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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 40η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 461/2017 

Σήμερα 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
οικ. 261042/15-12-2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και των υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ. 262081/18-12-2017 και οικ. 263127/19-12-2017 συμπληρώσεων
αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 15-12-2017, στις 18-12-2017 και 19-12-
2017 αντίστοιχα, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 13ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 
«Λειτουργία του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης». 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο ογδόντα ενός (81) παρόντων Περιφερειακών 
Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και απόντες στη 
συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος 
Γεώργιος, Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
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Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, 
Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, 
Αποστολάκη Ευαγγελία, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βασιλάκη Άννα, Βασιλοπούλου 
Κυριακούλα (Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός 
Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δήμου 
Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θανοπούλου Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη 
(Καίτη), Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, 
Κορδής Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κουκά Μαρίνα, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη 
Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, 
Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, 
Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη 
Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, 
Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός 
Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, 
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος -
Αθανάσιος,  Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσαβαλιά Παρασκευή 
(Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου -
Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.  
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Γούλας Απόστολος, Δημοπούλου Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(Νάσος), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Λαμπρίδου Μαρία, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), 
Μαντούβαλος Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Παπαδημητρίου –
Τσάτσου Άννα – Θεοδώρα, Ροκοφύλλου Άννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το 
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 156401/17/06-12-2017 εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
                  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/29-12-2016) 

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 
(ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

4. Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α / 21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

5. Την υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471Β΄/10-8-2016) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» 

6. Την Υ.Α Οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων   και τρόπου ενημέρωσης του κοινού στη δημόσια διαβούλευση 
κατά τη περιβαλλοντική      αδειοδοτηση  

7. Την υπ’αρ. Αριθμ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β΄.27-1-2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της με αρ. 1958/2012 απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής….» 

8. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών». 

9. Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

10. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

11. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

12. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ 
«σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 
91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ 
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» 
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13. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .» 

14. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις». 

15. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.-Ανακύκλωση». 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». 

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30800/5-7-2017 διαβίβαση του  Υ.ΠΕ.Ν φακέλου μετά 
συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, 
Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων  

 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (17) σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου: “Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης”. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία του έργου: “Στάδιο Γ. 
Καραϊσκάκης”. 
 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η μελέτη για την συνέχιση της λειτουργίας του 
γηπέδου ποδοσφαίρου «Γ. Καραϊσκάκης».  

Το στάδιο (μετά την καθαίρεση του υφιστάμενου κατάσταση σταδίου) άρχισε να 
κατασκευάζεται  τον Ιούνιο του 2003 και παραδόθηκε στις 30-06-2004.  

Πρόκειται για γήπεδο ορθογωνικής κάτοψης διάστασης 200x160 m². Σε όλη του την 
έκταση των κερκίδων του γηπέδου καλύπτεται με στέγαστρο υπό μορφή προβόλου 
37.15 m. 

Το στάδιο διαθέτει 40 σουίτες επισήμων (χωρητικότητας 472 θέσεων), 200 θέσεις 
δημοσιογράφων, αίθουσα Τύπου 130 θέσεων, 4 αποδυτήρια, προθερμαντήριο, 
αίθουσες για τηλεοπτικά στούντιο, αίθουσα ελέγχου ντόπινγκ, μουσείο του 
Ολυμπιακού, εστιατόρια, καφέ, γυμναστήριο, 34 θύρες με 82 περιστροφικές 
εισόδους, ενσωματωμένο ανιχνευτή μετάλλων, εκδοτήρια εισιτηρίων, κυκλικές 
ράμπες και ανελκυστήρες, υπερυψωμένο επίπεδο προσπέλασης στις κερκίδες, 
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στέγαστρο, αποτελούμενο από 75 λευκά πλαίσια, με ενσωματωμένο φωτισμό 
προδιαγραφών UEFA, πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες, σύνδεση με ράμπα 
μήκους 60 μ. με τον σταθμό Νέου Φαλήρου του Μετρό, χώρους καταστημάτων 
έκτασης 6.500 τ.μ, χώρους για 2 VIP εστιατόρια 1.000 τ.μ κάτω από τις σουίτες, 
σαλόνι-μπαρ VIP, Champions Club, χώρους για 11 αναψυκτήρια, χώρους 
στάθμευσης για 1.665 αυτοκίνητα, 24 μονάδες υγιεινής (και για άτομα με ειδικές 
ανάγκες). Ο χρόνος εκκένωσης των κερκίδων υπολογίζεται στα 7 λεπτά. 

