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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Δραστηριότητες του Ε.Σ.Τ. για το μήνα Φεβρουάριο με επίκεντρο την
εκδήλωση για το ασφαλιστικό»
Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ενόψει των τελευταίων
εξελίξεων επί του ασφαλιστικού διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με
κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλέξη Μητρόπουλο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
2008 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων και
ώρα 18:00. Το θέμα που θα αναπτύξει ο κ Μητρόπουλος είναι :
«Κοινωνικές Εξελίξεις – Συνταξιοδοτικά & Εργατικά Δικαιώματα».
Ο Αλέξης Μητρόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο της Ηλείας.
Σπούδασε νομικά, φιλοσοφία και πολιτικές επιστήμες στην Ελλάδα.
Μετεκπαιδεύτηκε σε θέματα πολιτικών συστημάτων και συγκριτικού
εργατικού δικαίου στα πανεπιστήμια του Παρισιού και Βελιγραδίου.
Ανακηρύχθηκε δρας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου με τη μελέτη του
«Εργασιακή σχέση και πολιτικά συστήματα». Δίδαξε σε τμήματα
μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστό Ινστιτούτο Αυτοδιαχείρισης
«Έντβαρντ Καρντέλι» στη Λιουμπλιάνα. Πήρε μέρος σε πολλά διεθνή
συνέδρια για το μαρξισμό και την αυτοδιαχείριση και έχει δημοσιεύσει
αρκετά άρθρα και μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Σήμερα είναι
καθηγητής του εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Αθήνας.
Η
εκδήλωση
παρουσιάζει
μεγάλο
ενδιαφέρον
και
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το τρέχον και φλέγον
ζήτημα του ασφαλιστικού και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή των
εμπόρων.
Όσον αφορά την επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία, αυτή θα
πραγματοποιηθεί από τις 23 εως 28 Φεβρουαρίου 2008 και θα
συμμετέουν αποκλειστικά έμποροι και επιχειρηματίες. Η 20μελής
αποστολή θα ξεκινήσει από τα Τρίκαλα το μεσημέρι του Σαββάτου 23
Φεβρουαρίου και θα επισκεφθεί εμπορικά κέντρα και εκθετήρια της

Ρώμης, της Νάπολης και του Μπάρι. Ειδικότερα θα επισκεφθεί εμπορικά
κέντρα με είδη ένδυσης, υπόδησης, δώρων, αξεσουάρ, είδη κατοικίας και
εξοχής. Η αποστολή θα επιστρέψει στα Τρίκαλα την Πέμπτη 28
Φεβρουαρίου. Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μέχρι 31
Ιανουαρίου 2008. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για
περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνείτε με τη
γραμματεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 24310 76334.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 21:00 στο
κέντρο διασκέδασης «Αναμνήσεις» στην Αγία Κυριακή θα
πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.
Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα συμμετέχει η ορχήστρα του Χρήστου
Κιτσόπουλου και θα υπάρχει πλούσια λαχειοφόρος αγορά. Ήδη άρχισε η
διάθεση των προσκλήσεων (τιμή κάρτας € 10) και η συγκέντρωση των
δώρων για τη λαχειοφόρο αγορά από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου. Παράλληλα με τη διεξαγωγή του χορού 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, καθώς επίσης
και τα μέλη που επιθυμούν να προσφέρουν κάποιο δώρο για τη
λαχειοφόρο αγορά να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Ε.Σ.Τ.
(24310 76334).

