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Λ I A N E M Π O P I O Y
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ALAPIS: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΟΨΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Η εταιρεία Alapis ΑΒΕΕ, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ό,τι έχει σχέση με
τα παιδιά, αλλά και τον άνθρωπο γενικότερα, εν όψει των Χριστουγέννων που
πλησιάζουν, απέστειλε δωρεάν φυσικά καλλυντικά Frutalia (αφρόλουτρα και
σαμπουάν) στο ΑΜΕΑ Φθιώτιδος, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευβοίας, στο χαμόγελο του παιδιού, στα Παιδικά Χώρια SOS, στην Κιβωτό του
Κόσμου και στη Χριστιανική Ιεραποστολή, θέλοντας έτσι να βοηθήσει το μεγάλο έργο που επιτελείται στους συλλόγους και τα ιδρύματα αυτά.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΤΟ ΒΕΑ ΖΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ
Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 15χρονου παιδιού,
που συγκλόνισε τη χώρα, και συντάχθηκε με την αναζήτηση ευθυνών και την απόδοση παραδειγματικής τιμωρίας. Όπως τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση «η εκτροπή της έκφρασης μιας λαϊκής
αντίδρασης και οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που πήρε, αφήνει
όλους άναυδους μπροστά στην καταστροφή. Οι αλόγιστες και ειδεχθείς πράξεις κατά της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας και ιστορικών
κτιρίων της πόλης μας και ολόκληρης της χώρας μας βρίσκουν απόλυτα
αντίθετους, και μόνο αίσθημα μελαγχολίας και απογοήτευσης μπορεί να δημιουργούν για το σύστημα αξιών που καλλιεργείται στον τόπο μας. Το ΒΕΑ,
εκφράζοντας τη λύπη του για τα θλιβερά γεγονότα, ζητάει από την πολιτεία
να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον εμπορικό κόσμο που καταστράφηκε, με άμεση υλοποίηση της υπόσχεσης για καταβολή αποζημιώσεων».

Ψιθυρίζεται...
• Πάνω από 400 είναι τα καταστήματα που
πανελλαδικά έχουν πάθει ζημιές, ενώ οι
απώλειες έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με μετρήσεις, κάθε ημέρα
που περνάει κοστίζει το 0,8-1% του ετήσιου τζίρου της κάθε εταιρείας. Την ίδια
στιγμή περί τους 2.000 φθάνουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι θέσεις κινδυνεύουν
από τις κινητοποιήσεις.

• ΗΛΕΑΘ: ΜΕΡΙΣΜΑ 0,21 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τη διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή,
αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 10% ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια γενική συνέλευση της Ηλεκτρονικής, που συνήλθε
στις 9/12/08 με απαρτία 71,96%. Δικαιούχοι
του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με
τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Πέμπτη
11/12. Από την Παρασκευή 12/12 οι μετοχές της
εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ
χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/0730/6/2008. Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/07-30/6/08 θα γίνεται από όλα τα
καταστήματα της Eurobank και θα αρχίσει από
τις 19/12/2007. Ακόμα, αποφασίστηκε το σχέδιο αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, μέχρι το
ποσοστό 10% των υφιστάμενων μετοχών.

• ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 20,71% ΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΡΟΚΑΣ
Πακέτο 669.137 προνομιούχων μετοχών της
Ρόκας πέρασε, μέσω του ΧΑ, στην τιμή των 11
ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για το 20,71% των
προνομιούχων μετοχών της εταιρείας.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
SAP/MYMEAT ΣΤΗ ΝΙΚΑΣ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της πλατφόρμας SAP (mySAP
Business Suite) στην Π.Γ. Nίκας ΑΒΕΕ, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση
του εξειδικευμένου λογισμικού myMEAT Industry Solution, το οποίο αποτελεί σε παγκόσμιο επίπεδο την πιο σύγχρονη βιομηχανική εφαρμογή για βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και παραγωγής αλλαντικών. Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP (mySAP Business Suite) και του λογισμικού myMEAT Industry Solution ανέλαβε η Deloitte Business Solutions AE σε συνεργασία με τη SingularLogic AE. Οι δύο εταιρείες είναι από τους βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP (Service Partner)
στην Ελλάδα, ενώ η Deloitte είναι και από τους βασικότερους πιστοποιημένους συνεργάτες υλοποίησης έργων SAP (Service Partner) σε παγκόσμιο
επίπεδο.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SIEMENS: ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Ολοκληρώθηκαν σήμερα με πλήρη και αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της SEN
και των εργαζομένων του εργοστασίου Θεσσαλονίκης οι διαβουλεύσεις αναφορικά με το σχέδιο απολύσεων των εργαζομένων του εργοστασίου, λόγω της
διακοπής λειτουργίας του. Οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και
θα ολοκληρωθούν, με βάση το εγκεκριμένο και από τους εργαζόμενους χρονοδιάγραμμα, στις 30.4.2009. Βασικό πυρήνα του συμφωνημένου σχεδίου
απολύσεων αποτελούν τα οικονομικά μέτρα για τη στήριξη των υπό απόλυση
εργαζομένων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία προς κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι θα λάβουν υπό
μορφή αποζημιώσεων και άλλων παροχών τα εξής: -Οι υπάλληλοι της εταιρείας θα λάβουν το διπλάσιο των νομίμων αποζημιώσεών τους, με κατώτερο
ποσό τις 12.000 ευρώ. -Οι εργατοτεχνίτες θα λάβουν το 150% των υπαλληλικών αποζημιώσεων, με κατώτερο ποσό τις 12.000. -Όλοι οι εργαζόμενοι
θα λάβουν επιπλέον υπό μορφή αποζημίωσης 6 καθαρούς μηνιαίους μισθούς. -Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο μέχρι 24 ετών που σπουδάζει, κάθε
εργαζόμενος θα λάβει επιπλέον 2.500 ευρώ. Σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (όπως μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που και τα δύο μέλη εργάζονται στην εταιρεία, εργαζόμενοι με σοβαρές ασθένειες κ.λπ.) θα καταβληθούν επιπλέον 6 μηνιαίοι μισθοί σε κάθε εργαζόμενο.
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