Το στάδιο Καραϊσκάκη ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (που διατηρεί την 
κυριότητα), η χρήση του όμως παραχωρήθηκε το 2003 μέσω της ΓΓΑ στον 
ερασιτέχνη Ολυμπιακό ΣΦΠ για 49 χρόνια (άρθρο 46 του Ν.3130/2003). 

1.3  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

1.3.1 Θέση 

Το γήπεδο ποδοσφαίρου «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» χωρητικότητας 35.000 θεατών, 
βρίσκεται στο νότιο παραλιακό τμήμα του πολεοδομικού ιστού του λεκανοπεδίου της 
Αθήνας, πλησίον των ακτών του Φαληρικού Όρμου συνολικής επιφάνειας 
75.248,78μ2.  Ειδικότερα η έκταση, στην οποία βρίσκεται το στάδιο, οριοθετείται:  

 δυτικά, στο νότιο τμήμα από την μάντρα του εργοστασίου “Γαβριήλ”, και στο 
βόρειο τμήμα από την οδό Ν. Κατσουλάκου 

 βόρεια, από την οδό Σοφιανοπούλου, 
 ανατολικά από την οδό Καραολή Δημητρίου 
 νότια, από την οδό Δαβάκη-Πίνδου όπου βρίσκεται και ο Σταθμός Νέου 

Φαλήρου του Η.Σ.Α.Π. 
 

Τα υπό μελέτη έργα χωροθετούνται εκτός:  
 Προστατευόμενων περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 

2000. 
 Δασών και δασικών περιοχών σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. 
 Περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης  
 Περιοχών προστασίας της φύσης 
 Εθνικού ή περιφερειακού πάρκου 
 Θεσμοθετημένων περιοχών ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής 

σημασίας. 
 

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Πειραιά Νομού Αττικής.  
 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 
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Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου δίνονται στον πίνακα 1.3.3-1 που 
ακολουθεί 

 
 

Πίνακας 1.3.3-1: Γεωγραφικές συντεταγμένες του έργου 
 

Σημείο Χ Υ 
Α 470.077,32     4.199.671,70 
Β 470.225,57     4.199.771,61 
Γ 470.239,40     4.199.774,85 
Δ 470.318,05     4.199.827,91 
Ε 470.329,16     4.199.826,68 
Ζ 470.335,86     4.199.817,62 
Η 470.338,91     4.199.804,03 
Θ 470.345,74     4.199.805,57 
Ι 470.379,74     4.199.772,22 
Κ 470.408,42     4.199.755,83 
Λ 470.435,69     4.199.731,99 
Μ 470.446,60     4.199.708,11 
Ν 470.453,77     4.199.680,68 
Ξ 470.496,59     4.199.588,57 
Ο 470.497,78     4.199.580,64 
Π 470.493,70     4.199.574,31 
Ρ 470.422,06     4.199.520,73 
Σ 470.319,45     4.199.474,58 
Τ 470.234,37     4.199.661,48 
Υ 470.112,12     4.199.577,28 
Φ 470.072,87     4.199.656,97 
Χ 470.072,57     4.199.664,36 
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1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) το έργο 
ανήκει στην 6η ομάδα «Τουριστικές εγκαταστάσεις κι έργα αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής», Πρώτη κατηγορία και υποκατηγορία 1η 

(Α1), καθώς αποτελεί αθλητική εγκατάσταση με κερκίδες και συνολικό αριθμό θέσεων 
> 20.000 (α/α 16), με αδειοδοτούσα αρχή την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).    
 

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Κύριος το έργου: ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.  
δ.τ. «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης» Α.Ε.,  
(Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Ιωάννης Χρυσικόπουλος 
και Βασίλειος Βασιλειάδης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Τηλ:210 4800916,917, Φαξ:210 4800930 E-mail: 
info@karaiskaki.gr 
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1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 
Απόφαση Ανάθεσης: 
 

Με την από 11/10/2016, ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Συμβούλου και την από 11/01/2017 τροποποίηση αυτής, 
η «Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης» Α.Ε ανέθεσε την εκπόνηση 
της ΜΠΕ για τη λειτουργία του σταδίου Γ. Καραϊσκάκης 
στην εταιρεία «Γ. Νικολακόπουλος- Ε. Μιχαηλίδου και 
Συνεργάτες Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο ENVISTA 
 
 

