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Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ – 

Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών 
 

1. Γενικά 

 

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει το νέο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών για 

την είσπραξη των συνδροών του ΤΕΕ το οποίο ενσωµατώνει πολλαπλούς τρόπους 

για την διευκόλυνση των Μελών στην εξόφληση των συνδροµών τους. Επίσης 

υλοποιείται απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για την ένταξη σε 

διαδικασία διακανονισµών όσων Μελών αδυνατούν να εξοφλήσουν τις συνδροµές 

τους άµεσα. 

 

2. Τρόποι Εξόφλησης Συνδροµών 
 

Το ΤΕΕ, προσπαθώντας να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης των πληροφοριακών συστηµάτων του, είναι αναγκασµένο να 

αναζητήσει τη βοήθεια των Μελών του και των εγγεγραµµένων στο βιβλίο 

Τεχνικών Επωνυµιών του Τ.Ε.Ε. . 

Για το σκοπό αυτό καλείσθε να εξοφλείτε εµπρόθεσµα τις οφειλόµενες συνδροµές 

είτε ηλεκτρονικά (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/ ) είτε σε ένα από τα ταµεία 

του ΤΕΕ.  

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, συνεκτιµώντας την οικονοµική κρίση που 

µαστίζει τον τόπο, αποφάσισε τη λειτουργία (on line) συστήµατος διακανονισµών 

για οφειλές συνδροµών, µε πάγιες εντολές σε τράπεζες, πιστωτικές ή χρεωστικές 

κάρτες και στα ταµεία του ΤΕΕ.  

Μέχρι τότε εφαρµόζονται σταδιακά περιορισµοί στη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων του ΤΕΕ σε όσους οφείλουν συνδροµές άνω των 15 ετών. 

Μετά την πλήρη λειτουργία του συστήµατος διακανονισµών, οι περιορισµοί θα 

είναι δυστυχώς αυστηρότεροι και οι οφειλέτες συνδροµών δεν θα έχουν πλήρη 

πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήµατα εκτός και αν καταβάλουν εµπρόθεσµα τις 

ετήσιες συνδροµές τους ή εντάσσονται στο σύστηµα διακανονισµού. 

 

Τρόποι Πληρωµής Συνδροµών ΤΕΕ 

• Στα ταµεία του ΤΕΕ στα Κεντρικά Γραφεία και στα 17 Περιφερειακά 

Τµήµατά του µε καταβολή µετρητών ή µε τη χρήση πιστωτικών ή 

χρεωστικών καρτών (VISA, Mastercard) 
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• Μέσω του συστήµατος MyTEE  (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) για 

όσους διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΕ και µε την 

χρήση πιστωτικής κάρτας  (VISA, Mastercard) 

• Σε οποιοδήποτε κατάστηµα Τράπεζας ή Μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 

(web banking) µε την χρήση ειδικού κωδικού πληρωµής. Ο κωδικός 

πληρωµής µπορεί να βρεθεί µε την εκτύπωση µέσω του MyTEE εντολής 

πληρωµής, µέσω της ιστοσελίδας 

https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx ή από οποιοδήποτε 

Περιφερειακό Τµήµα του ΤΕΕ. 

 

 

∆ιακανονισµός Οφειλών Συνδροµών Παλαιότερων Ετών 
 

Για τις περιπτώσεις που τα Μέλη του ΤΕΕ ή οι Τεχνικές Επωνυµίες δεν µπορούν να 

εξοφλήσουν άµεσα τις οφειλόµενες συνδροµές, η ∆Ε του ΤΕΕ αποφάσισε να 

παρέχεται η δυνατότητα διακανονισµού µε τους εξής όρους: 

• Οι οφειλόµενες ετήσιες συνδροµές να µπορούν να καταβληθούν σε 

διµηνιαίες δόσεις. 

• Στο Μέλος ή την Τεχνική Επωνυµία µε ενεργό διακανονισµό δίνεται 

βεβαίωση ενηµερότητας και δεν εφαρµόζονται περιορισµοί στη χρήση των 

πληροφοριακών συστηµάτων. 

• Τυχόν µελλοντική αύξηση των συνδροµών δεν θα αυξήσει τις οφειλές που 

έχουν υπαχθεί σε έγκυρο διακανονισµό. 

• Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει αίτηση προκειµένου να υπαχθεί στον 

διακανονισµό. Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω του MyTEE 

(https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) ή στο ΤΕΕ απευθείας (στα Κεντρικά 

Γραφεία ή στα Περιφερειακά Τµήµατα). Η αίτηση συνοδεύεται µε 

εξουσιοδότηση προς το ΤΕΕ να χρεώνει τις οφειλόµενες δόσεις σε Τραπεζικό 

Λογαριασµό ή σε Πιστωτική-Χρεωστική Κάρτα του οφειλέτη. 

• Για κάθε επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη συναλλαγή θα ενηµερώνεται ο 

οφειλέτης µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Σε περίπτωση που για 3 συνεχόµενες προσπάθειες δεν ειπραχθεί η 

οφειλόµενη δόση ο διακανονισµός ακυρώνεται και πρέπει να υποβληθεί νέα 

αίτηση. 

• Κάθε δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει µέχρι 3 αιτήσεις για υπαγωγή σε 

διακανονισµό 
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3. ∆ιαδικασία εισαγωγής αίτησης για διακανονισµό 

 

Η δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης αιτήµατος διακανονισµού µπορεί 

να γίνει από πιστοποιηµένο χρήστη του MyTEE από την ιστοσελίδα του MyTEE 

 https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/   

(ισχύουν οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης µε τις αµοιβές µηχανικών και του 

συστήµατος δηλώσεων αυθαιρέτων). 
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Από την σελίδα «Οικονοµικά Στοιχεία» παρέχεται η δυνατότητα «∆ιαχείριση  

∆ιακανονισµών». 

 

Στην σελίδα που θα ακολουθήσει δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής ή ακύρωσης 

διακανονισµών καθώς και η παρακολούθηση, µε διαφάνεια, όλων των 

συναλλαγών (επιτυχηµένων και µη) που πραγµατοποιούνται από το ΤΕΕ. 

 

Για την πραγµατοποίηση των συναλλαγών απαιτείται η δήλωση είτε Τραπεζικού 

Λογαριασµού είτε Πιστωτικής ή Χρεωστικής Κάρτας (VISA, MASTERCARD). 

 

Με την επιλογή στο επάνω µέρος της οθόνης δίνονται οι δυνατότητες «Νέος 

διακανονισµός µέσω τραπεζικού λογαριασµού», «Νέος διακανονισµός µέσω 

πιστωτικής κάρτας», «Ακύρωση ∆ιακανονισµού» 

   

∆ιακανονισµός µέσω τραπεζικού λογαριασµού 
 

Με την επιλογή «Νέος διακανονισµός µέσω τραπεζικού λογαριασµού» ο 

χρήστης εισέρχεται στον οδηγό συµπλήρωσης της αίτησης µε τα παρακάτω 

βήµατα. 
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Απαιτείται η συµπλήρωση όλων των πεδίων µε τις εξής προϋποθέσεις: 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία: Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του δικαιούχου 

του λογαριασµού (όχι απαραίτητα του οφειλέτη το οποίο είναι ήδη γνωστό από 

την διαδικασία πρόσβασης στο MyTEE). 

Πλήρης ∆ιεύθυνση: Θα χρησιµοποιηθεί για έγγραφη επικοινωνία σε περίπτωση 

ανάγκης 

Email: Θα αποστέλλονται σε αυτή την διεύθυνση ειδοποιήσεις που αφορούν τις 

συναλλαγές 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Για άµεση επικοινωνία εφόσον απαιτηθεί 

Ισχύει επ’αόριστο: Σε ενεργό διακανονισµό, και όσο αυτός ισχύει, εµπίπτουν 

αυτόµατα τυχόν νέες ετήσιες οφειλές. Εάν το Μέλος το επιθυµεί µπορεί να 

επιλέξει να Ισχύει η εντολή  επ’αόριστο οπότε το ΤΕΕ µετά την λήξη του 

διακανονισµού θα συνεχίσει να αντλεί κάθε έτος τις συνδροµές µε τον ίδιο 

τρόπο και ο διακανονισµός θα γίνει αυτόµατα Πάγια Εντολή. 

