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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 016 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες μας,                                     Σεπτέμβριος, 2010                                         
                 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 
 

Σας βομβαρδίζουμε τελευταία και θα συνεχίσουμε πιστεύω, με ευχάριστα θέματα 
γύρω από: 
- Αναβαθμισμένες παροχές μας, 
- Νέες συνεργασίες μας που θα συμβάλουν στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των 

πελατών μας, και 
- Νέα προϊόντα και βελτιώσεις σε παλαιά. 
 
Ήρθε όμως η στιγμή, να σας ενημερώσω ότι θα πρέπει να επιδοκιμάσουμε τους 
συνεπείς συνεργάτες μας και να βάλουμε σε τάξη τους ασυνεπείς. 
 
Η σύσταση μας ήλθε επίσημα από την έδρα μας στην Αγγλία -βάσει οδηγιών από 
τις εκεί Αρχές και των εσωτερικών ελέγχων που μας γίνονται- αλλά μας βρήκε 
απόλυτα σύμφωνους και έτοιμους να την εφαρμόσουμε, καθόσον το πρόβλημα 
αυξάνεται, μας έχει δημιουργήσει σοβαρό λειτουργικό κόστος και τείνει να μας 
εκθέσει οικονομικά. 
 
Και επειδή σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε μία τέτοια εξέλιξη, θα σας 
παρακαλέσω θερμά να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία, που από τον 
Σεπτέμβριο θα εφαρμόσουμε, για να μην υπάρχουν εκ των υστέρων 
δυσαρέσκειες: 
 
1. Το μεγαλύτερο διάστημα πίστωσης θα γίνει εντός 2 μηνών από το πινάκιο 

παραγωγής εκάστου μηνός. 
2. Όταν αφορά σε παραγωγή με τη μεσιτική μας ιδιότητα, εντός μηνός (με 

προοπτική τα ασφαλιζόμενα αυτοκίνητα να εξοφλούνται με την παραλαβή του 
παραστατικού). 

3. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η τακτοποίησή σας 5 ημέρες από την 
ημερομηνία της υποχρέωσής σας, τότε θα κλειδώνεται ο κωδικός σας και δε 
θα μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε έκδοση οιονδήποτε παραστατικών των 
ανανεωτηρίων συμπεριλαμβανομένων, μέχρι να ελευθερωθεί, με την 
πληρωμή της οφειλής, ο κωδικός σας. 

4. Εάν καθυστερήσετε μέχρι και την 15η μέρα του επόμενου της υποχρέωσής 
σας μήνα, τότε αυτόματα από το τμήμα Μηχανογράφησης θα 
αποστέλλονται επιστολές ακύρωσης λόγω μη πληρωμής σε όλους τους 
πελάτες σας, που αφορά η ληξιπρόθεσμη οφειλή σας σύμφωνα με το 
νόμο.   
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Πιστεύω να αναγνωρίζετε, ότι από την αρχή της συνεργασίας μας σας είχαμε 
ξεκαθαρίσει τα σημεία που είναι κόκκινη γραμμή για την εταιρία μας. 
  
Επίσης, ότι τηρήσαμε κατά το μάλλον όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις 
που είχαμε αναλάβει, προκειμένου να απολαύσουμε μία αγαστή συνεργασία. 
 
Τώρα, θα πρέπει και εσείς (όσους από εσάς αφορά η παρούσα), να 
επαναπροσδιορίσετε τη σχέση σας μαζί μας, και εμείς είμαστε εδώ για να 
επιδοκιμάσουμε την ρύθμιση κάθε δυσλειτουργίας του παρελθόντος. 
 
Ελπίζω στην κατανόησή σας, 
 
Πάντα πλάι σας, 
Για την Εταιρία,  
 

 
Ουρ.Νικολετοπούλου 
Γενική Διεύθυνση  
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