ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Τ.Ε.Ι. – Σ.Μ.Υ.
2. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ,
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η
ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.)

TRIKALAVOICE
ΔΙΧΤΥ… ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠ’ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δημοσίευση: Βασίλης Αλεξίου Στις Τρί, 12/02/2013 - 16:42

Για να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω η πανεπιστημιακή κοινότητα των Τρικάλων και
για να τεθούν αναπτυξιακές προτεραιότητες.
Στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της
Τρίτης ευρεία σύσκεψη φορέων (ΕΣΤ, Επιμελητήριο, ΟΕΒΕ, Εργατικό Κέντρο κ.α.),
προκειμένου να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για την αναπτυξιακή
κατεύθυνση της πόλης και του Νομού. Όλοι καταδίκασαν το «λουκέτο» στα τμήματα
ΤΕΙ της πόλης και συμφώνησαν πως θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, τόσο για το
ΤΕΦΑΑ, όσο και για τη ΣΜΥ.
Έγινε συζήτηση για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι είναι και οι
«αιμοδότες» ουσιαστικά της τοπικής αγοράς, αλλά και για τα προβλήματα
ρευστότητας που αντιμετωπίζουν έμποροι και επαγγελματίες.

TRIKALANEWS
Σε εγρήγορση Φορείς στα Τρίκαλα για να μην υποστεί ο Νομός περαιτέρω
υποβάθμιση
Αρθρογράφος: Ελισάβετ Παπανικολάου
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:45

Στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε σήμερα το
μεσημέρι, σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν μέλη των διοικήσεων του οικοδεσπότη
Εμπορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων και του Επιμελητηρίου
Τρικάλων, ενώ παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου
Τρικάλων Ντίνα Δήμα και ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Νομού
Τρικάλων Νίκος Μάνος.
Στο επίκεντρο της σύσκεψης, όπως κατέγραψε το trikalanews.gr , ήταν η …
αντίδραση που πρέπει να υπάρξει από πλευράς Νομού στο Σχέδιο «Αθηνά» που
αφήνει χωρίς ΤΕΙ τα Τρίκαλα, στην φημολογία περί απομάκρυνσης της ΣΜΥ, στο
πως θα στηριχθεί το εισόδημα των αγροτών σε έναν κυρίως αγροτικό Νομό και πως
θα «φρενάρουν» τα σχέδια της Κυβέρνησης για κατάργηση της Κυριακάτικης
Αργίας, σε μια πόλη που στην συντριπτική πλειοψηφία, υπάρχουν οικογενειακές
επιχειρήσεις που αναμένεται να διαταραχθούν κοινωνικές σχέσεις μέσα από συνεχή
εργασία.
«Εξετάζουμε πως μπορούμε να αντιδράσουμε», ανέφερε ο Χρήστος Καλλέας
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων, «βρισκόμαστε στο έσχατο σημείο
διαβίωσης με απλήρωτες υποχρεώσεις και ζητούμε το αυτονόητο. Να ζήσουμε»,
πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων Ευάγγελος Αγγελάκης.
«Πρέπει οι Σχολές να αποκεντρωθούν και να καταλήξουν στην Περιφέρεια», ανέφερε
ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων Δημήτρης Ιωάννου, «υπάρχουν
διαφορετικά συμφέροντα ακόμα και σε επίπεδο Περιφέρειας», επισήμανε ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος και πρόσθεσε «δεν έχουμε την
πολυτέλεια να χάνουμε Σχολές».
«Υπάρχει απαράδεκτη υποβάθμιση του Νομού με το Σχέδιο ΄΄Αθηνά΄΄ και μπορούμε
να το ανατρέψουμε με ΄΄όπλο΄΄ το κόστος διαβίωσης των σπουδαστών, αφού η
κεντρική Ελλάδα, περιορίζει το κόστος σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη»,
ανέφερε η κ. Δήμα και τόνισε για το θέμα των αγροτών «να πιέσουμε να ανοίξει
χρηματοδότηση μετά την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών και των συγχωνεύσεων
τους, να μειωθεί ο ΦΠΑ και η τιμή στο πετρέλαιο».
Η κ. Δήμα, ζήτησε στις 20 του μήνα «ένα συλλαλητήριο μαζικό και ενωτικό που θα
δώσει μια δυνατή εικόνα λίγο πριν γίνει ακόμη δυσκολότερη η κατάσταση με την
κατάργηση και νέων κλαδικών συμβάσεων εργασίας» και τάχθηκε ξεκάθαρα κατά
της κατάργησης της Κυριακάτικης Αργίας, λέγοντας πως «δεν μπορεί να γίνουν και

άλλο …λάστιχο οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και οι οικογενειακές επιχειρήσεις των
Τρικάλων να λειτουργήσουν υπό αυτές τοις συνθήκες».

