
 

 

 
 
 

Καβϊλα 04/09/2019 
Αρ.Πρωτ: 523 

Προσ: 
Υπουργό Ανϊπτυξησ και Επενδύςεων, 
κ. Σπυρύδωνα - Άδωνι Γεωργιϊδη 
 
 
Θϋμα: Συνϊντηςη με τον Σύνδεςμο Επιχειρόςεων Μαρμϊρου Μακεδονύασ Θρϊκησ 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργϋ, 

Επικοινωνούμε μαζύ ςασ ςε ςυνϋχεια τησ εποικοδομητικόσ ςυνϊντηςησ που εύχαμε μαζύ ςασ την 
Πϋμπτη 29/08/2019  ςτο γραφεύο ςασ  με τουσ εκπροςώπουσ του υνδϋςμου μασ,  την Πρόεδρο του 
Δ.. κα. Κωνςταντύνα Λαζό-Αναγνωςτοπούλου, Πρόεδρο & Διευθύνουςα ύμβουλο τησ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΘΑΟΤ ΑΕ,  τον Αντιπρόεδρο του υνδϋςμου κον. Πϊνο Ηλιόπουλο,  Γενικό Διευθυντό τησ ΜΑΡΜΤΚ 
ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΑΕ και τα μϋλη του ΕΜΜΘ: τον επύτιμο Πρόεδροσ του Ομύλου NORDIA ENERGY, κ. 
Hennes Alt, τον CEO του ομύλου STONE GROUP INTERNATIONAL, κ. Ηλύα Ρηγόπουλο καθώσ και τον 
Οικονομικό Διευθυντό του ομύλου FHL ΗΛΙΑ ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ, κ. Ελευθϋριο Κονδύλη. 

Καταρχϊσ, θα θϋλαμε να ςασ ευχαριςτόςουμε για τον χρόνο και το ενδιαφϋρον ςασ για το Ελληνικό 
Μϊρμαρο, το προώόν που παρϊγουν τα μϋλη του ΕΜΜΘ. 

την διϊρκεια τησ ςυνϊντηςησ, θϋςαμε εισ προςοχό ςασ πϋντε θϋματα, κομβικϊ για την ανϊπτυξη και 
προώθηςη του κλϊδου, όπωσ περιγρϊφονται παρακϊτω: 

1. Ένταξη του εξοπλιςμού λατομεύων μαρμϊρων ςτον νϋο αναπτυξιακό νόμο και την επιδότηςη αυτού 
 Αιτούμαςτε να  ενταχθεύ ςε νομοθετικό αλλαγό ϋωσ το τϋλοσ του ϋτουσ  

το εν λόγω αύτημα θα θϋλαμε να καταςτόςουμε ςαφϋσ ότι το αύτημϊ μασ αφορϊ την 
εξορυκτικό δραςτηριότητα και τισ επιχειρόςεισ ςε όλη την επικρϊτεια και ουχύ μόνο ςτην 
περιφϋρεια. 

2. Κόρυξη του Ελληνικού Μαρμϊρου ωσ Βαςικό και Ιςτορικό εξαγώγιμο προώόν 
 Κατόπιν ςυνϊντηςησ που πραγματοποιόθηκε την ύδια ημϋρα  με τον Τφυπουργό κ. Παπαθανϊςη 

και τον Γ.Γ. κ. ταμπουλύδη, ϋχουμε όδη προςδιορύςει τισ ενϋργειεσ για την λόψη ςυλλογικού 
Ελληνικού Σόματοσ. 

 Επιπλϋον μασ προτϊθηκε η ςυμμετοχό του Ελληνικού Μαρμϊρου ςτουσ εορταςμούσ  του 
«Ελλϊδα 2021» για την οπούα και αιτούμαςτε την παρϋμβαςό ςασ ςτην οργανωτικό επιτροπό. 

3. υνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που ςχεδιϊζουν ενϋργειεσ προώθηςησ Ελληνικών Εξαγωγών 
 Κατόπιν δικόσ ςασ  πρόταςησ, αιτούμαςτε την παρϋμβαςη ςασ για την ςυνϊντηςη με τα ςτελϋχη 

που διοικούν το Enterprise Greece. 

 



 

 

4. Σην οργϊνωςη εκδόλωςησ με θϋμα το Ελληνικό Μϊρμαρο από την Αρχαιότητα ϋωσ ςόμερα ςτο 
Μουςεύο τησ Ακρόπολησ υπό την αιγύδα του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και Επενδύςεων. 
 Προτεύνουμε την ςύςταςη ομϊδασ εργαςύασ με μϋλη του Υπουργεύου και του ΣΕΜΜΘ για την 

οργϊνωςη τησ εν λόγω εκδόλωςησ. 
   

5. Σην διερεύνηςη λύςησ ςτο αύτημϊ μασ για την κατϊ προτεραιότητα ό την κινητροδότηςη τησ χρόςησ 
ελληνικού μαρμϊρου ςτα μεγϊλα Δημόςια και Ιδιωτικϊ ϋργα κυρύωσ μϋςω του θεςμού των Ειδικών 
χεδύων Χωρικόσ Ανϊπτυξησ τρατηγικών Επενδύςεων  ΕΧΑΕ 
 Κατόπιν πρόταςόσ ςασ ζητούμε να διερευνόςετε το κατϊ πόςο εύναι εφικτό η παροχό κινότρων ό 

ϋμμεςων ωφελημϊτων ςτουσ επενδυτϋσ εφόςον ςτα ϋργα χρηςιμοποιούν Ελληνικό Μϊρμαρο  
 

υνοψύζουμε τα θϋματα ωσ κϊτωθι: 

1. Πότε μπορεύ ο κλϊδοσ ν’ αναμϋνει ότι θα γύνει η διαβούλευςη με θϋμα την ϋνταξη και  

επιδότηςη εξοπλιςμών λατομεύων από τον αναπτυξιακό νόμο. 

2. Αύτημα ςτην οργανωτικό επιτροπό του «Ελλϊδα 2021».  

3. Αύτημα ςτην Διούκηςη του Enterprise Greece για την ςτρατηγικό ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ 

και προώθηςησ των ελληνικών εξαγωγών μαρμϊρου. 

4. Επαφό με ςτϋλεχοσ του ΤΠΑΝ, ομϊδα εργαςύασ για την διοργϊνωςη εκδόλωςησ για το 

Ελληνικό Μϊρμαρο. 

5. Εξϋταςη του αιτόματόσ μασ  για τη κινητροδότηςη χρόςησ Ελληνικού Μαρμϊρου.  

Ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων για τισ ενϋργειϋσ ςασ. 

 

H Πρόεδροσ του .Ε.Μ.Μ.Θ. 

Κωνςταντύνα Λαζό 

Αναγνωςτοπούλου 

 Ο Αντιπρόεδροσ του .Ε.Μ.Μ.Θ. 

Πϊνοσ Ηλιόπουλοσ 

 

 

 

 


