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Η φιλοσοφία μας είναι να:       

 Λύνουμε προβλήματα περιφερειακής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο τρόπο, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας, τεχνολογικά κέντρα (TSC). 

  Κατανοούμε τους συνεταίρους μας, να γινόμαστε μέλη της ομάδας τους στις 

επενδύσεις, διοίκηση, μάρκετινγκ.  

 Τιμούμε την εμπιστοσύνη αυτών που συνεργάζονται μαζί μας. 

 

Eιδικευόμαστε στην:  

 οργάνωση επιχειρήσεων,  

 μάρκετινγκ,       

 χρηματοδότηση,  

 και μεταφορά τεχνολογίας 



Τομείς / Βιομηχανίες εξειδίκευσης  

 Mεταφορές  

• Τραίνα, Τραμ 

•  Ηλ/λεωφ. 

•  Αερομεταφορές  

 

Ενέργεια:  

•Θέρμανση, Φωτισμός  

Περιβάλλον:  

•Διαχείριση στερεών 
αποβλήτων, υδάτων, 
ρυπασμένων εδαφών  

Ιχθυοκαλλιέργεια  

Αγρο-δασική & 

Περιφερειακή Τουριστική   

Ανάπτυξη, Γαλακτοκομία, 

Επεξεργασία Τροφίμων  

 

Προσέλκυση Eπενδύσεων /τεχνολογίας, Προώθηση εξαγωγών, 

Χρηματοδοτήσεις /επιδοτήσεις, Εκπαίδευση /σεμινάρια /εκθέσεις 

Η Markis συνεργάζεται με κρατικούς, δημοτικούς και ιδιωτικούς φορείς  

Τεχνολογικά Κέντρα Υποστήριξης(TSC): 



Η συμμετοχή και οι ευθύνες της  
Markis IDC στα έργα 

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με: ·  

 Ανάπτυξη, προγραμματισμό, διοίκησης έργου  

 Οργάνωση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ  

 Συντονισμό προεπενδυτικών μελετών και υλοποίηση έργων 

 Μεταφορά τεχνολογίας  

 Χρηματοδότηση, επιδοτήσεις, μετοχικό κεφάλαιο  

 Συντονισμό έργων της ΕΕ έρευνας και επίδειξης 

 

2. Ενεργός επενδυτής και μέλος κοινοπραξίας 

 

3. Γραφείο προσέλκυσης τουρισμού, επενδύσεων για μια περιοχή  

 

4. Γραφείο εξαγωγών/πωλήσεων  



Κωνσταντίνος Μαρώτης, Πρόεδρος 

Υπηκοότητα, Ιστορικό 

 Γεννημένος στην Ελλάδα αλλά απέκτησε και την Δανική υπηκοότητα    

 Έφυγε από την Ελλάδα το 1967, συνεργάστηκε με τις Δημοκρατικές Δυνάμεις 
της Ευρώπης για να επαναφέρει την δημοκρατία στην Ελλάδα. Συμμετείχε ως 
μάρτυρας των κρατών Σκανδιναβίας και Ολλανδίας στην δίκη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενάντια στην παράνομη κυβέρνηση 
της Ελλάδος (δικτατορία). 

 Αποκατεστάθη με προεδρικό διάταγμα με το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και 
αυτοαποστρατεύθηκε. 

 

Εκπαίδευση 

 Απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ως Μάχιμος Αξ/κος.  

 Master στις Οικονομικές Επιστήμες (στην Δανία) 

 Επιστημονικός ερευνητής:Διπλωματική: Συστήματα εγκαίρου προειδοποιήσεως 
για οικονομική καθοδήγηση(Early warning systems for economic steering).  

 Σχεδιαστής και προγραμματιστής συστημάτων   



Κωνσταντίνος Μαρώτης, Πρόεδρος 

Εμπειρία: σε  βιομηχανική,  περιφερειακή και τουριστική ανάπτυξη και οργάνωση 
επιχειρήσεων ως σύμβουλος κυβερνήσεων, κρατικών οργανισμών, τοπικών αρχών 
και βιομηχανιών πολλών χωρών της Ευρώπης, Καναδά, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, 
Αιγύπτου.  

 

Παραδείγματα: 

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της Ελλάδος, (Πρωθυπουργός) 

Ανάπτυξη των δασικών περιοχών της Δυτικής Ελλάδος, (Υπ. Συντονισμού)       

Εγκατάσταση του πρώτου ανεμόμυλου στην Μύκονο μαζί με την ΔΕΗ Ελλάδος. 