Ανάδοχος Σύμβασης: «ENVISTA - Γ. Νικολακόπουλος- Ε. Μιχαηλίδου και 
Συνεργάτες Ε.Ε.» 
Βασ. Αμαλίας 2, 14561 Κηφισιά 
τηλ. 210-6233989, Fax. 210-6233976 
Email address: envista@envista.gr, http://www.envista.gr 

 
Ομάδα Εκπόνησης ΜΠΕ: 

 Ε. Μιχαηλίδου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, M.Sc. Διαχείριση Περιβάλλοντος 
 Γ. Νικολακόπουλος - Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Οικολογίας 
 Βλάχου Σοφία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc. Μηχανικός 

Περιβάλλοντος 
 Θεόδωρος Μυλωνάς, Γεωλόγος, Πληροφορικός, Τεχνολόγος Μηχανικός 

Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος. 
 Δρ. Γεώργιος Μικρούδης, Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Περιβαλλοντική 

Μηχανική. 
 Νικόλαος Μικρούδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc.  
 Αθηνά Πάλλη, Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός. 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Βασικά στοιχεία του έργου 
 
Το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου Γ. Καραισκάκης χωρητικότητας 35.000 θεατών 
χωροθετήθηκε στη διαθέσιμη έκταση (75,2στρ.), μετά την καθαίρεση του υφιστάμενου 
γηπέδου το οποίο βρισκόταν σε ερειπώδη κατάσταση. Το νέο στάδιο 
κατασκευάστηκε με τον κύριο άξονα του αγωνιστικού χώρου προσανατολισμένο, με 
απόκλιση μόλις 90 (προς δυσμάς), από Νότο προς Βορά. Έχει ορθογωνική κάτοψη 
διαστάσεων 200x160μ. Πρόκειται για ένα νέο υπερσύγχρονο καθαρά ποδοσφαιρικό 
γήπεδο, οι θέσεις του οποίου είναι πλήρως στεγασµένες.   
 
Τόσο ο σχεδιασμός της «γεωμετρίας» του νέου γηπέδου όσο και η χωροθέτηση επί 
μέρους λειτουργιών – χρήσεων βασίζονται στις προδιαγραφές FIFA/UEFA και των 
συναφών Ελληνικών Κανονισμών (π.χ. Πυροπροστασίας, Κτιριοδομικός κλπ). Το 
νέο γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης διαθέτει περιμετρικό δακτύλιο στο ισόγειο που 
διασφαλίζει ικανοποιητικό έλεγχο ασφαλούς διακίνησης πλήθους (crowd control 
circulation).  
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2.2 Στοιχεία φάσεων κατασκευής και λειτουργίας 
  
2.2.1 Ιστορική εξέλιξη έργου 
 
Το στάδιο Καραϊσκάκη στην αρχική του μορφή είχε χτιστεί ως ποδηλατοδρόμιο για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 σε έκταση που ανήκε στην εταιρία των 
σιδηροδρόμων Σ.Α.Π. Α.Ε. (πρόγονος των Η.Σ.Α.Π.) και παραχωρήθηκε δωρεάν 
στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (νυν Ε.Ο.Ε.). Το "Ποδηλατοδρόμιο" άρχισε να 
χρησιμοποιείται κυρίως σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο τη δεκαετία του 1920. Η φορά του 
αγωνιστικού χώρου (με την περιβόητη καρβουνόσκονη) ήταν βορράς-νότος, με τα 
τέρματα να βρίσκονται προς την πλευρά της οδού Πειραιώς και της θάλασσας. 
 
Το γήπεδο ανακαινίστηκε πλήρως τη δεκαετία του 1960, παίρνοντας τη μορφή 
σταδίου με στίβο. Ο αγωνιστικός χώρος έγινε κάθετος προς τον παλιό (ανατολή-
δύση), με τα τέρματα να βλέπουν προς την Καστέλλα και το Φάληρο. Από εκείνη την 
εποχή άλλαξε και η ονομασία του προς τιμήν του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που 
σκοτώθηκε στο Φάληρο κατά τον Αγώνα του '21. Το στάδιο διατήρησε αυτή τη μορφή 
μέχρι και το 2003, έχοντας όμως περιπέσει πλέον σε εγκατάλειψη. 
 
