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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Κέρκυρα   27  /04 /2018                
Αρ. πρωτ: οικ. 36799/14593

                      

    ΘΕΜΑ: « Ωράριο εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας καταστημάτων διανομής  πετρελαιοειδών 
    ( πρατηρίων καυσίμων) ΠΕ Κέρκυρας για την θερινή περίοδο από 01-05-2018 έως 30-09-2018»

A  ΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 Έχοντας υπόψη 
1. τις διατάξεις: 
  α.  Των  άρθρων  159  και  186  (παρ.  ΙΙ  Δ7  )  του  Νόμου  3852/2010  (ΦΕΚ  87/A/7-06-2010)  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
  β.  Του  άρθρου  18  της  υπ'αρ.  πρωτ.  276433/10-11-2017  (ΦΕΚ  4038/Β/23-11-2017)  απόφασης  του
Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής  Ελλάδας και  Ιονίου  με την οποία
εγκρίθηκε  η  181-17/16.09.2017  (ορθή  επανάληψη)  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ιονίων
Νήσων για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
  γ.  Του Νόμου 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 Διατάξεις » .
 δ. Των άρθρων 23 και 46 του Νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων,  υγιεινής και  ασφάλειας των εργαζομένων και  οργάνωσης Υπουργείου
Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με
το άρθρο 42 του Νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990).
 ε. Του άρθρου 22 του Νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/02-10-2002) με θέμα «Ωράριο πρατηρίων υγρών
καυσίμων », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του Νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/30-03-2012)  με
θέμα «Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων».
στ. Των άρθρων 1, 2, 3  τoυ Nόμoυ 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α/19-08-2005) «Ρυθμίσεις για την προώθηση
της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις».
ζ.  Την  υπ'αρ.  7148/19-04-2005  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  539/Β/21-04-2005)  «Ωράριο
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων».
2.  Την  υπ'αρ.  πρωτ.  οικ.  30015/11987/04-04-2018  έγγραφη  πρόσκληση  της  υπηρεσίας  μας  για  τη
γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών τοπικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων ΠΕ Κέρκυρας σχετικά
με τον καθορισμό της εκ περιτροπής λειτουργίας των πρατηρίων κατά την θερινή περίοδο,  η οποία
παρήλθε άπρακτη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
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3.  Τις  ανάγκες  εξυπηρέτησης  του  καταναλωτικού  κοινού,  των  πρατηριούχων  καυσίμων  και  του
απασχολούμενου στα πρατήρια  καυσίμων προσωπικού,  δεδομένου ότι  τα  πρατήρια  καυσίμων που
έχουν  εγκατεστημένους  αυτόματους  πωλητές  δεν  επαρκούν  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  ΠΕ
Κέρκυρας.

                                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     Α. Καθορίζουμε:
 1. Την εκ περιτροπής  υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας,  τις εργάσιμες ημέρες, εντός του χρονικού διαστήματος  της νυκτερινής λειτουργίας από
10.30 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης, κατά την θερινή περίοδο  από 1η  Μαΐου έως και 30
Σεπτεμβρίου  2018,  σύμφωνα  με  τον  συνημμένο  πίνακα  διανυκτερεύσεων  που  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

     Η παραπάνω λειτουργία των εν λόγω πρατηρίων- τα οποία καλύπτουν το 10% του συνόλου  των
πρατηρίων καυσίμων της ΠΕ Κέρκυρας- ξεκινά στις 10.30 μ.μ. και και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) ωρών (ήτοι, ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας από 10.30 μ.μ. έως 00.30 μ.μ.)

 
      2.  Την εκ περιτροπής  υποχρεωτική λειτουργία  των πρατηρίων καυσίμων  Περιφερειακής Ενότητας

      Κέρκυρας, τις Κυριακές  και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας  από
    6.00 π.μ. έως και 10.30 μ.μ., κατά  την θερινή περίοδο από 1η  Μαΐου έως  και  30 Σεπτεμβρίου 2018  ,
    σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα διημερεύσεων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
    απόφασης.  Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν το 25% του συνόλου των πρατηρίων καυσίμων της ΠΕ
    Κέρκυρας. 

3.  Την εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των πρατηρίων καυσίμων Περιφερειακής Ενότητας
Κέρκυρας, τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας από
10.30 μ.μ. έως και 6.00 π.μ.  της επομένης,  κατά την θερινή περίοδο  από 1η  Μαΐου έως και 30
Σεπτεμβρίου 201  8,  σύμφωνα με το εδάφιο 1 της  παρούσας παραγράφου. 

  Β.  • Οι  ιδιοκτήτες  των  πρατηρίων  καυσίμων  υποχρεούνται:
       - να  τοποθετήσουν  σε  εμφανές  σημείο  το  πρόγραμμα  με  τις  ημέρες  και ώρες  των  εκ περιτροπής
        υποχρεωτικών διανυκτερεύσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες & της εκ περιτροπής
        υποχρεωτικής ημερήσιας λειτουργίας τις Κυριακές και αργίες, το οποίο καθορίζεται με την παρούσα.
       - να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας στα αντίστοιχα Αστυνομικά Τμήματα για την περίπτωση που θα
         χρειαστεί να κληθούν. 
        
     • Τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές, θεωρείται ότι λειτουργούν 
     κατά την ως άνω εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία, χωρίς να απαιτείται απασχόληση προσωπικού,
     με την προϋπόθεση ότι οι αυτόματοι πωλητές βρίσκονται σε  λειτουργία. 
     

 • Σε  περίπτωση μη τήρησης  της  εκ  περιτροπής  υποχρεωτικής  νυκτερινής  λειτουργίας  και  της  εκ
περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, με απόφαση του Περιφερειάρχη
Ιονίων  Νήσων  επιβάλλεται  στους  παραβάτες  πρόστιμο  πέντε  χιλιάδων  (5.000)  ευρώ,  βάσει  του
άρθρου 37, παρ. 4 του Νόμου 4062/2012. 

     Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται από την 01-05-2018 έως τις  30-09-2018. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩN

                      
                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
(Με ηλεκτρονική αποστολή ή με Τηλεμοιοτυπία)
Αποδέκτες  προς Ενέργεια:
1. Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
    Πόλεως-Προαστίων και Υπαίθρου Ν. Κέρκυρας
2. Σύλλογος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων
     Νομού Κέρκυρας
   ( με την παράκληση να ενημερώσουν τα
    μέλη τους- αναφερόμενα Πρατήρια Καυσίμων)
3. Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας      
   (όπως με μέριμνά της ενημερώσει τα κατά τόπους 
    Αστυνομικά Τμήματα)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.  Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας
2.  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Κέρκυρας
3.  Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας 
                                                                                                                                

    Εσωτερική Διανομή:
   1. Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων                                                 
   2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας                                      
   3. Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
       Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας
   4. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας   
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