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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. 462/2017 

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 14ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Νέας Σμύρνης της 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ. 

 

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. 
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Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
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. 163582/17/06-12-2017 εισήγηση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει 
σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

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 



 4 

ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» 

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. 65182/3665/3-8-2017 διαβίβαση από το Τμήμα 
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/ Δ/νση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού / 
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αττικής. φακέλου μετά συνημμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, Χαρτών, Φωτογραφιών, Δορυφορικών Φωτογραφιών και Σχεδίων  

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
λειτουργία 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Νέας Σμύρνης της ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ. 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε λειτουργία και έχει χορηγηθεί η με αρ. 
πρωτ. 44981/36945/22.08.2013 Άδεια Λειτουργίας, όπως τροποποιήθηκε από το 
Πρακτικό Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων της 
08.02.2017. 
Στερείται όμως Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σκοπός της 
παρούσης ΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του Έργου και η έκδοση ΑΕΠΟ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011. 

1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Σταδίου Νέας 
Σμύρνης της 
Πανιώνιος ΓΣΣ» 
 

1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
To Στάδιο Νέας Σμύρνης γνωστό και ως Γήπεδο Πανιωνίου, κτίστηκε το 1939, 
επεκτάθηκε σε διάφορες περιόδους και ανακαινίστηκε το 2003. Βρίσκεται στη Νέα 
Σμύρνη, στην οδό Ιωάννου 
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Χρυσοστόμου 1, τέσσερα χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Αθήνας. Αποτελεί την 
έδρα του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης και ανήκει στο ερασιτεχνικό του 
τμήμα. Έχει χωρητικότητα 11.700 καθήμενων θεατών. 
Εκτός από τo γήπεδο ποδοσφαίρου που αγωνίζεται η ποδοσφαιρική ομάδα του 
συλλόγου, το 
στάδιο περιλαμβάνει: 

 εγκαταστάσεις στίβου, συγκεκριμένα 6 κουλουάρ με ταρτάν, βαλβίδες ρίψεων, 
αλμάτων και γυμναστήριο κάτω από τις κερκίδες 

 κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», όπου στεγάζονται τα τμήματα 
υποδομής των 
αθλοπαιδιών (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση και χειροσφαίριση 

 ανοιχτό κολυμβητήριο με 25άρα πισίνα για το τμήμα κολύμβησης 
 γυμναστήριο ενόργανης γυμναστικής σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα κάτω 

από τις 
κερκίδες 

 αίθουσα τροπαίων 
 αποδυτήρια 
 δημοσιογραφικά θεωρεία 
 γραφεία του ερασιτεχνικού τμήματος και της ΠΑΕ 
 γραφεία του Συνδέσμου Παλαιμάχων 
 γραφεία των Συνδέσμων φιλάθλων «Πάνθηρες» και «Λέσχη Φίλων 

Πανιωνίου» 
 δύο πωλητήρια αναμνηστικών του συλλόγου 
 καφενείο με θέα τον αγωνιστικό χώρο 
 ενοικιαζόμενοι χώροι καταστημάτων 

Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 29.064,84m2. 

1.3  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

1.3.1 Θέση 
Η περιοχή βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, 4,88 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αθηνών 
(πλατεία Ομονοίας) και 5,48 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά του Πειραιά 
(Δημοτικό Θέατρο). Το οικόπεδο, στο οποίο βρίσκεται η περιοχή Έργου, βρίσκεται 
εντός οικιστικού ιστού, εντός σχεδίου πόλεως και περιβάλλεται από τις οδούς Αγ. 
Ανδρέα, Ιωάννου Χρυσοστόμου & Θεμιστοκλή Σοφούλη. 
 
Οι νομοθετικά καθορισμένες χρήσεις γης στην άμεση και ευρύτερη περιοχή του 
Έργου ορίζονται από: 

 ΓΠΣ του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΦΕΚ 520/Δ/87). Στο εν λόγω ΓΠΣ το Έργο 
εμπίπτει σε περιοχή με χρήση Αθλητισμού. 