Το 2003 και ειδικότερα με το άρθρο 46 του Ν.3130/2003, λόγω των αναγκών 
διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων,  η διοίκηση και διαχείριση του σταδίου 
μεταφέρθηκε για 50έτη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η ΓΓΑ με τη σειρά της 
παραχώρησε υπό όρους τη χρήση, διοίκηση και διαχείριση του σταδίου στον 
Ολυμπιακό (Αθλητικό Σωματείο ΟΣΦΠ) για 49 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
παραχωρησιούχος θα αναλάμβανε την ανακατασκευή του σταδίου με δικές του 
δαπάνες.  
 
Έτσι τον Μάιο του 2003 πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση του παλιού σταδίου και τον 
Ιούνιο του 2003 άρχισε η κατασκευή του νέου γηπέδου η οποία ολοκληρώθηκε και 
παραδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2004. Το στάδιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά τη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ως τόπος διεξαγωγής 
αναμετρήσεων στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού τουρνουά. Σήμερα χρησιμοποιείται 
για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων του Ολυμπιακού και κατά διαστήματα και 
για άλλες εκδηλώσεις (συναυλίες, κλπ). 
 
Φάση κατασκευής 
Το νέο στάδιο Καραϊσκάκη, άρχισε να κατασκευάζεται τον Ιούνιο του 2003 (η 
κατεδάφιση του παλιού γηπέδου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2003) και παραδόθηκε 
την 30η Ιουνίου 2004. Όσο αφορά στον σχεδιασμό του γηπέδου έχει δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση στην κατασκευή του αγωνιστικού χώρου. Επιπλέον έχει γίνει ειδική μελέτη 
για την κατασκευή της οροφής έτσι ώστε να αποδίδει την καλύτερη δυνατή ακουστική 
και παράλληλα τον σωστό φωτισμό. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι παρά την 
αρχική πρόβλεψη για συνολικό κόστος κατασκευής 60 εκ. ευρώ, τελικώς 
επενδύθηκαν επιπλέον 2 εκ. ευρώ με σκοπό να βελτιωθεί τόσο το επίπεδο ασφαλείας 
του γηπέδου όσο και γενικότερο το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
φιλάθλους. 
 
Φάση λειτουργίας 
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Το στάδιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της 
Αθήνας, ως τόπος διεξαγωγής αναμετρήσεων στα πλαίσια του ποδοσφαιρικού 
τουρνουά. Στο στάδιο έχουν επίσης πραγματοποιηθεί σημαντικά μουσικά δρώμενα 
και άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών 
αγώνων και κατά διαστήματα και άλλων εκδηλώσεων (συναυλίες, κλπ) 
 
Ο σχεδιασµός της γεωµετρίας του και η λειτουργικότητα του, υπερκαλύπτουν τις 
διεθνείς προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για τη διεξαγωγή και 
την παρακολούθηση ενός αγώνα. Η φυσιογνωµία του έργου είναι συµβατή µε τα 
χαρακτηριστικά της θέσης του στο Φαληρικό Όρµο. Κυρίαρχα στοιχεία της 
αποτελούν τo µέταλλο.  
 
Το πλήθος µέσω 20 κλιµακοστασίων, µιας ράµπας (από το ισόγειο) και µιας γέφυρας 
(απευθείας από το σταθµό του ΗΣΑΠ), ανέρχεται στο βασικό επίπεδο κίνησης και 
εισόδου στο κοίλο. 
 
Στα τρία τελευταία επίπεδα του κτιρίου, στη Δυτική πλευρά, χωροθετούνται το VIP 
LOUNGE, το εστιατόριο, το Champions Club, 40 σουίτες, οι χώροι τηλεοπτικής 
κάλυψης και σχολιαστών και το control room του γηπέδου. 
 
Διαµορφώνονται 34 θύρες εισόδου (µε αρίθµηση 1 έως 35, χωρίς το νούµερο 13) 
προς τις κερκίδες, όπου υπάρχουν 33.334 θέσεις. Στο γήπεδο υπάρχουν χώροι 
υγιεινής (24 µονάδες), και αναψυκτήρια (12 µονάδες), για την άµεση εξυπηρέτηση 
του κοινού. Χώροι υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες διαµορφώνονται στο ισόγειο, 
δίπλα στις ράµπες, προσβάσεις ΑΜΕΑ (2 µονάδες), και στο βασικό επίπεδο κίνησης. 
Τέλος στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται καταστήματα έκτασης, 2 VIP εστιατόρια 
κάτω από τις σουίτες, σαλόνι-μπαρ VIP, Champions Club και αναψυκτήρια.  
 