ΙΒΑΝ λογαριασµού: Ο πλήρης κωδικός IBAN χωρίς κενά. Το σύστηµα κάνει 

αυτότατα έλεγχο της ακεραιότητας. 

Τύπος Λογαριασµού: Λόγω διαφορετικής αντιµετώπισης από το διατραπεζικό 

σύστηµα απαιτείται ο διαχωρισµός των λογαριασµών σε Προσωπικούς και 

Εταιρικούς. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή αφορά την ιδιότητα του δικαιούχου του 

λογαριασµού και όχι την ιδιότητα του Μέλους. 

Αποδοχή των στοιχείων και των κανόνων του διακανονισµού: 
Επιβεβαιώνεται η αλήθεια των παραπάνω στοιχείων και η αποδοχή ότι: 

«εξουσιοδοτείτε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να αποστέλλει oδηγίες στην 

τράπεζά σας για χρέωση του λογαριασµού σας και την τράπεζά σας να χρεώνει το 

λογαριασµό σας για είσπραξη συνδροµών σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που 

λαµβάνει από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

Ως µέρος των δικαιωµάτων σας, δικαιούστε να απαιτήσετε επιστροφή ποσού από 

την τράπεζά σας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της µεταξύ σας 

συµφωνίας. Επιστροφή ποσού πρέπει να αξιωθεί εντός 8 εβδοµάδων από την 

ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού σας.» 
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Στην επόµενη οθόνη επιβεβαιώνονται τα στοιχεία 

 
Και µε την «Καταχώρηση νέου διακανονισµού» ολοκληρώνεται η διαδικασία. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση εµφανίζεται ο νέος διακανονισµός σε κατάσταση 

«Αρχική καταχώρηση» και στο δεξιό µέρος οι αντίστοιχες διµηνιαίες χρέωσεις 

των ετήσιων συνδροµών και η κατάσταση εξόφλησής τους. 

Σε κάθε δόση υπάρχει σύνδεσµος «Εµφάνιση» ο οποίος εµφανίζει λεπτοµέρειες 

των επιτυχών ή µη επιτυχών συναλλαγών της αντίστοιχης δόσης. Η αιτιολογία 

τυχόν αποτυχίας είσπραξης από το ΤΕΕ δίνεται από τις αντίστοιχες τράπεζες και 

είναι οι εξής: 

• Αµφισβητούµενη συναλλαγή 

• Προβληµατικός λογαριασµός (κλειστός, ανύπαρκτος, ο Οφειλέτης 

απεβίωσε) 

• Λογαριασµός δεσµευµένος 

• Χρήση µη επιτρεπτών κωδικών 

• Ο κάτοχος του λογαριασµού δεν ταυτοποιείται 

• ∆ιαγραφή Αριθµού Μητρώου 

• Ανάκληση µε πρωτοβουλία του Οφειλέτη 

• Λοιπές περιπτώσεις 

• Γενικός Κωδικός Απόρριψης 

• Ανύπαρκτη ή ανακληθείσα ανάθεση 
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• ∆εν υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο στο λογαριασµό 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα οι τράπεζες στις 

οποίες ανήκουν οι δηλωθέντες λογαριασµοί να ζητήσουν από τους αιτούντες 

ξεχωριστή επιβεβαίωση η οποία πρέπει να παρασχεθεί. 

 

∆ιακανονισµός µέσω πιστωτικής κάρτας 
 

Με την επιλογή «Νέος διακανονισµός µέσω πιστωτικής κάρτας» ο χρήστης 

εισέρχεται στον οδηγό συµπλήρωσης της αίτησης µε τα παρακάτω βήµατα. 

 

 
Απαιτείται η συµπλήρωση όλων των πεδίων µε τις εξής προϋποθέσεις: 

Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία: Το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του δικαιούχου 

του λογαριασµού (όχι απαραίτητα του οφειλέτη το οποίο είναι ήδη γνωστό από 

την διαδικασία πρόσβασης στο MyTEE). 

