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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2020, συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου τnν Κυριακή, 16 του μηνός Φεβρουαρίου 2020. 
 
Αριθ. απόφασης  39-04/2020   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η θέση του Περιφερειακού συμβουλίου για την επιχείρηση ακόμα 
μεγαλύτερης ελαστικοποίησης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων και την 
κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Κατάργηση της απόφασης της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (αρ. 107-13/28-07-2018) που απελευθερώνει τα ωράρια λειτουργίας 
των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ.  
   
Στην Κέρκυρα, σήμερα ημέρα  Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές Ποταμού 
συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ’  
αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής 
Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 11416/11/07-02-2020 
πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 
165 και 175 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ 
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.  
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος  
7. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
8. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
9. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
10. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
11. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη 
12. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος  
13. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου 
14. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου 
15. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
16. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
17. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
18.  Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
19. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
20. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
21. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
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22. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου  
23. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου 
24. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
25. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
26. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη 
2. Σταύρος Τραυλός του Παναγή 
3. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
4. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου  
5. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου 
6. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
7. Ελευθέριος Νιοτόπουλος του Δημητρίου 
8. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου 
9. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου 
10. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
11. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου 
12. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου  
13. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη 
14. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου 
15. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες  είκοσι έξι (26) και ο Πρόεδρος   
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – 
Τσαγκαροπούλου. 
 
 Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου, 
Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ, Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου, 
Διονύσιος Μπάστας του Παύλου και Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου.  
 
Κατά την συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ.κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου και Αικατερίνη Μοθωναίου του 
Διονυσίου και Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου.  
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Θέμα 5ο  Η.Δ: Η θέση του Περιφερειακού συμβουλίου για την επιχείρηση ακόμα 
μεγαλύτερης ελαστικοποίησης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων και την 
κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Κατάργηση της απόφασης της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων (αρ. 107-13/28-07-2018) που απελευθερώνει τα ωράρια λειτουργίας 
των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ¨Λαϊκή 
Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨,  κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους , εισηγήθηκε τα κάτωθι:  
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Η "Λαϊκή Συσπείρωση" Ιονίων νήσων εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στη νομοθετική 
κατάργηση της Κυριακής-αργίας που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, δίνοντας το 
πράσινο φως στις μεγάλες επιχειρήσεις να ανοίγουν τα καταστήματά τους και η οποία  έφερε τα 
πάνω - κάτω στη ζωή χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων και μικρεμπόρων.
 

Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την παράταση του χρόνου εργασίας  μέχρι τις 12 τα 

μεσάνυχτα, που πέρασε κατά πλειοψηφία  η προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ Γαλιατσάτου  

προωθώντας την πολιτική της διευθέτησης του χρόνου εργασίας. 

Η πλειοψηφία του Περιφερειακού συμβουλίου  γίνεται συνυπεύθυνη, στη χειροτέρευση των 

συνθηκών ζωής και εργασίας των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων. Γίνεται 

συνυπεύθυνη γιατί αξιοποιεί την αρμοδιότητά που έχει στο συγκεκριμένο ζήτημα όχι στην 

κατεύθυνση στήριξης των εργαζομένων και  μικρέμπορων αλλά  στην κατεύθυνση υλοποίησης 

των απαιτήσεων της μεγαλοεργοδοσίας αποδεικνύοντας  για άλλη μια φορά με ποιους είναι. 

Με βάση αυτούς τους νόμους, η κατάργηση της Κυριακής αργίας τμηματικά έχει δώσει αέρα στα 

πανιά των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που χωρίς δισταγμούς και με πλήρη ελευθερία 

κινήσεων, ανοίγουν όπως, όπου και όποτε θέλουν τα καταστήματα τους σε όλη τη χώρα, 

προσπερνώντας νόμους και εργατικά δικαιώματα.

