
ΤΝΓΡΟΜΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΠ/ΣΔΔ 

 

 Πποζωπικό e-mail 500MB (@tee.gr) 

 Γιαδικηςακή πληποθόπηζη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ: 

   Γιαγωνιζμοί (Έπγα)   Καζεκεξηλή ελεκέξσζε 
Πξνθεξύμεηο Δεκνζίσλ Έξγσλ ζε νιόθιεξε ηελ Ειιάδα κε δπλαηόηεηεο αλαδήηεζεο βάζεη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ηνπ ρξήζηε 

 
 
 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ     (νη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ΦΠΑ) 

Βαζική 
ζςνδπομή 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο ΣΠ/ΣΕΕ 
πνπ αλαγξάθνληαη παξαπάλσ θαη email (@tee.gr)   

 6κελε βαζηθή ζπλδξνκή € 40,00 

 12κελε βαζηθή ζπλδξνκή € 80,00 

email Παθέην email (@tee.gr)  12κελε ζπλδξνκή € 36,90 
 
 
 

ΑΙΣΗΗ ΤΝΓΡΟΜΗ 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ή ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ / ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ   

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ / ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ  ηος 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΔΔ / ΔΔΣΔΜ / ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ   
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ e-mail (myname@tee.gr) από 3 έωρ 15 λαηινικοί σαπακηήπερ και απιθμοί 
(Η ΣΠ/ΣΕΕ ζα επηθνηλσλεί γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ινγαξηαζκό ζαο ζην e-mail ηεο ζπλδξνκήο ζαο)  

ΟΓΟ / ΑΡΙΘΜΟ  FAX  
ΠΟΛΗ / Σ.Κ.  ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛ.  
ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ  Α.Φ.Μ. / Γ.Ο.Τ.  
ΣΗΛ. ΟΙΚΙΑ  Α.Γ.Σ.  

 

 
 
 
 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

1.Καηάθεζη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΣΕΕ 112.00.2320001580 ηεο Alpha Σξάπεδαο (iban: GR8901401120112002320001580) 
ην πνζό πνπ αλαινγεί ζηε ζπλδξνκή πνπ έρεηε επηιέμεη. Παξαθαινύκε επηζπλάςηε ηελ απόδεημε πιεξσκήο. 
2.Δξοςζιοδοηώ ην ΣΕΕ λα εηζπξάηηεη ην πνζό νθεηιήο ηεο ζπλδξνκήο ζηελ ΣΠ/ΣΕΕ από ηελ παξαθάησ πηζησηηθή κνπ θάξηα.  

 

Αξηζκόο Κάξηαο : …………………………………………

…………………. 

Ηκεξ. Λήμεο : .…./…..…../20.…. 
CVV  …. 

VISA MASTERCARD AM. EXPRESS 

Με ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρνκαη όηη ε ζπλδξνκή αλαλεώλεηαη απηόκαηα κεηά ην πέξαο ηεο 
εθηόο εάλ εηδνπνηήζσ εγγξάθσο γηα ην αληίζεην έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο 

Γηλώνω ςπεύθςνα όηι ανήκω ζε μία από ηιρ ακόλοςθερ ομάδερ: 

 ΣΕΕ              ΠΣΤΥΙΟΤΥΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ       ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟ ΣΕΕ         ΦΟΙΣΗΣΕ ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΥΟΛΩΝ 

Οι κωδικοί να ζηαλούν:  Σαρπδξνκηθά  Με courier (κε δηθή κνπ ρξέσζε) 

 Παξαιαβή Νίθεο 4  (3
νο

 όξνθνο) 
 

Τπνγξάςηε ηε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε θαη παξαδώζηε ηελ ή απνζηείιεηέ ηελ (κε FAX ή e-mail) πξνο ην ΣΕΕ 
 

Σηλέθωνο: 210-3291367   -      Fax: 210-3291406 
              Web: http://www.tee.gr   -      e-mail: accounting@tee.gr 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο αίηεζεο, δειώλω όηη κε πιήξε επίγλωζε, βαζηδόκελνο ζηελ ειεύζεξε θαη αλεκπόδηζηε 
απόθαζε κνπ, ζπκθωλώ, ζπλαηλώ θαη παξέρω ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη θύιαμε όιωλ 
ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, όπωο απηά έρνπλ δειωζεί ζηελ αίηεζε κνπ θαη ζηα επηζπλαπηόκελα 
δηθαηνινγεηηθά, από ην ΤΕΕ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε απηή, ζύκθωλα κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό 
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ ΕΕ 2016/679 θαη ηελ ελ ηζρύ εζληθή Ννκνζεζία, όπωο απηά εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη. 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

 

http://www.tee.gr/
mailto:accounting@tee.gr
http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/tee_fr

