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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                           
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ            
Ταχ. Δ/νση      : Κατεχάκη 56                                
Ταχ. Κώδικας : 115 25                                         
Πληροφορίες  : Α. Δρόσος                        
Τηλέφωνο       : 213-2035781                             
Φαξ                  : 213-2035645                             
Email               : a.drosos@attica.gr                  
                             
                                                 

Θέμα: “Έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου,             
με γεωλογικές μεθόδους, όπως γεωλογική αναγνώριση- χαρτογράφηση και             
γεωλογική μελέτη, χωρίς επέμβαση στο έδαφος, σε δημόσια έκταση               
107.054,76 τ.μ. στη θέση ¨Πύριζα¨ Δ.Κ. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε.                
Ανατολικής Αττικής.” 

                 

               
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) “Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 

αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις”. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) “Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής” όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α 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 άρθ. 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) 

¨Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις¨. 

4. Την αριθ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 

250/Υ.0.Δ.Δ./26-05-2017) με την οποία ο κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε 

στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 45/Α/1999). 

6. Τις διατάξεις του αν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» 

ΦΕΚ.97/Α/1999). 

7. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τα άρθ. 67 και 68 

του Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
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Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 

διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός 

μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 

οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 

2009/147/ΕΚ. 

9. Τις διατάξεις του  Κώδικα Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών (ΦΕΚ 

1227/Β/14-6-2011). 

10. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/09-4-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) Υπ. Απόφασης 

«Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων… του Ν. 4014/11». 

11. Την αριθ. 46294/08-8-2013 (ΦΕΚ 2001/Β/2013 Υ.Α. «Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας 

Β της 5ης ομάδας «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες» του 

Παραρτήματος V, της υπ΄αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β) Υ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και της δραστηριότητες με 

α/α 10.» 

12. Την αριθ.οικ.2307/26-01-2018 (ΦΕΚ 439/Β) Υπουργική Απόφαση 

«Τροποποίηση της υπ.αριθ. ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«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)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και 

δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης 

Ομάδων. 

13. Τις διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

14. Το Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) ‘’Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 

και άλλες διατάξεις ΄΄ και ειδικά το ΜΕΡΟΣ Β΄ Έρευνα και εκμετάλλευση 

λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις (αρθ. 43 -72), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε με το άρθ. 122 του Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ14/Α/2018). 

15. Την αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428/14-2-2018 (ΦΕΚ 479/Β/2018) 

Υπουργική Απόφαση, ¨Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης 

δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και 

δημοτικές εκτάσεις¨. 

16. Την αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/14-2-2018 (ΦΕΚ 480/Β/2018) 

Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης και άσκησης 

δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων 

μεταλλευτικών ορυκτών».  

17. Την αριθ.ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426/14-2-2018 (ΦΕΚ.480/Β/2018) 

¨Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας εντός λατομικού χώρου 

των εξορυσσόμενων ορυκτών¨. 
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18. Την αριθ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.175617/1919/5-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΣΥ046553Π8-2ΤΣ) 

Εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ¨Ενημερωτική εγκύκλιος 

σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/1018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)¨, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθ. 122 του Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018). 

19. Την αριθ. ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ. 175616/1998 /05-6-2018 (ΦΕΚ 2304/Β/2018) 

Υπουργική Απόφαση ¨Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης 

δημόσιων λατομείων¨. 

20. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητες Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και ειδικά την παρ. 4 του άρθ.30. 

21. Τις διατάξεις της αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/10/2018 (ΑΔΑ:6ΟΣΘ4653Π8-ΘΟΓ) 

ΚΥΑ Οικονομικών – Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Καθορισμός των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε 

έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη 

μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε 

προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

22. Την από 29-7-2020 (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 61268/763/29-7-2020) αίτηση της 

«ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» με την οποία ζητούσε την έγκριση διενέργειας 

ερευνητικών εργασιών σε δημόσια δασική έκταση 249.736,00 τ.μ. για 

διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση ¨Πύριζα¨ Δ.Κ. Διονύσου, Δήμου 

Διονύσου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.  

23. Το παράβολο 17302/28-7-2020 της ΔΥΟ ΦΑΕ Αθηνών, ποσού 3.000,00 € που 

κατατέθηκε στην υπηρεσία μας. 

24. Το αριθ. 61268/763/30-7-2020 έγγραφό μας προς την ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ), 

με το οποίο ζητήθηκε να μας γνωρίσει εάν στον εν λόγω χώρο διενεργείται ή 

προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ή είχε διενεργηθεί στο 

παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα. 