 Τους Όρους Δόμησης του Συγκροτήματος 
Η άμεση περιοχή μελέτης δεν εμπίπτει ούτε γειτνιάζει με περιοχή του δικτύου 
NATURA 2000 ή άλλη προστατευόμενη περιοχή, ούτε με αρχαιολογικό χώρο. 
 
Η περιοχή καλύπτεται από δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. 
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1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 
 
 
Είδος έργου:              Υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις Σταδίου Νέας 

Σμύρνης 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς:   ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. 
Θέση:               Μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέα, Ιωάννου  
                                                      Χρυσοστόμου & Θεμιστοκλή Σοφούλη στη Ν.  
                                                      Σμύρνη 
Διοικητική υπαγωγή:   Δήμος Νέας Σμύρνης, Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 

Αττικής 
Έκταση οικοπέδου – δόμηση:  29,06 στρ. περίπου συνολική επιφάνεια οικοπέδου 

(29.064,84τ.μ.). 
Πολεοδομικό καθεστώς:   Εντός Σχεδίου 
Οικ. Άδειες:     0915/2003 

 Δήλωση ένταξης Ν. 4178/2013 (α/α 3404289) 

1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου ή δραστηριότητας 
 
Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 29.064,84m2 και ορίζεται κεντροβαρικά από σημείο, 
οι συντεταγμένες του οποίου σε ΕΓΣΑ ’87 και WGS84 παρουσιάζονται στους Πίνακες 
1.3-1 &    1.3-2. Η περιοχή έργου παρουσιάζεται στο Χάρτη 3. 
 

Πίνακας 1.3-1: Κεντροβαρικές Συντεταγμένες περιοχής Έργου (ΕΓΣΑ 87) 
 

Σημείο Χ Υ 
Α 474317,956 4199271,468 

 
Πίνακας 1.3-2: Κεντροβαρικές Συντεταγμένες περιοχής Έργου (WGS84) 

 
Σημείο Ν Ε 

Α 37 o 56’ 36,74” 23o 42’ 33,85” 
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Χάρτης 3 

1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ 
Σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016, (ΦΕΚ 2471/Β/10.8.2016) περί 
«Τροποποίησης και κωδικοποίησης 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», το εξεταζόμενο έργο, 
κατατάσσεται ως ακολούθως: 
 
 Γήπεδο Πανιωνίου: 2η Υποκατηγορία της Κατηγορίας Α της 6ης 

Ομάδας Έργων 
(Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης,       κτΙριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής) με α/α 16 που αφορά ««Γήπεδα και 
αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοιχτά ή 
κλειστά)» με συνολικό αριθμός θεατών Θ= 11.700 
(είναι 5.000 ≤ Θ <20.000). 
 

 Συνοδές εγκαταστάσεις:  Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας Έργων 
(Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτηριακού τομέα, αθλητισμού και 
αναψυχής) με α/α 16 που αφορά ««Γήπεδα και 
αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοιχτά ή 
κλειστά)» με συνολικό αριθμός θεατών και 
επισκεπτών Θ= 500 (<5000). 

 
Συνολικός αριθμός θεατών Θ = 11.700+500 = 12.200 
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Συνεπώς, το Έργο εντάσσεται στην 2η Υποκατηγορία της Κατηγορίας Α και ως εκ 
τούτου, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή του Έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής. 

1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 Φορέας του το έργου: Επωνυμία : «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.» 