 Για τη Λαϊκή Συσπείρωση η Κυριακή πρέπει να παραμείνει ΑΡΓΙΑ. 
Είναι επιτακτική ανάγκη η νομοθετική κατοχύρωσή της. 

Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας οδηγεί στην ένταση της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων, στο βέβαιο κλείσιμο εκατοντάδων μικρών καταστημάτων  (που δεν θα αντέξουν 

στον ανταγωνισμό με τα "μεγαθήρια" του εμπορίου), στην αύξηση των κερδών και την πλήρη 

κυριαρχία στην αγορά λίγων μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων. 

 
Από την άλλη, οι χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο βιώνουν καθημερινά την αύξηση της έντασης 
της εκμετάλλευσης με όλες τις μορφές των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την επέκταση της 
εργάσιμης ημέρας, την ¨ενοικίαση¨  από δουλεμπορικά γραφεία, σπαστά ωράρια, μερική 
απασχόληση, απλήρωτες υπερωρίες και ρεπό, επιπλήξεις και απειλές, την δουλειά τις Κυριακές 
και όλα αυτά συνδυασμένα με άθλιους μισθούς που ξεκινάνε από 180-200 ευρώ. 

Η σχεδιασμένη και νομοθετημένη από όλες τις κυβερνήσεις Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
κατάργηση της Κυριακής αργίας, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. 
Με εργαλείο όλους τους αντεργατικούς νόμους , η κυριακάτικη αργία δέχεται μέσα σε διάστημα 
λίγων ημερών αλλεπάλληλα και εντεινόμενα χτυπήματα. 
Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν ακόμα πιο καθαρά τις προειδοποιήσεις και καταγγελίες  

των ταξικών συνδικάτων ότι οι ανατροπές που έχουν νομοθετήσει σε μια αντιλαϊκή 

σκυταλοδρομία όλες οι  κυβερνήσεις, ιδιαίτερα μετά το 2013, με τη σφραγίδα των αποφάσεων 

και κατευθύνσεων της ΕΕ, έχουν διασφαλίσει ήδη στην εργοδοσία το αντεργατικό νομικό 

οπλοστάσιο για την πλήρη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. 
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Ικανοποιείται με τον τρόπο αυτό μια πάγια αξίωση του ΣΕΤΕ, των μεγαλεμπόρων και του ΣΕΒ για 

την  κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από την 

αύξηση της εκμετάλλευσης. Η’’κανονικότητα’’ αυτή έχει δραματικές συνέπειες για τους 

εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στο Εμπόριο, οι οποίες φυσικά ,δεν θα 

περιοριστούν σε αυτόν τον κλάδο. 

Η 7ήμερη λειτουργία των καταστημάτων και η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για τους 

εργαζόμενους έρχονται να «κουμπώσουν» σε όλο το υπόλοιπο αντεργατικό πλαίσιο, με την 

υπογραφή των ίδιων κυβερνήσεων, που επιτρέπει στην εργοδοσία να κάνει «λάστιχο» τη ζωή των 

εργαζομένων, να τους εκμεταλλεύεται όποτε, όπου, όπως και για όσο θέλει, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες της. 

Ειδικά στο Εμπόριο, οι εξελίξεις αυτές «κουμπώνουν» στην απογείωση της «ευελιξίας» και της 

υποαπασχόλησης, στο νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει το χτύπημα του σταθερού ημερήσιου 

χρόνου εργασίας, στην περιβόητη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου, με βάση την οποία το 

καθημερινό ωράριο και οι εβδομαδιαίες ώρες δουλειάς αυξομειώνονται «ευέλικτα» και χωρίς 

καμία επιβάρυνση για την εργοδοσία, ανάλογα με την εμπορική κίνηση, όπως και στο «σπαστό» 

ωράριο, με το οποίο οι εμποροϋπάλληλοι βρίσκονται στο πόδι από το πρωί έως το βράδυ. 

