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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
     
 Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: α) Αλέξανδρος Μπαλής, Γεωλόγος ΠΕ/Α’ προϊστάμενος της Δ/νσης 
Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και  β) Μαρτζούκος Γεώργιος Μηχανολόγος Μηχανικός 
ΠΕ/Α’ προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της ίδιας Δ/νσης, διενεργήσαμε επιθεώρηση 
την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρες 11:30-13:45, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος 
της δραστηριότητας “Πλυντήρια ρούχων βιομηχανικού τύπου”, η οποία έχει εγκατασταθεί σε γήπεδο 
στην περιοχή “Καψέλα” Δημοτικής Κοινότητας Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας», με φορέα 
εκμετάλλευσης την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.”. 
 Συγκεκριμένα, η επιθεώρηση διενεργείται σε εφαρμογή: α) της παραγρ. 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. υπ’ 
αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158 Β’/3-2-2012) «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» και β) της παραγρ. 2 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 
12684/92/2014 (ΦΕΚ 3181 Β’/27-11-2014) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας - Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων», κατόπιν 
έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65355/26672/5-8-2016 απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα 
«Χορήγηση άδειας εγκατάστασης και καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.), 
στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.”, για τη μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών 
“Πλυντήρια ρούχων βιομηχανικού τύπου”, με θέση εγκατάστασης την περιοχή “Καψέλα” Δημοτικής 
Κοινότητας Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας» (ΑΔΑ: ΩΑΗΖ7ΛΕ-133) και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 93239/38459/25-10-2016 ενημέρωσης της υπηρεσίας μας (αδειοδοτούσας αρχής) από την εταιρεία 
σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας. Η επιθεώρηση διενεργείται για τη διαπίστωση 
της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης και ενημέρωσης σχετικά για τα αποτελέσματά της, 
του φορέα εκμετάλλευσης. 
 Κατά τον έλεγχο 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 καθορισθεί στο εδάφιο ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65355/26672/5-8-2016 
απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και απαιτούνται για τη λειτουργία της δραστηριότητας. 
Συγκεκριμένα ο φορέας έχει λάβει τα κάτωθι δικαιολογητικά, εγκρίσεις κλπ:  
1.1. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 87836/36164/21-10-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Κέρκυρας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων περί περαίωσης εργασιών κατασκευής εισόδου – 
εξόδου οχημάτων στο πρόσωπο του γηπέδου της δραστηριότητας και σύνδεσης του γηπέδου 
με την επαρχιακή υπ’ αριθ. 16 «Γουβιά - Άφρα». 

1.2. Την από 2-11-2016 υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει ότι: i) τηρούνται οι 
προβλέψεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90 Β’), ii) λαμβάνει και τηρεί 
τα Γενικά Προληπτικά Μέτρα Πυροπροστασίας που προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του 
Παραρτήματος ΙΙ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006, καθώς και τα Κατασταλτικά 
Μέτρα του Κεφ. Β  ́ του Παραρτήματος ΙΙ ίδιας Κ.Υ.Α., για τις δραστηριότητες της 
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Κατηγορίας Αα και iii) έχει εκπονηθεί από μηχανικό μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για 
τους χώρους της εγκατάστασης του υγραερίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. υπ’ 
αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006, αντίγραφο της οποίας διατηρεί στην επιχείρησή του.   

1.3. Τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για τους χώρους της εγκατάστασης του υγραερίου, 
συνταχθείσα από την Σπυριδούλα Παπαγεωργίου (Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με 
αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 64295), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90Β’/2006).  

1.4. Μισθωτήριο συμβόλαιο και αντίγραφο της υπ’ αριθ. 7956544/30-12-2015 υποβληθείσας  
δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης  περιουσίας (εκ της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών). 

