
  
 

   

   

   
   

   

   

   

   

ΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΖΖΖΟΟΟΜΜΜΑΑΑΣΣΣΤΤΤΕΕΕ   &&&   ΑΑΑΠΠΠΑΑΑΙΙΙΤΤΤΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ   
Να σταματήσει τώρα κάθε ενέργεια επαναλειτουργίας νέων 

λατομείων στο Πεντελικό όρος 
και 

Να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του, 
ώστε να τελειώνουμε για πάντα με κάθε είδους 

εκμεταλλεύσεις και επιχειρηματικά συμφέροντα σε βάρος 
μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μετά από πολυετή ανενεργή λατομική 
δραστηριότητα, ξαφνικά εκδόθηκαν 4 
τμηματικές άδειες λατομείων για τα 
επόμενα 44 χρόνια στην Πεντέλη. Ο 
Δήμος Διονύσου ενημερώθηκε κατόπιν 
εορτής μόνο και μόνο για να 
γνωμοδοτήσει αν οι έρευνες και η 
εκμετάλλευση θα έχουν ή όχι περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις: 
 Όταν σκαφτεί σε βάθος 110 μ. και 

καταστραφεί ολοσχερώς επιφάνεια 
1000 στρεμμάτων από την κορυφή του βουνού, μέχρι 267 μ. από τα σπίτια μας. 

 Όταν η σκόνη και ο θόρυβος απλωθούν, παντού στην περιοχή 
 Όταν διαταραχθεί ανεπανόρθωτα το κλίμα και το μικροκλίμα όλου του Δήμου 
 Όταν εκδιωχθούν τα ζώα και εξαφανιστούν τα φυτά  
 Όταν γεμίσουν φορτηγά οι στενοί και απαρχαιωμένοι δρόμοι της περιοχής 
 Όταν κατολισθήσεις, πλημμύρες και ατυχήματα γίνουν καθημερινά φαινόμενα 

 
Και αυτά τη στιγμή που: 
 Τα τελευταία λατομεία στην Πεντέλη έκλεισαν το 2006 και έπρεπε να γίνει ανάπλαση 

των χώρων με δενδροφυτεύσεις 
 Το Πεντελικό όρος προστατεύεται ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους από το 

Π.Δ. του 1988 
 Η Πεντέλη λόγω των συχνών πυρκαγιών έχει κηρυχθεί αναδασωτέα περιοχή 
 Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας 

προβλέπει την προστασία και την 
ανάδειξη του τοπίου του Πεντελικού 
όρους 

 Η Πεντέλη είναι καταφύγιο άγριας 
ζωής με σπάνια είδη ζώων και 
πάνω από 1100 είδη φυτών που 
ευδοκιμούν μόνο εκεί 

 Η νέα λατομική περιοχή γειτνιάζει 
με τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού 
του Βωμού Διονύσου, μοναδικού 
μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς 

 Το Πεντελικό είναι βασικός πνεύμονας ζωής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο της 
Αττικής 

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ: 
 Συγκροτήσαμε Νομοτεχνική & Διαπαρατα-

ξιακή Επιτροπή Αγώνα.  
 Επιδιώξαμε και κατατέθηκαν μέχρι τώρα 

από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης 
επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. 

 Προχωράμε σε συνεχείς παρεμβάσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλα 
τα επίπεδα της Διοίκησης, της Κυβέρνησης 
και των Κομμάτων 

 Ήρθαμε σε επαφή με περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα 
 Οργανώνουμε κοινή συνέντευξη Τύπου Δημάρχων, νομικές παρεμβάσεις με πρώτη την 

προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κινητοποιήσεις κατοίκων, φορέων κ.λπ. 

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 
 Άμεση ανάκληση των αδειών για τις 

λατομικές έρευνες. 
 Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγ-

ματος Προστασίας της Πεντέλης και δια 
παντός κατάργηση των παλιών λατομικών 
ζωνών. 

 Άμεση και ουσιαστική ανάπλαση των 
ανενεργών λατομείων του Πεντελικού με γενναία αναδάσωση και με τη δημιουργία 
περιπατητικών διαδρομών, αναρριχητικού κέντρου και χώρων αναψυχής, αθλητισμού, 
πολιτισμού και ανάδειξης της ιστορίας της περιοχής, όπως πρόσφατα υποσχέθηκε 
Υπουργός της Κυβέρνησης σε επιτόπια επίσκεψή του. 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ: 
ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΜΕ ώστε η Κυβέρνηση και η 
Περιφέρεια να σταματήσουν το περιβαλ-
λοντικό έγκλημα στο Πεντελικό Όρος  
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για να μη γίνει το βουνό 
μας βορά στο βωμό του κέρδους των 
επιχειρήσεων βρίσκοντας απέναντι τους: 
 Όλους τους κατοίκους του Δήμου μας, 

συσπειρωμένους. 
 Την ανθρώπινη αλυσίδα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου. 

ΣΣΣτττααα   σσσκκκοοοτττεεειιινννάάά   σσσηηημμμεεείίίααα   φφφυυυτττρρρώώώνννεεειιι    σσσεεε   
εεεκκκααατττοοοννντττάάάδδδεεεςςς    ηηη   VVVeeerrrooonnniiicccaaa   ggglllaaauuu cccaaa    

ΗΗΗ   πππεεεττταααλλλοοούύύδδδααα   GGGooonnneeepppttteeerrryyyxxx   fffaaarrr iiinnnooosssaaa   μμμεεε   
τττααα   φφφτττεεερρράάά   ππποοουυυ   μμμοοοιιιάάάζζζοοουυυννν   μμμεεε   φφφύύύλλλλλλααα    

ΟΟΟιιι    κκκαααρρρβββοοουυυνννιιιάάάρρριιιδδδεεεςςς    εεείίίννναααιιι    αααπππόόό    τττααα   πππιιιοοο   
σσσυυυνννηηηθθθιιισσσμμμέέένννααα   ππποοουυυλλλιιιάάά   τττοοουυυ   βββοοουυυνννοοούύύ    

ΗΗΗ   ίίίρρριιιδδδααα   τττηηηςςς    ΑΑΑττττττιιικκκήήήςςς    κκκααατττααακκκλλλύύύζζζεεειιι    σσστττιιιςςς    
αααρρρχχχέέέςςς    τττηηηςςς    άάάνννοοοιιιξξξηηηςςς    τττ ιιιςςς    πππλλλαααγγγιιιέέέςςς    

Το Aethionema saxatile φυτρώνει 
στις σχισμές των βράχων 


