
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του  Πρακτικού  20/2018 της  Επιτροπής Ανάπτυξης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης 263/2018 

------------------------------- 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, βάσει της υπ’ αριθμ. ΕΞ/1798-1/16-05-2018 εισήγησης της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης  Π. Ε. Έβρου. 

 

 

Σήμερα, 05/06/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε σε δημόσια Τακτική Συνεδρίαση, η 

Επιτροπή Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας, ύστερα από την αριθ. 

Δ.Δ.ΟΙΚ. 3706/31-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 

χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010.  

  

 Η συνεδρίαση υποστηρίχτηκε και με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης στις αίθουσες των 

τηλεδιασκέψεων της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας όπου ανήκουν τα μέλη της Επιτροπής. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:      

1. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος,  Πρόεδρος. 

2. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος 

 

ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

1. Μοσχοβίδου – Βλάχου Ελεονώρα 

2. Ιμπράμ Αχμέτ 

3. Μπούτος Ιωάννης 

4. Τσολάκης Σταύρος 

5.   Λιθηρόπουλος Χρήστος  

6. Τραϊφόρος Βασίλειος 

7. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

 

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η  υπάλληλος  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής   Π.Ε. Καβάλας  κ. Βάρσου Σταματία του κλάδου Δ.Ε. Πληρ/κης με Α΄β. 

Προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Τσολάκης Σταύρος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα εννέα (9)  μέλη, ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ανάπτυξης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος,  έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής σύμφωνα με 

το άρθρο 168 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του 

κατεπείγοντος  δύο θεμάτων και ζήτησε την συζήτηση αυτών. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση των θεμάτων  εκτός ημερήσιας διάταξης μετά τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της συνεδρίασης της Επιτροπής Ανάπτυξης δίνει το λόγο στην  Προϊσταμένη του 

Τμήματος Εμπορίου - Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Έβρου,   κ. Τσόγκα Ε,  η οποία  

εισηγούμενη  το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμ. 

ΕΞ/1798-1/16-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Π. Ε. Έβρου,  που  αναφέρει τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το Ν. 2224/94 άρθρο 23 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3377/05 άρθρο 12)  « 

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 ενδιαφερομένων 

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».  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας παρέλαβε αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης 

(υπ’αριθμ. 335/16-04-2018 έγγραφο), με το οποίο ζητούν την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά μία ώρα και έως την δεκάτη βραδινή (22.00) για τρεις (3) 

ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή) και για την περίοδο από 11 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 

2018, και για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού περιλαμβάνοντας τις 

οδούς: Ιωακείμ Καβύρη από την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως το ύψος της οδού Ηρακλείου και 14
ης

 Μαίου από 

την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως το ύψος της οδού Ηρακλείου, περιλαμβάνοντας και όλες τις ενδιάμεσες 

οδούς Ικτίνου, Περικλέους, Πατριάρχου Κυρίλλου, Ανδριανουπόλεως Εθνικής Αντιστάσεως, Φυλής, Ανατ. 

Θράκης, Βιζβίζη, Αίνου, Κων. Παλαιολόγου και Βενιζέλου καθώς επίσης και της οδού Λ. Δημοκρατίας από το 

ύψος της οδού Νικ. Φωκά έως της οδού Τζαβέλα συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις ενδιάμεσες οδούς Ψαρών, 

Σουλίου, Μεσολογγίου, Μιαούλη, Μπότσαρη, Μπουμπουλίνας Κύπρου, Διάκου, Κουντουριώτου και τις 

κάθετες οδούς σε αυτές όπως Ειρήνης και Δικαστηρίων.  

Κατά τον Εμπορικό Σύλλογο, επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός θερινού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των 

εμπορικών καταστημάτων του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, παραγωγικό και επωφελές για επιχειρήσεις, 

καταστηματάρχες, δημότες και επισκέπτες.  

 

Η Υπηρεσία μας απέστειλε το υπ’αριθμ. ΕΞ/1496-1/20-04-2018 έγγραφο στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. 

Έβρου, ζητώντας τη γνωμοδότηση του επί του θέματος, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.  

 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου, απέστειλε εμπρόθεσμα τη γνωμοδότηση του (υπ’αριθμ. 77/10-05-

2018 έγγραφο), σύμφωνα με την οποία: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου 

απορρίπτει το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από τις θέσεις και τις 

αρχές για τις οποίες, επί σειρά ετών αγωνιζόμαστε. Μέλημα και υποχρέωση μας είναι να υπάρχουν σταθερές 

εργασιακές σχέσεις (40ωρο, 8ωρο, 5ήμερο), αξιοπρεπείς μισθοί που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των 

εργαζομένων και φυσικά, να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια για καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας 

καθώς και του ελεύθερου χρόνου».  

