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Συνεδρίαση 17η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 120/2021 

Σήμερα 7/7/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του” (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 (ΦΕΚ  2879/τ. 
Β’/2-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
547901/1-7-2021 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα την 1/7/2021, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους 
Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 3ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 
δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. 
Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.. 
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα έξι (86) 
παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
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Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βαθιώτης Αθανάσιος, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κόκκαλης 
Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Μελάς Σταύρος, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-
Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, 
Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχος Γεώργιος, Βλάχου Γεωργία, 
Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), 
Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κεχρής Ιωάννης, Κοροβέσης Στυλιανός, 
Κοσμίδη Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), 
Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη 
Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Ρασσιάς (Ρώμας) 
Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Τατάγια 
Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τουλγαρίδης 
Κωνσταντίνος, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:  
Αλεξίου Ελισσάβετ, Πρωτούλης Ιωάννης, Τσίχλη Μαριάνα. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 500741/17-6-2021 εισήγηση της 
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Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»[όπως 
τροποποιήθηκε από τον 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020)]. 

2. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» [όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 
156/Α/2014), τον Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014), τον Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 
143/Α/2015), τον N. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) και τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ 
136/Α/2016)]. 

3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.» [Όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), 
την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) και τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013)]. 

4. Το Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – 
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» [όπως τροποποιήθηκε από την Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)]. 

5. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/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» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α/2010) και Υ.Α. 
9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β/2007)]. 

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

7. Την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/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» 

8. Την Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ 4326/Β/2016) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2015». 

9. Την Υ.Α. οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 
(ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». 

10. Την Υ.Α. 48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/2012) “Προδιαγραφές περιεχομένου 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του 
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Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)” 

11. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για 
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» [όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4030/11, (249/Α/25.11.11) 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις»]. 

12. Την Κ.Υ.Α. Φ15/οικ.1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β/2006) «Λήψη μέτρων 
πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες» [όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (ΦΕΚ 977/Β/2009) και την 
Υ.Α. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 (ΦΕΚ 3284/Β/2014)]. 

13. Την Κ.Υ.Α 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [όπως 
τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)]. 

14. Την Κ.Υ.Α. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «περί καθορισμού τρόπου 
ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την Ε.Π.Ο.» [Όπως τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β/14.1.2014)]. 

15. Την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών 
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» [Όπως 
τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 56366/4351/2014, (ΦΕΚ 3339/Β/2014)]. 

16. Την Κ.Υ.Α. 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) «Μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύσης». 
17. Την Κ.Υ.Α. Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/1965) Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως 

λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε δια των υπ’ αριθμ. 
Γ1/17831/1971 (ΦΕΚ 986/Β/1971) και Γ4/1305/1974 (ΦΕΚ 801Β/1974) 
Υπουργικών Αποφάσεων. 

18. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 62742/2015 με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία 
γνωμοδότησης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 51855/2021 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου 
μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση 
ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.» από το Τμήμα Α / Δ/νση 
ΠΕΧΩ / Γενική Δ/νση Χωρ/κης και Περ/κης Πολιτικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής. 

20. Το με αριθμ. πρωτ. 351482/2021 με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης» από το Τμήμα 
Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών / Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού / Γενική Δ/νση 
Εσωτερικής Λειτουργίας / Περιφέρεια Αττικής. 

21. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 424244/2021 αίτημα χορήγησης Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 

22. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7012/2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων. 
23. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 483579/2021 έγγραφο με θέμα «Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 7012/2.62021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων», από την Δ/νση 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / Περιφέρεια Αττικής. 

 



5 

 

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων 
σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ 
ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., η οποία διαβιβάστηκε με το (19) 
σχετικό, για την έκφραση απόψεων μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία Περιβαλλοντικού και 
Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
 
Κύριος του Έργου: 
ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε. 
 
Αντικείμενο & Περιγραφή του έργου : 
 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε 
δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ 
ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας 
Αττικής. 
Μετά από έλεγχο του φακέλου της ΜΠΕ της δραστηριότητας εκμετάλλευση λατομείου 
μαρμάρων στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, 
η Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά για το εν θέματι έργο, καθώς : 

Η εταιρεία ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 
2.3. της ΜΠΕ, προτίθεται να εκμεταλλευτεί εκτός από το υπό μελέτη λατομείο 
μαρμάρων ΛΧ1 και άλλους 4 λατομικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή. Οι τέσσερεις Λατομικοί Χώροι (ΛΧ1, ΛΧ2, ΛΧ3 και ΛΧ4) είναι όμοροι 
ενώ ο πέμπτος (ΛΧ5) βρίσκεται πλησίον των ανωτέρω τεσσάρων Λατομικών 
Χώρων (περίπου στα 900m Ανατολικά του ΛΧ1). Επιπροσθέτως σύμφωνα τα 
αναφερόμενα στην ΜΠΕ, η λατομική δραστηριότητα στους χώρους αυτούς θα 
λαμβάνει χώρα παράλληλα.  
Ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης λειτουργίας τους θα υπάρξουν συνεργιστικές / 
αθροιστικές επιπτώσεις όσον αφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 
τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω η Δ/νση Περιβάλλοντος & 
Κλιματικής Αλλαγής έχει την άποψη ότι θα πρέπει να κατατεθεί Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα αφορά στο σύνολο των προς 
εκμετάλλευση Λατομικών Χώρων [(ΛΧ1 – ΛΧ5) με επισπεύδοντες ουσιαστικά τα 
ίδια φυσικά – νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως τυχών τμηματικών συμβάσεων 
παραχώρησης], έτσι ώστε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης για ενιαίο έργο με διακριτούς λατομικούς χώρους, όπως 
πραγματικά είναι, αποφεύγοντας την κατάτμηση του έργου, που στο σύνολο του 
ανήκει στην ανώτερη περιβαλλοντική κατηγορία Α1. 
 
Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε στο Σώμα να 
γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της αναφερομένης ΜΠΕ αναφέροντας τα εξής: 
 
«Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε 
δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφάνειας 244 περίπου στρεμμάτων στη θέση ΒΑΘΕΙΑ 
ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ,  στο Δήμο Διονύσου. 
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Η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται εντός δασικής περιοχής που έχει κηρυχθεί τρεις 
φορές αναδασωτέα μετά από αντίστοιχες πυρκαγιές, καθώς και εντός του καταφυγίου 
άγριας ζωής του Δημόσιου δάσους Ραπεντώσας. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος 
χώρος ευρίσκεται στην πίσω πλευρά του όρους Πεντέλη και ένα τμήμα του αποτελείται 
από το ανενεργό από το 2006 λατομείο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ».  
Όπως αναφέρεται σε εισήγηση του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ, από το 2008  η περιοχή χαρακτηρίζεται 
ιδιαίτερα ευαίσθητη από περιβαλλοντικής άποψης και η αποκατάσταση του τοπίου 
θεωρείται επιβεβλημένη. Τα τελευταία λατομεία κλείνουν οριστικά το 2006. Επισημαίνεται 
επίσης, ότι ο τότε Οργανισμός Αθήνας, άμεσα το 2008, αποφάσισε πρόγραμμα 
ανάπλασης, ειδικά για τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ», η έκταση των οποίων αποτελεί 
σήμερα κατά ένα μεγάλο μέρος τον επίμαχο λατομικό χώρο ΛΧ1. 
Από τον έλεγχο του φακέλου της ΜΠΕ της συγκεκριμένης δραστηριότητας από την 
υπηρεσία μας, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, προέκυψε ότι : 

Η εταιρεία ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 
2.3. της ΜΠΕ, προτίθεται να εκμεταλλευτεί εκτός από το υπό μελέτη λατομείο 
μαρμάρων ΛΧ1 και άλλους 4 λατομικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή. Οι τέσσερεις Λατομικοί Χώροι (ΛΧ1, ΛΧ2, ΛΧ3 και ΛΧ4) είναι όμοροι 
ενώ ο πέμπτος (ΛΧ5) βρίσκεται πλησίον των ανωτέρω τεσσάρων Λατομικών 
Χώρων (περίπου στα 900m Ανατολικά του ΛΧ1). Επιπροσθέτως σύμφωνα τα 
αναφερόμενα στην ΜΠΕ, η λατομική δραστηριότητα στους χώρους αυτούς θα 
λαμβάνει χώρα παράλληλα.  
Ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης λειτουργίας τους θα υπάρξουν συνεργιστικές 
/ αθροιστικές επιπτώσεις όσον αφορά στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι θα 
πρέπει να κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία θα αφορά 
στο σύνολο των προς εκμετάλλευση Λατομικών Χώρων [(ΛΧ1 – ΛΧ5) με 
επισπεύδοντες ουσιαστικά τα ίδια φυσικά – νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως 
τυχών τμηματικών συμβάσεων παραχώρησης], έτσι ώστε να ακολουθηθεί η όλη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ενιαίο έργο με διακριτούς 
λατομικούς χώρους, όπως πραγματικά είναι, αποφεύγοντας την κατάτμηση του 
έργου, που στο σύνολο του ανήκει στην ανώτερη περιβαλλοντική κατηγορία Α1 
και όχι στην Α2 ,όπως επιδιώκεται με την υπό παρουσίαση ΜΠΕ που αφορά 
μόνο τον ΛΧ1 
Επίσης,είναι τόσο μικρό το ποσοστό αποληψιμότητας μαρμάρου (5%) για το 
χώρο ΛΧ1 και ακόμη μικρότερο για τους υπόλοιπους ΛΧ και κατ΄ επέκταση η 
σχέση ποσοτήτων μαρμάρου και αδρανών υλικών, τόσο δυσμενής (20πλάσια 
και σε απόλυτους αριθμούς 180.000 μ3 και 3.370.000 μ3, αντίστοιχα και μάλιστα 
μόνον όσον αφορά το ΛΧ1), που βάσιμα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών στην καρδιά του 
Πεντελικού όρους και όχι για εξόρυξη μαρμάρων και άρα σε λανθασμένη 
κατάταξη της δραστηριότητας, γεγονός που αντίκειται στο λατομικό νόμο Ν. 
4512/2018. 

