
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠ/ΤΕΕ 

• Προσωπικό e-mail 500MB (@tee.gr), πρόσβαση στο Internet με ADSL σύνδεση και δωρεάν STATIC IP       
με υψηλές ταχύτητες και πολύ καλή αναλογία χρηστών ανά modem. 

• Διαδικτυακή πληροφόρηση μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών: 

  Νομική Πληροφόρηση  
Νομοθεσία και Νομολογία για μηχανικούς που περιλαμβάνει ενδεικτικά: Αμοιβές Μηχανικών, Ασφάλιση και τις Κοινωνικές 
Παροχές τους, Γενική Πολεοδομική Νομοθεσία, Τοπική Πολεοδομική Νομοθεσία και Σχέδια Πόλεων, Βιομηχανική, 
Φοροτεχνική, Εργατική και Αναπτυξιακή Νομοθεσία. 

   Διαγωνισμοί (Έργα · Μελέτες · Προμήθειες) 
Προκηρύξεις Δημοσίων Έργων και Μελετών σε ολόκληρη την Ελλάδα, με εναλλακτικές δυνατότητες αναζήτησης βάσει των 
κριτηρίων επιλογής του χρήστη - Καθημερινή ενημέρωση από διάφορες πηγές. 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      (οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ) 

Βασική 
συνδρομή 

Βασική Συνδρομή: περιλαμβάνει όλες τις συνδρομητικές 
υπηρεσίες ΤΠ/ΤΕΕ που αναγράφονται παραπάνω και 
συνδρομή PSTN/ISDN (προαιρετική χρήση) 

 6μηνη βασική συνδρομή 64,97 € 

 12μηνη βασική συνδρομή 116,85 € 
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Συνδρομή ADSL :  περιλαμβάνει όλες τις συνδρομητικές υπηρεσίες ΤΠ/ΤΕΕ που αναγράφονται παραπάνω, 
STATIC IP (προαιρετικά), τα πάγια τέλη ADSL ΟΤΕ και το κόστος ενεργοποίησης γραμμής (πανελλαδική κάλυψη) 
Οι ονομαστικές τιμές των ταχυτήτων μπορεί να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές για λόγους όπως κακή ποιότητα γραμμών, 
πληρότητα κέντρου DSLAM ΟΤΕ, απόσταση από κέντρο DSLAM ΟΤΕ, κλπ 

Το ADSL κύκλωμα να ενεργοποιηθεί 
στον αριθμό τηλεφώνου                        ……….....…………………………, 
που είναι δηλωμένος στην επωνυμία   .…….…………………...……...…… 

 6μηνη 2 Μbps / 512 Kbps 99 € 

 6μηνη 24 Mbps / 1024 Kbps 129 € 

 12μηνη 2 Μbps / 512 Kbps 198 € 

 12μηνη 24 Mbps / 1024 Kbps 258 € 

 Επιθυμώ ADSL συνδρομή με static IP (προσφέρεται δωρεάν - μπορεί να ζητηθεί και μετά την εγγραφή) 

Ετήσιο κόστος για κάθε επιπλέον λογαριασμό e-mail : 20,68 € Ετήσιο κόστος για 5 επιπλέον λογαριασμούς e-mail :  51,69 € 

Τρέχουσα 
προσφορά 

            Για κάθε φοιτητή αντίστοιχων σχολών και κάθε νέο μηχανικό για 18 μήνες από την ημερομηνία 
                εγγραφής στα μητρώα του ΤΕΕ, ισχύει προσφορά με 6 μήνες δώρο για την 12μηνη συνδρομή ADSL 
                                Η προσφορά ισχύει για την πρώτη σύνδεση – όχι για μετέπειτα ανανεώσεις 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  του  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ / ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ   
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ e-mail (myname@tee.gr) από 3 έως 15 λατινικοί χαρακτήρες και αριθμοί 

(Η ΤΠ/ΤΕΕ θα επικοινωνεί για θέματα σχετικά με τον λογαριασμό σας στο e-mail της συνδρομής σας)  

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ  FAX  
ΠΟΛΗ / Τ.Κ.  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.  
ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.  
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ  Α.Δ.Τ.  
      Είμαι συνδρομητής της ΤΠ/ΤΕΕ και επιθυμώ αναβάθμιση / υποβάθμιση (επιλέξτε τη νέα συνδρομή - δεν απαιτείται νέα πληρωμή) 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ INTERNET – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
Για κατασκευή και φιλοξενία σελίδων και κατοχύρωση ονομάτων (www.mycompany.gr), όπως και τοποθέτηση διαφημίσεων 
(banner) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (www.tee.gr) καλέστε στο 210 – 3671120, e-mail: marketing@tee.gr  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1.Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ 112.00.2320001580 της Alpha Τράπεζας (iban: GR8901401120112002320001580) 
το ποσό που αναλογεί στη συνδρομή που έχετε επιλέξει. Παρακαλούμε επισυνάψτε την απόδειξη πληρωμής. 
2.Εξουσιοδοτώ το ΤΕΕ να εισπράττει το ποσό οφειλής της συνδρομής στην ΤΠ/ΤΕΕ από την παρακάτω πιστωτική μου κάρτα.  

 

Αριθμός Κάρτας :  Ημερ. Λήξης :  VISA   MASTERCARD   AM. EXPRESS 
Με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης διάβασα και αποδέχομαι τους όρους πληρωμής, εγγραφής και χρήσης της ΤΠ/ΤΕΕ, 
καθώς και ότι η συνδρομή ανανεώνεται αυτόματα μετά το πέρας της εκτός εάν ειδοποιήσω εγγράφως για το αντίθετο ένα μήνα πριν τη λήξη της. 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ανήκω σε μία από τις ακόλουθες ομάδες: 
  ΤΕΕ                  ΕΕΤΕΜ                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ                  ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
Οι κωδικοί να σταλούν:  Ταχυδρομικά  Με courier (με δική μου χρέωση)   Παραλαβή Σόλωνος 53 και Σίνα (4ος όροφος) 

Υπογράψτε τη συμπληρωμένη αίτηση και παραδώστε την ή αποστείλετέ την (Ταχυδρομικά, με FAX ή e-mail) προς την ΤΠ/ΤΕΕ. 
             Σόλωνος 53 & Σίνα, 10672, Αθήνα, Τηλ.: 210 - 3671100 (καθημερινές 9πμ-4μμ), Fax: 210 – 3291406 και 2103291422 

Web: http://www.tee.gr              e-mail: accounting@tee.gr  e-mail: info@tee.gr 
 ΥΠΟΓΡΑΦΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
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