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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/16.11.2022 
 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ 84 

 
      Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 16/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ., σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022), συνήλθε σε τακτική ‘’με τηλεδιάσκεψη’’ 
συνεδρίαση, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), η Μητροπολιτική 
Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) 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. 801451 (233)/11-11-2022 προσκλήσεως 
της Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
       
      Παρόντες: 
1. Μπισμπινά Γερακίνα, Πρόεδρος 
2. Ζέρβας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος 
3. Αγγελίδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 
4. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν, τακτικό μέλος 
5. Κίκης Αθανάσιος, τακτικό μέλος 
6. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
7. Τζόλλας Νικόλαος, τακτικό μέλος 
8. Φιλιππιάδου Μαγδαληνή, τακτικό μέλος 
9. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος 
10. Τρελλόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 
11. Γκανούλης Φίλιππος, τακτικό μέλος 
12. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικό μέλος 
13. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος 
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. 
Απόστολος Τζιτζικώστας. 
  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. 
Παρασκευή Πατουλίδου.  
 
Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Ασλανίδης Δημήτριος, 
τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Μήττας Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, η κ. Γούλα 
Όλγα – Χριστίνα, τακτικό μέλος, και ο κ. Αβραμόπουλος Σωτήριος, τακτικό μέρος. Ο κ. 
Αβραμόπουλος ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του λόγω έκτακτου κωλύματος.  
 
Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ 
Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Α’. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

http://www.epresence.gov.gr/
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ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο δημοτικό 
διαμέρισμα Θέρμης του Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης ‘’ΛΕΥΚΗ 
ΝΥΧΤΑ’’» 
 
Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο 
«Έγκριση παράτασης λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Θέρμης 
του Δήμου Θέρμης στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης ‘’ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ’’» και έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 1496/15-11-2022 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Κ.Μ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., 
προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου αναφέρθηκε στο αίτημα που υπέβαλε η 
Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Δήμου Θέρμης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης  και ζήτησε 
να δοθεί ο λόγος στην υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η 
κ. Ε. Καζελίδου, υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 
Μ.Ε.Θ., έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 713786 (14779)/Ορθή Επανάληψη/08-11-
2022 εισήγηση του Τμήματος, εξήγησε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τη διοργάνωση 
τέτοιου είδους εκδηλώσεων και αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Σχετικά με τις 
απόψεις των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων οργανώσεων των εργοδοτών και των 
εργαζομένων, η εισηγήτρια 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 εμπρόθεσμα αρνητική γνώμη. Η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης δεν κατέθεσε απόψεις, παρότι κλήθηκε και ενημερώθηκε σχετικά. 
 
Ακολούθησε ερώτηση της κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολής, τακτικού μέλους, αναφορικά με την 
απασχόληση των εργαζομένων τη συγκεκριμένη ημέρα και το είδος των καταστημάτων που θα 
παρατείνουν τη λειτουργία τους. Στην ερώτηση απάντησε η κ. Καζελίδου. Η ερώτηση και η 
απάντηση είναι καταγεγραμμένες στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης.  

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Ζέρβας Γεώργιος, 
Αντιπρόεδρος, και η κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή, τακτικό μέλος, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν με 
λευκό, με βάση τον προβληματισμό που εκφράστηκε για την απασχόληση των εργαζομένων.  Οι κ. 
Τρελλόπουλος Γεώργιος, κ. Γκανούλης Φίλιππος και κ. Χρυσομάλλης Νικόλαος, τακτικά μέλη, 
δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά, ομοίως και τα λοιπά μέλη του Σώματος.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης, τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών καθώς και τη 
μεταξύ τους διαλογική συζήτηση, η 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. 3/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΙ7ΛΛ-ΦΛΔ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας ‘‘περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης’’, την με αρ. 
πρωτ. 13693/17-01-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 10/2022 (ΑΔΑ: 97ΛΠ7ΛΛ-ΙΒ4) 
απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου 
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 άρθρο 78 
του ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) με το οποίο ρυθμίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, την αριθμ. 1496/15-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ6ΖΝ7ΛΛ-5ΛΖ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ., την με αρ. πρωτ.: 713786(14779)/Ορθή Επανάληψη/08-11-
2022 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. και πιο 
συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 
 

1. την με αριθμ. πρωτ.: 27/29-9-2022 επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων 
Δήμου Θέρμης, με την οποία αιτείται η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών 
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καταστημάτων μέχρι την 24:00 ώρα του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου 2022 στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Θέρμης του Δήμου Θέρμης, στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή 
Νύχτα», 

2. το άρθρο 186, παρ. Δ, 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 
έξης: «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 αριθμ.πρωτ. οικ.72217(1346)/31-01-2022 (ΦΕΚ 458/Β΄/07-02-2022) απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», και ειδικότερα το 
άρθρο 18, παρ.Α1,  εδαφ. 26, 

7. το με αριθμ.πρωτ. 699195(14540)/11-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου της 
Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ., με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της 
Ομοσπονδίας Εμπορίου – Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και 
της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών, 

8. την εμπρόθεσμη απάντηση της Ομοσπονδίας Εμπορίου – Παραγωγικότητας και 
Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το αριθμ. 3109/1-
11-2022 έγγραφό της, 

9. την εμπρόθεσμη απάντηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με το αριθμ.  
341/19-10-2022  έγγραφό του, 

  
                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  
                      (Οι κ. Ζέρβας Γεώργιος και κ. Αγαθαγγελίδου Ανατολή τοποθετήθηκαν με λευκό) 

                               

  να εγκρίνει την παράταση ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων στο δημοτικό διαμέρισμα 
Θέρμης του Δήμου Θέρμης για την ημέρα Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι την 24:00 ώρα, στο 
πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα». Για το απασχολούμενο προσωπικό 
ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον ημερήσιο και τοπικό Τύπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία, με μέριμνα της εισηγηθείσας υπηρεσίας. 
 
 
 
              Η Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη                                                     
    της Mητροπολιτικής Επιτροπής                                   
          M.Ε. Θεσσαλονίκης                                                                        
 
 
                                                                                                             (όπως αναφέρονται                                                                                                                          
        Γερακίνα Μπισμπινά                                                                         ανωτέρω) 
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