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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Το ΕΠΙΣΕΥ ανακοινώνει ότι από 11-11-2014 οι δικαιούχοι συμμετέχοντες σε
ερευνητικά έργα θα λαμβάνουν τις πληρωμές τους (αμοιβές και εξοφλήσεις) και
μέσω τραπεζικού λογαριασμού τον οποίο θα πρέπει να δηλώσουν στην Γραμματεία
του ΕΠΙΣΕΥ με το επισυναπτόμενο έντυπο υπογεγραμμένο τόσο από την τράπεζα
όσο και από τον δικαιούχο. Ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να έχει ως πρώτο
όνομα το όνομα του δικαιούχου και μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε Ελληνική
τράπεζα.
Σας επισημαίνουμε ότι ο προσωπικός Α.Φ.Μ. (VAT NUMBER) είναι απαραίτητος
για την ηλεκτρονική σας πληρωμή. Για ποσά άνω των 1500€ (εκτός της περίπτωσης
πρόσθετης αμοιβής) απαιτείται φορολογική ενημερότητα, επιπλέον για εξόφληση
τιμολογίου (εταιρίας) άνω των 3000€ απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τέλος, οι δικαιούχοι που δεν εκδίδουν Δ.Π.Υ. αλλά πληρώνονται με τίτλο κτήσης
πρέπει να προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 που θα βρείτε αναρτημένη στο site του ΕΠΙΣΕΥ.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα
εφαρμοστεί σταδιακά , με στόχο να καταστεί συνολικά υποχρεωτική για όλους από
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το ΕΠΙΣΕΥ στο επόμενο διάστημα.
Πληρωμή με επιταγή θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Τα συνοδευτικά έντυπα (δήλωση τραπεζικού λογαριασμού με σφραγίδα τράπεζας )
παρακαλούνται οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΕΠΙΣΕΥ
καθώς και να αποστείλουν με e-mail στο episey@central.ntua.gr το ΙΒΑΝ τους .
Επισημαίνεται ότι αν τηρείται λογαριασμός στην Alpha Bank δεν θα επιβαρύνεστε
με τραπεζικά έξοδα.
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