Για την σύνδεση του έργου με το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής  και τη 
χωροθέτηση των απαιτούμενων προσβάσεων εκπονήθηκε και εγκρίθηκε 
κυκλοφοριακή μελέτη. Στα πλαίσια της κυκλοφοριακής μελέτης καθορίστηκαν επίσης 
οι δημιουργούμενες είσοδοι / έξοδοι (πύλες) από και προς τους χώρους στάθμευσης, 
καθώς και η δυναμικότητα των χώρων στάθμευσης. Έτσι από την αρχική μελέτη 
προτάθηκαν 4 parking συνολικής δυναμικότητας 1130 θέσεων τα οποία 
χωροθετούνται στη βόρεια και δυτική πλευρά του σταδίου. Σημειώνεται ότι ο αριθμός 
των θέσεων στάθμευσης είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του της παραγράφου 
5.α, του άρθρου 46 του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76Α/2003). Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις στάθμευσης που συμπεριλήφθηκαν στην ΜΠΕ, 
καθώς και οι τελικά οι υλοποιημένες θέσεις.  
 

Χώρος στάθμευσης Θέσεις από ΜΠΕ  
Υλοποιημένες 

θέσεις  
Ρ1 843 843 
Ρ2 229 700 
Ρ3 32 32 
Ρ4 26 90 

Σύνολο 1.130 1.665 
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Σημειώνεται ότι οι θέσεις που προβλέφτηκαν αρχικά στο χώρο 2 έχουν μεταφερθεί. 
Ειδικότερα κατά την διεξαγωγή αγώνων ενοικιάζεται τμήμα του οικοπέδου δυτικά του 
σταδίου και νότια του χώρου 1, με χωρητικότητα 700 θέσεων στάθμευσης. Έτσι 
κατά τις ημέρες αθλητικών γεγονότων οι παρεχόμενες θέσεις στάθμευσης 
ανέρχονται συνολικά σε 1.665, ήτοι 535 θέσεις περισσότερες από την πρόβλεψη 
του Ν. 3130/2003. 
 
3. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 

στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος 
 Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

 Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων…»  

  Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

 Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού : 

 ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού>> 

 Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) 
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .» 

 Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

 Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
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Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

 Επικίνδυνα απόβλητα: Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − 
Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την  Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», την  ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 
(παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, 
όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

 

 Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται 
για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ)  ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

δ)  ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε)  ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

 Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια εκπομπής 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους ρύπους της 
παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 
του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

 Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
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οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί απόπ την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών 
στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των 
προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» 
όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  

 Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

 Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης 
με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών 
αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των Οδηγιών 
2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα 
παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης 
Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το 
παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

 Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία 
καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

 Aπόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 
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4. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

4.1  Γενικές ρυθμίσεις 
α) Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη 
για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ). 
β) Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών 
που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην 
περιβαλλοντική αρχή. 
γ) Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 
48963 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-2012). 
δ) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
ε) Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν 
της ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, 
ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως 
σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν 
επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
 

4.2 Φάση λειτουργίας 
i) Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας.  

Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για την 
εξοικονόμηση/ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, 
καύσιμα). 
 

ii) Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων  
 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β 1909), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή 
του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Η συλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων μπαταριών καθώς 
και η διάθεσή τους σε αρμόδιους διαχειριστές γίνεται από την εταιρία 
που έχει αναλάβει τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του σταδίου αν 
κατέχει τη σχετική άδεια διαχείρισης τέτοιου είδους αποβλήτων. 

 Οι χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες από τις εγκαταστάσεις να συλλέγονται σε 
αποθηκευτικό χώρο και να παραδίδονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 
στην εταιρία «Φωτοκύκλωση» ή αντίστοιχη αδειοδοτημένη εταιρία ,. 
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 Κάθε είδους απορρίμματα και απόβλητα που προκύπτουν, κατά την 
καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων – εστιατορίων και των 
γραφείων διοίκησης θα συλλέγονται άμεσα και θα απομακρύνονται από 
το χώρο του σταδίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάθεσή τους 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Να ληφθεί μέριμνα για τα λύματα του προσωπικού σύμφωνα με τις 
κείμενες υγειονομικές διατάξεις. 

 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των 
παραγόμενων σκουπιδιών από τους χρήστες του έργου, μετά την 
διεξαγωγή αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων.  