Για τα κέρδη του κεφαλαίου και με το «πράσινο φως» όλων των κυβερνήσεων, σμπαραλιάζεται η 

οικογενειακή και κοινωνική ζωή των εργαζομένων, αφού κανένα κυλιόμενο ρεπό - το οποίο, 

σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ, μπορεί να δίνεται ακόμα και μετά από 12 μέρες συνεχόμενης 

εργασίας! - δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σταθερή κυριακάτικη αργία. Την ίδια ώρα, 

«απελευθερώνεται» η εργοδοσία να επιβάλλει μεγάλες περιόδους εντατικής εργασίας, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για τη φθορά της υγείας των εργαζομένων...με ρεπό που δεν χορηγούνται 

ποτέ, με «διπλά προγράμματα» και ρεπό που δίνονται μόνο στα χαρτιά, με καταστρατήγηση 

ακόμα και αυτών των ξεχαρβαλωμένων ωραρίων... 

Είναι  προκλητική η προπαγάνδα , την οποία αναμάσησε τις τελευταίες μέρες και ο πρόεδρος της 

«Jumbo», ότι τάχα αυτές οι αντεργατικές ανατροπές προωθούνται για... το καλό των 

εργαζομένων και τη «σωτηρία των θέσεων εργασίας»! Είναι προκλητικά κυνικό το επιχείρημα που 

χρησιμοποιείται  από τους θιασώτες της ‘’ελεύθερης οικονομίας’’ ότι με αυτές τις αλλαγές  

κάποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται γιατί αυξάνουν το εισόδημά τους, κατά συνέπεια τους αρέσει 

αυτή η κατάσταση. 

Σημαντικό ρόλο στην κατάργηση της Κυριακής Αργίας στην παράταση του ωραρίου λειτουργίας  
αναλαμβάνουν οι Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα και με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, 
επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν βασικό στυλοβάτη στην εφαρμογή της ασκούμενης αντιλαϊκής 
πολιτικής. 
 
Σύμφωνα με το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει  οι κυβερνήσεις. 
 «Το πλαίσιο ωραρίου …. 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.  
Με την εγκύκλιο 68810/29-06-2016 του υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και 
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Τουρισμού καθορίζεται: «....Συγκεκριμένα κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για 
παράταση του Εθνικού Πλαισίου ωραρίου το Περιφερειακό Συμβούλιο , ως αρμόδιο 
όργανο εφαρμόζοντας την προαναφερόμενη διαδικασία , αφού συνεδριάσει και 
εξετάσει το εν λόγω αίτημα θα πρέπει να εκδώσει σχετική Απόφαση. Στην περίπτωση 
που αποφασιστεί ή έγκριση παράτασης του Εθνικού πλαισίου ωραρίου η εκδοθείσα 
Απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας, 
θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια: α) αν εφαρμόζεται για κάθε είδους καταστήματος ή 
σε ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων, β) τις ώρες παράτασης ωραρίου ανά ημέρα ή 
την ώρα λήξης του ωραρίου, γ) την χρονική περίοδο εφαρμογής της Απόφασης, δ) την 
ημέρα ή τις ημέρες της εβδομάδας εφαρμογής της Απόφασης και ε) την γεωγραφική 
περιοχή εφαρμογής της Απόφασης..» 
 