TRIKALADAY
Συζήτησαν τα «χάλια» του νομού

(12/2/2013, 16:25) Σε παντρικαλινή κινητοποίηση κατέληξε η σημερινή ευρεία
σύσκεψη στον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων

Σε μια παντρικαλινή κινητοποίηση για την ανάδειξη όλων των θεμάτων που αφορούν
το νομό και το συντονισμό δράσης όλων των εργαζομένων και φορέων, κατέληξε η
σημερινή σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι πρόεδροι και μέλη των διοικήσεων του Επιμελητηρίου,
της Ομοσπονδίας ΕΒΕ, του Εργατικού Κέντρου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου, της
Ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων «Άνοιξη» καθώς και άλλοι φορείς.
Στη συζήτηση αφού καταγράφηκε ο προβληματισμός για τα προβλήματα που έχουν
πολλαπλασιαστεί από τα μέτρα λιτότητας για τους εργαζόμενους, τους
επαγγελματίες, τους αγρότες τους εμπόρους και όλες τις άλλες επαγγελματικές

ομάδες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός των
κινητοποιήσεων αλλά και συμπαράσταση στους αγώνες του κάθε κλάδου.
Επίσης στη σύσκεψη αναδείχθηκαν και τα ζητήματα που άπτονται της αναπτυξιακής
υστέρησης του νομού Τρικάλων, καθώς και την αποψίλωση του νομού από υπηρεσίες
και εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ).
Τέλος οι προαναφερόμενοι φορείς προσανατολίζονται σε συντονισμό και με άλλους
επαγγελματικούς κλάδους (δικηγόροι, γιατροί κλπ) να οργανωθεί μέσα στο επόμενο
χρονικό διάστημα μια παντρικαλινή κινητοποίηση χωρίς να προσδιοριστεί αν θα έχει
τη μορφή συλλαλητηρίου ή άλλη.

TRIKALAOLA
Φορείς του Ν. Τρικάλων δίνουν κοινό αγώνα γι’ αυτά που μας
παίρνουν! (φωτό – βίντεο)
13 Φεβ 2013
01:30
Δημοσιευμένο στην κατηγορία Ειδήσεις απο Νίκος Σαλέπης
Το άρθρο έχει Videos | Photos

Στο μεγάλο, …μεσημβρινό (2.30 μ.μ.) τραπέζι που “στρώθηκε” χθες στα Γραφεία του
Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και στο οποίο έδωσαν αρκετοί φορείς το «παρών»
(Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Ε.Β.Ε., Εργατικό Κέντρο, Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ.,
Φαρμακοποιοί, Εστιάτορες, Αγρότες, Αλουμινοκατασκευαστές, Υδραυλικοί,
Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Συνεργεία κ.ά.), “έπεσαν” όλα τα θέματα που “άνοιξαν”
τελευταία κι έχουν κάνει «άνω-κάτω» το Νομό: κατάργηση Τ.Ε.Ι., φήμες για
απομάκρυνση της Σ.Μ.Υ., αγροτικές κινητοποιήσεις, άνοιγμα των εμπορικών
καταστημάτων τις Κυριακές.

Αποφασίστηκε, σε συντονισμό με έτερους επαγγελματικούς κλάδους (δικηγόρους,
ιατρούς, μηχανικούς κ.ά.), να δρομολογηθεί σύντομα η διοργάνωση μιας
κινητοποίησης παντρικαλινού χαρακτήρα.
Δείτε στο βίντεο τι δήλωσαν στα Μ.Μ.Ε. οι πρόεδροι του Εμπορικού Συλλόγου
Τρικάλων κ. Χρήστος Καλλέας, της Ομοσπονδίας Ε.Β.Ε. κ. Βαγγέλης Αγγελάκης και
του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. κ. Δημήτρης Ιωάννου.

