
∆ιάθεση υγρών αµφιβόλου ποιότητας από τις εγκαταστάσεις του 
Ιππόδροµου Μαρκόπουλου στο ρέµα του Αγίου Γεωργίου 

 
Σύνοψη διαµεσολάβησης 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του (ν. 

3094/2003) διερεύνησε αναφορά (υπ’ αρ.πρωτ.8151/2005), σχετικά µε τη 
ρύπανση του ρέµατος του Αγίου Γεωργίου στην Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής 
από διάθεση υγρών, αµφιβόλου ποιότητας, από τις εγκαταστάσεις του 
Ιππόδροµου Μαρκόπουλου. 

1) ∆ιαπιστώσεις  

Κατά την έρευνα της αναφοράς προέκυψαν τα εξής:  

• Υπάρχουν λιµνάζοντα ύδατα µέσα και γύρω από τα όρια των 
εγκαταστάσεων του «Ολυµπιακού Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου 
Ιπποδρόµου Αθηνών». 

• Το έργο έχει κατασκευαστεί εντός της λεκάνης απορροής των ρεµάτων 
Αγ. Γεωργίου και Μαλέξη, µε αποτέλεσµα να έχει αποκοπεί η φυσική 
ροή των υδάτων και ταυτόχρονα αυτά να έχουν επιφορτιστεί, από τους 
αγωγούς απαγωγής των οµβρίων υδάτων της περιοχής του έργου. 
Επισηµαίνεται ότι η φυσική ροή των ανωτέρω ρεµάτων προς το ρέµα 
Ερασίνου µε τελική εκροή στη θάλασσα, λόγω παλαιότερων 
παρεµβάσεων, έχει διακοπεί. Επίσης σηµειώνεται ότι δεν έχουν έως 
σήµερα διευθετηθεί τα ρέµατα αυτά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό 
µε την υλοποίηση µεγάλης εµβέλειας τεχνικών έργων στην ευρύτερη 
περιοχή (π.χ. Αττική Οδός, Αεροδρόµιο Σπάτων κ.λ.π.) έχει ως 
αποτέλεσµα, όπως έχει επισηµανθεί από τους συναρµόδιους φορείς,  
να σηµειώνονται πληµµυρικά φαινόµενα, τα οποία θα συνεχίσουν να 
επιβαρύνουν την περιοχή µέχρι την υλοποίηση των απαιτούµενων 
αντιπληµµυρικών έργων.  

• ∆εν έχουν τηρηθεί οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι (όσον αφορά 
τη διαχείριση της κοπριάς (στρωµνής) αλόγων) του «Ολυµπιακού 
Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου Ιππόδροµου Αθηνών».Συγκεκριµένα, 
δεν έχει κατασκευαστεί η προβλεπόµενη µονάδα επεξεργασίας-
διαχείρισης της στρωµνής, η δε διαχείριση (µεταφορά κα διάθεση) της 
στρωµνής ανατίθεται αναρµοδίως σε τρίτη εταιρεία. Αν και έχει 
ξεκινήσει κάποια προεργασία, η υπέρβαση των περιβαλλοντικών όρων 
υφίσταται ακόµη.  

• Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του «Ολυµπιακού 
Ιππικού Κέντρου» και του «Νέου Ιπποδρόµου Αθηνών» έχουν λήξει 
την 28-8-2006.  

• Εκκρεµεί από 21-6-2007 η επανεξέταση για την ανανέωση της άδειας 
διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων της µονάδας βιολογικού 
καθαρισµού. 

• ∆εν τηρούνται σαφείς και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης, 
σταθεροποίησης και διάθεσης της ιλύος από την εγκατάσταση 



επεξεργασίας λυµάτων, αφού δε γίνεται δειγµατοληψία της λάσπης για 
βαρέα µέταλλα, ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί σχετική µελέτη για την 
συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, αδρανοποίηση και διάθεση αυτής.   