Σαν έτοιμοι από καιρό Περιφερειακές αρχές , είτε αυτοαποκαλούνται ανεξάρτητες, 
φιλελεύθερες, ‘’αριστερές’’ "τρέχουν" να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις των μεγαλοεργοδοτών, 
υλοποιώντας αυτές τις κατευθύνσεις . 
Η προηγούμενη περιφερειακή Αρχή Ιονίων νήσων του ΣΥΡΙΖΑ, με τη σύμφωνη γνώμη και των 
δυνάμεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ,  υπερψήφισε το 2018 την Πρόταση της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου 
Κέρκυρας για την διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ 
από 1/5 έως 31/10 κάθε έτους!   
Μόλις πριν λίγες μέρες ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Κτενάς, (ΝΔ) έκανε ένα 
ακόμα  αντιδραστικότερο βήμα.   Θεσμοθέτησε το άνοιγμα των καταστημάτων και τις 52 
Κυριακές.   
Κυβερνήσεις και Τοπική Διοίκηση επικαλούνται την ‘’ανάπτυξη’’ επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξή 
τους στηρίζεται στην κατεδάφιση των δικαιωμάτων της λαϊκής οικογένειας. 
Κυβερνήσεις και τοπική διοίκηση με δημοκρατικοφάνεια , επικαλούνται τη διαβούλευση. Μόνο 
που στη διαβούλευση τα σωματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων και οι σύλλογοι των ΕΒΕ 
διαφώνησαν .   
Η περιφερειακή αρχή νυν(ΝΔ-ΚΙΝΑΛ) και πρώην (ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ) , συμφώνησε με την άποψη των 
μεγάλων και ισχυρών. 
 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με τον αγώνα των εργαζομένων και των 
μικρέμπορων για: 
 
 Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά. 

Υπερασπίζουμε την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα. 
 Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο. 

 
Σήμερα ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο : 
-Να καταργηθεί η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων του 2018,  που 
διευρύνει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι στις 12 το βράδυ 

 
Δίνουμε κοινό αγώνα για  : 
Την κατάργηση των αντεργατικών-αντιλαϊκών νόμων των μνημονίων που τσακίζουν τις 
εργασιακές σχέσεις, μειώνουν τους μισθούς με τη διάλυση των ΣΣΕ για τους 
εμποροϋπαλλήλους.  
Την ανατροπή των αντιασφαλιστικών νόμων. 
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--------Παράλειψη----------- 

 
Στη συνεδρίαση , παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι εργαζομένων προκειμένου να 
εκφράσουν την άποψή τους για το συγκεκραμένο θέμα και για αυτό δόθηκε ο λόγος 
στον κ. Σπυρίδωνα Κανταρέλη, Πρόεδρο του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε δημιουργήθηκε ένταση 
μεταξύ των εργαζομένων που παραβρίσκονταν και του επικεφαλής της παράταξης 
¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ κ. Ιωάννη Αϊβατίδη και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου διέκοψε την συνεδρίαση και συζήτησε με τους 
επικεφαλής των παρατάξεων προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Μετά την σύσκεψη του Προέδρου με τους επικεφαλής των παρατάξεων η 
συνεδρίαση συνεχίστηκε. 

--------Παράλειψη----------- 
 

Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τέθηκε σε ψηφοφορία από τον 
Περιφερειακό Σύμβουλο της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων ¨ η 
κάτωθι πρόταση:  
 
 
 
Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο:  
 

1. Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. Καμία Κυριακή τα μαγαζιά 
ανοιχτά. Υπερασπίζουμε την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα 
καταστήματα. 

2. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το 
ωράριο. 
 
Σήμερα ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο : 
-Να καταργηθεί η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων του 
2018,  που διευρύνει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι στις 12 
το βράδυ 

 
Δίνουμε κοινό αγώνα για  : 
Την κατάργηση των αντεργατικών-αντιλαϊκών νόμων των μνημονίων που 
τσακίζουν τις εργασιακές σχέσεις, μειώνουν τους μισθούς με τη διάλυση των ΣΣΕ 
για τους εμποροϋπαλλήλους.  
Την ανατροπή των αντιασφαλιστικών νόμων. 
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--------Παράλειψη----------- 

                               
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.  
3. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου  
16. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
17. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
18. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
19.  Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
24. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
25. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
26. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
27. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
28. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
Την πρόταση αυτή καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος 
Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου,Γεώργιος 
Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου, 
Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου, Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου, 
Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου, Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου, 
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του 
Γεωργίου, Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος του 
Αποστόλη, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου, Τηλέμαχος Γαβαλάς του 
Σπυρίδωνος, Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου, 
Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη, Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη, Παναγιώτης 
Ποζίδης του Μενελάου, Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου.  
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ κ.κ. 
Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου,  Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου δήλωσαν 
ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
  

