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Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ ςυναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξησ & Επενδφςεων 
 
υνάντθςθ εκπροςϊπων του υνδζςμου Επιχειριςεων Μαρμάρου Μακεδονίασ Θράκθσ με τουσ:   
α) Τπουργό Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων κ. πυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδθ  
β) Τφυπουργό Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων – Βιομθχανίασ και Εμπορίου  κ. Νίκο Παπακανάςθ και  
γ) Γενικό Γραμματζα Εμπορίου κ. Πάνο ταμπουλίδθ. 
 
Αντιπροςωπεία του υνδζςμου Επιχειριςεων Μαρμάρου αποτελοφμενθ από τθν πρόεδρο του ΕΜΜΘ κα. 
Κωνςταντίνα Λαηι-Αναγνωςτοποφλου, Πρόεδρο & Διευκφνουςα φμβουλο τθσ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΟΤ ΑΕ, τον 
Αντιπρόεδρο του υνδζςμου κ. Πάνο Ηλιόπουλο,  Γενικό Διευκυντι τθσ ΜΑΡΜΤΚ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΑΕ και τα κάτωκι μζλθ 
του ΕΜΜΘ: ο επίτιμοσ Πρόεδροσ του Ομίλου NORDIA ENERGY, κ. Hennes Alt, ο CEO του ομίλου STONE GROUP 
INTERNATIONAL, κ. Ηλίασ Ρθγόπουλοσ και ο Οικονομικόσ Διευκυντισ του ομίλου FHL ΗΛΙΑ ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ, κ. Ελευκζριοσ 
Κονδφλθσ, ςυνάντθςαν τον Τπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κ. πυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδθ. 
 
Κατά τθν ςυνάντθςθ, θ αντιπροςωπεία του ΕΜΜΘ παρουςίαςε τον κλάδο τθσ εξόρυξθσ και επεξεργαςίασ μαρμάρου 
κακϊσ και τθν ςθμαντικότθτα του ιςτορικοφ προϊόντοσ «Ελλθνικό Μάρμαρο»,  το οποίο ςυνζβαλε ςτθ κεμελίωςθ και 
το χτίςιμο όλων των μνθμείων τθσ χϊρασ, διατθρϊντασ αναλλοίωτθ τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό μασ ςε βάκοσ 
πολλϊν χιλιετιϊν και που ςυμβάλει ςιμερα ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ, ςτο ΑΕΠ, ςτισ εξαγωγζσ και τθν απαςχόλθςθ. 
 
Σα αιτιματα προσ τον κον. Τπουργό ςυνοπτικά παρουςιάηονται παρακάτω: 
 

1. Η ζνταξθ των εξοπλιςμϊν λατομείων μαρμάρων ςτον νζο αναπτυξιακό νόμο και θ επιδότθςθ αυτϊν 
2. Η Προβολι, Προϊκθςθ και Branding του Ελλθνικοφ Μαρμάρου μζςω: 

α. Σθν κιρυξθ του Ελλθνικοφ Μαρμάρου ωσ Βαςικό και Ιςτορικό εξαγϊγιμο προϊόν. 
β. Σθν ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που ςχεδιάηουν Ενζργειεσ Προϊκθςθσ Ελλθνικϊν Εξαγωγϊν.  
γ. Σθν οργάνωςθ Εκδιλωςθσ με κζμα το Ελλθνικό Μάρμαρο από τθν Αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα ςτο Μουςείο 
τθσ Ακρόπολθσ υπό τθν Αιγίδα του Τπουργείου Ανάπτυξθσ. 
δ. Σθν διερεφνθςθ λφςθσ ςτο αίτθμά μασ για τθν κατά προτεραιότθτα ι τθν κινθτροδότθςθ τθσ χριςθσ 
ελλθνικοφ μαρμάρου ςτα μεγάλα Δθμόςια και Ιδιωτικά ζργα, κυρίωσ μζςω του κεςμοφ των Ειδικϊν 
χεδίων Χωρικισ Ανάπτυξθσ τρατθγικϊν Επενδφςεων  ΕΧΑΕ 

 
 
Ο υπουργόσ κοσ. Γεωργιάδθσ κατά τθν ςυνάντθςι μασ επζδειξε ζντονο ενδιαφζρον για τα αιτιματά μασ, τα οποία 
δεςμεφτθκε να εξετάςει άμεςα. 
Χαρακτθριςτικό είναι ότι χωρίσ να είναι προγραμματιςμζνο κατόπιν δικισ του παρζμβαςθσ, ςυναντιςαμε τον 
Τφυπουργό Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων – Βιομθχανίασ και Εμπορίου κ. Νίκο Παπακανάςθ και τον Γενικό Γραμματζα 
Εμπορίου κ. Πάνο ταμπουλίδθ, τουσ οποίουσ και ςυναντιςαμε αμζςωσ μετά. 
 
Από τισ δφο αυτζσ ςυναντιςεισ προζκυψαν τα εξισ: 
 

 Ο Τπουργόσ βρικε δίκαιο το αίτθμα υπαγωγισ των εξοπλιςμϊν λατομείου ςτον Αναπτυξιακό νόμο 
και δεςμεφτθκε να το προωκιςει μζχρι το τζλοσ του ζτουσ. 

 υμφωνικθκε να ξεκινιςει θ ςυνεργαςία μεταξφ του ΕΜΜΘ και ςτελεχϊν του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, ϊςτε να λάβουν τα Ελλθνικά Μάρμαρα το «Ελλθνικό ιμα» το οποίο 
πιςτοποιεί τθν προζλευςθ των προϊόντων από τθν Ελλθνικι Γθ. 

 



 

 

 υμφωνικθκε να γίνει ομάδα εργαςίασ που κα προετοιμάςει τθν εκδιλωςθ με κζμα «το Ελλθνικό 
Μάρμαρο από τθν Αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα». 

 Θα προςδιοριςτεί ραντεβοφ με τα ςτελζχθ του Enterprise Greece -του αρμόδιου φορζα ςτο ΤΠΕΞ- με 
αντικείμενο τθν προϊκθςθ των Ελλθνικϊν Εξαγωγϊν. 

 
 

Με εκτίμηςη 
Ο Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Μαρμάρου Μακεδονίασ – Θράκησ 

 

 
 


