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ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΪΔΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΣΕΜΜΘ

“ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ!”

Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του ΣΕΜΜΘ,

Ξεκινώντας τη θητεία μας με το νεοεκλεγέν ΔΣ του Συνδέσμου μας, σας
ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας και ευελπιστούμε σε
μια διετία όπου θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε τον κλάδο μπροστά
συνεχίζοντας το έργο των περασμένων χρόνων και ξεκινώντας νέες
πρωτοβουλίες. Ό,τι περισσότερο πετύχουμε όλοι μαζί, τόσο καλύτερο για
τον κλάδο μας!

Σας παραθέτουμε μια επιγραμματική ενημέρωση των πεπραγμένων των
τελευταίων μηνών αλλά και των βασικότερων θεμάτων που τρέχουμε το
διάστημα αυτό.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πέρα από τις ενημερώσεις που στέλνουμε
για κάθε θέμα και εξέλιξη ξεχωριστά, θα λαμβάνετε και ενημερώσεις
εφ'όλης της ύλης σχετικά με τη δραστηριοποίηση του συνδέσμου μας.

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΜΕΛΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΤΟ ΔΣ
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (1/3)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ
 

Σε συνέχεια της επαφής που υπάρχει με την κα Σδούκου ΓΓ ΥΠΕΝ και έπειτα
από την πιο πρόσφατη συνάντηση με την ίδια με τον κ.Βαρελίδη ΓΓ ΥΠΕΝ,
αλλά και στελέχη του Υπουργείου για βασικά θέματα έχουν ως εξής:

(παράλληλη διαδικασία έρευνας και αδειοδότησης μίσθωσης για μείωση
καθυστερήσεων σε όλα τα στάδια εγκρίσεων)
Υπάρχει συμφωνία στις συναντήσεις και συζητήσεις αλλά δυσκολία στην
εφαρμογή λύσεων. 
Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι το επεξεργάζονται και σύντομα θα έχουμε
θετικές εξελίξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(1). ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(2). ΕΝΙΑΙΑ ΠΠΔ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κατόπιν συνάντησης με ΓΓ κ. Βαρελίδη έγινε δεκτή η πρόταση μας και
επεξεργάζονται ΚΥΑ για να λύσουμε το θέμα αυτό.

(3). ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΩΣΗ
ΟΜΟΡΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ
ΜΙΣΘΩΣΗ
Είναι και αίτημα της αποκεντρωμένης
Διοίκησης  και θέλουν να λυθεί άμεσα.
Είναι σχετικά  περίπλοκο νομικά και το
επεξεργάζονται στελέχη του Υπουργείου
που έχουν αναλάβει να μελετήσουν  τις
προτάσεις μας.

(4). ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Υπάρχει νύξη πως έχουν πρόθεση για
ανανέωσή του συνολικά και θα ήθελαν τις
προτάσεις μας και για αυτό. Θα συσταθεί
ομάδα εργασίας από τον ΣΕΜΜΘ για να
συγκεντρώσει όλα τα θέματα και να
στοιχειοθετήσει και προετοιμάσει τις
προτάσεις μας.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (2/3)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ
 

Οι επαφές είναι συνεχείς, οι προτάσεις μας άμεσα εφαρμόσιμες και σε
συμφωνία με τα στελέχη με τα οποία επικοινωνούμε. Οι συναντήσεις μας
επίσης είναι ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ασκείται πίεση από μέρους
μας, αλλά οι διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν είναι δύσκολες και
δυσκίνητες. Χρειάζονται έτοιμες νομοθετικές ρυθμίσεις και προτάσεις από
εμάς κάτι το οποίο κάνουμε για να δίνουμε εύκολες και άμεσα εφαρμόσιμες
λύσεις. Αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και το ζήτημα του πότε θα “περάσουν”
οι όποιες αλλαγές, πολλές φορές είναι έτοιμες οι νομοθετικές ρυθμίσεις,
υπάρχει η δέσμευση πως θα προχωρήσουν, αλλά δεν προχωράνε. Θέλει
επιμονή, συνέχεια και προτεραιοποίηση.

