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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ 10ο  
 

 

«Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών 
καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου, 
την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, στην πόλη της 
Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας» 

 

Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/21-10-2022 
Αριθμ. Απόφασης:  99 / 2022 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

πραγματοποιήθηκε η 10η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και 
Αγροτικής Οικονομίας της Π.Κ.Μ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 736319(719) /17-10-2022  έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Κ.Μ., κ. 
Κωνσταντίνου Γιουτίκα, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 17-10-2022 σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και του άρθρου 78 του Ν. 
4954 (Φ.Ε.Κ.136/τ.Α΄/09-07-2022). 

Από τα δεκαπέντε (15) μέλη της Επιτροπής  Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας 
παραβρέθηκαν τα δεκατέσσερα (14) τακτικά μέλη: 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1.  Γιουτίκας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος          1. Αβραμόπουλος Σωτήριος-Τακτ. μέλος       
 2.  Τόσκας Λάζαρος-Αντιπρόεδρος          

 3.  Αβραμίδης Ευστάθιος- Τακτικό μέλος        

 4.  Αγγελίδης Θεόδωρος- Τακτικό μέλος        

 5.  Καριπίδης Δημήτριος- Τακτικό μέλος        

 6. Ζέρζης Πέτρος- Τακτικό μέλος        

      7.  Μουρτζίλας Στέργιος-Τακτικό μέλος        

      8. Τζόβας Απόστολος- Τακτικό μέλος        

 9.  Ζωγράφου Αικατερίνη-Τακτικό μέλος        

10. Σωτηριάδου Αναστασία-Τακτικό μέλος      

11. Αγαθαγγελίδου Ανατολή-Τακτικό μέλος  

     12. Ανεστάκης Ιωάννης-Τακτικό μέλος  

     13. Χρυσομάλλης Νικόλαος-Τακτικό μέλος  

     14. Γκανούλης Φίλιππος- Τακτικό μέλος        

          Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Ηρώ Κουκίδου, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού. 
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το 10ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων 

πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου, την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, στην πόλη της 

Αλεξάνδρειας της Π.Ε. Ημαθίας» και έδωσε το λόγο στον εισηγητή του θέματος κ. Μουρτζίλα Στ. , 

Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ημαθίας, ο οποίος έθεσε υπόψη:  

  
Α. Την αρ. πρωτ. 663718(2866)/04-10-2022 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου & Ανωνύμων Εταιρειών 
της Π.Ε. Ημαθίας η οποία έχει ως εξής: 
“ ΘΕΜΑ: Παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου, την Παρασκευή 04 
Νοεμβρίου 2022, στην πόλη της Αλεξάνδρειας. 

“ Έ χ ο ν τ α ς  υ π ’  ό ψ ι ν :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου  176 με τίτλο « Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής »   της παρ.1 εδ.  (ιζ) του ν. 3852/2010 
ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης » σύμφωνα με τις οποίες η οικονομική επιτροπή εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους. 
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2. Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 282 του  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α 87/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο «Για τις 
αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που περιέρχονται στις περιφέρειες του παρόντος νόμου και στους 
δήμους αντιστοίχως, και για τις οποίες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων , που οριοθετούν, προβλέπουν, ως 
αρμόδια όργανα άσκησης τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή επιτροπή, από την έναρξη 
άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, για μεν τις περιφέρειες νοούνται, ως αρμόδια όργανα άσκησης τους, ο 
περιφερειάρχης , το περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας, για δε τους δήμους ο 
δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή.» 

3. Το άρθρο 12 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α 202/19-8-2005), όπως ισχύει: «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 τ. Α 101/31-7-1990) και στο άρθρο 14 του Ν.2194/1994 (ΦΕΚ τ. Α 34/16-3-1994). Το ανωτέρω 
πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21.00 ώρα και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα. 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».   

4. Την υπ’ αριθ 22/2022 (ΑΔΑ: 9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ., για σύσταση και 
συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

5. Την από 02/09/2022 αίτηση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με την οποία μας ενημερώνει ότι με 
απόφαση του Δ.Σ. του, στις 01-09-2022 επιθυμεί να διοργανώσει Λευκή Νύχτα για την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022 
(παράταση ωραρίου από 20:30 έως 22:30). 

6. Το αριθμ. 624022(2663)/09-09-2022 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήθηκε η διατύπωση γνώμης του «Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Αλεξάνδρειας και Περιφέρειας»  για την παράταση του χρόνου ωραρίου για την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022. 

7. Τη μη σύμφωνη γνώμη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αλεξάνδρειας & Περιφέρειας σύμφωνα με το  αριθμ. πρωτ.  
129/20-09-2022  έγγραφο του.  

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Αλεξάνδρειας,  για την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, έως 
και την ώρα 22:30, με  υποχρέωση την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, στα πλαίσια 
της διοργάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Αλεξάνδρειας από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας «Η 
ΕΝΟΤΗΤΑ» , καθώς σύμφωνα με την παρ.1 εδ.  ιζ) του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή «Εισηγείται στο 
περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους». Με τη 
σημείωση η απόφαση να δημοσιευτεί στον ημερήσιο και τοπικό τύπο” 

Β. Την υπ΄ αριθμ. 1332/11-10-2022 (ΑΔΑ: ΨBΦΟ7ΛΛ-ΚΡΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου 
ωραρίου, την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, στην πόλη της Αλεξάνδρειας» που μας διαβιβάστηκε με 
το υπ. αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε.   701132(2173)/13-10-2022. 
   
Η Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ 

της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

β) το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 ‘‘Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού 

συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,  

γ) την αριθμ.7281/2019 (21.06.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την 

οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019 για την 

ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 

έως 31.12.2023, 

δ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13-01-2022 (Φ.Ε.Κ. ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) (ΑΔΑ: 61777ΛΛ-

ΤΗΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και 

ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» , 

ε) την υπ' αριθμ. 20/02-03-2022 (ΑΔΑ:9ΓΞ67ΛΛ-21Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί 

«Σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του 

Ν.3852/2010, όπως ισχύει». . 

      στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της  
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Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας”. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού 
πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Αλεξάνδρειας,  για την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022, έως και την 
ώρα 22:30, με  υποχρέωση την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης «Λευκή Νύχτα» στην αγορά της Αλεξάνδρειας από 
τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» με την επισήμανση η απόφαση να δημοσιευτεί 
στον ημερήσιο και τοπικό τύπο.  
 
Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Τόσκας Λάζαρος και Αγαθαγγελίδου Ανατολή. 
 
Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ανεστάκης Ιωάννης και Γκανούλης Φίλιππος.  
 
H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται  ως ακολούθως :  
 
Ο Πρόεδρος                                                                                                 Τα μέλη 
                                                                         

   Κωνσταντίνος Γιουτίκας 
    

      Η Γραμματέας 
     Ηρώ Κουκίδου 
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