25. Το αριθ. οικ. 61451/765/30-7-2020 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πεντέλης 

με το οποίο ζητήθηκε να μας γνωρίσουν εάν η έκταση που καθορίζεται στο 

σχετικό (22): 

a) Είναι δημόσια. 

b) Έχει κηρυχτεί αναδασωτέα στο σύνολο της ή μέρος αυτής. 

c) Εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

d) Έχει γίνει λατομική εκμετάλλευση και πότε. 

26. Το αριθ. 3645/01-9-2020 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, με το οποίο μας γνωρίζει ότι 

στην ζητούμενη έκταση για ερευνητικές εργασίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί, 

δεν πραγματοποιούνται και δεν προγραμματίζονται από την ΕΑΓΜΕ ερευνητικά 

έργα. 

27. Την με αρ.πρωτ. 83751/1032/05-10-2020 νέα αίτηση της «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» 

με την οποία ζήτησε τροποποίηση του εμβαδού της έκτασης από 249.736 τ.μ. 

σε 107.054,76 τ.μ. και υπέβαλε νέο τοπογραφικό διάγραμμα (1:5000) αρμοδίως 

συντεταγμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την πολιτικό μηχανικό 

Ζωής Π. Μοσκοφόγλου. 

28. Το με αριθ. 83751/1032/12-10-2020 νέο έγγραφό μας προς την ΕΑΓΜΕ (πρώην 

ΙΓΜΕ), μετά την τροποποίηση του εμβαδού από τη «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», 

σύμφωνα με το σχετικό (27), με το οποίο ζητήθηκε να μας γνωρίσει εάν στον εν 

λόγω χώρο διενεργείται ή προγραμματίζεται έρευνα από το Δημόσιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ή 

είχε διενεργηθεί στο παρελθόν και έχουν διαπιστωθεί κοιτάσματα. 
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29. Το αριθ. οικ. 85855/1061/12-10-2020 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο 

Πεντέλης, μετά την τροποποίηση του εμβαδού από τη «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», 

σύμφωνα με το σχετικό (27), με το οποίο ζητήθηκε να μας γνωρίσουν εάν η 

υπόψη έκταση: 

a) Είναι δημόσια.  

b) Έχει κηρυχτεί αναδασωτέα στο σύνολο της ή μέρος αυτής. 

c) Εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

d) Έχει γίνει λατομική εκμετάλλευση και πότε. 

30. Το αριθ. 2749/67048/14-10-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, σε 

απάντηση του ανωτέρω (25) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο: Το σύνολο της 

έκτασης διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνεται 

στη δήλωση του δημοσίου Ν.2308/95 για τις δημόσιες δασικές και 

χορτολιβαδικές εκτάσεις σύμφωνα με το αρ.3659/11-09-2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Δασών Αν.Αττικής. Τμήμα της έκτασης περιλαμβάνεται εντός του 

περιγράμματος της αρ.3101/06-08-1982 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας 

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. Επίσης τμήμα της έκτασης περιλαμβάνεται στην 

1451/1994 απόφαση κήρυξης ως αναδασωτέας Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 

και στην αρ.5174/29-12-1998 απόφαση ΓΓΠΑ περί κήρυξης εκτάσεων ως 

αναδασωτέων που επανακηρύχθηκε αναδασωτέο με την αρ.244/25-01-2010 

απόφαση ΓΓΠΑ. 

31. Το αριθ. 4841/20-10-2020  έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, σε απάντηση του ανωτέρου 

σχετικού (28), με το οποίο μας γνωρίζει ότι στην ζητούμενη έκταση για 

ερευνητικές εργασίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί, δεν πραγματοποιούνται και 

δεν προγραμματίζονται από την ΕΑΓΜΕ ερευνητικά έργα. 

32. Το αριθ. 3921/89692/09-11-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, σε 

απάντηση του ανωτέρω (29) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο: Το σύνολο της 

έκτασης διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνεται 

στη δήλωση του δημοσίου Ν.2308/95 για τις δημόσιες δασικές και 

χορτολιβαδικές εκτάσεις σύμφωνα με το αρ.3659/11-09-2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Δασών Αν.Αττικής. Το σύνολο της έκτασης περιλαμβάνεται εντός 

του περιγράμματος της αρ.3101/06-08-1982 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας 

του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. Επίσης τμήμα της έκτασης περιλαμβάνεται 

στην αρ.5174/29-12-1998 απόφαση ΓΓΠΑ περί κήρυξης εκτάσεων ως 

αναδασωτέων που επανακηρύχθηκε αναδασωτέο με την αρ.244/25-01-2010 

απόφαση ΓΓΠΑ. 