(1). ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Αναμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο των δασικών Υπηρεσιών μετά την
ένταξη τους στο ΥΠΕΝ στον ΓΓ κο Αραβώση προκειμένου να κινηθούμε
αναλόγως.

(2). ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ
ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ &

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΤ-ΜΕΤ
Καθώς αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει
ανακύψει από πολλά μέλη και θεωρούμε
πως δεν υπάρχει γνώση του προβλήματος
από τον Υπουργό, θα ετοιμάσουμε ως
ΣΕΜΜΘ μια πρόταση/ παρέμβαση,
προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση
προς την επίλυση του προβλήματος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (3/3)

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ,
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ
 

Η  ομάδα εργασίας του ΣΕΜΜΘ για το θέμα αυτό κατέθεσε επιστολή στη
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ
προς την Κα Πολυξένη Αδάμ-Βελένη,με  επιχειρηματολογία και προσέγγιση
από τον ΣΕΜΜΘ για να δοθεί οδηγία που να μην επιτρέπει τέτοιου είδους
παρεμβάσεις/ ακυρώσεις. Να σημειωθεί πως υπάρχει η στήριξη και από
την Επιθεώρηση Μεταλλείων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΣΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΕΜΜΘ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(1). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ &

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ)

Έπειτα από συνάντηση με τον κ. Κεφαλογιάννη και την κα Αντωνίου,
εστάλη επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών κ. Παπαδόπουλο σχετικά με
την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης άδειας χειριστή και
μηχανημάτων έργου. Η θέση του Υπουργού ήταν απόλυτα θετική και
κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα με την
ΓΓ την κα Ευτυχίδου ,το θέμα βρίσκεται προς επίλυση δίνοντας την
δυνατότητα και εναλλακτικού τρόπου απόκτησης της άδειας.

(2). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έπειτα από επικοινωνία με τον
Σύμβουλο της κ. Σδούκου και
γνωρίζοντας την επιθυμία μας να
στηρίξουμε την εκπαίδευση στον
κλάδο, μας έφερε στ επαφή με τον
κ. Μαραγκογιάννη, Σύμβουλο
εκπαίδευσης του Υπουργού
Εργασίας κ. Χατζηδάκη, ο οποίος
μελετάει την πρόταση μας σε
συνεργασία με τον κ. Βανίδη της
εταιρείας ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
που ετοίμασε την πρόταση για να
προωθηθεί άμεσα για
χρηματοδότηση με τρόπο τέτοιο
ώστε να μην φανεί ως κλαδική
ενίσχυση.

Συνάντηση Προέδρου & Αντιπροέδρου ΣΕΜΜΘ με
τον Υπουργό Μεταφορών κ. Παπαδόπουλο
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (1/2)

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ/ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ/

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

Σε συνέχεια της επαφής που έχει ξεκινήσει με το Enterprise Greece,
πραγματοποιήθηκαν 3 τηλεδιασκέψεις όπου συζητήσαμε συγκεκριμένα
επί του σχεδίου Εξωστρέφεια 2021 και πιθανές ευκαιρίες συνεργασίας και
στήριξης επιχειρήσεων μαρμάρου με τις υπάρχουσες δράσεις που έχουν
σχεδιαστεί αλλά και την καθοδήγησή μας σχετικά με την χρηματοδότηση
του στρατηγικού σχεδίου προβολής και προώθησης του Ελληνικού
Μαρμάρου. Προβλέπεται σύντομα η ενίσχυση της συμμετοχής εταιρειών
σε εκθέσεις και η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών αλλά και
εκπαιδεύσεων στελεχών. Ταυτόχρονα για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση
έχουμε κανονίσει άμεσα συνάντηση με τον ΓΓ του Υπουργείου Εξωτερικών
κο Σμυρλή ο οποίος είναι και Πρόεδρος του ENTERPRISE GREECE. Στόχος
είναι η έναρξη συνεργασίας, ώστε να υπάρχει στη συνέχεια όλο και
αυξανόμενη στήριξη του κλάδου μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ ENTERPRISE GREECE

