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Φάρσαλα, 7 Μαρτίου 2018
Δελτίο Τύπου
Την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε
η Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων στα
γραφεία του Συλλόγου.
Η Γενική συνέλευση ξεκίνησε με την παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού
2017 από την αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Παναγιώτου Αθανασία , καθώς η
ενημέρωση για τις εγγραφές και διαγραφές μελών . Συνεχίστηκε ο Οικονομικός
απολογισμός 2017 από την ταμία κ. Μπελιώκα Γεωργία.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος κ. Πιτσάβας Γεώργιος ο οποίος
ενημέρωσε τους συναδέλφους, για τις παρακάτω δράσεις που προτίθενται να
γίνουν :
1. Αίτημα μελών για θέσεις φόρτωσης – εκφόρτωσης εμπορευμάτων.
Για το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκαν τρόποι επίλυσης του προβλήματος
στάθμευσης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων των καταστηματαρχών
προς διευκόλυνση τους, όμως η Γ.Σ. αποφάσισε πως ο κάθε επαγγελματίας
που αντιμετωπίζει πρόβλημα πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο Φαρσάλων για
την διευθέτησή του.
2. Συμμετοχή επιχειρηματιών στις εκδηλώσεις Χριστουγέννων του Δήμου
Φαρσάλων.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πως βάσει του Νέου Κανονισμού
για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, οι καταστηματάρχες που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στα σπιτάκια του Δήμου την επόμενη εορταστική περίοδο και να
πωλούν τα προϊόντα τους θα πρέπει να προσθέσουν κωδικούς δραστηριότητας
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να λάβουν μέρος.
3. Επίσης συζητήθηκαν θέματα όπως ο νέος νόμος για τα προσωπικά
δεδομένα και ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες ,
το παραεμπόριο και η αντιμετώπισή του , τα νέα σεμινάρια για τους
καταστηματάρχες που πρόκειται να διεξαχθούν στο προσεχές διάστημα , οι
ενέργειες προώθησης των τοπικών προϊόντων και ανάδειξης των
αρχαιοτήτων της πόλης με στόχο την επισκεψιμότητα της περιοχής.
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4. Τέλος , έγινε η απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. και η εκλογή της
εφορευτικής επιτροπής ενόψει εκλογών της 15ης Μαρτίου 2018.
Όλα τα παρόντα μέλη του συλλόγου ενέκριναν ομόφωνα τους παραπάνω
απολογισμούς.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ένα φιλικό κλίμα μεταξύ συναδέλφων.

Εκ της γραμματείας.
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