Αρμόδιος: κ. Μισαηλίδης Αριστόβουλοςς, 
Πρόεδρος 
Διεύθυνση: Ι. Χρυσοστόμου 1, 171 22, Νέα Σμύρνη 
Τηλέφωνο: 210 9343723 – 210 9339976 
Φαξ: 210 9323550 
Email: info@pgss.gr 
ΑΦΜ: 090036484 
ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης 
 

 

1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 
Μελετητής: Βουδούρης Νίκος, Μηχανικός Μεταλλείων - 

Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Κάτοχος Μελετητικού 
Πτυχίου Α’ Τάξης, Κατηγορίας 27. 
Τηλέφωνο: 210 9316484, 6936843077 
e-mail: voudourisn@yahoo.com 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Βασικά στοιχεία του έργου 
Tο Στάδιο Νέας Σμύρνης γνωστό και ως Γήπεδο Πανιωνίου, κτίστηκε το 1939, 
επεκτάθηκε σε διάφορες περιόδους και ανακαινίστηκε το 2003. Βρίσκεται στη Νέα 
Σμύρνη, στην οδό Ιωάννου Χρυσοστόμου 1, τέσσερα χιλιόμετρα νότια του κέντρου 
της Αθήνας. Αποτελεί την έδρα του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης και 
ανήκει στο ερασιτεχνικό του τμήμα. Έχει χωρητικότητα 11.700 καθήμενων θεατών. 
Τα κοινόχρηστα κτίρια και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, αφορούν στα 
ακόλουθα: 
1. Το χώρο του Σταδίου Νέας Σμύρνης (Γήπεδο Πανιωνίου), που περιλαμβάνει: 

 Γήπεδο ποδοσφαίρου 
 Εγκαταστάσεις στίβου, κουλουάρ με ταρτάν, βαλβίδες ρίψεων, αλμάτων και 

γυμναστήριο κάτω από τις κερκίδες 
 Γυμναστήριο ενόργανης γυμναστικής, εγκ/σεις Judo 
 Αποδυτήρια 
 Δημοσιογραφικά θεωρεία 
 Γραφεία του ερασιτεχνικού τμήματος και της ΠΑΕ 
 Γραφεία του Συνδέσμου Παλαιμάχων 
 Γραφεία των Συνδέσμων φιλάθλων «Πάνθηρες» και «Λέσχη Φίλων 

Πανιωνίου» 
 Πωλητήρια αναμνηστικών του συλλόγου 
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 Αίθουσα τροπαίων 
 Καφενείο - Αναψυκτήριο 
 Ενοικιαζόμενοι χώροι καταστημάτων. 
 Γήπεδο 5x5 

 
2. Το χώρο του Κλειστού γυμναστηρίου «Ανδρέας Βαρίκας», που περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες Εγκαταστάσεις: 
1. Κατάστημα αναμνηστικών ειδών και αποθήκη (Κτίριο Α) 
2. Ανοικτό κολυμβητήριο (Κτίριο Β) 
3. Εντευκτήριο – Σκακιστικό Τμήμα (Κτίριο Γ) 
4. Κλειστό γυμναστήριο (Κτίριο Δ) 
5. Κλειστό μικρό κολυμβητήριο (Κτίριο Ε) 
6. Κλειστό γήπεδο Μπάσκετ (Κτίριο Ζ) 
7. Κτίριο Μπάρ 
 
Το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 29.064,84m2.              
Τα εξεταζόμενο γήπεδο κατασκευάσθηκε 1939, ενώ για τα υπόλοιπα κτίσματα 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 0915/2003 οικοδομική άδεια και η υπ. αριθ. 3404289 Δήλωση 
υπαγωγής στο Ν.4178/13 , με την οποία τακτοποιήθηκαν τα αυθαίρετα κτίσματα. 
Μέχρι σήμερα το γήπεδο είναι εφοδιασμένο με την α.π. 44981/36945/22.08.2013 
Άδεια λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με ισχύ μέχρι 08-10-2017, 
σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο Ανοιχτό Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ - Γ.Σ.Σ., δεδομένου ότι σύμφωνα με το από 22-08-
2013 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων και 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα κρίθηκε 
κατάλληλο για τις κερκίδες 2, 3, 4, 5, 6, 7 και VIP επιτρεπόμενων 3.284 καθήμενων 
θεατών, ενώ για τις κερκίδες 1,8,9 και 10 δεν έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας και οι 
κερκίδες θα μείνουν κλειστές. 
Εντός των ορίων του γηπέδου δεν διέρχεται γραμμή υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή ρέμα. 
 Επίσης βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών ή αρχαιολογικών χώρων.  
Πρόκειται για υφιστάμενη εν λειτουργία εγκατάσταση που στερείται Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 
Ο Πανιώνιος ΓΣΣ απασχολεί 113 εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Το πλήθος 
των εργαζομένων ανά ειδικότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 
 