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου 

Επέκταση και αποκατάσταση ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνους, ΤΕΔΚ Ηρακλείου,ΕΣΔΑΚ 

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος στερεών αποβλήτων των Δήμων  
   Χερσονήσου και Μαλίων,  

Σύμβουλος κρατικών σιδ/μων Δανίας και πολλών μεγάλων εταιρειών του κόσμου,  
   συνδιευθυντής Ευρωπαϊκού consortium κρατικών παν/μιων, ιδιωτικών φορέων,  
   Multibardem, για συστήματα εξυγίανσης υπογείων υδάτων, Πρόγραμμα Life. 

Ίδρυση και διοίκηση αεροπορικής εταιρίας Apollo. 

Εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων στην Δανία. 

Συνεργασία ΤΕΔΚ Ελλάδος και Δανίας. 



 

 

 

 

 

Διάφορα έργα της Markis   

Τομέας Εθνικής, Περιφερειακής και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 



Στρατηγικό σχέδιο ενδυνάμωσης  

της εθνικής οικονομίας 



Συνεργασία /Μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ 

εθνικών ενώσεων δήμων Δανίας και Ελλάδας 



Ίδρυση και διοίκηση  
αεροπορικής εταιρίας Apollo  



Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 



Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 

(Συστατική επιστολή πρώην Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου)  



Ανάπτυξη Υδροθεραπευτικού δυναμικού 

Λουτροχωρίου Σκύδρας και ευρύτερης περιοχής 
(Συνέντευξη Δημάρχου Σκύδρας, κου Γ. Χοΐδη)  



 

 

 

 

 

Διάφορα έργα της Markis   

Αγροτικός / Δασικός τομέας 



Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανίας δασών 

Δυτικής Ελλάδος  



Συστημική προσέγγιση και τεχνική για τη συνολική και συνεχή διαδικασία ανάπτυξης 
αγροτικού/ δασικού τομέα και περιφέρειας 

Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανίας δασών 
Δυτικής Ελλάδος  



Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανίας δασών 
Δυτικής Ελλάδος  

(Απόφαση Υπουργείου Συντονισμού)  



Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανίας δασών 

Δυτικής Ελλάδος  

(Συστατική επιστολή Υπουργού Εσωτερικών, κου Κ.Μητσοτάκη)  



 

 

 

 

 

Διάφορα έργα της Markis   

Τομέας ενέργειας 



Συνεργασία μεταξύ των εταιριών ηλεκτρισμού 

Δανίας και Ελλάδος (ΔΕΗ)  



Εγκατάσταση του πρώτου ανεμόμυλου στη 
Μύκονο μαζί με την ΔΕΗ 



 

 

 

 

 

Διάφορα έργα της Markis   

Τομέας Περιβάλλοντος 



 Στην πολυετή λειτουργία μας, η Markis ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό 
λύσεων δύσκολων και πολύπλοκων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε 
τουλάχιστον 50 έργα και 8 χώρες.  

 

 Η Markis έχει ιδρύσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, 
κρατικών ινστιτούτων και ειδικών επιστημόνων στους τομείς διαχείρισης 
υδάτων και στερεών αποβλήτων, εξυγίανσης εδάφους και υπόγειων 
υδάτων. 

 

 Η στρατηγική μας είναι να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές 
επιλεγμένων χωρών, να ιδρύσουμε εκεί: 

• Τεχνολογικό Κέντρο περιβάλλοντος, ενέργειας, γεωργίας και 
ιχθυοκαλλιέργειας σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και  

• παράλληλα μία σειρά έργων επίδειξης που θα χρησιμοποιηθούν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και διάχυση τεχνολογίας σε άλλες περιοχές 
και χώρες.  

 

Τέτοια κέντρα είναι υπό ίδρυση στην Ελλάδα, Κύπρο, Βόρειο Ιράκ, 
Αίγυπτο, Μολδαβία και Πολωνία. 