 

Έχοντας υπ’όψιν  

1. Την υπ’αριθμ. 10/2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία μεταβιβάζεται η 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για θέματα Εμπορίου στην Επιτροπή Ανάπτυξης ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  

2. Το Ν. 2224/94 άρθρο 23 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Το υπ’αριθμ. 335/16-4-2018 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου  
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4. Το υπ’αριθμ. ΕΞ/1496-1/20-4-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας  

5. Την  υπ’αριθμ. 77/10-05-2018  γνωμοδότηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρο Ν. Έβρου  

 

Εισηγούμαστε προς τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης ,  όπως 

 

αποφασίσετε  περί της παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, 

κατά μία ώρα και έως την δεκάτη βραδινή (22.00) για τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και 

Παρασκευή) και για την περίοδο από 11 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2018, και για την περιοχή της 

Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται εντός του αστικού ιστού περιλαμβάνοντας τις οδούς: Ιωακείμ Καβύρη από 

την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως το ύψος της οδού Ηρακλείου και 14
ης

 Μαίου από την Λεωφόρο Δημοκρατίας 

έως το ύψος της οδού Ηρακλείου, περιλαμβάνοντας και όλες τις ενδιάμεσες οδούς Ικτίνου, Περικλέους, 

Πατριάρχου Κυρίλλου, Ανδριανουπόλεως Εθνικής Αντιστάσεως, Φυλής, Ανατ. Θράκης, Βιζβίζη, Αίνου, Κων. 

Παλαιολόγου και Βενιζέλου καθώς επίσης και της οδού Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Νικ. Φωκά έως 

της οδού Τζαβέλα συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις ενδιάμεσες οδούς Ψαρών, Σουλίου, Μεσολογγίου, 

Μιαούλη, Μπότσαρη, Μπουμπουλίνας Κύπρου, Διάκου, Κουντουριώτου και τις κάθετες οδούς σε αυτές όπως 

Ειρήνης και Δικαστηρίων 

Συνημμένα:  

1. Το υπ’αριθμ. 335/2018 αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου  

2. Το υπ’αριθμ. ΕΞ/1496-1/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας μας  

3. Την  υπ’αριθμ. 77/2018 γνωμοδότηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρο Ν. Έβρου  

 

Ο Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι η παράταση ωραρίου 2018 αιτιολογείται ειδικώς, λαμβάνοντας υπόψη:  

1.  Την επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή του αιτούμενου ωραρίου κατά  τις προηγούμενες 

χρονιές (2015,2016,2017) 

2. Την πιστοποίηση της ύπαρξης νεκρού, μη παραγωγικού χρονικού διαστήματος από 18:00 έως 19:30 

(αναφορικά με την επισκεψιμότητα) κατά την απογευματινή λειτουργία της αγοράς την θερινή περίοδο. 

Το φαινόμενο αιτιολογείται κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα, καθώς και από τις προτεραιότητες του καταναλωτικού κοινού(παραλία), το οποίο κατέρχεται 

στην Αγορά μετά τις 19:00 

3. Την διαπίστωση ότι οι επισκέπτες τουρίστες που παραθερίζουν στην Αλεξανδρούπολη και διαμένουν 

στα ξενοδοχεία της πόλης, πραγματοποιούν την έξοδό τους προς το κέντρο της πόλης μετά τις 20:00. 

4. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της Αλεξανδρούπολης η μετατόπιση της ώρας κλεισίματος της αγοράς, 

εξυπηρετεί καλύτερα τους  τουρίστες που διαμένουν στα ξενοδοχεία της πόλης. 

 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης μετά από διαλογική συζήτηση των μελών και έχοντας υπόψη  το άρθρο 164 του             

Ν. 3852/ 2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ  

ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ (3) ΚΑΤΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, κατά 

μία ώρα και έως την δεκάτη βραδινή (22.00) για τρεις (3) ημέρες της εβδομάδας (Τρίτη, Πέμπτη και 

Παρασκευή) και για την περίοδο από 11 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου 2018, για συγκεκριμένη  περιοχή 

της Αλεξανδρούπολης,  όπως ειδικότερα αναφέρεται στη εισήγηση της υπηρεσίας  

Η ειδική αιτιολογία ως προς την παράταση ωραρίου λαμβάνει υπόψη: 

1. Την επιτυχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή του αιτούμενου ωραρίου κατά  τις προηγούμενες 

χρονιές (2015,2016,2017) 
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2. Την πιστοποίηση της ύπαρξης νεκρού, μη παραγωγικού χρονικού διαστήματος από 18:00 έως 19:30 

(αναφορικά με την επισκεψιμότητα) κατά την απογευματινή λειτουργία της αγοράς την θερινή περίοδο. 

Το φαινόμενο αιτιολογείται κυρίως από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν το εξεταζόμενο χρονικό 

διάστημα, καθώς και από τις προτεραιότητες του καταναλωτικού κοινού(παραλία), το οποίο κατέρχεται 

στην Αγορά μετά τις 19:00 

3. Την διαπίστωση ότι οι επισκέπτες τουρίστες που παραθερίζουν στην Αλεξανδρούπολη και διαμένουν 

στα ξενοδοχεία της πόλης, πραγματοποιούν την έξοδό τους προς το κέντρο της πόλης μετά τις 20:00. 

4. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους της Αλεξανδρούπολης η μετατόπιση της ώρας κλεισίματος της αγοράς, 

εξυπηρετεί καλύτερα τους  τουρίστες που διαμένουν στα ξενοδοχεία της πόλης. 

 

Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος, Τραϊφόρος Βασίλειος και Ζιμπίδης Γεώργιος 

«συμφωνούμε με τις απόψεις του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Έβρου γιατί η παράταση ωραρίου 

σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας για τους εργαζομένους» 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α  263/2018. 

 

 

       
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Μοσχοβίδου – Βλάχου Ελεονώρα  

2. Ιμπράμ Αχμέτ 

3. Μπούτος Ιωάννης 

4. Τσολάκης Σταύρος 

5. Λιθηρόπουλος Χρήστος  

6. Τραϊφόρος Βασίλειος 

7. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  

8.  Ζιμπίδης Γεώργιος 
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