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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΟΨΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
      
      

`Οµβρια και υγρά απόβλητα του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών (∆ΑΑ) 
       

Στον Συνήγορο του Πολίτη (ΣτΠ) περιήλθε το έτος 2004 αναφορά, µε την οποία 
πολίτης διαµαρτυρόταν για παράνοµη διοχέτευση υγρών αποβλήτων και όµβριων 
υδάτων, προερχόµενων από τους χώρους του ∆ΑΑ, σε αγρούς, αµπέλια και λοιπούς 
αποδέκτες εκτός του ∆ΑΑ, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος για τη δηµόσια 
υγεία και το περιβάλλον. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε στις αρχές του 2007, µετά από 
καλή συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του Αερολιµένα και αφού 
εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν οι µελέτες για την επεξεργασία και διάθεση των υγρών 
και βιοµηχανικών αποβλήτων. Οι σχετικές κατασκευές βρίσκονται στο στάδιο 
ολοκλήρωσης. 

Ειδικότερα, 

 

1. ∆εν υπήρχε Μελέτη Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Υγρών Αποβλήτων, 
µολονότι η σχετική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικού Τύπου Αποβλήτων 
του ∆ΑΑ λειτουργούσε ήδη αρκετά χρόνια. Ο ΣτΠ ζήτησε την εκπόνηση 
και έγκριση µελέτης. Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η σχετική µελέτη. 

2. Τα επεξεργασµένα απόβλητα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αστικού 
Τύπου Αποβλήτων του ∆ΑΑ βρίσκονταν συστηµατικά από τον Απρίλιο του 
2001 εκτός θεσµοθετηµένων ορίων όσον αφορά το άζωτο (N) και το 
φώσφορο (P). Ο ΣτΠ ζήτησε την εκπόνηση και έγκριση της παραπάνω 
µελέτης απονιτροποίησης και αποφωσφόρωσης, όπως επίσης και την 
κατασκευή της αντίστοιχης Μονάδας. Η µεν µελέτη εκπονήθηκε και 
εγκρίθηκε, ενώ η Μονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας κατασκευάστηκε 
και λειτουργεί µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

3. ∆εν υπήρχε Μονάδα Προεπεξεργασίας των Βιοµηχανικών Αποβλήτων της 
Τεχνικής Βάσης της Ολυµπιακής Αεροπορίας, παρότι υπήρχε σχετικός όρος 
στη σύµβαση. Μέρος των τοξικών υγρών αποβλήτων από τα συνεργεία, τα 
οποία περιέχουν βαρέα µέταλλα (π.χ. εξασθενές χρώµιο) και πετρελαιοειδή 
και ενδεχοµένως άλλες επικίνδυνες ουσίες, (π.χ. κυανιούχα, φαινόλες κ.λπ.) 
διαπιστώθηκε ότι οδηγούνταν  σε εσχαρωτά κανάλια και από εκεί  σε 
δεξαµενές προσωρινής αποθήκευσης, εντός της εγκατάστασης. Τµήµα των 
αποβλήτων αυτών διοχετευόταν χωρίς καµία επεξεργασία στη Μονάδα 

 1



Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ∆ΑΑ και άλλο τµήµα δηλώθηκε ότι 
οδηγείται µέσω βυτιοφόρων στη Μονάδα Επεξεργασίας Βοθρολυµάτων, στη 
Μεταµόρφωση. Ο ΣτΠ ζήτησε την εκπόνηση µελέτης και την κατασκευή 
της αντίστοιχης Μονάδας επεξεργασίας των παραπάνω αποβλήτων. 
Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε η µελέτη και η Μονάδα κατασκευάστηκε και 
λειτουργεί µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Η διακοπή της απευθείας 
τροφοδοσίας των παραπάνω τοξικών αποβλήτων στην Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Αστικού Τύπου Αποβλήτων του ∆ΑΑ, εκτός των άλλων, 
βελτίωσε και  λειτουργικά προβλήµατα της τελευταίας Μονάδας (π.χ. 
µακροχρόνια διόγκωση ιλύος) συντελώντας στην πολύ καλή διαύγεια 
των επεξεργασµένων αποβλήτων αυτής. 

4. ∆εν υπήρχε επαρκές δίκτυο διάθεσης, µέσω επιφανειακής άρδευσης, των 
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων εντός του ∆ΑΑ µε αποτέλεσµα αυτά να 
οδηγούνται, τουλάχιστον τον χειµώνα, εκτός του Αεροδροµίου 
κατακλύζοντας παρακείµενους αγρούς και αµπέλια. Ζητήθηκε η εκπόνηση 
µελέτης δικτύου επιφανειακής άρδευσης των αποβλήτων του 
αεροδροµίου και η κατασκευή του παραπάνω δικτύου. Εκπονήθηκε και 
εγκρίθηκε η µελέτη και έχει ήδη κατασκευαστεί το µεγαλύτερο µέρος 
του δικτύου. 

5. ∆εν υπάρχει εγκεκριµένος αποδέκτης των επεξεργασµένων οµβρίων υδάτων 
του ∆ΑΑ, τα οποία εξέρχονται από τη Νότια Πύλη αυτού. Έτσι,  έως και 
σήµερα, οδηγούνται σε παρακείµενους αγρούς και αµπέλια και τελικά στον 
ποταµό Ερασίνο, η κοίτη του οποίου δεν επαρκεί για την παροχέτευσή τους. 
Εκπονείται σχετική αντιπληµµυρική µελέτη από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

6. ∆εν υπάρχει εγκεκριµένος αποδέκτης των οµβρίων υδάτων του ∆ΑΑ, τα 
οποία εξέρχονται από τη Βόρεια Πύλη αυτού. Έτσι,  έως και σήµερα, 
οδηγούνται σε παρακείµενους αγρούς και αµπέλια, τα οποία κατακλύζουν και 
καταστρέφουν. Ο ΣτΠ ζήτησε την εκπόνηση αντιπληµµυρικής µελέτης 
από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απαντήθηκε στον ΣτΠ, ότι το πρόβληµα είναι 
υπαρκτό, όµως δεν υπάρχουν προς το παρόν οι σχετικοί οικονοµικοί 
πόροι. 
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