Ο Δήμος Διονύσου με την ΟΜΟΦΩΝΗ Απόφαση 41/2021 του Δ.Σ.γνωμοδοτεί 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την εν λόγω ΜΠΕ εκδίδοντας ταυτόχρονα αντίστοιχο ψήφισμα. 
Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής προτείνει να γίνει δεκτή η εισήγηση αρνητικής 
γνωμοδότησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και να κινηθεί άμεσα 
η διαδικασία τροποποίησης του Διατάγματος προστασίας του Πεντελικού, ώστε να 
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οδηγήσει στη κατάργηση των λατομικών ζωνών,αφού όλα τα παλαιά λατομεία της 
Πεντέλης είναι ανενεργά για πολλά παραπάνω χρόνια από αυτά που ορίζει ο λατομικός 
νόμος.» 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων του Περιφερειάρχη Αττικής, του Δημάρχου Διονύσου, 
της Δημάρχου Πεντέλης, του προέδρου του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και 
Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), των επικεφαλής και των ειδικών αγορητών των 
παρατάξεων καθώς και των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το λόγο επί του 
θέματος ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε προς ψήφιση την αρνητική 
εισήγηση του κ. Παπαδάκη και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής επί της εξεταζομένης ΜΠΕ. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη:  
▪ την υπ’ αριθμ. 41/2021 απόφαση και το σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Διονύσου, το αντίστοιχο έντυπο Δ11 και τις συμπληρωματικές 
παρατηρήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου, 

▪ την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής και την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη  

 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της 

δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση 
εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε. 
Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., 
διότι, όπως προκύπτει από τη ΜΠΕ (Κεφ. 2.3), η εταιρεία προτίθεται να εκμεταλλευτεί 
εκτός από το υπό μελέτη λατομείο μαρμάρων ΛΧ1 και άλλους 4 λατομικούς χώρους οι 
οποίοι βρίσκονται στην ίδια περιοχή (ΛΧ1, ΛΧ2, ΛΧ3 και ΛΧ4) οι οποίοι είναι όμοροι 
καθώς και ένα πέμπτο (ΛΧ5) ο οποίος βρίσκεται πλησίον των ανωτέρω τεσσάρων 
Λατομικών Χώρων (περίπου στα 900m Ανατολικά του ΛΧ1) και η λατομική 
δραστηριότητα στους χώρους αυτούς θα λαμβάνει χώρα παράλληλα, με αποτέλεσμα να 
εγείρονται έντονες ανησυχίες όσον αφορά στις συνεργιστικές/αθροιστικές επιπτώσεις 
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία 
θα αφορά στο σύνολο των προς εκμετάλλευση Λατομικών Χώρων [(ΛΧ1 – ΛΧ5) με 
επισπεύδοντες ουσιαστικά τα ίδια φυσικά – νομικά πρόσωπα και ανεξαρτήτως τυχών 
τμηματικών συμβάσεων παραχώρησης], έτσι ώστε να ακολουθηθεί η όλη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για ενιαίο έργο με διακριτούς λατομικούς χώρους, όπως 
πραγματικά είναι, αποφεύγοντας την κατάτμηση του έργου, που στο σύνολο του ανήκει 
στην ανώτερη περιβαλλοντική κατηγορία Α1 και όχι στην Α2 ,όπως επιδιώκεται με την 
υπό παρουσίαση ΜΠΕ που αφορά μόνο τον ΛΧ1. 
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Επιπρόσθετα, καθώς το ποσοστό αποληψιμότητας μαρμάρου (5%) είναι τόσο μικρό 
για το χώρο ΛΧ1 και ακόμη μικρότερο για τους υπόλοιπους ΛΧ και κατ΄ επέκταση η 
σχέση ποσοτήτων μαρμάρου και αδρανών υλικών, τόσο δυσμενής (20πλάσια και σε 
απόλυτους αριθμούς 180.000 m3 και 3.370.000 m3, αντίστοιχα και μάλιστα μόνον όσον 
αφορά το ΛΧ1), προκύπτει το συμπέρασμα ότι πρόκειται για εκμετάλλευση λατομείων 
αδρανών υλικών στην καρδιά του Πεντελικού όρους και όχι για εξόρυξη μαρμάρων και 
άρα για λανθασμένη κατάταξη της δραστηριότητας, γεγονός που αντίκειται στο λατομικό 
νόμο Ν. 4512/2018. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητο να κινηθεί άμεσα η διαδικασία τροποποίησης του 
Διατάγματος προστασίας του Πεντελικού, ώστε να οδηγήσει στη κατάργηση των 
λατομικών ζωνών, αφού όλα τα παλαιά λατομεία της Πεντέλης είναι ανενεργά για 
πολλά παραπάνω χρόνια από αυτά που ορίζει ο λατομικός νόμος. 

 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ε. 
Αποστολόπουλος. 
 

 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