33. Το αριθ. 95624/1202/16-11-2020 έγγραφό μας προς την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» 

με το οποίο ζητήθηκε να μας υποβάλει  Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, καθώς και 

σύμφωνη γνώμη από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενώ 

επιπλέον κοινοποιήσαμε στο Δασαρχείο Πεντέλης προκειμένου να εκφράσει τις 

απόψεις του, λαμβάνοντας υπόψη το αναδασωτέο των εκτάσεων, κατά τη 

γνωμοδότησή του για την έγκριση των ΠΠΔ. 

34. Το από 23-02-2021 (αρ. πρ. ΑΔΑ 20846/23-02-2021) έγγραφο της 

«ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» με το οποίο  μας υπέβαλε την γνωμοδότηση του 

Τμήματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος και μας γνώρισε ότι κατά την 

έρευνα δεν θα γίνει επέμβαση στο έδαφος και οι ερευνητικές εργασίες θα 

γίνουν με γεωλογικές μεθόδους όπως γεωλογική αναγνώριση – 

χαρτογράφηση και γεωλογική μελέτη. 

35. Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/111017/6971/04-02-2021 έγγραφο του Τμήματος 

Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας, που μας απεστάλη με το (34) 
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σχετικό, με το οποίο εκφράζει ότι «…είναι δυνατή η υπό προϋποθέσεις 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών ανεύρεση κοιτάσματος μαρμάρου και η 

εκμετάλλευσή του στην εν θέματι έκταση…» και θέτει προϋποθέσεις, με 

συνοδευτική τη Δήλωση Συμμόρφωσης με Τεχνικές Προδιαγραφές Ερευνητικών 

Εργασιών Λατομικού Ορυκτού για την υπόψη έκταση. 

36. Το παράβολο 1034/22-02-2021 της ΔΥΟ Περιστερίου, ποσού 400,00 € που 

κατατέθηκε στη υπηρεσία μας με το (34) σχετικό. 

37. Το από 17-03-2021 (αρ.πρωτ.ΑΔΑ 31315/17-03-2021) έγγραφο της 

«ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» με το οποίο  μας υπέβαλε διορθωμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα κλίμακας 1:5000 αρμοδίως συντεταγμένο, σφραγισμένο και 

υπογεγραμμένο, λόγω εσφαλμένης, εκ παραδρομής, συντεταγμένης (Ψ) του 

σημείου (Δ). 

38. Το με αρ.πρωτ.33635/23-03-2021 έγγραφό μας προς το Δασαρχείο Πεντέλης 

με το οποίο έγινε διόρθωση της συντεταγμένης (Ψ) του σημείου (Δ) και 

ζητήθηκε να μας γνωρίσουν αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο σχετικό (32). 

39. Το με αρ.πρωτ.33737/23-03-2021 έγγραφό μας προς την ΕΑΓΜΕ (πρώην 

ΙΓΜΕ), με το οποίο έγινε διόρθωση της συντεταγμένης (Ψ) του σημείου (Δ) και 

ζητήθηκε να μας γνωρίσουν αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο σχετικό (31). 

40. Το αριθ. 34416/24-3-2021 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης, σε απάντηση του 

ανωτέρω (38) σχετικού, με το οποίο μας πληροφορεί ότι για την έκταση που 

περιγράφεται ισχύουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω (32) σχετικό. 

41. Το με αρ.πρωτ.1814/07-04-2021 έγγραφο της ΕΑΓΜΕ, σε απάντηση του 

ανωτέρω (39) σχετικού, με το οποίο μας πληροφορεί ότι ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο ανωτέρω (31) σχετικό.  

42. Το με αρ.πρωτ.13577/04-02-2022 έγγραφο της «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» με θέμα: 

«Χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών σε δημόσια δασική 

έκταση 107.054,76 τ.μ. για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου, στη θέση 

¨Πύριζα¨ Δ.Κ. Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής», για τις 

ενέργειες της Υπηρεσίας μας. 

43. Το γεγονός ότι η μέθοδος ερευνητικών εργασιών με γεωλογικές μεθόδους, 

όπως γεωλογική αναγνώριση – χαρτογράφηση, δεν συνιστά επέμβαση στο 

έδαφος, σύμφωνα με την παρ. 2α  του άρθ. 1 της αριθ. 46294/08-8-2013 Υ.Α 

(ΦΕΚ 2001/Β/2013). 

