ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠ/ΤΕΕ
 Προσωπικό e-mail 500MB (@tee.gr)
 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)
Προκηρύξεις Δημοσίων Έργων σε ολόκληρη την Ελλάδα, με εναλλακτικές δυνατότητες αναζήτησης βάσει των κριτηρίων
επιλογής του χρήστη - Καθημερινή ενημέρωση.

Βασική
συνδρομή
email

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ)
Βασική Συνδρομή: περιλαμβάνει όλες τις συνδρομητικές

6μηνη βασική συνδρομή
υπηρεσίες ΤΠ/ΤΕΕ που αναγράφονται παραπάνω και

12μηνη βασική συνδρομή
συνδρομή email (@tee.gr)

€ 53,50
€ 107,00

12μηνη συνδρομή

Πακέτο email ( @tee.gr )

€ 36,90

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
του

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ / ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
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.

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 :

…………………………………………………………….

…….…./…..…../20….

VISA MASTERCARD AM. EXPRESS

Με την υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης αποδέχομαι 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
Οι κωδικοί να σταλούν:  Ταχυδρομικά

 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
 Με courier (με δική μου χρέωση)

ος

 Παραλαβή Νίκης 4 (3 όροφος)
Υπογράψτε τη συμπληρωμένη αίτηση και παραδώστε την ή αποστείλετέ την (με FAX ή e-mail) προς το ΤΕΕ.
Τηλέφωνα: 210-3291230 (καθημερινές 9πμ-4μμ), Fax: 210-3291290
Web: http://www.tee.gr
e-mail: accounting@tee.gr
e-mail: info@tee.gr

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη
απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά, από το ΤΕΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

