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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

         Κέρκυρα, 1/6/2018 
 
                     

 
       

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: α) Γεώργιος Μαρτζούκος, 
μηχανολόγος μηχανικός ΠΕ/Α’, προϊστάμενος του Τμήματος Βιομηχανίας της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και β) Νικόλαος Ρέβης, μηχανολόγος μηχανικός ΠΕ/Β’, υπάλληλος 
του ίδιου Τμήματος, διενεργήσαμε επιθεώρηση την 1η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρες 15:30-
16:30, σε δραστηριότητα “Κατασκευής τσαντών και παρόμοιων ειδών από παροπλισμένα πανιά 
ιστιοπλοϊκών σκαφών”, η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε ισόγειο κτιρίου  επί της οδού 
Ερωτόκριτου Μωραΐτη – αρ. 14 εντός της πόλης Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας, με φορέα 
εκμετάλλευσης την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία “SALTY BAG ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. 

Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει καταθέσει, με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 120146/48806/31-12-2015 αίτησή 
τους προς την Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(αδειοδοτούσα αρχή), ερωτηματολόγιο με σκοπό τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω μονάδας. Η αδειοδοτούσα 
αρχή, με το υπ΄ αριθ. πρωτ.: 120146/48806 π.ε./7-1-2016 έγγραφό της προσδιόρισε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, εγκρίσεις κλπ για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, κατά τις κείμενες διατάξεις.  
 Η επιθεώρηση διενεργείται σε εφαρμογή: α) της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 
12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων», β) της παρ. 1β του 
άρθρου 2 της της Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’) «Καθορισμός τύπου, 
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α'143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την 
προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. υπ’ αριθ. 
οικ.5540/71/Φ15/2018 (ΦΕΚ 60 Β’) και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ.: 63500/25996/19-7-2016 
ενημέρωσης της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
(αδειοδοτούσας αρχής) από την εταιρεία σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. Η 
επιθεώρηση διενεργείται για τη διαπίστωση της λήψης και τήρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
εγκρίσεων κλπ για την λειτουργία της δραστηριότητας, της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που 
προβλέπονται σ’ αυτά και στις ισχύουσες διατάξεις και τον έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου του 
ερωτηματολογίου.  
 Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
1. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει λάβει και διατηρούσε κατά την ημερομηνία ελέγχου, τα 

προβλεπόμενα από την Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’) δικαιολογητικά, 
εγκρίσεις κλπ, όπως είχαν προσδιορισθεί στο υπ΄ αριθ. πρωτ.: 120146/48806 π.ε./7-1-2016 
έγγραφο της αδειοδοτούσας αρχής και τα οποία απαιτούνται για τη λειτουργία της δραστηριότητας. 
Συγκεκριμένα ο φορέας έχει λάβει και τηρούσε τα κάτωθι δικαιολογητικά, εγκρίσεις κλπ:  
1.1. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 37692/2016/15-7-2016 Βεβαίωση χρήσης γης, εκδοθείσα από τη Δ/νση 

Χωροταξίας & Περιβάλλοντος – Τμήμα Χωροταξίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου 
Κέρκυρας, με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 

1.2. Την από 12-7-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής της νομίμου εκπροσώπου του φορέα άσκησης της δραστηριότητας, κας 
Χρυσάνθης Χαλικιοπούλου του Νικολάου, με την οποία δηλώνεται ότι τηρούνται οι προβλέψεις 
της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β’) σχετικά με τη λήψη των γενικών 
προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας για τους χώρους της 
δραστηριότητας.  

1.3. Την από 18-7-2016 Υπεύθυνη Δήλωση των μηχανικών Χρυσάνθης Χαλικιόπουλου (διπλ. 
πολιτικός μηχανικός με αριθμό μητρώου Τ.Ε.Ε. 119077) και Νικολάου Χαλικιόπουλου 



 2

(πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.) σχετικά με τη στατική επάρκεια του κτιρίου, τη βιομηχανική-
βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο 
κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας (189/27-02-1974) καθώς και 
τη μη απαίτηση έκδοσης νέας και τη μη υπαγωγή του κτιρίου σε ρύθμιση του άρθρου 24 του 
Ν.4014/2011 ή του Ν.4178/2013 (Σημ.: πρόκειται για επαγγελματικό εργαστήριο κατά τον 
ορισμό της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 8 του 
Ν.3325/2005, για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης, 
οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή 
αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1577/1985, ΦΕΚ 
210 Α΄). 