1.5. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 748/17-2-2016 & 7124/26-9-2016 βεβαιώσεις της Δημοτικής Επιχείρησης 
'Ύδρευσης Αποχέτευσης Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) ότι εγκρίνεται η σύνδεση της αποχέτευσης 
της βιομηχανικής δραστηριότητας με το αποχετευτικό της δίκτυο και ότι είναι συνδεδεμένη η 
δραστηριότητα με το αποχετευτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

1.6. Έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας (ως προκύπτει από στοιχεία μητρώου 
νομικού προσώπου όπως είναι καταχωρημένα στο TAXIS).  

1.7. Το υπ’ αριθ. 018598ΡΕ/11-07-2016 πιστοποιητικό παραλαβής και υδραυλικής δοκιμής της 
ατμογεννήτριας της βιομηχανικής μονάδας (σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθ. 
οικ.10735/651/2012, ΦΕΚ 2656 Β’/28-9-2012), εκδοθέν από την εταιρεία NOVA 
CERIFICATION (Ε.ΣΥ.Δ., Πιστοποίηση Σ.Δ., Αρ. Πιστ.: 442). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε 
από τον επιθεωρητή κ. Παπαϊωάννου Δημήτριο, μηχανολόγο μηχανικό και η διαδικασία 
ελέγχου αφορά τα εξής: α) πρώτη θέση σε λειτουργία, β) έλεγχος εγκατάστασης 
ατμογεννήτριας, γ) οπτικός έλεγχος (εξωτερικά), δ)  παχυμετρήσεις, ε) έλεγχος λειτουργίας 
ασφαλιστικών και ε) υδραυλική δοκιμή. 

1.8. i) Τεχνικούς φακέλους (τρεις) των δεξαμενών υγραερίου οι οποίοι περιλαμβάνουν: α) τις από 
13-4-2016 Δηλώσεις Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τις δεξαμενές 
(δοχεία) με αριθμούς κατασκευής Ε-972, Ε-973 και Ε-974, εκδοθείσες από την εταιρεία 
κατασκευής “TANK GAS A.E. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ”, β) πιστοποίηση υδραυλικής δοκιμής της 
κατασκευάστριας εταιρείας, γ) Δήλωση Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/CE, 
για την ανακουφιστική βαλβίδα πιέσεως των δεξαμενών (κατασκευαστής: Engineered 
Controls International Inc., ανακουφιστική βαλβίδα RS3135, φορέας ελέγχου: REGO 
EUROPE) και γ) οδηγίες χρήσης των δεξαμενών υγραερίου από την κατασκευάστρια 
εταιρεία. 
ii) Το Πιστοποιητικό του Κοινοποιημένου Φορέα TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. 
(Πιστοποίηση Ε.ΣΥ.Δ., Αρ. Πιστ.: 31-2), με αριθμό πιστοποιητικού TH-D-01958/15, ότι η 
εταιρεία “TANK GAS A.E.” ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕC (Πιστοποιητικό για Σύστημα Ποιότητας Κατασκευαστή 
Εξοπλισμού Υπό Πίεση σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/EC, Παράτημα ΙΙΙ – Ενότητα Δ). 
iii) Το Πιστοποιητικό του φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. (Ε.ΣΥ.Δ., 
Πιστοποίηση Σ.Δ., Αρ. Πιστ.: 185-3), με αριθμό μητρώου πιστοποιητικού 041 06 
0059/3/4/2015, ότι η εταιρεία “TANK GAS A.E.” εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 για το πεδίο εφαρμογής 
Σχεδιασμός, Κατασκευή και Εμπορία Δεξαμενών Υγραερίου και Αεροφυλακίων. 
iv) Το υπ’ αριθ. 33-4 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.), με το οποίο διαπιστεύει την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E., σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012,  να διενεργεί ελέγχους ως φορέας 
ελέγχου τύπου Α και το συνημμένο Παράρτημα C4/15 του Πιστοποιητικού υπ’ αρ. 33-4  

1.9. Την από 25-10-2016 υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί της τήρησης των Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων όπως προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 65355/26672/5-
8-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

1.10. Την από 2-11-2016 υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει λεπτομερώς πόσους 
και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο 
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1.11. Την από 24-10-2016 υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού Σπυριδούλας Παπαγεωργίου 
(Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 64295) ότι η 
εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης και ότι τα 
προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.  