44. Την αριθμ. 43321/13-4-2021 απόφασή μας, ‘’Έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, με γεωλογικές μεθόδους, όπως 

γεωλογική αναγνώριση-χαρτογράφηση και γεωλογική μελέτη, χωρίς  επέμβαση 

στο  έδαφος, σε δημόσια  έκταση 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΄΄Βάθεια Χούνη Άνω 

Ραπεντώσας΄΄ (χώρος Α), Δ.Κ. Διονύσου,  Δήμου Διονύσου, Π.Ε.  Ανατολικής 

Αττικής.΄΄, από την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» 

45. Την αριθμ. 43225/13-4-2021 απόφασή μας, «Έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, με γεωλογικές μεθόδους, όπως 

γεωλογική αναγνώριση-χαρτογράφηση και γεωλογική μελέτη, χωρίς  επέμβαση 

στο  έδαφος, σε  δημόσια  έκταση 212.913,76 τ.μ. στη θέση ΄΄Βάθεια Χούνη 

Άνω Ραπεντώσας΄΄ (χώρος Β), Δ.Κ. Διονύσου,  Δήμου Διονύσου, Π.Ε.  

Ανατολικής Αττικής», από την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ». 

46. Την αριθμ. 43290/13-4-2021 απόφασή μας, «Έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, Με γεωλογικές μεθόδους, όπως 

γεωλογική αναγνώριση-χαρτογράφηση και γεωλογική  μελέτη, χωρίς  επέμβαση 

στο  έδαφος, σε  δημόσια  έκταση 145.522,84 τ.μ. στη θέση ΄΄Βάθεια Χούνη 
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Άνω Ραπεντώσας΄΄ (χώρος Γ), Δ.Κ. Διονύσου,  Δήμου Διονύσου, Π.Ε.  

Ανατολικής Αττικής», από την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ». 

47. Την αριθμ. 43333/13-4-2021 απόφασή μας, «Έγκριση διενέργειας ερευνητικών 

εργασιών προς διαπίστωση μαρμάρου, με γεωλογικές μεθόδους, όπως 

γεωλογική αναγνώριση-χαρτογράφηση και γεωλογική  μελέτη, χωρίς  επέμβαση 

στο  έδαφος, σε  δημόσια  έκταση 201.497,91 τ.μ. στη θέση ΄΄Βάθεια Χούνη 

Άνω Ραπεντώσας΄΄ (χώρος Δ), Δ.Κ. Διονύσου,  Δήμου Διονύσου, Π.Ε.  

Ανατολικής Αττικής», από την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ». 

48. Την αριθ. Ν283/2021 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή 

του Δήμου Διονύσου για αναστολή των αριθ. 43321/13-4-2021, 43333/13-4-

2021 και 43290/13-4-2021 και  43225/13-4-2021 αποφάσεων Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  

49. Την αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/58730/1675/17-6-2021 Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία απορρίφθηκαν προσφυγές του 

Δήμου Διονύσου κατά των 43321/13-4-2021, 43333/13-4-2021 και 43290/13-4-

2021  αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

50. Τις αριθ. Ν.404/2021, Ν.406/2021, Ν.405/2021, Ν.403/2021 Αποφάσεις 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του 

Δήμου Διονύσου για αναστολή εκτέλεσης των αριθ. 43290/13-4-2021,  

43333/13-4-2021, 43225/13-4-2021, 43321/13-4-2021 Αποφάσεων 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με τις οποίες χορηγήθηκαν εγκρίσεις για 

διενέργεια ερευνητικών εργασιών στη «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» καθώς και της 

αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/58730/1675/17-6-2021 Απόφασης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία απορρίφθηκαν προσφυγές του 

Δήμου Διονύσου κατά των αριθ. 43321/13-4-2021, 43333/13-4-2021 και 

43290/13-4-2021 αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

51. Τα αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/81481/223/02-9-2021, ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/81483/225/02-9-

2021 και ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/81482/224/02-9-2021 έγγραφα του ΥΠΕΝ προς το 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τα οποία εκφράζει απόψεις για τις 

προσφυγές του Δήμου Διονύσου κατά της 

αριθ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΛΜΑΥ/58730/1675/17-6-2021 Απόφασης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα οποία σαφώς αναφέρει ότι οι 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν δέσμια αρμοδιότητα να προβούν σε 

έκδοση απόφασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών χωρίς 

επεμβατικές μεθόδους, από τη στιγμή που η μέθοδος αυτή δεν 

απαγορεύεται από τη νομοθεσία. 

