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Προσ :  
Υπουργό Ανάπτυξησ και Επενδφςεων 
κον.Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 
 
ΘΕΜΑ: Αίτημα περί ζνταξησ των λατομείων μαρμάρου και λοιπών λατομικών 
δραςτηριοτήτων ςτο νζο αναπτυξιακό πολυνομοςχζδιο  
 

Ο Σφνδεςμόσ Επιχειριςεων Μαρμάρου Μακεδονίασ – Θράκθσ, Σ.Ε.Μ.Μ.Θ, 
εκπροςωπεί το ςφνολο του κλάδου τθσ εξόρυξθσ και επεξεργαςίασ Ελλθνικοφ Μαρμάρου 
ζχοντασ μζλθ τισ ςθμαντικότερεσ επιχειριςεισ ςε όλθ τθν χώρα. Παράλλθλα με τισ 
επιχειριςεισ, ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. εκπροςωπεί το ανκρώπινο δυναμικό και τθν τεχνογνωςία -από 
τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα- ενόσ από τουσ πλζον ιςτορικοφσ κλάδουσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ τθσ χώρασ, με μεγάλθ ςυμβολι ςτο κτίςιμο και τθν διατιρθςθ τθσ Ελλθνικισ 
Ιςτορίασ και του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ, με αντικείμενο το δομικό υλικό, το ορυκτό 
Ελλθνικό Μάρμαρο. 
 

Ένα από τα προβλιματα ςτα οποία ηθτοφμε από τθν κυβζρνθςθ να δώςει λφςθ 
είναι θ άδικθ εξαίρεςθ τθσ επιδότθςθσ εξοπλιςμοφ εξόρυξθσ των λατομείων μαρμάρου 
από τον Αναπτυξιακό Νόμο που ιςχφει εώσ ςιμερα Ν.4399/2016   
 

Οι επιχειριςεισ μαρμάρου αντιμετωπίηουν το εξισ παράλογο κακεςτώσ: ενώ ο 
υφιςτάμενοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ επιδοτεί 
τθν αγορά νζου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
για τα εργοςτάςια μαρμάρου, δθλαδι για 
τθν μεταποίθςθ του Ελλθνικοφ Μαρμάρου 
(δευτερογενισ παραγωγι), δεν επιδοτεί 
τθν αγορά νζου εξοπλιςμοφ ςτα λατομεία 
μαρμάρου όπου πραγματοποιείται θ 
εξόρυξθ (πρωτογενισ παραγωγι). Το 
γεγονόσ αυτό δθμιουργεί προχποκζςεισ 
άνιςθσ ανάπτυξθσ ενόσ κακετοποιθμζνου 
κλάδου, και για να είμαςτε πιο ςαφείσ, τον 
ςτραγγαλίηει ςτο πρώτο ςτάδιο τθσ ανά-
πτυξισ του, μθ αξιοποιώντασ τα βαςικά 
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του κλάδου 
μασ ςτθν παγκόςμια αγορά μαρμάρου.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςυγκριτικά με τισ 
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βαςικζσ ανταγωνίςτριεσ χώρεσ-παραγωγοφσ μαρμάρου, ιτοι Τουρκία, Ιταλία κλπ. 
μειονεκτοφμε ςθμαντικά μθ ζχοντασ υποςτιριξθ ςτθν ανανζωςθ του εξορυκτικοφ 
εξοπλιςμοφ με νζο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και περιςςότερο αποδοτικό. 

Επιπροςκζτωσ, θ διευκόλυνςθ τθσ ανανζωςθσ του εξοπλιςμοφ από τθν Πολιτεία κα 
ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν βελτίωςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ (λιγότερα ατυχιματα) 
ενώ παράλλθλα κα ωφελθκεί ςθμαντικά το Περιβάλλον, αφοφ ο ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ 
ζχει λιγότερουσ ρφπουσ, ενώ θ υπόγεια εκμετάλλευςθ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν μείωςθ 
των αποβλιτων κακώσ και ςτθν μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπώματοσ.  

Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να ςθμειώςουμε ότι θ μθ ςυνεχισ εξζλιξθ ενόσ κλάδου 
μπορεί να τον φζρει αντιμζτωπο με απώλεια μεριδίου τθσ αγοράσ, ενώ ταυτόχρονα θ 
ςυνεχισ ανάπτυξθ και εξζλιξθ τεχνθτών προϊόντων (υποκατάςτατα του μαρμάρου) τα 
οποία είναι και οικονομικότερα ωσ προσ τθν τιμι διάκεςθσ ςτον τελικό καταναλωτι,  
δθμιουργεί τθν ανάγκθ αποτελεςματικότερων μεκόδων παραγωγισ για τθν βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ.  
 

 Η εξόρυξθ του ελλθνικοφ μαρμάρου λαμβάνει χώρα περίπου ςτο 0,00001% τθσ ζκταςθσ 

τθσ Ελλάδοσ και αποδίδει περίπου 0,27 % του ΑΕΠ 

 Η εξόρυξθ και μεταποίθςθ του Ελλθνικοφ Μαρμάρου γίνεται από περίπου 6000 

εργαηόμενουσ δθλαδι το 0,17% του ανκρώπινου δυναμικοφ 

 Το προϊόν Ελλθνικό Μάρμαρο μζςω των ελλθνικών επιχειριςεων κατζχει τθν 4θ κζςθ ςτισ 

εξαγωγζσ μαρμάρου με ςπουδαίεσ προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ. 

 Οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ μαρμάρου προςφζρουν εξειδικευμζνεσ κζςεισ εργαςίασ 

ςτθρίηοντασ τθν περιφζρεια και τισ παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ χώρασ. 

 
Η επιδότθςθ αγοράσ νζου εξοπλιςμοφ εξόρυξθσ μαρμάρων πζραν τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ  κα ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν βιωςιμότθτα του κλάδου, αυξάνοντασ 
το ΑΕΠ, τθν απαςχόλθςθ ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ και ευθμερία τθσ Ελλθνικισ 
Οικονομίασ 

 
Κφριε Υπουργζ,  

Ζθτοφμε  το νζο αναπτυξιακό πολυνομοςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ να ςυμπεριλάβει και να 
επιδοτεί τθν αγορά εξοπλιςμοφ εξόρυξθσ μαρμάρου. 

 
Με εκτίμθςθ 
Για τον Σ.Ε.Μ.Μ.Θ 
Η Πρόεδροσ του Δ.Σ 
Κωνςταντίνα Λαηι - Αναγνωςτοποφλου 

 