1.12. Την από 2-11-2016 υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί ανάθεσης της  επίβλεψης λειτουργίας 
και συντήρησης της εγκατάστασης, στην μηχανικό Σπυριδούλα Παπαγεωργίου 
(Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με αρ. μητρώου Τ.Ε.Ε. 64295). 

1.13. Την από 24-10-2016 υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού Σπυριδούλας Παπαγεωργίου περί 
ανάληψης της  επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.  

1.14. Την υπ’ αριθ. 112/15-7-2016 έγκριση δόμησης η οποία αφορά την τοποθέτηση των 
δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου, εκδοθείσα από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης-Τμήμα 
Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6Ψ6ΖΩΕΑ-ΘΥ9).   

1.15. Την από Σεπτέμβριος 2016 βεβαίωση της διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού 
Σπυριδούλας Παπαγεωργίου στην οποία αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις υγραερίου πληρούν 
τις προϋποθέσεις ασφαλούς και καλής κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
υπ’ αριθ. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β’).            

2. Ο φορέας της δραστηριότητας έχει λάβει τα Γενικά Προληπτικά Μέτρα Πυροπροστασίας που 
προβλέπονται στο Κεφ. Α΄ του Παραρτήματος ΙΙ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Φ15/οικ.1589/104/2006, 
καθώς και τα Κατασταλτικά Μέτρα του Κεφ. Β΄ του Παραρτήματος ΙΙ ίδιας Κ.Υ.Α., για τις 
δραστηριότητες της Κατηγορίας Αα. Συγκεκριμένα η μονάδα έχει εφοδιασθεί με τρεις (3) φορητούς 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kgr τύπου ΡΑ οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε προσιτά σημεία 
κοντά στις εξόδους, έχουν εγκατασταθεί τρία (3) σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα από το κοινό 
υδραυλικό δίκτυο της εγκατάστασης με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες 
νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) οι οποίοι βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο και έχουν τοποθετηθεί 
φωτιστικά ασφαλείας (exit) πάνω από κάθε έξοδο κινδύνου. Σημειώνεται ότι, αν και δεν αποτελεί 
απαίτηση από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006, η μονάδα έχει επιπροσθέτως 
εφοδιασθεί με δύο (2) φορητούς πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα 5 Kgr τύπου ΡΑ και έχει 
εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Όσον αφορά την εγκατάσταση χρήσης του 
υγραερίου στη μονάδα, έχει εκπονηθεί από μηχανικό μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας για την 
εγκατάσταση του υγραερίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 
Φ15/οικ.1589/104/2006, η οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δεν 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσης επιθεώρησης, ο έλεγχος των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
για την εγκατάσταση χρήσης του υγραερίου στη μονάδα.   

3. Ο φορέας της δραστηριότητας τηρούσε κατά την ημερομηνία ελέγχου τους όρους της υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 65355/26672/5-8-2016 απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία χορηγήθηκε 
στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ο.Ε.”, άδεια εγκατάστασης και καθορίσθηκαν Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), για τη μηχανολογική εγκατάσταση παροχής υπηρεσιών 
“Πλυντήρια ρούχων βιομηχανικού τύπου”, με θέση εγκατάστασης την περιοχή “Καψέλα” 
Δημοτικής Κοινότητας Γουβιών του Δήμου Κέρκυρας. 

4. H απόσταση ασφαλείας των πινάκων 3.1 και 2.2, για τις δεξαμενές και τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
της εγκατάστασης από το σημείο μετάγγισης, νοείται από τις παρειές του μεταφορικού μέσου. Η 
απόσταση, σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες, ορίζεται σε 7,5 m. 