52. 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 ορισμός Ασκούσης 

καθήκοντα Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Εγκρίνουμε την διενέργεια ερευνητικών εργασιών με γεωλογικές μεθόδους, όπως 

γεωλογική αναγνώριση – χαρτογράφηση, γεωλογική μελέτη και χωρίς επέμβαση 

επί του εδάφους, από την «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» σε δημόσια δασική έκταση 
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107.054,76 τ.μ. στη θέση ¨Πύριζα¨ Δ.Κ. Διονύσου του Δήμου Διονύσου Π.Ε. 

Ανατολικής Αττικής, με σκοπό τη διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων. 

 
Η έκταση ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες: 
 
Α) εξαρτημένες από (ΕΓΣΑ ΄87): 
 

Κορυφή Χ Ψ 

Α 491676.08 4214261.62 

Β 491738.05 4214261.60 

Γ 491810.00 4214189.60 

Δ 491855.89 4213919.68 

Ε 491655.96 4213919.75 

Ζ 491472.07 4214057.77 

Η 491472.15 4214267.70 

 
Β) Εξαρτημένες από ΗΑΤΤ 
 

Κορυφή Χ Ψ 

Α - 5380 -19118 

Β      -5318     -19118 

Γ -5246 -19190 

Δ -5200 -19460 

Ε -5400 -19460 

Ζ -5584 -19322 

Η -5584 -19112 

 
(σύμφωνα με το από τον Νοέμβριο 2020 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πολ. Μηχ. 
Ζωής Π.  Μοσκοφόγλου). 
 
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία έκδοσής της. Το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της 
έγκρισης διενέργειας των ερευνητικών εργασιών, η ενδιαφερόμενη εταιρεία δύναται 
να υποβάλει αίτηση μίσθωσης της έκτασης με απευθείας σύμβαση. 
 
Η «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ» οφείλει: 
 

 Να τηρεί τις Τεχνικές Δεσμεύσεις οι οποίες τέθηκαν με τη γνωμοδότηση του 
Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας.  

 Σε περίπτωση που κατά την έρευνα εντοπιστούν αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι 
της έρευνας υποχρεούνται να διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και να 
ειδοποιήσουν έγκαιρα τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης, καθώς και των όρων και 

περιορισμών που τίθενται στη Δήλωση συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

ερευνητικών εργασιών και στο σχετικό (35) έγγραφο του Τμήματος Επιθεώρησης 

Μεταλλείων Νότιας Ελλάδας, συνιστά παράβαση και επισύρει διοικητικές κυρώσεις. 

 
Το Δασαρχείο Πεντέλης προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται όπως 

προβαίνει σε αυτοψίες για την διαπίστωση εφαρμογής της. 

 
Κατά της παρούσης μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

ειδική διοικητική προσφυγή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γενική 

Γραμματεία Ενέργειας Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & 
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Αδρανών Υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία – άρθρο 25 του Ν.2690/1999 

(ΦΕΚ 45Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.3200/1955(ΦΕΚ 97Α) και το άρθρο 1 

παρ. 2 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ107Α), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 

 

 
                                                         Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ 
                                                          ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           
  
                                                                             
                                                                   ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

                                                              
          

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ « 

Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας  17
ο
 χλμ. & Ρούπελ 6 

Τ.Κ.  145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ 
 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

             Γενική Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών 
             Δ/νση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών 
             Τμήμα Α΄ 
             Μεσογείων 117-119  
             Τ.Κ. 101 92  ΑΘΗΝΑ 
 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
       ΣΕΠΔΕΜ 

             Επιθεώρηση Ν. Ελλάδος 
             Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Ν. Ελλάδος 
              Μεσογείων 117-119  
             Τ.Κ. 101 92  ΑΘΗΝΑ              
     

4. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
Κλεισθένους 403  
Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ 

 
5. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Αγ. Ιωάννου 65, 
Τ.Κ. 153 42  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              

 
6.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

             Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
             Μεσογείων 239 & Ν. Παρίτση 

      Τ.Κ. 154 51 ΨΥΧΙΚΟ 
 

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
17

Ο
 χλμ. Λ. Μαραθώνος 

 

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
Μπουμπουλίνας 20 
Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ 
(με την παράκληση να αποσταλεί στην αρμόδια Δ/νση)  
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