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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,              28 / 3/ 2022
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  Αρ. Πρωτ.Εισ.:   36953    
  Σχετ. Πρωτ.:    152487/2021, 

142962/2021, 84454/2021, 83539/2021,
   80822/2021, 75203/2021, 53968/2021,  
   43321/2021

Ταχ. Δ/νση       :Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ.        :15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες   :Δ. Μιχάλογλου
Τηλέφωνο        :2103725734
E-mail                :pexo@attica.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Απόρριψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  της δραστηριότητας εκμετάλλευσης 
λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση, εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ. στη 
θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 46786/20-04-2021, 
ΠΕΤ 2104513524). 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο 3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) για τη «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» και ιδιαίτερα το 

άρθρο 1 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) για «Επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016)«Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

5. Την υπ' αριθ. 97109/31-12-2021 (ΦΕΚ 1114/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2021) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμού της Καλλιόπης Καρδαμίτση ως  Ασκούσας 
καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΔΑ: ΩΤ8ΛΟΡ1Κ-ΒΕΕ
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6. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α/2002).

7. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 
σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.».

8. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/2012) «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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Το άρθρο 40 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 
4280/2014 (ΦΕΚ 159Α/2014) και την παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.  4710/2020.

10. Το Ν. 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 
92/Α/07-05-2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς»

12. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Το Ν. 3325/2005 “Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 68/Α/11.03.05) , όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Το Ν. 3854/2010 “Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 94/Α/23-06-2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει

15. Το Π.Δ. 82/2004 “Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (Β’ 40). Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”, ΦΕΚ 64/Α/02.03.04

16. Το Π.Δ. 109/2004 “Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. 
Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους”, ΦΕΚ 75/Α/05.03.04

17. Το Π.Δ. 116/2004 “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, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του 
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000”, ΦΕΚ 81Α/05.03.04

18. Την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 “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” και 2002/96 “σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις”, ΦΕΚ 1184/Β/09.05.14

19. Την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 “Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ηλεκτρικών Στηλών και συσσωρευτών…. ”, ΦΕΚ 1625/Β/11.10.10
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20. Το Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη 
οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

21. Τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011)  «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», καθώς και την Κ.Υ.Α. 
33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998). 

22. Τον Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003) «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και 
παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

24. Την υπ’ αριθ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β/2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 20741/2012 (ΦΕΚ 
1565/Β/08-05-2012), Υ.Α. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14-03-2013), Υ.Α. 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/04-12-2013), 
Υ.Α. 173829/2014(ΦΕΚ 2036/Β/25-07-2014),  ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016), και ΥΑ οικ. 
2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) και ισχύει. 

25. Την Κ.Υ.Α 1649/2014 (ΦΕΚ 45/Β/15-01-2014) «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 Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄/209),καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

26. Την Υ.Α. 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις 
διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της 
υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

27. Την Κ.Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β/5-10-2012) «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 Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).».

28. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/19-04-2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων 
κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 
4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω 
διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».

29. Την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014) "Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α ́ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β ́ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 
(Α ́ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

30. Την Υ.Α. 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση 
αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, 
σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.4014/2011".

31. Την από 20/04/2021 αίτηση της ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗΣ Α.Β.Ε., με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση 
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εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε Διονύσου, Δήμου 
Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 46786/20-04-2021, ΠΕΤ 
2104513524).

32. Το με αρ. πρωτ. 51855/05-05-21 έγγραφό μας, με θέμα «Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 
δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 
τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε..»

33. Το με αρ. πρωτ. οικ. 351482/06-05-2021 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, προς το 
Δήμο Διονύσου, κοινοποιούμενο στην Υπηρεσία μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 351446/06-05-2021 
αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού της ίδιας υπηρεσίας, στην εφημερίδα «Γενική 
Δημοπρασιών» .

34. Το με αρ. πρωτ. 66573/04-06-2021 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, με θέμα 
«Σχετικά με την κατηγοριοποίηση δραστηριότητας εξόρυξης μαρμάρων σε όμορους λατομικούς χώρους με κατάθεση 
χωριστών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

35. Το με αρ. πρωτ. 466382/08-06-2022 έγγραφο του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι αρνητικές για την υλοποίηση της 
δραστηριότητας απόψεις του Δήμου Διονύσου.

36. Το με αρ. πρωτ. 500741/17-6-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, με θέμα «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.», με το 
οποίο εισηγείται αρνητικά για το εν θέματι έργο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, 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.»

37. Το με αρ. πρωτ. Φ.902/429/558771/24-6-2021 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ότι δεν έχει αντίρρηση για 
την εκμετάλλευση του λατομείου του θέματος.

38. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/200611/05-07-2021 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας με το 
οποίο μας ενημέρωνε ότι έχει αποστείλει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ, στη 
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Δ/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στη Δ/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, οι 
οποίες και θα αποστείλουν συνολική απάντηση επί του θέματος.

39. Την με αρ. πρωτ. 588559/13-07-2021 αρνητική για την υλοποίηση της δραστηριότητας γνωμοδότηση 
Περιφερειακού Συμβουλίου, για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εν λόγω δραστηριότητας, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην (36) σχετική εισήγηση, 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 και 
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.

