
 Δ5        ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ                    
        ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ            

    ΑΕΠΟ

   Σελίδα    : 1   από  3

1. Διαδικασία 

(Παρακαλώ, σημειώστε με Χ το κατάλληλο τετράγωνο)  

1.1. Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

1.2. Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

2. Κριτήρια Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ 
(Παρακαλώ, επιλέξτε από το πτυσσόμενο παράθυρο)

2.Α. Τεχνική Περιγραφή Έργου ή  Δραστηριότητας 

2.Β. Περιγραφή των στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της 
ΑΕΠΟ

2.Γ. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν 
προκύψει από την εφαμογή του προγράμματος 
παρακολούθησης και ελέγχων 

2.Δ. Προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών λόγω 
αλλαγών στις νομοθετικές ρυθμίσεις 

2.Ε. Προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών βάσει 
των αποτελεσμάτων του προγράμματος  παρακολούθησης και 
ελέγχων 



Δ 5       ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ                     
    ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ            

   ΑΕΠΟ 

    Σελίδα   : 2   από 3

3. Κριτήρια Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ 

(Παρακαλώ, επιλέξτε από το πτυσσόμενο παράθυρο)

3.Α. Τεχνική περιγραφή Έργου ή  Δραστηριότητας 

3.Α1. Τεχνική Περιγραφή Αδειοδοτημένου

Έργου ή  Δραστηριότητας

3.Α2. Σκοπός και Τεχνική Περιγραφή

της Τροποποίησης του Αδειοδοτημένου
Έργου ή Δραστηριότητας

3.Α3. Τοπογραφικά Διαγράμματα με σαφή

ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων 

3.Β. Περιγραφή στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος που σχετίζονται με πιθανές επιπτώσεις 
της αιτούμενης τροποποίησης

3.Γ. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν 
προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος 
παρακολούθησης και ελέγχων

3.Δ. Εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων λόγω 
της αιτούμενης τροποποίησης

3.Ε. Περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων αποφυγής και 
αντιμέτώπιση των επιπτώσεων της αιτούμενης τροποποίησης

3.ΣΤ. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και 
εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής και 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αιτούμενης τροποποίησης

3.Η. Χάρτες και Σχέδια 

4. Ο φάκελος κρίνεται πλήρης ώστε να προωθηθεί για κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς; 

(Παρακαλώ, σημειώστε με Χ το κατάλληλο τετράγωνο)  

4.1.ΝΑΙ Αριθμός αντιτύπων που 
απαιτείται να υποβληθούν

4.1.1. Σε έντυπη μορφή 

4.1.2. Σε ψηφιακή μορφή 

4.2. ΟΧΙ 



 Δ5      ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ                      
        ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ           

   ΑΕΠΟ 

  Σελίδα    : 3  από  3

5. Αν όχι, αιτιολογήστε καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία 

Υπογραφή 
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   Σελίδα    : 
1
  από  
3
1. Διαδικασία 
(Παρακαλώ, σημειώστε με Χ το κατάλληλο τετράγωνο)  
1.1. Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
1.2. Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
2. Κριτήρια Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ 
(Παρακαλώ, επιλέξτε από το πτυσσόμενο παράθυρο)
2.Α. Τεχνική Περιγραφή Έργου ή  Δραστηριότητας 
2.Β. Περιγραφή των στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ
2.Γ. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων 
2.Δ. Προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών λόγω αλλαγών στις νομοθετικές ρυθμίσεις 
2.Ε. Προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος  παρακολούθησης και ελέγχων 
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3. Κριτήρια Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ 
(Παρακαλώ, επιλέξτε από το πτυσσόμενο παράθυρο)
3.Α. Τεχνική περιγραφή Έργου ή  Δραστηριότητας 
3.Α1. Τεχνική Περιγραφή Αδειοδοτημένου
Έργου ή  Δραστηριότητας
3.Α2. Σκοπός και Τεχνική Περιγραφή
της Τροποποίησης του Αδειοδοτημένου
Έργου ή Δραστηριότητας
3.Α3. Τοπογραφικά Διαγράμματα με σαφή
ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων 
3.Β. Περιγραφή στοιχείων φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος που σχετίζονται με πιθανές επιπτώσεις
της αιτούμενης τροποποίησης
3.Γ. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν
προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων
3.Δ. Εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων λόγω της αιτούμενης τροποποίησης
3.Ε. Περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων αποφυγής και  αντιμέτώπιση των επιπτώσεων της αιτούμενης τροποποίησης
3.ΣΤ. Προτεινόμενο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και  εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων αποφυγής και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της αιτούμενης τροποποίησης
3.Η. Χάρτες και Σχέδια 
4. Ο φάκελος κρίνεται πλήρης ώστε να προωθηθεί για κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς; 
(Παρακαλώ, σημειώστε με Χ το κατάλληλο τετράγωνο)  
4.1.ΝΑΙ 
Αριθμός αντιτύπων που απαιτείται να υποβληθούν
4.1.1. Σε έντυπη μορφή 
4.1.2. Σε ψηφιακή μορφή 
4.2. ΟΧΙ 
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5. Αν όχι, αιτιολογήστε καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία 
Υπογραφή 
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