• Από τα διαθέσιµα στοιχεία δεν προκύπτει συστηµατικός έλεγχος, µε 
λήψη και ανάλυση δειγµάτων, εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών, για 
τη διακρίβωση της ποιότητας των αποβλήτων. Ο µόνος έλεγχος που 
υφίσταται αφορά τα δελτία καταγραφής των αναλύσεων και 
πραγµατοποιείται από το φορέα λειτουργίας της µονάδας. Υφίσταται 
επίσης µακροσκοπικός έλεγχος δειγµάτων εισόδου και εξόδου των 
λυµάτων (από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και 
τη ∆/νση Υγείας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής) που, όπως επεσήµανε ο 
Συνήγορος του Πολίτη, µπορεί να δώσει µεν µια πρώτη εκτίµηση της 
λειτουργίας µιας εγκατάστασης επεξεργασίας, δεν αποτελεί όµως 
απόδειξη της σωστής λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας της 
διαδικασίας.  

2) Προτάσεις 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε:  

• Να προχωρήσει άµεσα η ολοκλήρωση των απαιτούµενων µελετών, της 
δηµοπράτησης και της κατασκευής των, αναγκαίων έργων διευθέτησης 
των ρεµάτων της περιοχής προκειµένου να υπάρξει αντιπληµµυρική 
προστασία της περιοχής και οριστική επίλυση του προβλήµατος,.  

• Να προχωρήσει άµεσα η διαδικασία αδειοδότησης των µονάδων 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία. 

• Να ολοκληρωθεί η επανεξέταση του τρόπου διάθεσης των 
επεξεργασµένων λυµάτων από τη µονάδα βιολογικού καθαρισµού.  

• Να συνταχθεί και να εγκριθεί σχετική µελέτη για την διαχείρισης της 
ιλύος που προέρχεται από το βιολογικό καθαρισµό επεξεργασίας 
λυµάτων.  

• Να εφοδιαστούν οι αρµόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, υπηρεσίες της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης) µε κατάλληλα εξοπλισµένα εργαστήρια που να 
διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη νοµοθεσία, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη και 
ανάλυση δειγµάτων, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί το µόνο 
τρόπο διαπίστωσης µόλυνσης ή µη µιας περιοχής.  

• Να ενηµερωθεί ο Συνήγορος του Πολίτη για την είσπραξη των 
διοικητικών κυρώσεων. 

3) ∆ιοικητική ανταπόκριση 

 Σε συνέχεια του µε αρ. πρωτ. 8151/05/4/5-8-2008 πορισµατικού εγγράφου 
του Συνηγόρου του Πολίτη:  

 
Α) Η ∆/νση Υδραυλικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε απάντησε ότι «...η 
χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου διευθέτησης του ρ. 



Ερασίνου έχει συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της 4ης 
Προγραµµατικής περιόδου 2007-2013...η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του οποίου προτίθεται να χρηµατοδοτήσει τις συµπληρωµατικές 
µελέτες, οι οποίες θα απαιτηθούν (µελέτη κόστους – οφέλους, σύνταξη 
τευχών δηµοπράτησης), ώστε το έργο να είναι ώριµο για δηµοπράτηση 
όταν ‘ανοίξει’ η χρηµατοδότηση της προαναφερόµενης προγραµµατικής 
περιόδου...». 

 
Β) Το Γραφείο Γυµναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων της 

Περιφέρειας Αττικής  απάντησε ότι χορηγήθηκε νέα άδεια, όσον αφορά 
στη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για 
αθλούµενους και αθλητές, µε την µε αρ. πρωτ. 15570/26510/18-9-2008 
απόφαση, ισχύος ενός έτους.   

 
Γ) Ο Νοµάρχης Ανατολικής  Αττικής επέβαλε διοικητική κύρωση στο 

Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο (Ο.Ι.Κ) και στον Οργανισµό ∆ιεξαγωγής 
Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο∆ΙΕ) Α.Ε. συνολικού ποσού 20.000 ευρώ 
«...για λιµνάζοντα νερά στη θέση βόρεια του χώρου που βρίσκονται οι 
στάβλοι του (Ο.Ι.Κ.)... και τρεχούµενα νερά βορειοανατολικά του χώρου 
που βρίσκεται ο λόφος του ελικοδρόµιου...το θέµα της  διαχείρισης της 
κοπριάς (στρωµνής αλόγων)» καθώς και για τη µη ανανέωση της 
άδειας διάθεσης των επεξεργασµένων αποβλήτων και λυµάτων. 

 
 
 
 
Οκτώβριος 2008 
Βοηθός Συνήγορος: Χ.Χατζή 
Χειριστής: Α. Μποσδογιάννη 
 


