
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

 ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Με την παρούσα σας υποβάλλω συνημμένα 
φάκελο Π.Ε μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά (ως πίνακα Συνημμένων) και 
παρακαλώ για την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. …………………………. απόφασης έγκρισης 
Π.Ο. για τη δραστηριότητα  
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
            Αθήνα _______________ 

Ο/Η   ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ 
 
 

ΟΝΟΜΑ:  
  

ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
 

  
  

Α.Φ.Μ.:  

  

Δ.Ο.Υ.:  

  
Οδός – Αριθμός:  

ΤΚ – Δήμος:  

  

Τηλέφωνα:  

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 

Συνημμένο  

Αντίτυπα 
(αριθμός) Πρωτότυπα 

Φωτοαντίγραφα 

ΑΠΛΑ ΕΠΙΚ/ΝΑ 

Τεχνική αναφορά  □ □ □ 

Άδεια Λειτουργίας  □ □ □ 

Υπεύθυνη δήλωση 
 ιδιοκτήτου 

 □ □ □ 

Υπεύθυνη δήλωση 
 μηχανικού  

 □ □ □ 

Άλλο (περιγραφή)  □ □ □ 
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ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο 
ίδιος το αντίγραφο απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, εξουσιοδοτώ για την 
παραλαβή του, τον/την: 
Επώνυμο: ………………………………….…..…………. 
Όνομα:……………………………………………………. 
Επωνυμία Εταιρείας:……..………………………..……. 
Αριθμός 
Ταυτότητας/Διαβατηρίου:…………..……….... 
Εκδούσα αρχή:..……………………………………….… 
Διεύθυνση (Οδός, αριθμός, Τ.Κ.):……………………… 
…………………………………………………………... 
Τηλέφωνο:…………………………………………….…. 

Ο/ Η αιτών/-ούσα 
 

Σφραγίδα Επιχείρησης  



 
  

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΌΡΩΝ 

 
Το παρόν περιγράφει τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής αίτησης ανανέωσης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) όπως ορίζει η υπ’ αρ.: 122859//2-2-2004 εγκύκλιος της Γενικής 
Δνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Φάκελος Ανανέωσης ΕΠΟ. Διάρθρωση Φακέλου. 
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Αίτηση. 
2. Τεχνική αναφορά. 
3. Δικαιολογητικά. 

Τεχνική Αναφορά. 
Η τεχνική αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Το είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
2. Τα στοιχεία του υπευθύνου (όνομα, τηλέφωνο, fax) 
3. Περιγραφή της μέχρι σήμερα εξέλιξης και λειτουργίας της δραστηριότητας / έργου με 

επικαιροποιημένα στοιχεία και ειδική αναφορά: 
i. στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρύπανσης ή αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος, 
ii. στη συμμόρφωση και τήρηση των ήδη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 

4. Συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει: 
i. στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, 
ii. στο καθεστώς προστασίας της περιοχής (πχ δίκτυο Natura, αρχαιολογικοί χώροι, 

κλπ), 
iii. στις χωροταξικές κατευθύνσεις . 

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. 
Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο της προς ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς και τυχόν 
συνοδών έργων. 

2. Αντίγραφο άλλων μετέπειτα περιβαλλοντικών εγκρίσεων που αφορούν εκσυγχρονισμό, 
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και τυχόν συνοδών 
έργων 

3. Άδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης. 
4.  Για επιχειρήσεις που στις υπό ανανέωση αποφάσεις υπάρχει όρος για την διάθεση των 

αποβλήτων λιπαντικών ελαίων ΑΛΕ ή κατεστραμμένους συσσωρευτές ή τυχόν άλλα 
επικίνδυνα απόβλητα,  στοιχεία που αποδεικνύουν την διάθεσή τους σε φορείς με άδεια 
διακίνησης επικινδύνων αποβλήτων 

5. Στις υπό ανανέωση αποφάσεις εάν υπάρχει όρος για τη διάθεση λυμάτων με έγκριση 
ΕΥΔΑΠ την σχετική έγκριση.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ή δραστηριότητας και του συντάκτη του φακέλου 
(εφόσον είναι τρίτο φυσικό ή  νομικό πρόσωπο) ότι  δεν έχουν επέλθει αλλαγές ή 
τροποποιήσεις στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής του 
έργου/δραστηριότητας, μέσω κανονιστικών διατάξεων, μετά την έκδοση του Ν. 3212 / 31-
12-03 (ΦΕΚ 308/Α) ή πρόσφατη βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Πολεοδομία 

7. Για επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα [επικίνδυνα (στερεά και υγρά) και μη 
επικίνδυνα στερεά απόβλητα], Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων σύμφωνα με την 
υπ. αρ. πρωτ. οικ. 149023/1799/30-03-2010  Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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