Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Συνδρομών ΤΕΕ – Εγχειρίδιο χρήσης &
παρακολούθηση συστήματος διακανονισμών
Συνοπτικά:

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)
Μέσω του συστήματος MyTEE (portal.tee.gr/tptee/my/pages) για όσους
διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΤΕΕ και με την χρήση
πιστωτικής ή χρεωστικής 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, από
την ιστοσελίδα portal.tee.gr/tptee/my/pages/public/bankpay.jspx ή να
σταλεί από οποιοδήποτε Τμήμα του ΤΕΕ.

Διακανονισμός 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 Διοικούσα Επιτροπή 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
(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 εισπραχθεί 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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