Εισαγωγή   



Δήμοι:
AV Miljø, Transmunicipal landfill of Copenhagen, DK www.av.dk

Odense Waste Management Company, DK        www.snapind.dk

Κρατικά Ινστιτούτα:
VITO, Flemish government Institute, Belgium www.vito.be

GeoDelft, Dutch National institution, UK          www.geodelft.co.uk

BIfA GmbH, German research institute, Germany www.bifa.de

ICTCM, Mech. Eng. And Reasearch Institute, Romania, www.ictcm.ro

Umweltbundesamt, Austria, www.umweltsbundesamt.at

Πανεπιστήμια:
The Technical University of Dresden, Germany

North Umbria University, UK

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

Ιδ. εταιρείες:
MWH sa, Belgium, world leading company www.mwhglobal.com

Lewis HMJ Consultants, Canada. Biogas                       www.hmjconsulting.ca

Bioclear bv. Holland. Soil remediation www.bioclear.nl

Studio Aglietto, Italy. Landfill projects, soil remediation www.aglietto.com

Atos Environnement, France, soil remediation www.atos-environnement.fr

Piet Wens/Pollux, Waste to Energy Landfills, Belgium

Δήμοι:
AV Miljø, Transmunicipal landfill of Copenhagen, DK www.av.dk

Odense Waste Management Company, DK        www.snapind.dk

Κρατικά Ινστιτούτα:
VITO, Flemish government Institute, Belgium www.vito.be

GeoDelft, Dutch National institution, UK          www.geodelft.co.uk

BIfA GmbH, German research institute, Germany www.bifa.de

ICTCM, Mech. Eng. And Reasearch Institute, Romania, www.ictcm.ro

Umweltbundesamt, Austria, www.umweltsbundesamt.at

Πανεπιστήμια:
The Technical University of Dresden, Germany

North Umbria University, UK

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

Ιδ. εταιρείες:
MWH sa, Belgium, world leading company www.mwhglobal.com

Lewis HMJ Consultants, Canada. Biogas                       www.hmjconsulting.ca

Bioclear bv. Holland. Soil remediation www.bioclear.nl

Studio Aglietto, Italy. Landfill projects, soil remediation www.aglietto.com

Atos Environnement, France, soil remediation www.atos-environnement.fr

Piet Wens/Pollux, Waste to Energy Landfills, Belgium

Προμηθευτές/ συνεργαζόμενοι συνέταιροι της Markis. 

Στρατηγικές δράσεις στον τομέα του 

περιβάλλοντος   



Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΤΚΥ) για το 

περιβάλλον, ενέργεια, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια 



(Συμφωνητικό ίδρυσης ΤΚΥ μεταξύ Markis IDC,  

Δήμων Χερσονήσου /Μαλίων /Μυτιλήνης και Παν. Αιγαίου)  

Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΤΚΥ) για το 

περιβάλλον, ενέργεια, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια 



(Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρεσβευτή της Κύπρου)  

Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΤΚΥ) για το 

περιβάλλον, ενέργεια, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια 



Οικονομικά αποδοτική τεχνολογία για εξυγίανση επιβαρυμένων υπόγειων υδάτων 

από διάφορους ρύπους σε ΧΥΤΑ, βιομηχανικές περιοχές ή ορυχεία 

(παθητική επεξεργασία / Χαμηλή ενεργειακή απαίτηση και κόστος συντήρησης 

Συνδιευθυντής με το Φλαμανδικό ίδρυμα VITO 

για το πρόγραμμα LIFE MULTIBARRIER 



Διαδημοτικός ΧΥΤΑ της Κοπεγχάγης 

Σύστημα Ελέγχου και πρόγνωσης για την περίοδο μετά την αποκατάσταση 

 

Συμβόλαιο: Απρίλιος 2004 

Ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου και 

παρακολούθησης διαδημοτικού ΧΥΤΑ  Κοπεγχάγης 



Επέκταση και αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαλήνους, ΤΕΔΚ Ηρακλείου, ΕΣΔΑΚ 



Πελάτης: ΕΣΔΑΚ και Ένωση Δήμων 

Ηρακλείου Κρήτης 

Ημερομηνία συμφωνίας: 4.10.2004  

 

Αποκατάσταση 50.000 m2. Κατασκευή 

καινούριου κελιού 35.000 m2.  

Εκμετάλλευση βιοαερίου του ΧΥΤΑ και 

επεξεργασία διασταλλαγμάτων. 

