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Έξι δέσμες μέτρων πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
και την έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

περιφερειακής βιομηχανίας 
 
Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική 
1. Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας» 
2. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την αναδιάρθρωση της 

περιφερειακής βιομηχανίας 
3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής  
4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βάση την ποιότητα – 

Εθνική Πολιτική Ποιότητας  
5. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση 
6. Καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς 

φορέων της περιφέρειας 
7. Αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων μέτρων για τη βιομηχανία 
8. Αποφυγή στρεβλώσεων στην αγορά με βάση τις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα 

δάνεια» 
9. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας στη βιομηχανία 
 
 
Αποφάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της βιομηχανίας 
1. Ενίσχυση της ρευστότητας 

• Ρύθμιση κόκκινων δανείων 
• Συμψηφισμός οφειλών 
• Πληρωμή οφειλών του κράτους 

2. Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της παραμεθόριας βιομηχανίας 
• Αντικατάσταση του 12% επιδότηση του κόστους εργασίας  
• Εξεύρεση λογιστικής ρύθμισης εκκρεμοτήτων επιδοτήσεων κόστους εργασίας 

παλαιοτέρων ετών 
3. Μείωση λειτουργικού κόστους με την κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών και 

επιβαρύνσεων  
4. Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους 
5. Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας 
6. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου 
7. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 
 
 
Αλλαγή φορολογικής πολιτικής με αναπτυξιακά κριτήρια 
1. Περιορισμός της φοροδιαφυγής 
2. Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης 
3. Επιτάχυνση διαδικασιών επιστροφής πιστωτικού ΦΠΑ 
4. Εγκύκλιος εξαίρεσης αυτόματου συμψηφισμού των απαιτήσεων για 

ληξιπρόθεσμες οφειλές 
5. Επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την προσφυγή στα Διοικητικά 

Δικαστήρια 



 
 
Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας 
1. Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη μορφή της ανακυκλούμενης 

πίστωσης, χωρίς τη δημιουργία δημοσιονομικού κόστους  
2. Δημιουργία 5-μελούς «Συντονιστικού Συμβουλίου Καινοτομίας» 
3. Θεσμοθέτηση σχημάτων συνεργασίας βιομηχανίας – ΑΕΙ για την από κοινού 

διαχείριση προγραμμάτων ανάπτυξης καινοτομίας 
4. Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας & Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες 
5. Δημιουργία «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο της 

Γαλλίας 
 
 
Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα 
1. Η Θεσσαλονίκη κέντρο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής με τη 

μεταποίηση 
2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εστιακό σημείο σχεδιασμού και 

υλοποίησης της στρατηγικής για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων με την εγχώρια 
μεταποιητική βάση 

3. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, όπως: 
1. Αγροτικού marketing 
2. Αγροτικής αναδιάρθρωσης 
3. Δημιουργίας ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» συνδυασμένης 

γεωργίας και κτηνοτροφίας 
4. Ανάπτυξης του κλάδου των βιολογικών προϊόντων 
 
 
Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και υποδομές στο Βορειοελλαδικό Τόξο 
1. Εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης 
2. Ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 
3. Έργα στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ηγουμενίτσας 
4. Παροχή φυσικού αερίου σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις 
5. Ολοκλήρωση Ιόνιας Οδού και αυτοκινητόδρομου Ε65 
6. Σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου με Μακεδονία και Θράκη, και ηλεκτροδότηση 

της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη 
7. Κίνητρα προσέλκυσης επενδύσεων στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας 


