
K- Clusters
Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ 

ΜΑΡΜΑΡΟΤ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ 

ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ



 Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ 
εθιεθηήο πνηφηεηαο, θπξίσο ιεπθά, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 
καθξφρξνλε παξάδνζε ζηελ ηέρλε ηνπ καξκάξνπ, έρνπλ 
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεκεξηλήο 
ζχγρξνλεο θαη δπλακηθήο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 
καξκάξνπ.

 ην Ννκφ Κνδάλεο θαη ηδηαίηεξα ζην Σξαλφβαιην 
ππάξρνπλ αμηφινγα θνηηάζκαηα ιεπθνχ & εκίιεπθνπ 
καξκάξνπ κε πνιχ θαιέο θπζηθνκεραληθέο ηδηφηεηεο. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ καξκάξσλ πνπ εμνξχζζνληαη ζηελ 
πεξηνρή Σξαλνβάιηνπ πεξίπνπ 250.000 ηφλνη θάζε 
ρξφλν απνξξίπηνληαη θαη κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηνη, 
ξππαίλνληαο ην πεξηβάιινλ θαη επηβαξχλνληαο ηελ 
παξαγσγή. 



Σν πξόβιεκα

 Η απζαίξεηε θαη άλαξρε απφξξηςε ησλ παξαπξντφλησλ  ζην 
πεξηβάιινλ έρεη δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 
δπζρεξαίλνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ

 Σα ιαηνκεία επηθαιχπηνληαη απφ απνξξίκκαηα ηεο εμφξπμεο 
– ηα γλσζηά κπάδα - κε απνηέιεζκα ηεξάζηηνη φγθνη 
αρξεζηκνπνίεηνπ νξπθηνχ λα ηα θξάμνπλ θαη λα κε γίλεηαη 
ζσζηά ε εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη λα κεηψλεηαη ε ήδε κηθξή 
απνιεςηκφηεηα

 Η κηθξή απνιεηςηκφηεηα ησλ ιαηνκείσλ επηβαξχλεηαη κε ην 
θφζηνο κεηαθνξάο ησλ κπαδψλ.

 Η ζπζζψξεπζε ηεξάζηησλ φγθσλ απνξξηκκάησλ δεκηνπξγεί 
θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ιαηνκείσλ θαη ηελ πγεία ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε απηά. 



Οη πηζαλέο ρξήζεηο ησλ ζηείξσλ 

πιηθψλ είλαη νη αθφινπζεο:
• Υξήζε ζε αθαηέξγαζηε ή θαη ειαθξψο θαηεξγαζκέλε 

κνξθή 

• Υξήζε ζε θαηεξγαζκέλε κνξθή 

• Καηαζθεπή θαιιηηερλεκάησλ 

• Παξαγσγή αζβέζηνπ – πδξαζβέζηνπ 

• Παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ, καξκαξνςεθίδαο, 
καξκαξφζθνλεο 

• Παξαγσγή έηνηκσλ επηρξηζκάησλ θαη ινηπψλ δνκηθψλ 
πιηθψλ φπσο θφιεο θαη ζηφθνη δηαθφξσλ εηδψλ 

• Παξαγσγή πιεξσηηθψλ παξαγσγή ρξσκάησλ θαη θπξίσο 

πδξνρξσκάησλ ζπγθνιιεηηθά, ζηεγαλσηηθά, κνλσηηθά (θφιεο, ζηιηθφλεο, 

πνιπνπξεζάλεο) αιιά θαη πιαζηηθά, ραξηί, ηαπεηζαξίεο, θπηνθάξκαθα .



ΔΡΔΤΝΑ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΣΔΙΡΩΝ
(α) Σα ζηείξα καξκάξνπ κε ζξαχζε απνδίδνπλ ζξαπζηφ 

θνθθψδεο πιηθφ θαηάιιειν γηα ηελ παξαζθεπή 
ζθπξνδέκαηνο 

(β) Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή φισλ 
ησλ θαηεγνξηψλ σο πξνο ηελ αληνρή ζθπξνδεκάησλ φπσο 
θαη ηα αζβεζηνιηζηθά ζξαπζηά αδξαλή. 

(γ) Σα αδξαλή καξκάξνπ ζπλεξγάδνληαη κε φινπο ηνπο 
ηχπνπο ηζηκέληνπ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

(δ) ε ζρέζε κε ηα ζθπξνδέκαηα κε αζβεζηνιηζηθά αδξαλή ην 
ζθπξφδεκα κε αδξαλή καξκάξνπ εκθαλίδεηαη αηζζεηηθά 
θαιχηεξν θαη κε πςειφηεξα πνηνηηθά θαιχηεξα 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαιχηεξεο επαθέο αδξαλψλ –
ηζηκεληνπήγκαηνο ειαθξψο βειηησκέλα κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 



ηόρνη θαη ιύζε
1. νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε – εμόξπμε ηνπ 

κάξκαξνπ

2. εληαία νξζνινγηθή απνθαηάζηαζε θαη 
αμηνπνίεζε

(νπζηαζηηθή αιιαγή, ελδηάκεζε ιύζε, κηθξή αιιαγή)

Η ρξεζηκνπνίεζε - εθκεηάιιεπζε ηωλ κπάδωλ κε 
ζθνπό:

- Σελ απειεπζέξσζε ησλ επηθαιπκκέλσλ ρψξσλ γχξσ απφ ηα 
ιαηνκεία έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα ζπλερίζνπλ ηελ εμνξπθηηθή 
ηνπο δξαζηεξηφηεηα

- Σελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ δεκηνπξγία 
λέσλ επηρεηξήζεσλ 

- Σελ απνθαηάζηαζε ηεο ιαηνκηθήο πεξηνρήο



Η δεκηνπξγία 

κνλάδαο 

παξαγσγήο 

αδξαλψλ πιηθψλ 
γηα παξαγσγή αδξαλψλ θαη 

καξκαξνςεθίδαο



Πξνυπνινγηζκφο απαηηνχκελεο 

επέλδπζεο

1. Γηακνξθψζεηο ρψξσλ: 150.000,00 €

2. Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο: 100.000,00 €

3. Μεηαθνξηθά κέζα: 250.000,00 €

4. Δηδηθέο εγθαηαζηάζεηο: 50.000,00 €

5. Μεραλνινγηθφο & ινηπφο εμνπιηζκφο: 
550.000,00 €

6. Έξγα ππνδνκήο: 70.000,00 €

7. Απξφβιεπηα: 30.000,00 €



πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

κνλάδαο: 

1.200.000,00 €



Γπλαηφηεηα Έληαμεο ζε επελδπηηθφ 

πξφγξακκα

Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 3299/2004 

(όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3522/06 θαη Ν.3752/09)

κε πνζνζηό επηρνξήγεζεο: 39%



πκπεξάζκαηα 

- Μείσζε ηνπ φγθνπ ησλ νξπθηψλ πνπ κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηα θαη επηβαξχλνπλ πεξηβάιινλ θαη 

θφζηνο

- Γεκηνπξγία λέσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζα απφ 

ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο

- Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζην Ν. Κνδάλεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή

- Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ εμνξπθηηθψλ κνλάδσλ


