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Το Τ.Ε.Ε. ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. τον Ν.1225/1981 (ΦΕΚ 340 Αϋ/31.12.1981), 
2. το άρκρο 2 του Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161 Aϋ/18.10.1984) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 2 
του Ρ.Δ 512/1991 (ΦΕΚ 190 Αϋ/12.12.1991) και το άρκρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 
Αϋ/30.11.2016), 
3. τισ Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ: ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Βϋ/5.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ 
(ΦΕΚ 776 Βϋ/31.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Βϋ/23.12.2004) και Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ 
991 Βϋ/26.7.2006), Δ16γ/602/5/47/Γ (ΦΕΚ 434/21.2.2014), 
4. τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Βϋ/10.5.2006), 
5. τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΔΙΑΔΡ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Βϋ/11.08.2008), 
6. τθ με αρικμό ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 (ΦΕΚ 92 Βϋ/01.02.2011) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ,  
7. τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/ Aϋ/26.03.2014), 
8. το άρκρο 191 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ A’ 36/09.03.2021). 
 

Π ρ ο κ θ ρ φ ς ς ε  ι 
 
τισ εξετάςεισ για τθ «Χοριγθςθ Άδειασ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ ςτουσ Διπλωματοφχουσ 
Μθχανικοφσ των Ανωτάτων Σχολϊν ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ και των Ιςοτίμων Σχολϊν ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ» για τισ 
ειδικότθτεσ: 
 

 ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΑΓΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΟΓΑΦΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΧΘΜΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΓΩΝ 

 ΝΑΥΡΘΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ  

 ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ 

 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ 

 ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

 ΛΟΙΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ (που ζχουν ενταχκεί ςε μια από τισ παραπάνω 
ειδικότθτεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 2 του Ρ.Δ. τθσ 27.11/14.12.1926 "περί 
κωδικοποιιςεωσ των περί ςυςτάςεωσ του Τ.Ε.Ε. κειμζνων διατάξεων" (ΦΕΚ Α 430/1926), όπωσ 
ιςχφει) 
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A. ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ είναι προφορικζσ και κα διενεργθκοφν ςφμφωνα με το πρόγραμμα που κα 
ανακοινωκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν, από τα Εξεταςτικά Κζντρα ΑΘΘΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ, ΡΑΤΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, 
ΒΟΛΟΥ, ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ και ΧΑΝΙΩΝ για τουσ αποφοίτουσ του ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ, ενϊ για τουσ 
αποφοίτουσ του ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ αποκλειςτικά ΜΟΝΟ από τθν ΑΘΗΝΑ. 
 
Ο τρόποσ διεξαγωγισ των εξετάςεων, δια ηϊςθσ ι με τθ χριςθ μεκόδων εξ αποςτάςεωσ 
αξιολόγθςθσ, κα αποφαςιςτεί και κα ανακοινωκεί από το Σ.Ε.Ε. και το εκάςτοτε Περιφερειακό 
Σμιμα του Σ.Ε.Ε. όπου διενεργοφνται εξετάςεισ. 
 
B. ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιοφνται να επιλζξουν το αντικείμενο τθσ εξζταςισ τουσ, το οποίο μπορεί 
να είναι: 

 είτε με βάςθ τθ διπλωματικι τουσ εργαςία 

 είτε με βάςθ τισ τρεισ από τισ πζντε ενότθτεσ για κάκε ειδικότθτα 
 
Αναλυτικότερα: 

 ΜΕ ΒΑΗ ΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑ 
Θ εξζταςθ με βάςθ τθ διπλωματικι εργαςία, κα αφορά το γνωςτικό περιεχόμενο τθσ 
διπλωματικισ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ειδικότθτα του εξεταηόμενου.  
Η ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ δφναται να κρίνει εάν το γνωςτικό αντικείμενο επαρκεί ι πρζπει να 
επεκτακεί ςε γενικότερεσ ερωτιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ των ικανοτιτων του υποψθφίου. Οι 
ερωτιςεισ ςτο βακμό που αυτό είναι κάκε φορά εφικτό, κα προςανατολίηονται ςε λφςεισ 
προβλθμάτων του Ελλθνικοφ χϊρου. 
 

 ΜΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 
Θ εξζταςθ με ενότθτεσ πραγματοποιείται ςτισ τρεισ από τισ πζντε ενότθτεσ για κάκε ειδικότθτα, 
όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν υπ’ αρικ. ΕΔ 5/4/339 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 
713/Β/5.10.84) και για τισ οποίεσ οι υποψιφιοι μποροφν να ενθμερωκοφν αναλυτικότερα από 
τθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/nomothesia) 
Για τουσ ΝΑΥΡΘΓΟΥΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ και τουσ ΝΑΥΡΘΓΟΥΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ οι 
ενότθτεσ είναι μόνο τρεισ και δεν υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι για τουσ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΟΤΑΞΙΑΣ, ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, τουσ 
ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τουσ ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΥΚΤΩΝ ΡΟΩΝ και τουσ  ΜΘΧΑΝΙΚΟΥΣ 
ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ δεν υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ και εξετάηονται αποκλειςτικά και 
μόνο με βάςθ τθ διπλωματικι τουσ εργαςία μζχρι τθν τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. ΕΔ 5/4/339 
Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 713 Βϋ/5.10.84) για τον κακοριςμό ενοτιτων, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Αϋ/30.11.2016). 
 
Γ. ΟΙ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΤ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΕΙ ςυμμετοχι και δεν προςιλκαν ι απζτυχαν ςε 
προθγοφμενεσ εξετάςεισ, επανεξετάηονται ςτο αντικείμενο που ζχουν επιλζξει, ςτο ςφνολο ι 
κατά περίπτωςθ μόνο ςτισ ενότθτεσ που ζχουν αποτφχει. 
 
Δ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμζνου να λάβουν μζροσ ςτισ εν λόγω εξετάςεισ, πρζπει να 
υποβάλουν ςτο Σ.Ε.Ε. αίτθςθ με τα ακόλουκα δικαιολογθτικά, όπωσ προβλζπεται από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, από 5 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2023 μζχρι 27 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2023.   
 
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ 
οποίασ ο ςφνδεςμοσ βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams 
(παρζχονται ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτον παραπάνω ςφνδεςμο). 

https://web.tee.gr/exams/nomothesia
https://web.tee.gr/exams
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Οι υποψιφιοι που είχαν υποβάλει αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά τουσ ςε ζντυπθ μορφι, ςε 
παλαιότερθ εξεταςτικι περίοδο και τελικά δεν προςιλκαν ι απζτυχαν, υποβάλλουν νζα 
αίτθςθ. Πλα τα αρχεία υποβάλλονται ςε μορφι .pdf εκτόσ τθσ φωτογραφίασ (ςε μορφι .jpeg). 
 
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςτθν οποία απαραίτθτα κα αναφζρεται το αντικείμενο τθσ εξζταςθσ ςτο 
οποίο επικυμεί ο υποψιφιοσ να εξεταςτεί (υπάρχει ειδικό ζντυπο αίτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams/e-entypa). 
 
2. α. Πιςτοποιθτικό πουδϊν ι Βεβαίωςθ πουδϊν ι Δίπλωμα ι BACHELOR και MASTER, 
ανάλογα με τθ χολι Αποφοίτθςθσ. 
 
Ειδικότερα: 

 Για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ οι παραπάνω τίτλοι πρζπει να είναι ευανάγνωςτα 
φωτοαντίγραφα των εγγράφων που εκδόκθκαν από τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ. 
 

 Για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ, οι παραπάνω τίτλοι πρζπει να είναι ευκρινι 
φωτοαντίγραφα υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από 
ΔΙΚΗΓΟΡΟ. 

Επίςθσ για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ είναι ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ θ κατάκεςθ μεταφράςεων των 
παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικϊν (Αρίωνοσ 10 – Γκάηι) ι από Δικθγόρο 
εξουςιοδοτθμζνο να κάνει μεταφράςεισ ι από Ρροξενικι Αρχι (ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία). 
 
β. Πιςτοποιθτικό Μακθμάτων (για κάκε ζναν από τουσ παραπάνω τίτλουσ) ανάλογα με τθ 
χολι Αποφοίτθςθσ. 
 

 Για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ το πιςτοποιθτικό μακθμάτων πρζπει να είναι 
ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόκθκε από τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ. 

 Για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ, όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά μακθμάτων κακϊσ 
επίςθσ και τισ μεταφράςεισ των ξενόγλωςςων πιςτοποιθτικϊν μακθμάτων, ιςχφουν τα ίδια με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν όπωσ αναφζρεται παραπάνω. 

 Για τουσ διπλωματοφχουσ Μθχανικοφσ από ΓΕΜΑΝΙΚΑ ι ΑΥΣΤΙΑΚΑ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ είναι 
απαραίτθτο και το Ρροδίπλωμα, όπωσ ακριβϊσ ιςχφει και για τουσ παραπάνω τίτλουσ. 
 
3. ΜΟΝΟ για τουσ διπλωματοφχουσ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 
Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α) 
 
Η Βεβαίωςθ ιςοτιμίασ: 
3.α. Ρρζπει να είναι ευανάγνωςτο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόκθκε από τον 
παραπάνω φορζα. 
3.β. Κατατίκεται άμεςα από τον ενδιαφερόμενο με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του. 
3.γ. Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊςει ότι επικυμεί τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ςε 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΙΑΔΡ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 
(ΦΕΚ 2255 Β’/11.9.2013), τθν αναηθτά αυτεπάγγελτα το ΤΕΕ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. 
 