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

(1). ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

Προγραμματισμός για το φθινόπωρο,
Πρόκειται για μια συνεργασία που είχε
ξεκινήσει η προετοιμασία της πριν την
πανδημία και συζητάμε ξανά πλέον.
Θεωρούμε πως μπορεί να είναι μια πολύ
σημαντική πρωτοβουλία και διοργάνωση
για την προώθηση του Ελληνικού
Μαρμάρου και της χρήσης του στην
αρχιτεκτονική σήμερα, την προώθησή
του μέσα στον κλάδο της αρχιτεκτονικής,
του design και της οικοδομής.
Αναμένουμε την λεπτομερέστερη
πρόταση συνεργασίας τους για την
οριστικοποίηση του κόστους, των
χορηγικών πακέτων και φυσικά όλου του
πλαισίου του διαγωνισμού.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2/2)

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ/ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ/

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

(2). ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση στην οποία ο ΣΕΜΜΘ ήταν χορηγός,
στο πλαίσιο της ΕΚΕ του Συνδέσμου και των Επιχειρήσεών μας στην τοπική
κοινωνία.

Συνεργασία που θα προβλέπει προνομιακές τιμές για τα μέλη μας, ομαδική
συμμετοχή του ΣΕΜΜΘ, αλλά και προώθηση του ΣΕΜΜΘ και του ελληνικού
μαρμάρου μέσα από τα social media, newsletters, δελτία τύπου κοκ.
Συμμετοχή και εκπροσώπηση του κλάδου στις παράλληλες εκδηλώσεις και
ίσως συνδυασμός και με τον διαγωνισμό αρχιτεκτονικής και τη βράβευση
των νικητών.

(4). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ (ΜΑΪΟΣ 2022)

Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις επί προτάσεων που έχουν θετικό
αντίκτυπο στην συνύπαρξη των λατομικών επιχειρήσεων, του τουρισμού
και των τοπικών κοινωνιών. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις για να
ξεκινήσουμε με κάποιες πιο εύκολες αρχικές συνέργειες, αλλά υπάρχει
ορίζοντας και προοπτική για πολλές δράσεις.

(3). ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

(5). ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σε συνέχεια της επαφής και
συνεργασίας που υπάρχει με το
Natural Stone Institute των ΗΠΑ και
της Confidustria Marmomacchine της
Ιταλίας, ο ΣΕΜΜΘ θα παραστεί την
ερχόμενη εβδομάδα σε συνάντηση με
τους μεγαλύτερους συνδέσμους του
εξωτερικού, για να συζητήσουν την
στρατηγική προώθηση του μαρμάρου
έναντι των τεχνητών υλικών και τη
συμμετοχή των εταιρειών μαρμάρου
στην έκθεση StonExpo στις ΗΠΑ, σε
πρωτοβουλία του NSI για τη
δημιουργία ομαδικών συμμετοχών
εταιρειών μαρμάρου από όλον τον
κόσμο.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΩΝ/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

(1). ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μας, έχουμε
χωρίσει τις θεματικές των ενημερώσεών μας ως εξής, ώστε να λαμβάνουν
τα αρμόδια στελέχη μόνο τις σχετικές με το αντικείμενό τους ενημερώσεις:
Α. Πλαίσιο λειτουργίας λατομείων
Β. Υγιεινή & Ασφάλεια
Γ. Προώθηση & Πωλήσεις
Δ. Όλες οι κατηγορίες
Εάν δεν έχετε στείλει συμπληρωμένη τη φόρμα που είχε ζητηθεί σε
παλαιότερη ενημέρωση, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας τη
φόρμα που έχετε λάβει, για να λαμβάνουν τα αρμόδια στελέχη τις σχετικές
με το αντικείμενό τους ενημερώσεις!

Στο προσεχές διάστημα θα λάβετε πρόσκληση για Γενική Συνέλευση,
προκειμένου να τροποποιήσουμε και επικαιροποιήσουμε το καταστατικό
του συνδέσμου ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε χρηματοδοτήσεις και
τον ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό του.

(2). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ
ΔΕΙΤΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΣΕΜΜΘ!


