Ηράκλειο, 28/09/2020
ΜΟΝΑΔΑ OIKONOMIKΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αγαπητοί συνεργάτες,
Υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα έγκαιρης προσκόμισης από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους
(ΕΥ) των έργων και τους συνεργάτες τους των παραστατικών δαπανών – παγίων στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ,
το αργότερο μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους, και ανεξάρτητα από
την ύπαρξη ταμειακού υπολοίπου στο έργο.
Η αυστηρότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και οι πολλαπλές φορολογικές και διοικητικές
υποχρεώσεις, μας δεσμεύουν να τηρούμε απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που απορρέουν από
τους Νόμους. Η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμων και
προσαυξήσεων σε περιπτώσεις έργων που συμψηφίζεται το ΦΠΑ, αλλά επισύρει και κυρώσεις για
την μη έγκαιρη αποστολή των μηνιαίων στοιχείων που ζητούνται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους (ΓΛΚ).
Ζητάμε την άμεση ανταπόκρισή σας και συνεργασία προκειμένου να τηρηθεί η ανωτέρω
προθεσμία, και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στη διαχείριση των έργων. Σε αντίθετη
περίπτωση, η νομοθεσία του ΓΛΚ μας υποχρεώνει να μην κάνουμε αποδεκτά τα παραστατικά αυτά.
Επίσης υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εντολές αμοιβών θα πρέπει να προσκομίζονται στη ΜΟΔΥ
εγκαίρως, από 02 έως 04 κάθε μήνα, προκειμένου να προετοιμαστεί το αρχείο υποβολής πληρωμών
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (έλεγχος παραστατικών, καταχώριση, ενταλματοποίηση, υπογραφή
βεβαιώσεων Ν. 1256 από τη Δ/νση Οικονομικού κλπ.). Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για
τις προθεσμίες που ισχύουν από την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΜΕΠΑ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα μας έχει αναρτηθεί η απόφαση 57/θ.Α9/2406-2020 με θέμα «Ημερολόγιο συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης για το Β'
εξάμηνο του 2020», την οποία παρακαλούμε να ακολουθείτε. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής
Ερευνών, θα εξετάζονται οι εισηγήσεις των ΕΥ που θα έχουν υποβληθεί έως και την προηγούμενη
Τετάρτη, σύμφωνα με τη παραπάνω απόφαση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισής τους.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.
Με εκτίμηση
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ

