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ΘΕΜΑ : Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την υπ’ αριθ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση της 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 4083 Β’). 

4. Την με αριθ. πρωτ. οικ.65441/26448/07-09-2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με 
θέμα «Παράταση θητείας των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 
732/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-09-2020) . 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 101814/41636/24-11-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με 
θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και προσωπικού υπηρεσιών της Έδρας και της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα –Διαύγεια και άλλες διατάξεις».  
     7. Το υπ. αριθ. πρωτ. οικ.93595/36720/27-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Κέρκυρας προς τους τοπικούς και συλλογικούς φορείς με θέμα «Απόψεις σχετικά με τη λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές». 
     8. Το υπ. αριθ. πρωτ. 2309/10-12-2020 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με το οποίο 
εκφράστηκαν οι απόψεις του επί του περιεχομένου του (7) σχετικού εγγράφου.  
     9. Το υπ. αριθ. πρωτ. 2609/10-12-2020 έγγραφο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κέρκυρας με το 
οποίο εκφράστηκαν οι απόψεις του επί του περιεχομένου του (7) σχετικού εγγράφου.  
     10. Το από 06-12-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Κερκυραϊκού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων με 
το οποίο εκφράστηκαν οι απόψεις του επί του περιεχομένου του (7) σχετικού εγγράφου. 
     11. Το υπ. αριθ. πρωτ. 133/08-12-2020 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κέρκυρας με το οποίο 
εκφράστηκαν οι απόψεις του επί του περιεχομένου του (7) σχετικού εγγράφου.  
     12. Το από 08-12-2020 έγγραφο του Συλλόγου Εμπόρων Τροφίμων-Ποτών Κέρκυρας με το οποίο 
εκφράστηκαν οι απόψεις του επί του περιεχομένου του (7) σχετικού εγγράφου.  
     13. Την υπ. αριθ. πρωτ. οικ. 61463/23305/31-10-2013 απόφασή μας με θέμα “Λειτουργία 
καταστημάτων τις Κυριακές”. 
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     14. Το γεγονός ότι από την διενεργηθείσα διαβούλευση με τους τοπικούς και συλλογικούς φορείς  
και τις απόψεις που εξέφρασαν με τα (8), (9), (10), (11) και (12) σχετικά έγγραφά τους δεν προέκυψε 
το ενδιαφέρον περί προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην 
των αναφερομένων στη παρ. 1 του άρθρου 16  του Ν. 4177/2013. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 Τη μη προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας πλην των αναφερομένων στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 
4177/2013 ήτοι την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη εκάστης τακτικής εκπτωτικής περιόδου, τις δύο 
Κυριακές πριν την ημέρα των Χριστουγέννων, την Κυριακή των Βαΐων, την τελευταία Κυριακή του έτους    
καθώς και  δύο Κυριακές των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων ( την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και την 
πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου). 
 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 α του ιδίου άρθρου επιτρέπεται προαιρετικά τις 
Κυριακές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων, που 
κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στην κατηγορία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 
4308/2014 (Α’ 251), σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) 
κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.  

Η παρούσα δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει από το επόμενο 
έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης παραμένει σε ισχύ η παρούσα. 
 
 Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την παρούσα απόφαση, για λόγους 
νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-
Ιονίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της, ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο, ή από την κοινοποίησή της, ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 227 και 238  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’). H άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής 
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.  

 
 

 

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 
 

 ΑΜΑΛΙΑ – ΕΛΕΝΗ   ΑΝΔΡΙΩΤΗ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 
1.  Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 491 00 Κέρκυρα, (info@corfucci.gr) 
2.  Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 491 00 Κέρκυρα (κτίριο Επιμελητηρίου) 
3. Ένωση Καταστηματαρχών Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, 491 00 Κέρκυρα  
    (κτίριο Επιμελητηρίου) 
4. Σύλλογος Εμπόρων Τροφίμων - Ποτών Κέρκυρας Αριστοτέλους 2, 491 00 Κέρκυρα  
   (κτίριο Επιμελητηρίου)  
5. Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνα 
    19, 491 00 Κέρκυρα 
6. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κέρκυρας, Σαμάρα 6, 491 00 Κέρκυρα 
7. Κερκυραϊκός  Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Σαμάρα 6, 491 00 Κέρκυρα  
8. Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας, Ιουλίας Ανδρεάδη 1, 491 00 Κέρκυρα (adkerkyras@astynomia.gr) 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  
( Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  
 
1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  
    (pin@pin.gov.gr ) 
2. Θεματικό  Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
    (ioannou@pin.gov.gr) 
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