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ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αθήνα,  02/03/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  1)Υπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

            2)Υπουργό Εσωτερικών 

 

ΘΕΜΑ: «Συνεχίζει απρόσκοπτα η εγκατάσταση λατομικών ζωνών  στην 

Πεντέλη» 

 

Αξιότιμοι Υπουργοί, 

         

Σύμφωνα με την από 25/02/2022  πρόσφατη απόφασή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενεκρίθη η διενέργεια ερευνητικών 

εργασιών με γεωλογικές μεθόδους, όπως γεωλογική αναγνώριση - 

χαρτογράφηση, γεωλογική μελέτη χωρίς επέμβαση επί του εδάφους, από 

την εταιρία «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ», σε δημόσια δασική έκταση 

107.054,76 τ.μ. στη θέση «Πύριζα» της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 

του Δήμου Διονύσου, με σκοπό τη διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρων. 

 

Ο Δήμος Διονύσου αναμένεται να στηρίξει τις αρχικές θέσεις του και να 

τονίσει για πολλοστή φορά τις συνέπειες μετατροπής της ευρύτερης 

περιοχής της Πεντέλης σε λατομείο, προσφεύγοντας κατά της άνω 

απόφασης με κάθε πιθανό ένδικο μέσο ή βοήθημα.  

 

Επίσης, οι συνέπειες της δημιουργίας λατομικών ζωνών στην Πεντέλη 

έχουν αναφερθεί και από τους ίδιους κατοίκους της περιοχής και έχουν 

επισημανθεί και από εμέ στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7328/15-06-2022 και 

8107/19-07-2022 ερωτήσεις μου προς τα αρμόδια Υπουργεία, στα πλαίσια 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Παρά ταύτα το Υπουργείο αγνοώντας τις αντιρρήσεις κατοίκων, φορέων 

και Δήμων συνεχίζει να παραχωρεί για έρευνες και μελέτες σε εταιρίες 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη μαρμάρινων κοιτασμάτων, που 

είναι το αρχικό στάδιο εξόρυξης 

 

Βάσει των ανωτέρω,  

 

Ερωτώνται   οι Υπουργοί: 

1) Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ανασταλεί οποιαδήποτε 

διαδικασία έρευνας, μέχρι συζητήσεως των ενδίκων μέσων που 

αναμένονται να κατατεθούν από φορείς, δημοτικές αρχές και 

κατοίκους; 

2) Θεωρείτε ότι η ύπαρξη λατομικών ζωνών στην Πεντέλη δεν θα 

επηρεάσει καθόλου τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, δεν θα 

υποβαθμίσει  την ποιότητα ζωής αυτών και δεν θα μειώσει το 

φυσικό κάλλος της περιοχής; 

3) Θεωρείτε ότι η οποιαδήποτε έρευνα και επέμβαση στην περιοχή δεν 

παραβιάζει τη νομοθεσία και το Σύνταγμα για τις περιοχές που 

έχουν χαρακτηρισθεί αναδασωτέες; 

 

                                 Ο ερωτών Βουλευτής 

 

                             Αντώνιος Μυλωνάκης 