Πλήρης ∆ιεύθυνση: Θα χρησιµοποιηθεί για έγγραφη επικοινωνία σε περίπτωση 

ανάγκης 

Email: Θα αποστέλλονται σε αυτή την διεύθυνση ειδοποιήσεις που αφορούν τις 

συναλλαγές 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Για άµεση επικοινωνία εφόσον απαιτηθεί 

Ισχύει επ’αόριστο: Σε ενεργό διακανονισµό, και όσο αυτός ισχύει, εµπίπτουν 

αυτόµατα τυχόν νέες ετήσιες οφειλές. Εάν το Μέλος το επιθυµεί µπορεί να 

επιλέξει να Ισχύει η εντολή  επ’αόριστο οπότε το ΤΕΕ µετά την λήξη του 

διακανονισµού θα συνεχίσει να αντλεί κάθε έτος τις συνδροµές µε τον ίδιο 

τρόπο και ο διακανονισµός θα γίνει αυτόµατα Πάγια Εντολή. 

Αριθµός πιστωτικής κάρτας: Συµπληρώνεται ο αριθµός της κάρτας 

Λήξη κάρτας (µήνας/έτος): Συµπληρώνεται η λήξη της κάρτας 
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Csc: Συµπηρώνεται ο κωδικός ασφαλείας που αναγράφεται στο πίσω µέρος της 

κάρτας (συνήθως 3ψήφιος) 

Ονοµατεπώνυµο κατόχου κάρτας: Το ονοµατεπώνυµο που αναγράφεται στην 

κάρτα ως έχει (συνήθως κεφαλαία λατινικά γράµµατα) 

 

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων η διαδικασία ολοκήρώνεται και ισχύει το 

ίδιο όπως στους διακανονισµούς µέσω τραπεζικών συναλλαγών. 
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4. Αιτήσεις ∆ιακανονισµών εκτός πληροφοριακού συστήµατος 

 

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να δηλώσει την υπαγωγή του σε διακανονισµό 

µέσω τραπεζικού λογαριασµού εκτός του πληροφοριακού συστήµατος µπορεί να το 

πραγµατοποιήσει µε την κατάθεση έγγραφης αίτησης σε οποιοδήποτε Περιφερειακό  

Τµήµα του ΤΕΕ ή στα Κεντρικά Γραφεία µε την συµπλήρωση των παρακάτω 

εντύπων. 



  

 

 10 

Ανάθεση Παγίας Εντολής Είσπραξης Συνδροµών από 
Τραπεζικό Λογαριασµό Φυσικού Προσώπου 

 

 Εντολή Άµεσης χρέωσης Λογαριασµού 

______________________________ 

 
 

Με την παρούσα, εξουσιοδοτείτε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να αποστέλλει oδηγίες στην τράπεζά σας για χρέωση του λογαριασµού σας και την τράπεζά σας να 

χρεώνει το λογαριασµό σας για είσπραξη συνδροµών σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που λαµβάνει από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

Ως µέρος των δικαιωµάτων σας, δικαιούστε να απαιτήσετε επιστροφή ποσού από την τράπεζά σας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της µεταξύ σας συµφωνίας. 

Επιστροφή ποσού πρέπει να αξιωθεί εντός 8 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού σας. 

Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τα πεδία που φέρουν αστερίσκο. 

 

Το ονοµατεπώνυµό σας 
Your name 

*________________________________________________________________________ 1  
  Ονοµα και επώνυµο οφειλέτη (ών) - Name of the debtor (s) 

Η διεύθυνσή σας 
Your address 

*________________________________________________________________________ 2  
  Οδός και αριθµός - Street name and number 

 

 

*___________________________ 
  Ταχυδροµικός Κωδικός - Postal code 

*______________________________________ 3 
  Πόλη – City 

 *________________________________________________________________________ 4  
  Χώρα – Country 

Ο αριθµός του λογαριασµού σας 
Your account number 

*________________________________________________________________________ 5 

  ΙΒΑΝ λογαριασµού – Account number IBAN 

 
*______________________________ 6 

  SWIFT BIC 

Επωνυµία δικαιούχου οργανισµού 
Creditor's name 

*________________________________________________________________________ 7  
  Επωνυµία δικαιούχου οργανισµού – Creditor name 

 **________________________________________________________________________ 8  
  Κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου οργανισµού – Creditor identifier 

 **________________________________________________________________________ 9  
  Οδός και αριθµός – Street name and number 

