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Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Υπ’ όψιν κας Ευσταθιάδου

								

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Κυρία Ευσταθιάδη,
Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας της 10/09/2012.
Κατανοούμε τα προβλήματά σας τα οποία εντάσσονται στα γνωστά γενικότερα προβλήματα της
ελληνικής διοίκησης, την έλλειψη οργανώσεως, την έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων που καταλήγουν
στις προσπάθειες της τελευταίας στιγμής κτλ. Παρ’ όλα ταύτα, ορισμένα πράγματα με μία καλή
συνεννόηση μεταξύ μας θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
Στο σημείο αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε τη διαφορά που διαπιστώνουμε ως προς τη σοβαρότητα
της αντιμετώπισης από εσάς και από την εταιρεία TRANSCOMBI EXPRESS A.E. Ενώ για παράδειγμα,
εσείς είχατε την καλή θέληση και σοβαρότητα να μας απαντήσετε αμέσως, δυστυχώς δεν συμβαίνει
το ίδιο με την εταιρεία TRANSCOMBI EXPRESS A.E.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καταγγελίας εταιρείας, μέλους του συλλόγου μας, η οποία
αναφέρει ότι σε δύο παραληφθείσες παραγγελίες υπήρχαν σημαντικές διαφορές (ελλείμματα αρκετών
χιλιάδων αντιτύπων, πλεονάσματα επίσης αντίστοιχα και επιπλέον, αντίτυπα σε κακή κατάσταση που
δεν είναι δυνατό να διατεθούν).
Η παραπάνω εταιρεία μάς ανέφερε ότι, ως όφειλε βάσει του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, εξέδωσε
τα σχετικά παραστατικά προς διόρθωση αυτών των λαθών, τα οποία έστειλε στην TRANSCOMBI EXPRESS A.E. Η τελευταία αρνήθηκε να παραλάβει τα παραστατικά, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει τα θέματα
αυτά, όταν έχει χρόνο.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η άμεση τακτοποίηση τέτοιων εκκρεμοτήτων είναι απαραίτητη
σύμφωνα με τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και ότι σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία κινδυνεύει σε
ενδεχόμενο έλεγχο να βρεθεί εκτεθειμένη με σοβαρές συνέπειες. Επίσης, να υπενθυμίσουμε αφενός
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μεν, ότι για τα ελλείμματα αυτά η εταιρεία έχει καταβάλει μετρητοίς το αντίστοιχο ποσό, αφετέρου
δε, ότι με αυτές τις δυσλειτουργίες υπάρχουν απολεσθέντα κέρδη για την εταιρεία αυτή, αλλά, και το
σημαντικότερο, πλήττεται το κύρος της εταιρείας στην αγορά, αφού εμφανίζεται να μην μπορεί να
εκπληρώσει ειλλημμένες υποχρεώσεις προς τους πελάτες της.
Επιμένουμε στο θέμα της εταιρείας logistics η οποία έχει αναλάβει τη διάθεση, διότι εμείς ως
επαγγελματίες, πολλές φορές χρησιμοποιούμε τέτοιες εταιρείες χωρίς να παρουσιάζονται καθόλου
προβλήματα.
Με βάση τα παραπάνω επανερχόμεθα στην ανάγκη μιας συνάντησης προκειμένου να βρούμε
λύσεις και για το παρόν και για το μέλλον. Θεωρούμε μάλιστα ότι πρέπει να ασκηθεί από όλους μας
ισχυρά πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για καλύτερο
προγραμματισμό και έγκαιρες αποφάσεις.

Με εκτίμηση,
για την ΕΝ.ΕΛ.ΒΙ.

Ψυχογιός Αθανάσιος
Πρόεδρος 						
info@psichogios.gr
Τηλ.: 210 28 04 800
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