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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΒΘΚΕ 



 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος, σας καλωσορίζω στη σημερινή ενημερωτική 

εκδήλωση.  

 

Θεωρήσαμε την πρωτοβουλία που ανέλαβε η EPSILON NET και ο 

Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας, με 

τους οποίους έχουμε αναπτύξει μια πολύ στενή και μακροχρόνια σχέση 

συνεργασίας, πολύ σημαντική και για αυτό το λόγο άλλωστε τη θέσαμε 

και υπό την αιγίδα μας.  

 

Όπως εξ΄ άλλου γνωρίζετε, αξιοποιούμε κάθε αξιόλογη ευκαιρία και 

καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώνουμε έγκυρα και 

έγκαιρα τις επιχειρήσεις μέλη μας, για τις εξελίξεις που συντελούνται στο 

πεδίο των εργασιακών σχέσεων.  

 

Την εγκυρότητα και την πληρότητα των απαντήσεων στους 

προβληματισμούς μας, εξασφαλίζει σήμερα η παρουσία του 

καταξιωμένου και έμπειρου εισηγητή, κ. Βασίλη Πρασσά, ο οποίος είναι 

Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων και Προϊστάμενος Εφαρμογών 

Μισθοδοσίας της Epsilon Net.  

 

Όλα τα νέα νομοθετήματα, οι μεταρρυθμίσεις, όπως αποκαλούνται, 

υιοθετήθηκαν, με βιασύνη και υπό πίεση.  

 

Νομοθετήθηκαν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες της 

πραγματικής οικονομίας αλλά και οι συνθήκες, όπως αυτές 

διαμορφώνονται από την καθημερινή πρακτική, με αποτέλεσμα:  

 



 Να φορτώνουν τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους με πιεστικές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 

 Να επιβαρύνουν με πρόσθετα κόστη υποστήριξης της όλης 

γραφειοκρατίας. 

 

 Να αφαιρούν από τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα ευελιξίας στον τρόπο 

οργάνωσης της εργασίας. 

 

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα να 

υπογραμμίσω, τη θέση μας, η οποία εκτιμώ πως αποτελεί κοινή αντίληψη 

ότι  

 

Η μείωση του έμμεσου μισθολογικού κόστους και ο περιορισμός της 

υπερφορολόγησης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά βήματα 

στήριξης: 

 

 Τόσο της παραγωγικής βάσης της χώρας, δηλαδή των βιομηχανικών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων, δηλαδή της παραγωγής, για να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις. 

 

 Όσο και των εργαζομένων, καθώς θα συμβάλλουν άμεσα στην 

βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους 

 

Το αίτημά μας είναι διαχρονικό.  

 

Ζητάμε να υπάρξουν πολιτικές αποκατάστασης των ανταγωνιστικών 

όρων λειτουργίας της οικονομίας, να αναληφθούν δράσεις και 

πρωτοβουλίες προσέλκυσης επενδύσεων.  

 



Είναι οι μοναδικές προϋποθέσεις  για να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να υποστηριχθούν αξιοπρεπείς 

αμοιβές και εισοδήματα. 

 

Κάθε άλλη πολιτική και νομοθετικές πρωτοβουλίες που επιβαρύνουν τόσο 

το κόστος εργασίας όσο και το εισόδημα των εργαζομένων, λειτουργεί με 

αντίθετα αποτελέσματα. Το έχουμε διαπιστώσει περίτρανα όλοι μας.  

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, ότι  θα συνεργαστούμε με την 

EPSILON NET και τον Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, και στη Λαμία, για τη διοργάνωση της 

ίδιας εκδήλωσης που προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, 

για να καλύψουμε και τις επιχειρήσεις μέλη μας από τη Στερεά Ελλάδα.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