4. Φωτοτυπία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι τθσ Στρατιωτικισ Ταυτότθτασ (δεν είναι 
απαραίτθτθ θ επικφρωςθ). 
Οι υπικοοι άλλων κρατϊν υποβάλλουν φωτοτυπία του διαβατθρίου τουσ.  
 
5. Ψθφιακι φωτογραφία προςϊπου ςε μορφι αρχείου jpeg τφπου αςτυνομικισ 

Ταυτότθτασ. 

https://web.tee.gr/exams/e-entypa
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6. Παράβολο ςυμμετοχισ* για τισ εξετάςεισ 29,35 €. Σε αυτό το ποςό προςτίκεται χαρτόςθμο 
2,4% (Συνολικό ποςό 30,05 €).  
Σθμείωςθ: Πςοι κατζβαλαν το παράβολο ςυμμετοχισ ςε προθγοφμενθ εξεταςτικι περίοδο αλλά 
δεν προςιλκαν για εξζταςθ, δεν το καταβάλλουν εκ νζου. 
Οδηγίεσ Πληρωμήσ: https://web.tee.gr/exams/manual 

7. Δικαίωμα εγγραφισ Μζλουσ ΣΕΕ* 20 € και ετιςια ςυνδρομι τρζχοντοσ ζτουσ 20 €. Σε αυτό 
το ποςό προςτίκεται χαρτόςθμο 2,4% (Συνολικό ποςό 40,96 €).  
Σθμείωςθ: Δικαίωμα εγγραφισ και ετιςια ςυνδρομι δεν καταβάλλουν όςοι είναι ιδθ Μζλθ ΤΕΕ 
και δίνουν εξετάςεισ για αναβάκμιςθ ι δεφτερθ ειδικότθτα. 
Οδηγίεσ Πληρωμήσ: https://web.tee.gr/exams/manual 
 
*Οι πλθρωμζσ 6 και 7 μποροφν να καταβλθκοφν μόνο μζςω πιςτωτικισ/χρεωςτικισ κάρτασ ι 
θλεκτρονικισ πλθρωμισ ςε Σράπεηα (Επιμελθτιρια-> Σεχνικό Επιμελθτιριο-> Ποςοςτό 
ανταπόδοςθσ) με κωδικό που αναγράφεται ςε εντολι πλθρωμισ θ οποία είναι διακζςιμθ ςτθν 
εφαρμογι υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
 
8. Σζλοσ χαρτοςιμου ςυνολικισ αξίασ 36€, το οποίο εκδίδεται και εξοφλείται θλεκτρονικά είτε 
από τθν εφαρμογι θλεκτρονικοφ παράβολου (e-Ραράβολο) επιλζγοντασ → Φορζασ Δθμοςίου → 
Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ από τον διαδικτυακό τόπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (www.gsis.gr), είτε από τισ υπθρεςίεσ e-banking των Ελλθνικϊν 
Τραπεηϊν (Κατθγορία Ραραβόλου: Εξζταςθ χοριγθςθσ Άδειασ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ → Τφποσ 
Ραραβόλου: 1431 Τζλοσ Χαρτοςιμου Άδειασ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ). Το παράβολο εκδίδεται 
ςτο όνομα του υποψθφίου και αφοφ εξοφλθκεί υποβάλλεται ςτο ςφςτθμα το αντίγραφο ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΦΟΕΑ μαηί με τθν απόδειξθ πλθρωμισ. 
ΠΡΟΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΙΟΤ. 
Οδηγίεσ Ζκδοςησ και Εξόφληςησ Χαρτοςήμου: https://web.tee.gr/exams/manual 
 
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνεται, ο τίτλοσ τθσ διπλωματικισ 
εργαςίασ του υποψθφίου και κα βεβαιϊνεται ότι, θ διπλωματικι εργαςία ζχει εκπονθκεί από 
τον ίδιο. Σε περίπτωςθ που θ εργαςία αυτι εκπονικθκε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ ςυναδζλφουσ 
του, κα αναφζρονται τα ονόματά τουσ. 
Τπάρχει το ςχετικό ζντυπο ςτην ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa). 
 
10.  Διπλωματικι εργαςία κακϊσ και μία περίλθψθ αυτισ (1-3 ςελίδεσ) για όςουσ επιλζξουν 
αυτόν τον τρόπο εξζταςθσ. Θ περίλθψθ κα πρζπει να περιζχει τον τίτλο τθσ εργαςίασ, το 
ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου, τθν ειδικότθτα και τουσ επιβλζποντεσ κακθγθτζσ. 
 
11. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι ςφμφωνα με τθν Κοινι 
Υπουργικι Απόφαςθ ΔΙΑΔΡ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Βϋ/11.08.2008) κα δθλϊνουν ότι: 
1) Δεν ζχω τεκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και 
2) Δεν ζχω καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα και δεν εκτίω τθν ποινι μου. 

 ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι: 

1) Ζχω τεκεί ςε δικαςτικι ςυμπαράςταςθ ι/και 
2) Ζχω καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα και εκτίω τθν ποινι μου από 
……………….ζωσ ………………………..». 
Τπάρχει το ςχετικό ζντυπο ςτην ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa). 
 
12. υμπλθρωμζνο το ζντυπο «εγγραφισ για τισ δωρεάν υπθρεςίεσ του ΣΕΕ (MyTEE)» και θ 
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 για ιδιότθτα ι μθ Δθμοςίου Τπαλλιλου. 
Τπάρχει το ςχετικό ζντυπο ςτην ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa). 
 

https://web.tee.gr/exams/manual
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13. υμπλθρωμζνο το ζντυπο  «Αίτθςθ - Διλωςθ Διάκεςθσ - Δθμοςιοποίθςθσ Δεδομζνων 
Προςωπικοφ Χαρακτιρα» 
Τπάρχει το ςχετικό ζντυπο ςτην ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa). 
 
Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθ διαδικαςία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν υπάρχουν ςτο 
εγχειρίδιο χριςθσ: (https://web.tee.gr/exams/manual). 
 
ΗΜΕΙΩΗ: Σθν θμζρα τθσ εξζταςθσ οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν μαηί τουσ: 

 τθ διπλωματικι τουσ εργαςία (όςοι διλωςαν εξζταςθ με βάςθ τθ διπλωματικι τουσ εργαςία), 

 τθν αςτυνομικι ι τθν ςτρατιωτικι τουσ ταυτότθτα. 
 
Ε.  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείσ θμερομθνίεσ διεξαγωγισ των εξετάςεων κα 
ανακοινωκοφν, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν, ςτο Σ.Ε.Ε. και ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΕ (https://web.tee.gr/exams). 
 
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται: 
 ςτο Τ.Ε.Ε. (Κεντρικι Υπθρεςία), ΑΘΘΝΑ, τθλ.2103291200, e-mail: exams@central.tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ του TEE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ, τθλ. 2310883141, e-mail: 
tee_thess@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Δυτικισ Ελλάδασ του TEE, ΡΑΤΑ, τθλ.2610390900, e-mail: patra@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Ανατολικισ Μακεδονίασ του TEE, ΚΑΒΑΛΑ, τθλ.2510227430, e-mail: 
teeam@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Νομοφ Μαγνθςίασ του TEE, ΒΟΛΟΣ, τθλ.2421026574, e-mail: tee_vol@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Δυτικισ Κριτθσ του TEE, ΧΑΝΙΑ, τθλ.2821027900-1, e-mail: teetdk@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Θράκθσ του TEE, ΚΟΜΟΤΘΝΘ, τθλ.2531035313-4, e-mail: tee_thrace@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ του TEE, ΚΟΗΑΝΘ, τθλ.2461030103-28030, e-mail: 
tee_koz@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Θπείρου του TEE, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τθλ.2651027475-313323, e-mail: 
tee_ioan@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Νομοφ Κζρκυρασ του TEE, ΚΕΚΥΑ, τθλ. 2661030058-45424,   e-mail: 
info_kerk@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Κεντρικισ και Δυτ. Θεςςαλίασ του TEE, ΛΑΙΣΑ, τθλ. 2410257866 – 535615, e-
mail: tee_lar@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Ανατ. Στερεάσ Ελλάδασ του TEE, ΛΑΜΙΑ, τθλ. 2231031181/182, e-mail: 
tee_lamia@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ του TEE, ΑΓΙΝΙΟ, τθλ. 2641055755, e-mail: 
tee_ait@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Νομοφ Ευβοίασ του TEE, ΧΑΛΚΙΔΑ, τθλ. 2221061285-6, e-mail: tee_hal@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Ρελοποννιςου του TEE, ΤΙΡΟΛΘ, τθλ. 2710226703-241940-1, e-mail: 
tee_trip@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Βορειοανατολικοφ Αιγαίου του ΤΕΕ, ΜΥΤΙΛΘΝΘ, τθλ. 2251040847-48126, e-
mail: tee_mitil@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Νομοφ Δωδεκανιςου του ΤΕΕ, ΟΔΟΣ, τθλ. 2241035656-30606, e-mail: 
tee_rod@tee.gr 
 ςτο Ρεριφερειακό Τμιμα Ανατολικισ Κριτθσ του ΤΕΕ, ΘΑΚΛΕΙΟ, τθλ. 2810342520-341455, e-mail: 
teetak@tee.gr 
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