
 

 

 
Καβάλα 19 Μαρτίου 2020 

Αρ. Πρωτ: 548 

Προς : 

1. Υπουργείο Οικονομικών 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

Υπόψη :  

• κ. Χρήστου Σταικούρα/ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη /ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• κ. Άδωνη Γεωργιάδη/ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

• κ. Ιωάννη Τσακίρη/ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

• κ. Ιωάννη Βρούτση/ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
 
Θέμα:  Αίτημα του ΣΕΜΜΘ ,για ορισμό των  οι επιχειρήσεων του κλάδου μαρμάρου ως πληγείσες 
επιχειρήσεις από τον COVID-19 
 
Σχετικά: Αποτελέσματα ευρημάτων της μελάτης της ICAP  για την συνεισφορά του κλάδου εξόρυξης 
και επεξεργασίας μαρμάρου στην ελληνική οικονομία και στο νομό Δράμας 
 
 
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  
Ο κλάδος του Ελληνικού Μαρμάρου,  ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας ,με ιστορική αξία και ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, πλήττεται δραστικά από 
τον Covid-19. 
Ο κλάδος του μαρμάρου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κυρίως την τελευταία τριετία  
βασιζόμενος στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων Μαρμάρου 
Μακεδονίας Θράκης Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. 
Ο Σ.Ε.Μ.Μ.Θ. έχει 65 μέλη μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες και οι σημαντικότερες επιχειρήσεις 

μαρμάρου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP, τα αποτελέσματα της 

οποίας  σας επισυνάπτουμε, η συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα παραγωγής Ελληνικού 

Μαρμάρου στην Εθνική Οικονομία φτάνει το 1,27 δις € με την συμμετοχή στο ΑΕΠ 0,33% το 2018. Τα 

μέλη του Σ.Ε.Μ.Μ.Θ κατέχουν το 85% των Ελληνικών πωλήσεων.  Στον κλάδο απασχολούνται άμεσα 

6.130 εργαζόμενοι ενώ η συνολική συμβολή στην απασχόληση (έμμεσα) φτάνει τους 17.796 

εργαζόμενους. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ο κλάδος της Παραγωγής και Μεταποίησης Ελληνικού Μαρμάρου έχει δεχθεί σοβαρότατο 

πλήγμα από την Πανδημία του Covid-19, γιατί 

 

 

1. Είναι ένας καθαρά εξωστρεφής κλάδος, εξάγοντας το 76%  των συνολικών πωλήσεων σε 

περισσότερες από 120 χώρες. 

2. Το 57% των εξαγωγών κατευθύνετε στην Κίνα. 

3.  Ο COVID-19 έπληξε την αγορά της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας από τις αρχές Ιανουαρίου 

2020 με αποτέλεσμα να μηδενισθούν οι πωλήσεις μας σε αυτές τις περιοχές από 1/1/2020. 

4. Ακολούθως, λόγω της εξάπλωσης του ιού και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου και τον 

περιορισμό των μετακινήσεων , οι εξαγωγές μειώθηκαν κατακόρυφα σχεδόν εκμηδενίστηκαν . 

 

 

Σε συνέχεια των πολύ σημαντικών και θετικών ανακοινώσεων σας  στο 1ο πακέτο μέτρων με το ΦΕΚ 

Α΄55/11.03.2020 και στο 2ο πακέτο μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης, που εξαγγείλατε στις 18/3/2020, 

Αιτούμαστε να οριστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μαρμάρου ως πληγείσες επιχειρήσεις και να 
συμπεριληφθούν οι Κωδικοί Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)  
 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

08.11.1 Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) 

08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

28.92 
Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές 
κατασκευές 

33.12.29 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 

43.33.1 Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων 

46.13.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 

46.73.16 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 

 
σε όλα τα  ευνοϊκά μέτρα που έχει λάβει και θα λάβει η πολιτεία για αυτές, όπως ενδεικτικά 
1) Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α 
2) Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση     
     προθεσμίας καταβολής δόσεων 
3) Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
4) Αναστολή καταβολής δόσεων όλων των ληξιπρόθεσμων    υποχρεώσεων προς τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
5) Καταβολή του 60% των αναλογικών μισθωμάτων των λατομείων μαρμάρου. 
6) Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 
7) Επιδότηση κόστους μισθοδοσίας και μείωση ασφαλιστικών εισφορών 
8) Επιτάχυνση επιστροφών οφειλόμενων από ΕΣΠΑ, ΦΠΑ, ΕΦΚ καυσίμων 2019 και επιδοτήσεων. 
 
 



 

 

 
Η απόφαση σας για την ένταξη του κλάδου του ελληνικού μαρμάρου στις ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι 
απαραίτητη ώστε να καταφέρουν οι επιχειρήσεις αυτές  να εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους 
αλλά  και να διατηρήσουν  όλες τις θέσεις εργασίας. 
 
Με εκτίμηση 
Για τον Σ.Ε.Μ.Μ.-Θ 
Η Πρόεδρος Δ.Σ 
Ιουλία Χαϊδά 
 

 


