλωσης ‘’ΛΕΥΚΗ 
ΝΥΧΤΑ’’» 
 

     Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 11ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης µε 
τίτλο «Έγκριση παράτασης λειτουργίας εµπορικών καταστηµάτων στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της εκδήλωσης ‘’ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ’’» και 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρ. πρωτ. 1395/31-10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, 
Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειµένου να εισηγηθεί το θέµα. Η κ. Πατουλίδου έθεσε υπόψη της 
επιτροπής την µε αρ. πρωτ.: 655885 (15374)/24-10-2019 εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και πρότεινε να δοθεί ο λόγος απευθείας στους 
εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης, τον κ. Πιστέλα Ευστάθιο, 
Πρόεδρο, και την κ. Θεοφανία Μπλιούµη, Αντιπρόεδρο, προκειµένου να παρουσιάσουν το 
σκεπτικό του αιτήµατός τους. Ο κ. Πιστέλας Ευστάθιος αναφέρθηκε στους λόγους για τους 
οποίους υποβλήθηκε αίτηµα παράτασης της λειτουργίας των καταστηµάτων στο ∆.∆. Θέρµης και 
διευκρίνισε ότι οι συµµετέχοντες είναι κυρίως αυτοαπασχολούµενοι, καθώς πρόκειται ως επί το 
πλείστον για µικρά µαγαζιά, και ότι απώτερος σκοπός είναι η τόνωση της αγοράς.  
 

Σχετικά µε τις απόψεις των κατά περίπτωση ενδιαφεροµένων οργανώσεων των εργοδοτών 
και των εργαζοµένων, η κ. Γ. Γκαγκάνα, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Εµπορίου της 
∆/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., ενηµέρωσε ότι η Οµοσπονδία Εµπορίου – 
Παραγωγικότητας και Επιχειρηµατικότητας Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
εξέφρασε εµπρόθεσµα θετική γνώµη σχετικά µε την παράταση λειτουργίας, ενώ το 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εξέφρασε εκπρόθεσµα αρνητική γνώµη. Η Ένωση 
Εµποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης δεν κατέθεσε απόψεις, παρότι κλήθηκε και ενηµερώθηκε 
σχετικά. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Γκανούλης 
Φίλιππος, Αντιπρόεδρος, ανέφερε ότι πρόκειται για επιτυχηµένη εκδήλωση, ωστόσο σε αυτό το 
ωράριο δεν µπορεί να γίνει εποπτεία της εργατικής νοµοθεσίας, του ωραρίου και των αµοιβών των 
εργαζοµένων. Για τους λόγους αυτούς δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό. Ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, 
τακτικό µέλος, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το θέµα. Ανέφερε ότι ως παράταξη είναι ενάντια στην 
απελευθέρωση του ωραρίου και την καταστρατήγηση των αργιών. Θεωρεί ότι το µέτρο δεν βοηθάει 
τους αυτοαπασχολούµενους και τελικά οδηγεί στη συρρίκνωση του τζίρου. Με τον τρόπο αυτό δεν 
λύνονται τα προβλήµατα ενώ παράλληλα ανοίγει η πόρτα για τις µεγάλες εµπορικές αλυσίδες. Τα 
λοιπά µέλη δήλωσαν ότι θα υπερψηφίσουν το θέµα.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις τοποθετήσεις των µελών καθώς και τη µεταξύ τους 
διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέµα σε ψηφοφορία ως 
έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 
213 του Ν. 3852/2010 ‘‘περί αρµοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής’’, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ’ αριθµ. 168/2019 (Α∆Α: 6Φ1Ε7ΛΛ-ΚΑΜ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την µε αρ. 
πρωτ. 50523/10-09-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωµατικών µελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 109/2019 (Α∆Α: 6ΗΓ07ΛΛ-1ΝΞ) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 
56105/07-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης σύµφωνα µε την οποία δεν εµπίπτει σε έλεγχο νοµιµότητας η απόφαση της 
Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθµ. 125/2019 (Α∆Α: 6ΧΠΒ7ΛΛ-
3ΚΜ) απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής νέου Προέδρου Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την µε αρ. πρωτ. 359184(6447)/01-09-
2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισµού Γραµµατέα και 
αναπληρωτή Γραµµατέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το µε αρ. πρωτ.: 1395/31-
10-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., την µε αρ. πρωτ.: 
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655885 (15374)/24-10-2019 εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου της ∆/νσης Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και πιο συγκεκριµένα τα κατωτέρω: 
 

1. Τις µε αριθµ. πρωτ. 785/23-08-2019 και 787/02-09-2019 επιστολές της Ένωσης 
Επαγγελµατιών Εµπόρων ∆ήµου Θέρµης 

2. Το άρθρο 186, παρ. ∆, εδάφιο 10 του νόµου 3852/2010(ΦΕΚ 202/Α') στις αρµοδιότητες 
των Περιφερειών ορίζεται η αρµοδιότητα: «Η παράταση, µε απόφαση του περιφερειακού 
συµβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους.». 

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') στο οποίο 
ορίζεται ότι: «Καθιερώνεται, σε εθνική κλίµακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των 
καταστηµάτων κάθε είδους, µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A)».  

4. Την παρ. 3β του άρθρου 16 του νόµου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α') µε την οποία το δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') αντικαταστάθηκε ως 
εξής: « Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθηµερινές ηµέρες  µέχρι την 

21:00 ώρα, το Σάββατο µέχρι την 20:00 ώρα  και την Κυριακή  από ώρα 11:00 έως  
ώρα 20:00. Σηµειώνεται ότι το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των καταστηµάτων κάθε είδους 
κατά τις Κυριακές µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A ), εφαρµόζεται µόνο για τα  
καταστήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 
δηλαδή µόνο για τα  εµπορικά  καταστήµατα» 

5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του νόµου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α') στην οποία ορίζεται ότι: «Το 
πλαίσιο ωραρίου της προηγούµενης παραγράφου µπορεί, ανάλογα µε τις συνθήκες και τις 
ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νοµό ή σε ορισµένη 

περιοχή αυτού, µε αποφάσεις των οικείων νοµαρχιακών συµβουλίων, που δηµοσιεύονται 
στον ηµερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνονται 
ύστερα από γνώµη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων οργανώσεων των 
εργοδοτών και των εργαζοµένων, κατά τα προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία, που 
παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση. 
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, οι αποφάσεις των νοµαρχιακών συµβουλίων 
εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώµη». 

6. Την µε αριθµ. πρωτ.: οικ.602161(8148)/25-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» (ΦΕΚ 3745/Β΄) και ειδικότερα το άρθρο 11, 
παρ.Α1, εδαφ. 26. 

7. Την µε αύξοντα αριθµό 3803/2019 (Α∆Α: ΨΕ357ΛΛ-ΖΗΗ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Κ.Μ. 

 
                                                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά  πλειοψηφία  
            (µειοψηφούντος του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου που ψήφισε κατά - ο κ. Γκανούλης  
                                                        Φίλιππος ψήφισε λευκό) 
                               

  να εγκρίνει την παράταση ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης για την ηµέρα Σάββατο 07 ∆εκεµβρίου 2019 µέχρι την 24:00 ώρα, στο 
πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα». Για το απασχολούµενο προσωπικό 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στην εργατική νοµοθεσία. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο και τοπικό Τύπο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                                            Τα Μέλη                                    
    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
    της M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
                                                                                                                     (όπως αναφέρονται                                                                                                                         
          Θεόδωρος Μητράκας                                                                                 ανωτέρω) 
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