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Συγκροτημένη βιομηχανική στρατηγική 
& πολιτική 

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία 
Χρηματοδότηση παραγωγικών 

επενδύσεων 
1. Θέσπιση ειδικού προγράμματος 

ανάπτυξης της Θράκης και των 
παραμεθόριων περιοχών.  

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. Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας»  
6. Πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής 

«ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-INDUSTRY 4.0» 

1. Εξορθολογισμός των σχέσεων 
βιομηχανίας και αλυσίδων 
λιανεμπορίου. 

2. Καταπολέμηση καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

3. Πλαίσιο ελέγχου της αγοράς. 
4. Απλοποίηση της διαδικασίας 

αδειοδότησης για τη μεταποίηση, με 
αναθεώρηση της κατάταξης ανά 
επίπεδο όχλησης. 

5. Νομοθετική πρωτοβουλία για το 
χαρακτηρισμό των άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων της 
Κεντρικής Μακεδονίας σε 
«οργανωμένους υποδοχείς». 

6. Τροποποίηση της ΚΥΑ για την 
πυρασφάλεια σε βιομηχανικά κτίρια. 

7. Αναβάθμιση περιβαλλοντικών 
υποδομών και εγκατάσταση δικτύου 
οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της 
χώρας. 

1. Χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων από τον τραπεζικό 
τομέα, κατά προτεραιότητα 

2. Τροποποίηση του Αναπτυξιακού 
Νόμου - Άρση των 
καθυστερήσεων στην 
αποπληρωμή υφιστάμενων 
επενδυτικών σχεδίων. 

3. Υλοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων, με τη βοήθεια 
ειδικών προγραμμάτων 
βιομηχανικής αναδιάρθρωσης.  

 Υποπρόγραμμα 1: Μεσαίες και 
μεγάλες επιχειρήσεις 
στρατηγικής σημασίας, 

 Υποπρόγραμμα 2: Κλαδική 
πολιτική.  

 Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες 
ενισχύσεις.  

4. Χρηματοδότηση καινοτομικών 
επενδύσεων και εφαρμοσμένων 
ερευνητικών έργων στους τομείς 
της αυτοματοποίησης, τεχνικής 
νοημοσύνης, διαδικτύου των 
πραμάτων, βιοεπιστημών, 
νανοτεχνολογίας κ.α.. 

5. Ειδικά κλαδικά προγράμματα 
ψηφιοποίησης όπως ψηφιακή 
γεωργία, βιομηχανικές εφαρμογές 
και επενδύσεις αναδιάρθρωσης, 
ψηφιακός τουρισμός, μεταφορές 
και logistics. 

Εξωστρέφεια – Καινοτομία  Αγορά εργασίας  Φορολογικό περιβάλλον 

1. Δημιουργία «ΔΙΚΤΥΟΥ Διεθνών Ζωνών 
Βιομηχανίας και Εμπορίου» 
(International Industrial & Trade Zone 
Network) σε Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη, Πάτρα – Αστακός και 
Ηράκλειο. 

2. Υποστήριξη της δημιουργίας του 
Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου - Thess 
INTEC στη Θεσσαλονίκη  

3. Νέο σύστημα χρηματοδότησης 
καινοτομίας, με τη μορφή της 
ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη 
δημιουργία δημοσιονομικού κόστους. 

4. Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων 
«Έρευνας και Ανάπτυξης» σε 
μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

5. Ίδρυση «Κέντρου Σχεδιασμού 
Βιομηχανικών Προϊόντων» 

1. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
για τις επιχειρήσεις 

2. Θέσπιση του «Λευκού Μητρώου» για 

τις συνεπείς επιχειρήσεις. 

3. Αύξηση της ετήσιας βάσης 

υπερωριακής απασχόλησης στη 

βιομηχανία σε 120 ώρες 

4. Βελτίωση των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας που παρέχονται 
μέσω ΕΡΓΑΝΗ & ΕΦΚΑ, και άμεση 
διεπαφή με πλατφόρμες όπως το TAXIS 
το ΓΕΜΗ, κλπ.. 

5. Σχεδιασμός προγραμμάτων 
εκπαίδευσης για την προσαρμογή των 
εργαζομένων στην 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση, τα πράσινα επαγγέλματα 
και την κλιματική αλλαγή. 

1. Εφαρμογή της δικαστικής 
απόφασης για την επιστροφή 
ή/και τον συμψηφισμό του ΦΠΑ 
για διαγραφείσες απαιτήσεις 
προμηθευτών της εταιρείας 
«Μαρινόπουλος ΑΕ». 

2. Κατάργηση ειδικών τελών και 
επιβαρύνσεων, όπως: η εισφορά 
του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 
στα δάνεια, η χαρτοσήμανση με 
3,6% των ταμειακών 
διευκολύνσεων, το Δικαίωμα 
Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών 
(ΔΕΤΕ) προς τους τελωνειακούς 
5‰, κλπ.  

3. Επέκταση του χρόνου μεταφοράς 
ζημιών των επιχειρήσεων σε 15 
έτη 
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