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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Αγαπητοί  Συνεργάτες, 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον αριθμό των ηλεκτρονικών καταχωρίσεων των 

παραστατικών εξοπλισμού που έχουν εκδοθεί από τους Παρόχους / Προμηθευτές, 

εμφανίζεται να υπολείπεται σημαντικός αριθμός τιμολογίων σε σχέση με τα συνολικά 

αναμενόμενα. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 195.842 παραστατικών εξοπλισμού που 

πρέπει να καταχωριστούν, καταχωρίστηκαν έως και τις 2.10.2015 τα 149.582. Κατά συνέπεια 

υπολείπονται προς καταχώριση 46.260 παραστατικά εξοπλισμού, παρότι στις 21.9.2015 

δόθηκε οδηγία, μέσω της πλατφόρμας του Έργου, να ολοκληρωθεί η καταχώριση μέχρι και 

τις 2.10.2015. 

Οι καθυστερήσεις αυτές από πλευράς ορισμένων Παρόχων, δυσχεραίνουν σημαντικά το 

έργο του Γραφείου Λογιστικής Εκκαθάρισης, επειδή χάνεται πολύτιμος χρόνος προκειμένου 

να ανευρεθούν οι φάκελοι των παραστατικών που είναι καταχωρισμένοι στο πληροφοριακό 

σύστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την ταχύτερη και αποδοτικότερη εκκαθάριση των παραστατικών 

σας, επιβάλλεται να ολοκληρώσετε το αργότερο μέχρι τις 16.10.2015 τις σχετικές 

καταχωρίσεις για όσα παραστατικά έχουν ήδη εκδοθεί, παράλληλα με την αποστολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΤΕΕ.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εκδοθείσα πρόσκληση του ΤΕΕ 

(https://www.e-inclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/01/TEE_Prosklisi.pdf, 

παράγραφος 7.3), κάθε Πάροχος / Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, παράλληλα 

με την αποστολή των απαραίτητων έντυπων παραστατικών και δικαιολογητικών για την 

πληρωμή του στο ΤΕΕ, να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης τα βασικά 

στοιχεία όλων των παραστατικών που εκδίδει. 

Η καταχώριση των παραστατικών μπορεί να γίνει είτε μέσω της web εφαρμογής των 

Παρόχων/Προμηθευτών από την καρτέλα "Παραστατικά", είτε με τη χρήση των διεπαφών 

διασύνδεσης (web services, https://www.e-inclusion.gr/wp-

content/uploads/sites/5/2015/02/2015-02-12-E-Inclusion-Web-Services-version1.2.pdf ) που 

είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της δράσης. 

 Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.e-inclusion.gr/wp-

content/uploads/sites/5/2015/06/errors-parastatika.pdf) μπορείτε να βρείτε την 

ανακοίνωση σχετικά με τα συνηθέστερα λάθη/παραλείψεις των δικαιολογητικών πληρωμής, 

τα οποία καλείστε να λάβετε υπόψη πριν την αποστολή των δικαιολογητικών. 

https://www.e-inclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/2015-02-12-E-Inclusion-Web-Services-version1.2.pdf
https://www.e-inclusion.gr/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/2015-02-12-E-Inclusion-Web-Services-version1.2.pdf
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Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο 

Υποστήριξης Χρηστών της δράσης (https://www.e-inclusion.gr/epikoinonia/). 

 


