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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Αποφάσεις και δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού
Συλλόγου Τρικάλων»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων
κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 7 Φεβρουαρίου 2008 συζήτησε και
αποφάσισε τα ακόλουθα :
Α) Ενέργειες για το ασφαλιστικό.
Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις της 13ης Φεβρουαρίου 2008 για το
ασφαλιστικό, ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων δηλώνει την αμέριστη
συμπαράστασή του, ωστόσο δεν προτείνει το κλείσιμο των
καταστημάτων. Θεωρώντας πως η καλύτερη αντίδραση είναι η γνώση
και ότι οι έμποροι πρέπει άμεσα και έγκυρα να ενημερωθούν για το
ασφαλιστικό και τις τρέχουσες εξελίξεις, ο Εμπορικός Σύλλογος
Τρικάλων κάλεσε και φιλοξενεί στην πόλη μας τον Καθηγητή Εργατικού
Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλο. Ο γνωστός
Εργατολόγος θα αναπτύξει το θέμα : «Κοινωνικές εξελίξεις –
Συνταξιοδοτικά και εργατικά δικαιώματα». Η ενημερωτική εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008 στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων και ώρα 18:00 μ.μ. και πρέπει
όλοι οι έμποροι να ενημερωθούν για το φλέγον ζήτημα του
ασφαλιστικού.
Β) Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία
Οριστικοποιήθηκε η λίστα με τους επιχειρηματίες εμπόρους που
θα συμμετέχουν στην επιχειρηματική αποστολή που διοργανώνει ο
Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων στην Ιταλία από 23 έως 28 Φεβρουαρίου
2008. Να σημειωθεί ότι θα συμμετέχουν μόνον έμποροι μέλη του
Συλλόγου. Η αποστολή θα ξεκινήσει από Τρίκαλα το Σάββατο 23
Φεβρουαρίου Η αποστολή θα επισκεφθεί εμπορικά κέντρα της Ρώμης, ης
Νάπολης και του Μπάρι και θα επιστρέψει στα Τρίκαλα την Πέμπτη 28
Φεβρουαρίου.
Γ) Έρευνα και έλεγχος νομιμότητας της λειτουργίας των
κινέζικων καταστημάτων

Ξεκίνησε ο έλεγχος της νομιμότητας των αδειών των αλλοδαπών
για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη μας. Ο
Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων δια του νομικού του συμβούλου
απευθύνθηκε ήδη στο Τμήμα Αλλοδαπών της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στο Παράρτημα Τρικάλων Ο.Α.Ε.Ε. και το Επιμελητήριο Τρικάλων και
συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την
έκδοση άδειας και τη νομιμότητα της λειτουργίας των εν λόγω
καταστημάτων.
Δ) Κοπή πίτας και γενική συνέλευση
Την Κυριακή 2 Μαρτίου 2008 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η κοπή
της πατροπαράδοτης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Φρούριο και κατά τη διάρκεια της θα
τιμηθούν ο πρών Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ.
Περικλής Βασιλός, καθώς επίσης συνταξιούχοι έμποροι που διατέλεσαν
μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Πρόκειται για μια συμβολική πράξη
ως αναγνώριση για το έργο τους και την προσφορά τους στον Εμπορικό
Σύλλογο Τρικάλων.
Επίσης κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου Ε.Σ.Τ., αποφασίστηκε ομόφωνα η σύγκληση της ετήσιας
τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008.
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