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NEWSLETTER
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη του ΣΕΜΜΘ,
Ευχόμαστε καλό μήνα και καλή μας αντάμωση στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση την Τρίτη 5 Ιουλίου στην Καβάλα! Μέχρι τότε, παρακάτω θα
βρείτε τις σημαντικότερες εξελίξεις στα θέματα που απασχολούν τον
ΣΕΜΜΘ αυτό το διάστημα.
Οι ενότητες των ενημερώσεών μας, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
θεματικές:
- ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (αδειοδοτήσεις, ασφάλεια & υγεία,
εκπαίδευση, επαφές με υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες & κυβερνητικά
στελέχη κοκ)
- ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (προβολή & προώθηση Ελληνικού
Μαρμάρου, εξωστρέφεια, συνεργασίες, σύνδεση με τοπική κοινότητα,
εταιρική κοινωνική ευθύνη κοκ)
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ (θέματα οργάνωσης και επικοινωνίας συνδέσμου
και μελών, πρακτικά ζητήματα κοκ)
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (1/2)

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

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ!
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"
Σε συνέχεια της συστηματικής δράσης και των παρεμβάσεων του ΣΕΜΜΘ
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ειδικότερα στην Γενική Γραμματεία
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών έγιναν δεκτές και εντάχθηκαν στο
υπό ψήφιση νομοσχέδιο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣIΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δύο προτάσεις μας:
1)
Παράταση ολοκλήρωσης ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά
σε δημόσια ή δημοτική έκταση (άρθρο 137)
2)
Παραμονή στον υπό έρευνα χώρο κατά τη διάρκεια ισχύος της
απόφασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών –Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4442/2016 (άρθρο 144)
Ειδικότερα η πρώτη παρέμβαση
αφορούσε
την
παράταση
των
ερευνητικών εργασιών λόγω της
πανδημίας που έπληξε και τον κλάδο
μας. Οι συναινέσεις ερευνητικών
εργασιών που είναι σε ισχύ μέχρι την
δημοσίευση
του
παρόντος
νομοσχεδίου παρατείνονται για ακόμη
ένα έτος από την λήξη τους.
Επιπρόσθετα έγινε πλήρως αποδεκτή
η πρόταση μας, όπου συναινέσεις που
έχουν λήξει από 31/3/2021 έως την
δημοσίευση
του
παρόντος
νομοσχεδίου να μπορούν ομοίως να
παραταθούν έως 31/12/2022 με την
προϋπόθεση να μη έχει κατατεθεί
άλλο
αίτημα
ερευνών
στις
συγκεκριμένες εκτάσεις.
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ΠΛΑΙΣΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (2/2)

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

Η δεύτερή παρέμβαση που αποτελούσε πάγιο αίτημα των Μελών του
ΣΕΜΜΘ, αφορά την δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας μίσθωσης και
κατάθεσης μελετών μετά τα αποτελέσματα της έρευνας, διατηρώντας όμως
΄ όλη τη διάρκεια
το δικαίωμα παραμονής στον υπό έρευνα χώρο καθ
ισχύος της απόφασης έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών
τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, ανεξαρτήτως της
υποβολής του αιτήματος μίσθωσης.
Το πλήρες νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό ψήφιση και τις προτάσεις μας
που έχουν ενταχθεί σε αυτό έχει σταλεί με ειδική ενημέρωση στις
20/06/22.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ
Στο πλαίσιο των ενεργειών του Συνδέσμου για την προώθηση και
υποστήριξη της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας,
διοργανώνονται σεμινάρια ασφάλειας & υγιεινής στους χώρους των
λατομείων σε συνεργασία με το
εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων
ασφάλειας MARBLE CONSULTING Χρήστος Γράβαλος.
Ο σύνδεσμος προτρέπει τα μέλη του
να συμμετέχουν στη δράση και
θέλοντας να ενισχύσει το αποτέλεσμα
επιδοτεί με 100,00€ την υλοποίηση
ενός σεμιναρίου ανά λατομείο από
κάθε μέλος του.
Αναλυτική ενημέρωση έχει σταλεί
σχετικά
στις
15/06/22.
Για
περισσότερες πληροφορίες αλλά και
έκφραση ενδιαφέροντος παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τη γραμματεία του
ΣΕΜΜΘ στο smarblemth@gmail.com
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (1/2)