Συνολικός προϋπολογισμός:  15.5 mil€ 

 

Υπηρεσίες της Markis: 

Προετοιμασία προτάσεων τεχνικής λύσης 

(εκτίμηση μελετών), χρηματοδότηση, 

εκμετάλλευση βιοαερίου ΧΥΤΑ, 

χρηματοδοτικά προγράμματα, 

προετοιμασία/υποστήριξη οικονομικών 

αρχείων και διαπραγματεύσεις με 

ενδιαφερόμενους τεχνολογικούς 

εταίρους/ διαχειριστές 

Επέκταση και αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Πέρα 

Γαλήνους, ΤΕΔΚ Ηρακλείου, ΕΣΔΑΚ 



Πελάτης: Δήμοι Χερσονήσου και 

Μαλίων Κρήτης/ Διαδημοτικός ΧΥΤΑ 

 

Ημερομηνία συμβολαίου: 5.05.2006 

 

Το έργο υλοποιήθηκε 

 

Υπηρεσίες της Markis: 

Σχεδιασμός συνολικού συστήματος 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 

μονάδων ανακύκλωσης, που θα 

χρησιμοποιηθούν και ως έργο επίδειξης 

του Τεχνολογικού Κέντρου 

περιβάλλοντος, ενέργειας, γεωργίας και 

ιχθυοκαλλιέργειας της Ελλάδας. 

Σχεδιασμός ολικού συστήματος διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων Δήμων Χερσονήσου / Μαλίων 



Σχεδιασμός ολικού συστήματος διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων Δήμων Χερσονήσου / Μαλίων 



Προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 

Δήμων Χερσονήσου / Μαλίων 



Σχεδιασμός ολικού συστήματος διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων Δήμων Χερσονήσου / Μαλίων 

(Συστατική επιστολή πρώην Δημάρχου Χερσονήσου και νυν Ευρωβουλευτή, κου Σπύρου Δανέλλη)  



Συνεργασία μεταξύ Δήμου Ρόδου, Διαδημοτικής 

εταιρίας Κοπενχάγης και Markis για τη διαχείριση 

αποβλήτων 



Συνεργασία μεταξύ Δήμου Ηρακλείου, Διαδημοτικής 

εταιρίας Κοπενχάγης και Markis για τη διαχείριση 

αποβλήτων 



 

 

 

 

 

Διάφορα έργα της Markis   

Τομέας Ιχθυοκαλλιέργειας 



 Η Markis σχεδιάζει να εφαρμόσει το ακόλουθο πακέτο έργων 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, Κροατία, Κύπρο, Λιθουανία, Μολδαβία, 
Βόρειο Ιράκ, Πολωνία, Σ. Αραβία, Σλοβακία, Ουκρανία. 

 

 Η στρατηγική μας είναι να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές 
επιλεγμένων χωρών, να ιδρύσουμε εκεί: 

• Τεχνολογικό Κέντρο περιβάλλοντος, ενέργειας, γεωργίας και 
ιχθυοκαλλιέργειας σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς  

• Κάθετες βιομηχανίες ιχθυοκαλλιέργειας, ξεκινώντας σταδιακά από μία 
ή δύο μονάδες πάχυνσης στη θάλασσα/ στεριά και συνεχίζοντας με 
παραγωγή τροφής, ιχθυογεννητική μονάδα, επεξεργασία τέλικών 
προϊόντων, αποθήκες κατάψυξης. 

• Εταιρία εισαγωγής και πώλησης τοπικά προιόντων για: 

o Διείσδυση στην αγορά/ εξοικίωση πριν την τοπική παραγωγή, 
ασφαλής αρχή για την τοπική παραγωγή 

o Αύξηση κέρδους της εταιρίας από την πώληση άλλου είδους 
ψαριών που δεν παράγει. 

Εισαγωγή   



Το όραμά μας είναι: 

 Σε κάθε χώρα να ειδικευτούμε στην παραγωγή ενός ή δύο ειδών ψαριών 

 Εθελοντικά κάθε παραγωγός αυτού του δικτύου να μπορεί να διαθέτει στην 
τοπική αγορά τα συμπληρωματικά προϊόντα των άλλων παραγωγών, 
μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και εξοικονομώντας στην εύρεση αγοράς 
διάθεσης.  

 Μερικά έργα στρατηγικής σημασίας όπως η ιχθυογεννετική μονάδα, η 
ανάπτυξη προϊόντος, η παραγωγή τροφής να είναι κοινές επενδύσεις και 
να εξυπηρετούν παραγωγούς σε περισσότερες από μία χώρες. 

Όραμα 