--------Παράλειψη----------- 
 
 

Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία η κάτωθι πρόταση, όπως συνδιαμορφώθηκε 
από τις παρατάξεις ¨Ιόνιο Δυνατά κάθε Νησί ψηλά¨, ¨Α.Ν.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά¨, 
Ιόνιο Συμμαχία¨, ¨Επτανησιακή Πρωτοβουλία¨:  

ΑΔΑ: ΩΙΩΛ7ΛΕ-043



 5 

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αρχικά συμφωνεί με την αριθμ. 107-
13/28-07-2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου  σύμφωνα με την οποία :  

   Η παράταση ωραρίου θα αφορά τα καταστήματα που εξυπηρετούν την 
τουριστική κίνηση. 

    Η παράταση του ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τα καταστήματα αυτά θα 
είναι από τις ώρες 21.00 έως 24.00. 

    Η χρονική περίοδος της παράτασης θα είναι από την 1η Μαΐου μέχρι την 
31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 

   Θα εφαρμόζεται στις ημέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο κάθε εβδομάδας. 
    Θα εφαρμόζεται στη χωρική αρμοδιότητα όλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας. 
και με τις εξής επισημάνσεις: 
α. Η λειτουργία των καταστημάτων για τις επιπλέον ώρες ( από 21.00 έως 24.00) θα 
είναι χωρίς απασχόληση προσωπικού. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό 
απασχοληθεί προσωπικό θα εφαρμόζεται η κείμενη εργατική νομοθεσία. 
β. Για τις Κυριακές και αργίες και για όσα καταστήματα  λειτουργούν βάσει 
αποφάσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, που έχουν εκδοθεί κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 4177/2013 και του αρθρ. 46 ν. 
2224/1994, θα ισχύει η παραπάνω παράταση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους 
και προϋποθέσεις. 
      Επιπλέον, συμπληρώνει επί της αρχικής αποφάσεως τα κάτωθι:  
Όλα τα παραπάνω να ισχύουν για καταστήματα εμβαδού έως 250 τ.μ. κύριο χώρο. 
Να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των 
Εργατικών Κέντρων για την εν τοις πράγμασι ενίσχυση των ελεγκτικών  μηχανισμών. 
 

--------Παράλειψη----------- 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.  
3. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου  
16. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
17. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
18. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
19.  Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
24. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
25. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
26. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
27. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
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28.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 
 
Την πρόταση αυτή καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος 
Χαραλάμπους του Μιχαήλ,  Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη, Νικόλαος 
Γκισγκίνης του Γεωργίου, Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου, Στέφανος Σαμοΐλης του 
Κωνσταντίνου-Νικολάου και Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος.  
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ κ.κ. 
Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου,  Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου δήλωσαν 
ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 

--------Παράλειψη----------- 
 
Τέλος από τον επικεφαλή  της παράταξης ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ κ. Ιωάννη 
Αϊβατίδη τέθηκε σε ψηφοφορία η κάτωθι πρόταση:  

1.  Εάν σήμερα υπάρξει εισήγηση της πλειοψηφίας, αυτή να μην είναι « επί τα 
χείρω» για τους εργαζόμενους σε σχέση με την Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της 28-7-2018 και τουλάχιστον να απαλοιφθεί από αυτή το μέρος 
5 Β) (Για τις Κυριακές και αργίες και για όσα καταστήματα  λειτουργούν βάσει 
αποφάσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, που έχουν εκδοθεί 
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 4177/2013 και του αρθρ. 
46 ν. 2224/1994, θα ισχύει η παραπάνω παράταση σύμφωνα με τους 
παραπάνω όρους και προϋποθέσεις), περί Κυριακής και Αργίας, ως πρώτο 
βήμα υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