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ/ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ/
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ/ ENTERPRISE GREECE
Τη Δευτέρα 27/06/22 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους κκ. Σμυρλή,
ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου
Εξωτερικών και Διευθυντή του Enterprise Greece, και Γιαννικόπουλο,
Διευθυντή Ιδιαιτέρου Γραφείου ΓΓ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας, με σκοπό την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου
Προβολής και Προώθησης του Ελληνικού Μαρμάρου και την
χρηματοδότηση αυτού. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις προτάσεις μας
και διάθεση στήριξης του κλάδου μας και στις 6/7 έχει προγραμματιστεί
επόμενη συνάντηση με στελέχη του Enterprise Greece για τη συζήτηση
των άμεσων προτεραιοτήτων μας και την εξέταση της δυνατότητας
διασφάλισης χρηματοδότησης για αυτές εντός του 2022 και, εάν αυτό δεν
καταστεί εφικτό, εντός του 2023.
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αποτέλεσμα της διήμερης συνάντησης
που
πραγματοποιήθηκε
στα
μέσα
Ιουνίου
μεταξύ
των
μεγαλύτερων
συνδέσμων του εξωτερικού, στην οποία
συμμετείχε ο ΣΕΜΜΘ έπειτα από
πρόσκληση του Natural Stone Institute,
ήταν η συζήτηση για σύναψη μιας
στρατηγικής
συμμαχίας
για
την
προώθηση του μαρμάρου σε σημαντικές
αγορές-στόχους (Natural Stone Strategic
Alliance). Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
είναι το Natural Stone Institute (ΗΠΑ),
Confidustria Marmomacchine (Ιταλία),
Centrorochas
(Βραζιλία),
Assimagra
(Πορτογαλία), Istanbul Mineral Exporters
Association - IMMIB (Τουρκία).

Το πρώτο project το οποίο σχεδιάζεται
είναι η συντονισμένη συμμετοχή
εταιρειών μαρμάρου στην έκθεση
StonExpo στις ΗΠΑ, για την οποία θα λάβετε σύντομα ξεχωριστή ενημέρωση.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής έχουμε εξασφαλίσει προνομιακές τιμές,
ενώ θα υπάρξουν στοχευμένες δράσεις για την στρατηγική προώθηση του
Ελληνικού Μαρμάρου!
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (2/2)

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΟΥ/ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ/
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

(1). ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕΜΜΘ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΒΩΛΑΚΑ
Στις 19/06/22, μετά από ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου
πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση στην Κοινότητα του Βώλακα με σκοπό
την ενημέρωση των κατοίκων, από τον Πρόεδρο κο Δημήτρη Σίγγο και το
Κοινοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού
Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λειτουργίας
λατομείου μαρμάρου εντός της περιοχής του προστατευόμενου τοπίου του
Βώλακα.
Στην συνέλευση αυτή κλήθηκε και τοποθετήθηκε επί του θέματος η Πρόεδρος
του Συνδέσμου κα Ιουλία Χαϊδά, η οποία εξέφρασε τη στήριξη του Συνδέσμου
προς την τοπική κοινωνία. Παράλληλα τονίστηκε το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος
έχει άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με το κοινοτικό και Δημοτικό Συμβούλιο
καθώς έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας για την αντιμετώπιση και εξεύρεση
λύσεων για τα πιθανά ζητήματα που προκύπτουν για αμοιβαίο όφελος και της
τοπικής κοινωνίας αλλά και της επιχειρηματικότητας.

(2). ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΩΛΑΚΑ
Έπειτα από επικοινωνία του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Σχολείου Βώλακα με τον ΣΕΜΜΘ,
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή έχουν ήδη έρθει σε
συντονισμό για την κάλυψη αναγκών του
σχολείου. Ως Σύνδεσμος είναι χαρά μας
να βλέπουμε την έμπρακτη στήριξη των
μελών μας προς την τοπική κοινότητα!

Η επόμενη μέρα είναι κοινή για όλους, τόσο για τις επιχειρήσεις
μαρμάρου της περιοχής όσο και για την τοπική κοινωνία!
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ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΜΕΛΩΝ/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε πως έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση
στις 5/7/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, στην Καβάλα στο ξενοδοχείο
LUCY, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση για τα
παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση του άρθρου 3 (Μέσα επίτευξης σκοπού) του
καταστατικού
2. Τροποποίηση
επωνυμίας
του
Συνδέσμου
με
συνακόλουθη
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
3. Τροποποίηση του άρθρου 23 και του άρθρου 25 ως προς τον τρόπο
διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων.
Ανάλυση των άρθρων του καταστατικού προς αλλαγή έχει σταλεί στις
28/06/22 με ειδική ενημέρωσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη
που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού
της
εταιρείας,
θα
λάβει
χώρα
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις
12/7/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00,
στην Καβάλα στο ξενοδοχείο LUCY.
Παρακαλούμε
όπως
δηλώσετε
την
συμμετοχή σας στην Γραμματεία του
ΣΕΜΜΘ.

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!