 **___________________________ 
  Ταχυδροµικός.Κωδικός - Postal code 

**_____________________________________ 10 
  Πόλη – City 

 **________________________________________________________________________ 11  
  Χώρα – Country 

Τύπος πληρωµής 
Type of payment 

Επαναλαµβανόµενη Πληρωµή  _____  ή Εφάπαξ πληρωµή _____ 12 

Recurrent Payment   or One-off payment 

Υπεγράφη 
City or town in which you are signing 

*___________________________ 
  Πόλη/∆ήµος– Location 

*__________________________ 13 
  Ηµεροµηνία – Date 

Υπογραφή οφειλέτη 
Signature (s) 

 

   Παρακαλώ υπογράψτε εδώ  – Please sign here 

Σηµείωση: Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε την ως άνω ανάθεση προσδιορίζονται σε δήλωση, την οποία µπορείτε να αποκτήσετε από την τράπεζά σας. 

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank 

 

 

Σηµείωση: Τα πεδία που φέρουν 2 αστερίσκους δηλώνονται από το ΤΕΕ 
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Ανάθεση Παγίας Εντολής Είσπραξης Συνδροµών από 
Εταιρικό Τραπεζικό Λογαριασµό  

 Εντολή Άµεσης χρέωσης Λογαριασµού 

______________________________ 

 
 

Με την παρούσα, εξουσιοδοτείτε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να αποστέλλει oδηγίες στην τράπεζά σας για χρέωση του λογαριασµού σας και την τράπεζά σας να 

χρεώνει το λογαριασµό σας για είσπραξη συνδροµών σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες που λαµβάνει από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

Ως µέρος των δικαιωµάτων σας, δικαιούστε να απαιτήσετε επιστροφή ποσού από την τράπεζά σας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της µεταξύ σας συµφωνίας. 

Επιστροφή ποσού πρέπει να αξιωθεί εντός 8 εβδοµάδων από την ηµεροµηνία χρέωσης του λογαριασµού σας. 

Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε τα πεδία που φέρουν αστερίσκο. 

Η επωνυµία σας 
Your name 

*________________________________________________________________________ 1  
  Επωνυµία οφειλέτη (ών) - Name of the debtor (s) 

Η διεύθυνσή σας 
Your address 

*________________________________________________________________________ 2  
  Οδός και αριθµός - Street name and number 

 

 

*___________________________ 
  Ταχυδροµικός Κωδικός - Postal code 

*______________________________________ 3 
  Πόλη – City 

 *________________________________________________________________________ 4  
  Χώρα – Country 

Ο αριθµός του λογαριασµού σας 
Your account number 

*________________________________________________________________________ 5 

  ΙΒΑΝ λογαριασµού – Account number IBAN 

 
*______________________________ 6 

  SWIFT BIC 

Επωνυµία δικαιούχου οργανισµού 
Creditor's name 

*________________________________________________________________________ 7  
  Επωνυµία δικαιούχου οργανισµού – Creditor name 

 *________________________________________________________________________ 8  
  Κωδικός αναγνώρισης δικαιούχου οργανισµού – Creditor identifier 

 *________________________________________________________________________ 9  
  Οδός και αριθµός – Street name and number 

 *___________________________ 
  Ταχυδροµικός.Κωδικός - Postal code 

*_____________________________________ 10 
  Πόλη – City 

 *________________________________________________________________________ 11  
  Χώρα – Country 

Τύπος πληρωµής 
Type of payment 

Επαναλαµβανόµενη Πληρωµή  _____  ή Εφάπαξ πληρωµή _____ 12 

Recurrent Payment   or One-off payment 

Υπεγράφη 
City or town in which you are signing 

*___________________________ 
  Πόλη/∆ήµος – Location 

*__________________________ 13 
  Ηµεροµηνία – Date 

Υπογραφή οφειλέτη 
Signature (s) 

 

   Παρακαλώ υπογράψτε εδώ  – Please sign here 

Σηµείωση: Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε την ως άνω ανάθεση προσδιορίζονται σε δήλωση, την οποία µπορείτε να αποκτήσετε από την τράπεζά σας. 

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank 

 

 

Σηµείωση: Τα πεδία που φέρουν 2 αστερίσκους δηλώνονται από το ΤΕΕ 

 

 


