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ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 



 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & 

Κεντρικής Ελλάδος, σας καλωσορίζω στη σημερινή ενημερωτική 

εκδήλωση.  

 

Πριν από λίγες ημέρες, στις 20 Μαρτίου 2019, σε συνεργασία με την 

EPSILON NET και τον αντίστοιχο Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας, πραγματοποιήσαμε στο Βόλο μία 

αντίστοιχη εκδήλωση, με μεγάλη επιτυχία, για τις επιχειρήσεις μας στη 

Θεσσαλία.  

 

Αξιολογήσαμε μάλιστα ότι θα έπρεπε επαναλάβουμε την υποστήριξη 

αυτής της πρωτοβουλίας της EPSILON NET με τον αντίστοιχο Σύλλογο 

Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομών Φθιώτιδας και 

Ευρυτανίας, εδώ στη Λαμία για να καλύψουμε και τις επιχειρήσεις μέλη 

μας από τη Στερεά Ελλάδα.  

 

Με τους περισσότερους από εσάς, είτε ελεύθερους επαγγελματίες -

εξωτερικούς συνεργάτες, είτε στελέχη και εργαζόμενους στα λογιστήρια 

των επιχειρήσεων μελών μας, το στελεχιακό δυναμικό του Συνδέσμου μας 

έχει αναπτύξει και διατηρεί, μακροχρόνιες και πολύ στενές σχέσεις 

συνεργασίας.  

 

Ανταλλάσσουν απόψεις, καλές πρακτικές και προσπαθούν πολύ συχνά 

να ερμηνεύσουν απορίες, ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από 

τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων.  

  



 

Όλοι όσοι εργάζονται και παρακολουθούν, αυτόν τον ιδιαίτερα 

ευαίσθητο αλλά και ευμετάβλητο τομέα των εργασιακών σχέσεων έχουν 

αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή, ποσό σημαντικό είναι να έχουν έγκυρη 

και έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται, 

γρήγορα, σχεδόν καταιγιστικά.  

 

Εκτίμησή μας είναι ότι την εγκυρότητα και την πληρότητα των 

απαντήσεων στους προβληματισμούς όλων μας, εξασφαλίζει σήμερα η 

παρουσία του καταξιωμένου οικονομολόγου, έμπειρου συγγραφέα και 

εισηγητή, κ. Πέτρου Ραπανάκη.  

 

Με την ευκαιρία της σημερινής μας εκδήλωσης θα ήθελα να υπενθυμίσω 

ότι διαχρονικά και με κάθε τρόπο, ο Σύνδεσμος μας: 

 

Πρώτον: Προβάλλει και διεκδικεί με επιχειρήματα από την Πολιτεία, μεταξύ 

των άλλων,  

 

 Τη μείωση του έμμεσου μισθολογικού κόστους και  

 Τον περιορισμό της υπερφορολόγησης 

 

Δεύτερον: Επισημαίνει και αναδεικνύει ότι, μεταξύ των άλλων, αυτοί οι δύο 

παράγοντες: 

 

 Επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις 

 Μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων, 

 Συμβάλλουν στη συντήρηση της αδήλωτης ή υποδηλωνόμενης 

εργασίας 

 Συντελούν αρνητικά στη μείωση της ανεργίας και στην τόνωση της 

απασχόλησης 

 Στερούν πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δημόσια  έσοδα 



 

Τρίτον: Υπογραμμίζει ότι η σταθεροποίηση της οικονομίας, η δημιουργία 

θέσεων εργασίας, οι αξιοπρεπείς αμοιβές και τα εισοδήματα μπορούν να 

προέλθουν μόνο όταν:  

 

 Αποκατασταθούν οι ανταγωνιστικοί όροι λειτουργίας της οικονομίας 

 Γίνονται επενδύσεις 

 

Κάθε πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία που: 

 

 Δεν λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας,  

 Επιβαρύνει το κόστος εργασίας,  

 Προσθέτει πλείστες όσες γραφειοκρατικές, κοστοβόρες και 

ενδεχόμενα αναποτελεσματικές διαδικασίες,  

 Διατηρεί μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων,  

 

στο τέλος είναι αναποτελεσματική. 

 

Κλείνοντας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά να αναφερθώ στη σημασία 

που αποδίδει ο Σύνδεσμός μας σε παρόμοιες, ενημερωτικού 

περιεχομένου, εκδηλώσεις.  

 

Είναι σημαντικό να θέσουμε σήμερα τους προβληματισμούς και τα 

ερωτήματά μας και να αναδείξουμε τις νόμιμες καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται για να τα επιλύσουμε.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