 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως 
επίσης και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή 
λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, χρησιμοποιημένα 
λάδια) κατά τη λειτουργία του έργου. Ειδικότερα: 
 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ΠΔ 82/25.02.2004 
(ΦΕΚ64Α), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40Β) και καθορίστηκαν 
μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 Η διάθεση τοξικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και 
εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των 
Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976» (ΦΕΚ665Β), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
iii) Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
 Να εξεταστεί, με ευθύνη του Κύριου του έργου, η μεταφορά της Θύρας 

7 στην απέναντι πλευρά του σταδίου για να αποφευχθεί με τον τρόπο 
αυτό, έστω και η οποιαδηποτε όχληση από τον θόρυβο του πλήθους 
στους περιοίκους από τη λειτουργία του σταδίου (διεξαγωγή αγώνων. 

 Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  

 
iv) Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και 

πανίδα. 
Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.  
 

v) Περιορισμός επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο. 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη χρήση 
των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης κατά τη διάρκεια των αγώνων, 
προτείνεται η επαρκής αστυνόμευση της περιοχής τις ημέρες και ώρες των 
αγώνων με σκοπό την αποτροπή του παράνομου παρκαρίσματος, την 
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αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών 
διακίνησης πυροσβεστικών ή ασθενοφόρων οχημάτων σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. 
.  

vi) Λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.  
 Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία 

των κοινωφελών δικτύων της περιοχής. 
 Στον χώρο του γηπέδου να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή 

λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού.  
 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων 
 Ο κύριος του έργου ανάδοχος οφείλει vα ορίσει ειδικό συνεργάτη ως 

«σύμβουλο περιβάλλοντος», ο οποίος θα έχει ως αποκλειστική μέριμνα 
την αδιάλειπτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

 Με ευθύνη του «συμβούλου περιβάλλοντος» θα συνταχθεί και θα 
τηρείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ετήσια Έκθεση Εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών Όρων, Ετήσια Έκθεση παραγωγού Αποβλήτων ανά 
έτος κ.ο.κ. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται 
στην ΜΠΕ που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος 
του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν 
από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις 
βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
γνωμοδοτεί υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας Μ.Π.Ε 
 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: 

«Λειτουργία του Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης», σύμφωνα με τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και 
την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτά 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
και  έχουν ως εξής: 

 
A. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος, 
στάθμης θορύβου και δονήσεων και ποιότητας περιβάλλοντος:  
 

 Στερεά απόβλητα: ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/03) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός 
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Διαχείρισης.» Στο Παράρτημα ΙΒ, της εν λόγω ΚΥΑ, περιλαμβάνεται ο 
αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (απόφαση 2001/118/ΕΚ). Οι 
κωδικοί αποβλήτων που σημειώνονται με αστερίσκο αντιστοιχούν σε εν δυνάμει 
επικίνδυνα απόβλητα. 

 Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά: ΠΔ 116/04 (ΠΔ 81/Α/04) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων…»  

  Μεταχειρισμένα ελαστικά: ΠΔ 109/04 (ΠΔ 75/Α/04) «Μέτρα και όροι για την 
εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείρισή τους». 

 Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές: ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /28-09-2010 
(ΦΕΚ1625/Β/11-10-2010)  «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  

 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού : 

 ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 80/Α/04) <<Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού>> 

 Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) 
«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .» 

 Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 

 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια (ΑΛΕ): ΠΔ 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/04) «Μέτρα, όροι 
και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» 

 Υγρά απόβλητα: ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων 
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) και την με ΥΓ 179182/79 Απόφαση 
Νομαρχών Αττικής (ΦΕΚ 582/Β/79). Η υπ. αρ. Ε1 β/221/1965 (Β' 138) Υγειονομική 
Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Π/17831/7.12.1971 (Β'986), Γ4/1305/2.8.1974 (Β'801) 
και Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30.9.2008 (Β' 2089) 

 Επικίνδυνα απόβλητα: Το Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος 
− Εναρμόνιση με  την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την  Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.», την  ΚΥΑ 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30-06-2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 
(παρ. Β) και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Η. Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) “Μέτρα, 
όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με 
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τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
604Β/97) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων”. 