1.4. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 3807 Φ.701 4/14-9-2016 Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, εκδοθέν από τη 
Διοίκηση Π.Υ. Κέρκυρας – Τμήμα Πυρασφάλειας, ισχύος έως 14-9-2024. 

1.5. Η υπ’ αριθ. 16.611/5-8-1978 πράξη Σύστασης Οριζοντίου Ιδιοκτησίας - Κανονισμός 
Πολυκατοικίας, του συμβολαιογράφου Σπυρίδωνος Θ. Βοντετσιάνου, η οποία μεταγράφηκε 
στο Υποθηκοφυλακείο Κέρκυρας την 5-8-1978, τόμος 371, με αύξων αριθμό 29538.          

1.6. Το από 20-3-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μισθώσεως, το οποίο κατατέθηκε 
στην Α’ Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, θεωρήθηκε και έλαβε αριθμό καταχώρησης 799/21-3-2013.   

1.7. Αντίγραφο ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) TAXISnet.gr – 
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση (ημερομ.: 29-3-2018), από όπου προκύπτει ότι η εταιρεία 
με την επωνυμία “SALTY BAG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” έχει κάνει έναρξη την 
28-3-2013 με κύρια δραστηριότητα κατά ΚΑΔ 15121200 (κατασκευή αποσκευών, τσαντών και 
παρόμοιων ειδών κλπ), με κατάσταση επιχείρησης ενεργή. 

1.8. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2170/18-7-2014 Πιστοποιητικό, για την καταχωρισμένη στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124715433000 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την 
επωνυμία “SALTY BAG ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, εκδοθέν από το 
Επιμελητήριο Κέρκυρας –Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

1.9. Η από 2-4-2013 Βεβαίωση για τη σύσταση της εταιρείας, εκδοθείσα από την Υπηρεσία Μίας 
Στάσης για την Σύσταση Εταιρειών (Αικατερίνη Κοσμά, Συμβολαιογράφος Αττικής).       

1.10. Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 548523.780488/2-3-2018 Γενικό Πιστοποιητικό και το υπ’ αριθ. πρωτ.: 
603248.860339/5-6-2018 Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης για την εταιρεία, εκδοθέντα από το 
Επιμελητήριο Κέρκυρας – Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.   

1.11. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1147142/27-2-2018 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων 
της εταιρείας, με συνημμένο κείμενο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του, εκδοθέν από το 
Επιμελητήριο Κέρκυρας – Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.           

2. Δεν διαπιστώθηκαν κατά την ημερομηνία ελέγχου, αποκλίσεις ή μη τήρηση εκ μέρους του φορέα της 
δραστηριότητας των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, το οποίο κατατέθηκε 
συνημμένα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 120146/48806/31-12-2015 αίτηση του φορέα προς την 
αδειοδοτούσα αρχή, κατά την ημερομηνία ελέγχου είναι ορθά (θέση δραστηριότητας, αντικείμενο 
δραστηριότητας, ισχύς εγκατάστασης κλπ).    

 
 Συμπερασματικά, ο φορέας της δραστηριότητας κατά την ημερομηνία ελέγχου, είχε λάβει και 
τηρούσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εγκρίσεις κλπ για την λειτουργία της δραστηριότητας,  τηρούσε 
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σ’ αυτά και στις ισχύουσες διατάξεις, και διαπιστώθηκε 
η ορθότητα του περιεχομένου του ερωτηματολογίου. 

Η παρούσα κοινοποιείται στην Περιφερειακή Δ/νση Επιθεώρησης, Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, για την κατάρτιση και τον έλεγχο 
τεχνικών όρων, περιορισμών και εκτέλεση ειδικών έργων εφόσον απαιτείται να υλοποιηθούν για την 
ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας κ.λ.π.     
  
Οι διενεργήσαντες την επιθεώρηση: 
 
Γεώργιος Μαρτζούκος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
 
 
Νικόλαος Ρέβης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Β’ 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 
 

Αλέξανδρος Μπαλής 
Γεωλόγος ΠΕ/Α’ 

  
 