5. Ως μέγιστη ποσότητα πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου, μπορεί πρακτικά να 
θεωρηθεί η ποσότητα εκείνη της υγρής φάσης του υγραερίου που καταλαμβάνει το 82% του ολικού 
όγκου της δεξαμενής για περιεχόμενο προπάνιο και το 85% για περιεχόμενο μίγμα ή βουτάνιο.   

6. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με Κλιμάκιο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο πραγματοποίησε μετρήσεις της στάθμης 
θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία της δραστηριότητας, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού 
(ηχόμετρο - ντεσιμπελόμετρο). Η υπηρεσία μας (αδειοδοτουσα αρχή) αναμένει τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή μη του φορέα με την περιβαλλοντική 
δέσμευση υπ’ αριθ. Γ1 της απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και καθορισμού Πρότυπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων: Γ1. «Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 
1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 
εκπεμπόμενου στο περιβάλλον, μετρούμενο στα όρια του γηπέδου όπου βρίσκεται η δραστηριότητα 
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δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 dB, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (πίνακας 1) του Π.Δ. 
1180/81.)».    

7. Η μονάδα δεν διέθετε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου  ή εγκαταστάσεις θέρμανσης 
των χώρων εργασίας. 

8. Το βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων: α) της κατ’ όγκο περιεκτικότητας των καυσαερίων (τα οποία 
παράγονται κατά την καύση του υγραερίου στην ατμογεννήτρια) σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ή 
σε οξυγόνο (O2), β) του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach, γ) της θερμοκρασίας αερίων αποβλήτων 
στην έξοδο από την ατμογεννήτρια, πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 11294/1993 (ΦΕΚ 264 
Β’/15-4-1993). Οι μετρήσεις λαμβάνονται  μία φορά ανά βάρδια από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία 
της ατμογεννήτριας, ο οποίος ορίζεται από τον φορέα της δραστηριότητας. με τη χρήση των 
οργάνων και συσκευών μετρήσεων της παραγρ 1 του άρθρου 4 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. Οι παραπάνω 
μετρήσεις καταγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο και υπογράφονται από τον υπεύθυνο λειτουργίας 
ανά βάρδια. Στο ίδιο βιβλίο σημειώνονται οι χρονολογίες όπου πραγματοποιείται ο καθαρισμός των 
αγωγών καπναερίων (εστία, αυλοί, καπνοχετοί μέχρι την καπνοδόχο) και της καπνοδόχου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.   

9. Η δραστηριότητα δεν πραγματοποιεί στεγνό καθάρισμα, δεν κάνει χρήση οργανικών διαλυτών και 
άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης 11641/1942 (ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών 
ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαιρα. 

10. Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης και τα υγρά απόβλητα της 
παραγωγικής διαδικασίας, διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., σύμφωνα και με 
τις βεβαιώσεις του χωρίου 1.5 της παρούσας. 

 
 Συμπερασματικά, ο φορέας της δραστηριότητας τηρούσε κατά την ημερομηνία ελέγχου τους όρους 
άδειας εγκατάστασης, με την επισήμανση της θεώρησης του βιβλίου καταγραφής των μετρήσεων που 
αναφέρονται στο χωρίο 8 της παρούσης και επίσης προσκόμισης του αποδεικτικού καταβολής αμοιβής 
μηχανικού για την επίβλεψη εκτέλεσης της μηχανολογικής εγκατάστασης. Η υπηρεσία μας αναμένει τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων της στάθμης θορύβου, που πραγματοποιήθηκαν από το Κλιμάκιο της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή μη του φορέα με την περιβαλλοντική δέσμευση υπ’ αριθ. Γ1 της απόφασης 
χορήγησης άδειας εγκατάστασης. Η παρούσα κοινοποιείται στο Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης 
Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ) 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: 
 
Αλέξανδρος Μπαλής 
Γεωλόγος ΠΕ/Α’ 
 
 
Γεώργιος Μαρτζούκος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 
 

Αλέξανδρος Μπαλής 
Γεωλόγος ΠΕ/Α’ 

  
 


