Τρίκαλα 18/01/2008
Αρ. Πρωτ. : 1866

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Αποφάσεις του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων»
Συνεδρίασε την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 το Δ.Σ. του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των
κάτωθι θεμάτων :
Α) Συμμετοχή στο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο για το
ασφαλιστικό της 23 Ιανουαρίου 2008
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων την προσεχή Τετάρτη 23
Ιανουαρίου 2008 το απόγευμα θα συμμετέχει στο πανθεσσαλικό
συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό που διοργανώνει το ΠΑΜΕ. Η
εκδήλωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό θα πραγματοποιηθεί στη
Λάρισα και το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του να συμμετέχουν ενεργά..
Β) Νέος κύκλος επαφών για το θέμα της λαϊκής αγοράς
Εντός της προσεχούς εβδομάδας το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων θα επισκεφθεί εκ νέου το Δήμαρχο Τρικκαίων και τον αρμόδιο
Αντινομάρχη για να συζητήσουν το θέμα της λαϊκής αγοράς, το οποίο
παρά τις επαφές που έχουν γίνει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δεν
έχει επιλυθεί ακόμη.
Γ) Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων διοργανώνει επιχειρηματική
αποστολή στην Ιταλία από 23 έως 28 Φεβρουαρίου 2008. Η αποστολή θα
ξεκινήσει από Τρίκαλα το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου το βράδυ θα αφιχθεί στη Ρώμη, όπου τη Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου το πρωί θα επισκεφθεί το εμπορικό κέντρο της πόλης. Η
αποστολή θα επισκεφθεί επίσης τα εμπορικά κέντρα της Νάπολης και
του Μπάρι και την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου το βραδύ θα αναχωρήσει
για Ηγουμενίτσα και θα επιστρέψει στα Τρίκαλα την Πέμπτη 28
Φεβρουαρίου.
Δ) Ετήσιος Χορός των εμπόρων
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος
χορός του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων. Παράλληλα θα βραβευθούν
τα παιδιά των εμπόρων-μελών που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου των οποίων τα παιδιά εισήχθησαν στα
ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να
επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Ε.Σ.Τ. (24310 76334) για
περισσότερες πληροφορίες. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο κέντρο
διασκέδασης «Αναμνήσεις» στην Αγία Κυριακή και ώρα 21:00. Στο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετέχει η ορχήστρα του Χρήστου
Κιτσόπουλου και θα υπάρχει πλούσια λαχειοφόρος αγορά. Προσκλήσεις
για το χορό θα διατίθενται από τα μέλη του Δ.Σ. και τη Γραμματεία του
Ε.Σ.Τ. (Βενιζέλου 1) Τιμή πρόσκλησης : € 10
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