2. Ανάκληση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδος ¨Περί 
θεσμοθέτησης του ανοίγματος των καταστημάτων και τις 52 Κυριακές¨ εάν και 
εφόσον πράγματι έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ. 
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.  
3. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη  
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου 
5. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου 
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου 
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου 
8. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου 
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος 
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου 
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ 
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη 
13. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου 
14. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος 
15. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου  
16. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου 
17. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη 
18. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ 
19.  Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη 
20. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου  
21. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου 
22. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη  
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου 
24. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου  
25. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου 
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26. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου 
27. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου 
28.  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος 

 
 
Την ανωτέρω πρόταση καταψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος 
Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου,Γεώργιος 
Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου, 
Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου, Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου, 
Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου, Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου, 
Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος, Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του 
Γεωργίου, Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ, Θεόδωρος Γαλιατσάτος του 
Αποστόλη, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου, Τηλέμαχος Γαβαλάς του 
Σπυρίδωνος, Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου, 
Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη, Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ,  
Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη, Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου, Ευγενία 
Κολυβά του Γεωργίου, Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη, Παναγιώτης Ποζίδης του 
Μενελάου, Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου, Στέφανος Σαμοΐλης του 
Κωνσταντίνου-Νικολάου και  Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος. 
 

--------Παράλειψη----------- 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αρχικά συμφωνεί με την αριθμ. 107-
13/28-07-2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου  σύμφωνα με την οποία :  

   Η παράταση ωραρίου θα αφορά τα καταστήματα που εξυπηρετούν την 
τουριστική κίνηση. 

    Η παράταση του ενιαίου πλαισίου λειτουργίας για τα καταστήματα αυτά θα 
είναι από τις ώρες 21.00 έως 24.00. 

    Η χρονική περίοδος της παράτασης θα είναι από την 1η Μαΐου μέχρι την 
31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 

   Θα εφαρμόζεται στις ημέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο κάθε εβδομάδας. 
    Θα εφαρμόζεται στη χωρική αρμοδιότητα όλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Περιφέρειας. 
και με τις εξής επισημάνσεις: 
α. Η λειτουργία των καταστημάτων για τις επιπλέον ώρες ( από 21.00 έως 24.00) θα 
είναι χωρίς απασχόληση προσωπικού. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό 
απασχοληθεί προσωπικό θα εφαρμόζεται η κείμενη εργατική νομοθεσία. 
β. Για τις Κυριακές και αργίες και για όσα καταστήματα  λειτουργούν βάσει 
αποφάσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, που έχουν εκδοθεί κατ΄ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 αρθρ. 16 ν. 4177/2013 και του αρθρ. 46 ν. 
2224/1994, θα ισχύει η παραπάνω παράταση σύμφωνα με τους παραπάνω όρους 
και προϋποθέσεις. 
      Επιπλέον, συμπληρώνει επί της αρχικής αποφάσεως τα κάτωθι:  
Όλα τα παραπάνω να ισχύουν για καταστήματα εμβαδού έως 250 τ.μ. κύριο χώρο. 
Να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των 
Εργατικών Κέντρων για την εν τοις πράγμασι ενίσχυση των ελεγκτικών  μηχανισμών. 
 
Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους 
του Μιχαήλ,  Διονύσιου Κεφαλληνού του Παναγιώτη, Νικόλαου Γκισγκίνη του 
Γεωργίου, Ευγενίας Κολυβά του Γεωργίου, Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-
Νικολάου και  Βαρβάρας (Βέρας) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος. 
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Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης ¨Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο¨ κ.κ. 
Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου,  Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου δήλωσαν 
ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ. 
 
  
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό 39-04/16-02-2020 
 
Ο Πρόεδρος Π.Σ.                                                           Η Γραμματέας Π.Σ.  
 
 
Νικόλαος Μουζακίτης                                                    Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη       
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