
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ – ΜΑΡΣΙΟΤ 

2023 ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

 

Οινθιεξώζεθε ε αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ Φεβξνπαξίνπ 

– Μαξηίνπ 2023 γηα ηε ρνξήγεζε Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο, ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

ζηελ ελόηεηα Ραντεβού Αίτησης. 

 

Οη επηηπρόληεο ησλ εμεηάζεσλ έρνπλ ήδε εγγξαθεί ζην Μεηξών Μειώλ ηνπ ΣΔΔ. Όζνη δελ 

είραλ επηηπρή εμέηαζε κπνξνύλ, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, λα ππνβάινπλ λέα αίηεζε 

ζπκκεηνρήο γηα ηελ επόκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν, ε πξνθήξπμε ηεο νπνίαο ζα αλαξηεζεί ηνλ 

εξρόκελν Μαίν. 

 

Σα λέα Μέιε κπνξνύλ λα ηππώζνπλ ηε Βεβαίσζε Μέινπο πνπ απαηηείηαη γηα έλαξμε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθνξία θαη ηελ εγγξαθή ζηνλ ΔΦΚΑ/ΣΜΔΓΔ, από 

ην ινγαξηαζκό ηνπο ζην mytee. ηε Βεβαίσζε Μέινπο αλαγξάθεηαη θαη ν Αξηζκόο 

κεηξώνπ ΣΔΔ. 

 

Η ελεξγνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκώλ mytee ησλ λέσλ Μειώλ έρεη ήδε μεθηλήζεη δηα ηεο 

απνζηνιήο ζρεηηθνύ ελεκεξσηηθνύ email ή sms από ηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηώλ ηνπ ΣΔΔ 

(email: accounting@tee.gr). 

Η Βεβαίσζε Μέινπο εθδίδεηαη από ηε ζειίδα:  https://portal.tee.gr/my  ----> ΜΗΣΡΩΟ 

ΜΔΛΟΤ -----> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ----> ΒΔΒΑΙΩΔΙ  

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ mytee ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε όιεο ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΔ (Ηιεθηξνληθή Έθδνζε Αδεηώλ, Γειώζεηο Απζαηξέησλ, 

Ακνηβέο Μεραληθώλ, Διεγθηέο Γόκεζεο θηι). 

 

Αθόκε, κέζσ ηνπ mytee δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε, όπνηε ην επηζπκεί, εθηόο ηεο 

Βεβαίσζεο Μέινπο, λα εμνθιήζεη ηηο ζπλδξνκέο ηνπ, λα δηνξζώζεη ή λα αιιάμεη ηε 

δηεύζπλζε αιιεινγξαθίαο ηνπ θαη λα θάλεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο όζνλ αθνξά ηε 

δηάζεζε/δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ θαη επηθνηλσλίαο. 

 

Οη απνζηνιέο ησλ θαθέισλ, κε ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη ηηο θάξηεο κέινπο, ζα 

γίλνπλ ηαρπδξνκηθά θαη ζα έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ Μαξηίνπ. 

 

Δπίζεο, από ηηο αξρέο ηνπ επόκελνπ κήλα, κε ηνπο θσδηθνύο mytee ζα κπνξεί ην Μέινο ΣΔΔ 

λα ιάβεη ειεθηξνληθό αληίγξαθν ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ησλ Φαθέισλ Μεηξώνπ ΣΔΔ, ην νπνίν ζα ρνξεγείηαη κε θσδηθό γλεζηόηεηαο θαη κπνξεί 

λα ειεγρζεί (κέζσ ηεο ίδηαο ηζηνζειίδαο) από ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία πξνζθνκίδεηαη.  

 

 

https://web.tee.gr/mytee/
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