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Συνδικαλιστική επικαιρότητα

ΓΣΕΒΕΕ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ (gsevee.gr)

«Ως μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και όχι ως επιβεβλημένη από τον νόμο
υποχρέωση πρέπει να αντιλαμβάνονται οι επαγγελματίες τη διάταξη που θα
ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2018 για το τυποποιημένο ελαιόλαδο στους
χώρους εστίασης, ήταν το κεντρικό μήνυμα της επιτυχημένης εσπερίδας με
θέμα « Το ελαιόλαδο στη μαζική εστίαση» που οργάνωσαν ο ΣΕΒΙΤΕΛ και η
ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορίων & Συναφών Επαγγελμάτων)
στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο θετικός αντίκτυπος της συγκεκριμένης διάταξης
για έναν κλάδο που στερούνταν περιθώρια επέκτασης, πολύ περισσότερο σε
μια τέτοια περίοδο στασιμότητας, καθώς το μέγεθος της νέας αγοράς που
ανοίγεται με τις ρυθμίσεις για τα σφραγιστά μπουκάλια, αφορά σε 10.000
τόνους ελαιόλαδου - ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4-5% της εγχώριας
παραγωγής - προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο χώρο της μαζικής
εστίασης……………….http://www.gsevee.gr/eetiatutpou/69-220172112202122
36254»
ΠΗΓΗ: gsevee.gr

www.obye.gr
γρ. Τύπου

Συνδικαλιστική επικαιρότητα – ΟΒΥΕ

«ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ»
Το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ συναισθανόμενο τις πολύ δύσκολες ώρες που περνούν οι κάτοικοι
της Μάνδρας, προέβη σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξή τους ,
απευθύνοντας στα Μέλη της, κάλεσμα ενίσχυσης και υποστήριξης των πληγέντων
κατοίκων της Μάνδρας.
Ειδικότερα το κάλεσμα του ΔΣ, που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό
γραμματέα, Δ. Βαργιάμη και Θ. Τουτζιαράκη αντίστοιχα, αναφέρει2 μεταξύ των
άλλων 2 τα εξής :
«Το ΔΣ της ΟΒΥΕ εκφράζει τη

βαθύτατη θλίψη του για τα θύματα της
θεομηνίας στην Δ.Αττική (ΜΑΝΔΡΑ) και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες
των θυμάτων.
Αυτό που συνέβη ήταν μια ανείπωτη τραγωδία.
Ο κλάδος μας θα προσπαθήσει να σταθεί όπως και όσο μπορεί στο πλευρό των
πληγέντων κατοίκων της περιοχής».
Επιπλέον στο προαναφερθέν «κάλεσμα στήριξης» του ΔΣ της ΟΒΥΕ,
αναφέρεται και αρ. λογαριασμού για όσα μέλη επιθυμούν να στηρίξουν τους
κατοίκους της Μάνδρας. Το κάλεσμα εστάλη στα Μέλη της ΟΒΥΕ –
συνδέσμους χθες 20/11/2017.
Επισκεφθείτε το web site – ιστότοπο της ΟΒΥΕ: http://obye.gr/

Σελίδα 2

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελληνικός e2 Τύπος

Στους 21 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τη φονική κακοκαιρία που
«χτύπησε» την περασμένη εβδομάδα τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, καθώς
νωρίς το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε ακόμη ένας νεκρός, στην Μάνδρα.
Διαβάστε επίσης

Βέλγιο: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου στη Γάνδη 2 Ένας νεκρός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν το
πτώμα ενός άνδρα, απέναντι από το αμαξοστάσιο του Δήμου Μάνδρας, κοντά
στο σημείο στο οποίο είχαν βρεθεί ακόμη δύο νεκροί το περασμένο Σάββατο.
ΠΗΓΗ:http://www.cnn.gr/news/ettaea/story/109476/eyiiki2attiiki2neikros2
entotpisiike2enas2eik2ton2agnooymenon2atpo2i2foniiki2ikaikoikairia
cnn.gr
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«Τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος»


Πηγή : http://www.ikathimerini.gr/-35516/aricte/oiikonomia/etthniikh2oiikonomia/ta2
ikrithria2xorhghshs2toy2ikoinwniikoy2merismatos
Καθημερινή
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Nέοι φόροι και περικοπές καταπίνουν το μέρισμα
Από την Πρωτοχρονιά ενεργοποιούνται 11 ψηφισμένα μέτρα που θα
φέρουν νέα βάρη σε εκατομμύρια φορολογουμένους
Με το ένα χέρι η κυβέρνηση δίνει μέρισμα και με το άλλο ετοιμάζεται να κόψει
πάλι συντάξεις, επιδόματα και να επιβάλει νέους φόρους. Προτού προλάβουν
νοικοκυριά να χαρούν από το χριστουγεννιάτικο δώρο της κυβέρνησης, έρχεται ο
προϋπολογισμός του 2016 όχι μόνο για να τους το πάρει πίσω αλλά και για να τους
ζητήσει να πληρώσουν περισσότερα.

Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά έντεκα ψηφισμένα μέτρα ενεργοποιούνται από την
Πρωτοχρονιά που θα φέρουν νέα βάρη σε εκατομμύρια φορολογουμένους και
έρχονται να προστεθούν στον ήδη βαρύ λογαριασμό της υπερφορολόγησης και των
περικοπών,
μπροστά
στα
οποία
το
μέρισμα
φαντάζει
με
ψίχουλα…….http://www.tanea.gr/news/tpotiics/aricte/5466636/neoi2foroi2ikai2
tperiikotpes2ikatatpinoyn2to2merisma/
ΠΗΓΗ: tanea.gr
Τα ΝΕΑ
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Διά Βίου σκάνδαλα – εφημερίδα Συντακτών

Απευθείας αναθέσεις στους ίδιους αναδόχους, υπερτιμολογήσεις, απουσία
διαχειριστικών ελέγχων: τα... ευρήματα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
για την περίοδο 2011-2017 στο εποπτευόμενο από το υπ. Παιδείας ίδρυμα.

Στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών έχει διαβιβαστεί από το Σώμα Επιθεωρητών
Δημόσιας Διοίκησης το πόρισμα σχετικά με τη λειτουργία και διαχείριση του
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), πρώην Εθνικού
Ιδρύματος Νεότητας. Σκοπός, η αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Είναι η
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αρχή της έκρηξης ενός ηφαιστείου που σιγόκαιγε πολλά χρόνια και φαίνεται
ότι έχει να απελευθερώσει μεγάλη ποσότητα καυτής λάβας. Απευθείας
αναθέσεις, επαναλαμβανόμενες και με τους ίδιους πάντα αναδόχους,

ελάχιστες διαγωνιστικές διαδικασίες, υπερτιμολογήσεις, παντελής απουσία
διαχειριστικών ελέγχων, απουσία απογραφής, ενισχυμένες αρμοδιότητες
μελών του ΔΣ και άλλα πολλά εντυπωσιακά για μία μακρά περίοδο που
………………http://www.efsyn.gr/arthro/dia-vioy-skandala
ΠΗΓΉ : efsyn.gr
Εφημερίδα Συντακτών – ηλ Έκδοση
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