 

 Διαχείριση και προστασία των υδάτων:  

α) ΥΑ Α5/2280/1983: περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται 
για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις» 

β)  Ν3199/03 (ΦΕΚ280/Α/09-12-2003) περί της «Προστασίας και διαχείρισης 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28η Οκτωβρίου 2000» 

γ) ΠΔ51/2007(ΦΕΚ54/Α/8-03-2007) περί «Καθορισμού, Μέτρων και 
Διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση 
του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
2000» 

δ) ΚΥΑ46399/4352/1986 (ΦΕΚ438/Β/3-7-1986) περί της «Απαιτούμενης 
ποιότητας των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα κλπ)» 

ε) ΥΑ οικ38295/07 (ΦΕΚ/Β/630/26-04-2007) περί «Ποιότητας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης» 

 Αέρια απόβλητα (σκόνη, ρύποι κλπ): Για τα αέρια απόβλητα τα όρια 
εκπομπής αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ.1180/81 καθώς και μετρήσεις για τους 
ρύπους της παραγράφου αυτής, γίνονται με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 2 του Π.Δ.1180/81 (ΦΕΚ 293/81). 

 Θόρυβος: Όσον αφορά στο θόρυβο των μηχανημάτων ισχύουν τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις: 

α) Υπ. Απ. 2640/270 (ΦΕΚ 689/Β΄/18-08-78) «Περί της χρήσεως 
κατασιγασμένων αεροσφυρών», 

β) Υπ. Απ. 560206/1613 (ΦΕΚ 570/Β΄/9-9-86) «Προσδιορισμός της ηχητικής 
εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ και85/405/ΕΟΚ.», 

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β΄/18-7-88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την 
οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων αεροσυμπιεστών, των 
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης 
σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την ΥΑ 
10399/91 (ΦΕΚ359/Β/91), 

δ) Υπ. Απ. 765 (ΦΕΚ 81/Β΄/21-2-91) «Καθορισμός των οριακών τιμών 
στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των 
προωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» 
όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ.Υ.Α. 11481/523/97 (Φ.Ε.Κ. 295Β/97). 
Για την λειτουργία της εγκατάστασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
1180/ΦΕΚ 293 Α/1981.  
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 Δομικά μηχανήματα εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει η ΚΥΑ 
37393/202 (ΦΕΚ 1418/Β΄/01-10-2003), θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από 
πλευράς εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτήν 
(9272/471/2007).  

 Αέριοι ρύποι οχημάτων: ΚΥΑ:37353/2375 (ΦΕΚ543/Β/2007): «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και 
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», 
καθώς και των Οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που 
τροποποιεί τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI της Οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 
2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα Ι της Οδηγίας 
2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της Οδηγίας 2005/78/ΕΚ.» 

 Ρυπαντικά φορτία στην ατμόσφαιρα: 

α) Π.Υ.Σ. 99/10-7-1987 (ΦΕΚ 135/Α/87), 

β) Π.Υ.Σ. 25/18-3-1988 (ΦΕΚ 52/Α/88) 

γ) Π.Υ.Σ. 34/30-05-2002 (ΦΕΚ 125/Α/02), 

δ) ΚΥΑ με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 (Β' 488), με την οποία 
καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ. 

ε) ΚΥΑ με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 (Β' 920), με την οποία 
καθορίζονται τιμές - στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του 
αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των 
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

 Aπόβλητα Υλικών Καθαιρέσεων: ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 
(ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν4030/12. 

 

Β. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την 
ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Β.1 Γενικές ρυθμίσεις 
α) Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη 
για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που 
επιβάλλονται με την απόφαση (ΑΕΠΟ). 
β) Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την 
παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών 
που τίθενται με την απόφαση (ΑΕΠΟ), και να γνωστοποιήσει το όνομά του στην 
περιβαλλοντική αρχή. 
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γ) Ο φορέας του έργου υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 
48963 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-2012). 
δ) Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 
ε) Τυχόν αλλαγές που δύνανται να επέλθουν στο σχεδιασμό (σε σχέση με αυτόν 
της ΜΠΕ) λόγω των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ενότητας, 
ενσωματώνονται στο έργο ή δραστηριότητα γενικώς χωρίς περαιτέρω διαδικασία 
τροποποίησης ΑΕΠΟ, εκτός εάν αυτό επιβληθεί ρητώς για ειδικές περιπτώσεις, όπως 
σοβαρές τροποποιήσεις που εκ των προτέρων διαφαίνεται ότι θα απαιτήσουν 
επανεκτίμηση και εκ νέου αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. 
 