40. Την με αρ. πρωτ. 84454/13-07-2021 θετική υπό όρους γνωμοδότηση της Δ/νσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

41. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/297877/22-03-2022 απόφαση της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,  
υπέρ της μη έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας εκμετάλλευσης 
λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ., από την Μεγαλιθική Α.Β.Ε., 
στη θέση «Βαθειά Χούνη» Άνω Ραπεντώσας, Δ.Ε. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής, διότι «…ο προτεινόμενος προς λατόμευση χώρος, καθώς και τα συνοδά έργα αυτού, 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση, και κατά περίπτωση σε οπτική επαφή, με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και 
μεμονωμένα μνημεία της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος Διονύσου, αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πεντέλης, 
αρχαίων λατομείων, Νυμφαίου, σπηλαίου Νταβέλη, βυζαντινά μνημεία). Ενδεχόμενη αδειοδότηση θα προκαλέσει 
άμεση και έμμεση βλάβη στους χώρους και τα μνημεία της περιοχής, καθώς και υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
χώρου αυτών (άρθρα 10 και 13 του Ν.4858/2021, 49 του Ν.4512/2018), ενώ επιπλέον η αιτούμενη δραστηριότητα 
αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (Ν.4277/2014)».

42. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. σχετική γνωμοδότηση των δασικών 
υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης 
λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού επιφανείας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ 
ΧΟΥΝΗ ΑΝΩ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, 
από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε., που υποβλήθηκε με το (31) σχετικό,  καθόσον , όπως αναφέρεται στο (41) 
σχετικό α) ο προτεινόμενος προς λατόμευση χώρος, καθώς και τα συνοδά έργα αυτού, βρίσκονται σε άμεση 
γειτνίαση, και κατά περίπτωση σε οπτική επαφή, με κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μεμονωμένα 
μνημεία της περιοχής (αρχαιολογικός χώρος Διονύσου, αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Πεντέλης, αρχαίων 
λατομείων, Νυμφαίου, σπηλαίου Νταβέλη, βυζαντινά μνημεία). Ενδεχόμενη αδειοδότηση θα προκαλέσει 
άμεση και έμμεση βλάβη στους χώρους και τα μνημεία της περιοχής, καθώς και υποβάθμιση του 
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περιβάλλοντος χώρου αυτών (άρθρα 10 και 13 του Ν.4858/2021, 49 του Ν.4512/2018), και β)  η αιτούμενη 
δραστηριότητα αντίκειται στις διατάξεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής (Ν.4277/2014).

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης πραγματοποιείται με την 
ανάρτησή της: α) στη δικτυακή διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-
2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» και β) στον ειδικό δικτυακό τόπο για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων και των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης αυτών (δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr), 
όπως αυτός ιδρύθηκε και λειτουργεί με την Κ.Υ.Α. 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β/3-5-2012) σε εφαρμογή του 
άρθρου 19α του Ν. 4014/2011.

Κατά της παρούσας απόφασης αναφέρουμε δυνατότητες προσφυγής:
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 
97/Α) όπως ισχύει και των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ.» (ΦΕΚ 107/Α), καθώς και των διατάξεων του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 
προκύπτει ότι κατά των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (νυν 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), επιτρέπεται σε κάθε ενδιαφερόμενο προσφυγή για 
παράβαση νόμου ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από τη δημοσίευσή της.
                                                                                                                          

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1)ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.
Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 17ο χλμ & Ρούπελ 6, Κηφισιά Τ.Κ. 14564
2) ENVISTA Ε.Ε.
Βας. Αμαλίας 2 , Κηφισιά Τ.Κ. 14561
3) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Γρηγ. Λαμπράκη 19, 145 72, Δροσιά
(e-mail: dimsxeseis@dionysos.gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Περιφέρεια Αττικής

1.1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://aepo.ypeka.gr/
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Λ.  Συγγρού 15 - Τ.Κ. 117 43 Αθήνα 
1.2. Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Πολυτεχνείου 4 – T.K. 104 33 Αθήνα  
1.3. Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Πολυτεχνείου 4 – T.K. 104 33 Αθήνα  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

2.1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Μεσογείων 239  Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό  

2.2. Δ/νση Υδάτων
Μεσογείων 239  Τ.Κ. 154 51 Ν. Ψυχικό   
Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού

3.1        Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Αν. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
Λυσίου & Κλεψύδρας 1,Τ.Κ 105 55 Αθήνα 

3.2        Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
Αρδηττού 34β, Τ.Κ. 11 636, Αθήνα 

3.3        Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
Συγγρού 98-100, ΤΚ: 11741, Αθήνα 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

4.1. ΓΕΕΘΑ
Λ. Μεσογείων 227-231  Τ.Κ. 155 61 Χολαργός 
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1. ΠΕ.ΧΩ. (συν/να: φάκελος ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο.
3. Γεν. Διευθύντρια ΧΩΠΕΠΟ
4. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
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