 

Ειδικότητα Πλήθος 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ 41 
Β.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1 
ΠΡΟΠ.ΤΕΡΜΑ 1 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 3 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 5 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 27 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 5 
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ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 2 
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ 3 
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ 3 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 4 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 15 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 113 

 
Επιπλέον και όσον αφορά στη λειτουργία των εγκαταστάσεων: 

 Το εξεταζόμενο Έργο υδροδοτείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 
  Η διάθεση των λυμάτων γίνεται με σύνδεση στο αποχετευτικό δίκτυο της 

ΕΥΔΑΠ. 
 Τα κτίρια καλύπτονται ενεργειακά από δίκτυο μέσης τάσης μέσω ιδιωτικού 

υποσταθμού υποβιβασμού τάσεως. Το δίκτυο εντός της ιδιοκτησίας, είναι 
υπογειοποιημένο μέχρι τον χώρο πινάκων της μέσης τάσης. 

 
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 
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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 
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 
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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 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, 
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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. 

 

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) Να εφοδιαστεί η ο φορεας με τις σχετικές άδειες λειτουργίας απαλλακτικά αυτων 
για τις επιμέρους δραστηριότητες (ανοικτό γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο 5χ5, κλειστό 
γήπεδο μπάσκετ, πισίνες 
στ)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.  

 Εξοικονόμηση νερού αστικής χρήσης μέσω εγκατάστασης συστημάτων 
και συσκευών περιορισμού της κατανάλωσης νερού. 

  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποτελεσματικής άρδευσης 
  Εγκαταστάσεις συνολικού ελέγχου διαρροής των σωληνώσεων. 

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 
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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, 
αντίστοιχη αδειοδοτημένη εταιρία ,. 

 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.  

 Τα λύματα της εγκατάστασης να οδηγούνται απευθείας στο αποχετευτικό 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  

 Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, χλοοτάπητας 
, μέρος των αποβλήτων εστιατορίου ) να διατίθενται για κομποστοποίηση. 

 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. 

 Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών του μαγειρείου 
της μονάδας και να διατίθενται αυτά σε κατάλληλες εταιρείες, με 
σκοπό την αναγέννηση και επαναχρησιμοποίηση τους. 
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iii) Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
 Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  
 Να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι 

μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται 2 φορές το χρόνο. Σε περίπτωση που οι 
φόρτοι και η σύνθεση κυκλοφορίας μεταβληθούν σημαντικά ως προς τις 
προβλέψεις της παρούσας μελέτης, θα πρέπει η ΜΠΕ να αναθεωρηθεί 
και να επανεκτιμηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης. 

 
iv) Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και 

πανίδα. 
 Oι υφιστάμενες φυτεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να 

προστατευθούν  και να ενισχυθούν. 
 

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. 
 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εγκατάστασης να παραμείνουν 

μορφολογικά προσαρμοσμένες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της 
περιοχής και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. 

 Στον χώρο του γηπέδου να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή 
λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού.  

 Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμενα των  παρακάτω: 
 Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης 

πυρκαγιάς και τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς. 
 Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και 

εξόδων κινδύνου. 
 Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, 

αναπτήρες, κλπ.) σε επικίνδυνους χώρους (π.χ. σε χώρους 
αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών, όπως στους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων, κλπ.). 
 Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των 

Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, για την 
πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 
 Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων 
αποθήκευσης. 
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 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου. 
 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 με την προϋπόθεση να 
εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας για το ανοιχτό γήπεδο που να περιλαμβάνει και τις 
υπόλοιπες κερκίδες που δεν έχουν αδειοδοτηθει καθώς και άδειες λειτουργίας για 
οποία συνοδά έργα (γήπεδα μπάσκετ, γήπεδο 5χ5, πισίνες κλπ)  προβλέπεται . 
 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη 
λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σταδίου Νέας Σμύρνης της 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ, με την προϋπόθεση να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας για το 
ανοιχτό γήπεδο που να περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες κερκίδες που δεν έχουν 
αδειοδοτηθει καθώς και άδειες λειτουργίας για οποία συνοδά έργα (γήπεδα μπάσκετ, 
γήπεδο 5χ5, πισίνες κλπ) προβλέπεται και σύμφωνα με τους όρους 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: 

 
Α. 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 
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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 
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 
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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 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 
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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) Να εφοδιαστεί η ο φορέας με τις σχετικές άδειες λειτουργίας απαλλακτικά αυτών 
για τις επιμέρους δραστηριότητες (ανοικτό γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο 5χ5, κλειστό 
γήπεδο μπάσκετ, πισίνες 
στ)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.  
 Εξοικονόμηση νερού αστικής χρήσης μέσω εγκατάστασης συστημάτων 

και συσκευών περιορισμού της κατανάλωσης νερού. 
  Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αποτελεσματικής άρδευσης 
  Εγκαταστάσεις συνολικού ελέγχου διαρροής των σωληνώσεων. 

ii) Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων  
 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να 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, να 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 να 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, 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 να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
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 Τα λύματα της εγκατάστασης να οδηγούνται απευθείας στο αποχετευτικό 
δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  

 Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (κλαδέματα, ξερά φύλλα, 
χλοοτάπητας, μέρος των αποβλήτων εστιατορίου ) να διατίθενται για 
κομποστοποίηση. 

 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. 

 Να γίνεται συλλογή των χρησιμοποιημένων λαδιών του μαγειρείου 
της μονάδας και να διατίθενται αυτά σε κατάλληλες εταιρείες, με 
σκοπό την αναγέννηση και επαναχρησιμοποίηση τους. 

 
iii) Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, δονήσεων, θορύβου και 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  
 Δεν απαιτούνται όροι, μέτρα και περιορισμοί για τον περιορισμό των 

επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  
 Να ληφθούν μέτρα παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου. Οι 

μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται 2 φορές το χρόνο. Σε περίπτωση που 
οι φόρτοι και η σύνθεση κυκλοφορίας μεταβληθούν σημαντικά ως προς 
τις προβλέψεις της αναφερόμενης μελέτης, θα πρέπει η ΜΠΕ να 
αναθεωρηθεί και να επανεκτιμηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης. 

 
iv) Περιορισμός επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, στη χλωρίδα και 

πανίδα. 
 Oι υφιστάμενες φυτεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να 

προστατευθούν  και να ενισχυθούν. 
 

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, 
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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. 
 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εγκατάστασης να παραμείνουν 

μορφολογικά προσαρμοσμένες στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον 
της περιοχής και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης. 

 Στον χώρο του γηπέδου να μη γίνονται συντηρήσεις μηχανημάτων ή 
λοιπού μηχανοκίνητου εξοπλισμού.  

 Λήψη  μέτρων  πυροπροστασίας και συγκεκριμένα των  παρακάτω: 
 Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία, με οδηγίες πρόληψης 

πυρκαγιάς και τρόπους δράσης του προσωπικού σε περίπτωση 
έναρξης πυρκαγιάς. 
 Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και 

εξόδων κινδύνου. 
 Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, 

αναπτήρες, κλπ.) σε επικίνδυνους χώρους (π.χ. σε χώρους 
αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών, όπως στους χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης των στερεών αποβλήτων, κλπ.). 
 Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των 

Η/Μ εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, για 
την πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 
 Επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων 
αποθήκευσης. 

 Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου. 
 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. 
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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. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 