Β.2 Φάση λειτουργίας 

i) Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας.  
Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για την εξοικονόμηση/ορθολογική 
χρήση των φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια, καύσιμα). 

 
ii) Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων  

 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων πραγματοποιείται  
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β 1909), όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 
2939/2001 (Α 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως 
εκάστοτε ισχύει, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές 
των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης. 

 Η συλλογή και απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων μπαταριών 
καθώς και η διάθεσή τους σε αρμόδιους διαχειριστές γίνεται από την 
εταιρία που έχει αναλάβει τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού του 
σταδίου αν κατέχει τη σχετική άδεια διαχείρισης τέτοιου είδους 
αποβλήτων. 

 Οι χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες από τις εγκαταστάσεις να συλλέγονται 
σε αποθηκευτικό χώρο και να παραδίδονται, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, στην εταιρία «Φωτοκύκλωση» ή αντίστοιχη αδειοδοτημένη 
εταιρία ,. 

 Κάθε είδους απορρίμματα και απόβλητα που προκύπτουν, κατά την 
καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων – εστιατορίων και των 
γραφείων διοίκησης να συλλέγονται άμεσα και να απομακρύνονται από 
το χώρο του σταδίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάθεσή 
τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 Να ληφθεί μέριμνα για τα λύματα του προσωπικού σύμφωνα με τις 
κείμενες υγειονομικές διατάξεις. 
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 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των 
παραγόμενων σκουπιδιών από τους χρήστες του έργου, μετά την 
διεξαγωγή αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων.  

 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών όπως 
επίσης και του εδάφους, από κάθε είδους απορροές (π.χ. αιωρήματα ή 
λάσπες) και μη-βιοδιασπώμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά, 
χρησιμοποιημένα λάδια) κατά τη λειτουργία του έργου. Ειδικότερα: 
 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ΠΔ 82/25.02.2004 
(ΦΕΚ64Α), με το οποίο αντικαταστάθηκε η 98012/2001/1996 ΚΥΑ 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40Β) και καθορίστηκαν 
μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. 

 Η διάθεση τοξικών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ 72751/3054/22.10.85 «Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και 
εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε 
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των 
Συμβουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976» (ΦΕΚ665Β), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
iii) Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
 Να εξεταστεί, με ευθύνη του Κύριου του έργου, η μεταφορά της Θύρας 

7 στην απέναντι πλευρά του σταδίου για να αποφευχθεί με τον τρόπο 
αυτό, έστω και η οποιαδήποτε όχληση από τον θόρυβο του πλήθους 
στους περιοίκους από τη λειτουργία του σταδίου (διεξαγωγή αγώνων. 

 Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  

 
iv) Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και 

πανίδα. 
Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.  
 

v) Περιορισμός επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο. 
Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη μη χρήση 
των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης κατά τη διάρκεια των αγώνων, 
προτείνεται η επαρκής αστυνόμευση της περιοχής τις ημέρες και ώρες των 
αγώνων με σκοπό την αποτροπή του παράνομου παρκαρίσματος, την 
αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών 
διακίνησης πυροσβεστικών ή ασθενοφόρων οχημάτων σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. 
.  

vi) Λοιπά θέματα που αφορούν στην φάση λειτουργίας.  
 Κατά τη λειτουργία του έργου να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία 

των κοινωφελών δικτύων της περιοχής. 
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 Στον χώρο του γηπέδου να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή 
λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού.  

 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή των έργων. 
 Ο κύριος του έργου ανάδοχος οφείλει vα ορίσει ειδικό συνεργάτη ως 

«σύμβουλο περιβάλλοντος», ο οποίος θα έχει ως αποκλειστική μέριμνα 
την αδιάλειπτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων. 

 Με ευθύνη του «συμβούλου περιβάλλοντος» να συνταχθεί και να 
τηρείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ετήσια Έκθεση 
Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων, Ετήσια Έκθεση παραγωγού 
Αποβλήτων ανά έτος κ.ο.κ. 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που 
περιγράφονται στην αναφερόμενη ΜΠΕ, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. Το κόστος 
του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν 
από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις 
βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. 
Αδαμόπουλος.  
 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. 
Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης, Α. Βασιλάκη, Αικ. Θανοπούλου Μ. Κουκά, 
Φ. Νικολιδάκη, Ζ. Ράικου.  
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
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