
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε: 
 
- Να προσέρχεσθε για την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι την 

προθεσμία που αναφέρεται στην Προκήρυξη  και ώρες από 9:00 έως 
13:00. 

- -Να έχετε ήδη συμπληρώσει: την αίτηση, τις υπεύθυνες δηλώσεις , το 
παράβολο χαρτοσήμου, το έντυπο εγγραφής νέου μέλους στο ΤΣΜΕΔΕ 
και το έντυπο εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (my tee) 

- Να καταθέτετε φωτοτυπίες των τίτλων σπουδών, όχι έγχρωμες προς 
αποφυγήν αμφιβολίας όσον αφορά τη γνησιότητα των εγγράφων 

 
- Οι απόφοιτοι Βρετανικών Πανεπιστημίων, μπορούν να θεωρούν 

τους ξενόγλωσσους τίτλους, BSc, MSc και την αναλυτική βαθμολογία 
των τίτλων αυτών, στο Βρετανικό Συμβούλιο. 

 
Σε όσους Διπλωματούχους Εξωτερικού χορηγήθηκε από το 

ΔΟΑΤΑΠ μόνο ισοτιμία και όχι και αντιστοιχία με τα Διπλώματα που 
απονέμονται από τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας , η ειδικότητα που θα 
εγγραφούν στο ΤΕΕ μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
καθορίζεται με εσωτερική διαδικασία από το ΤΕΕ.     

 
Όσοι από τους υποψηφίους είναι ήδη Μέλη του ΤΕΕ, σύμφωνα με 

την ισοτιμία που απέκτησαν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) και 
στη συνέχεια τους χορηγήθηκε και η Πράξη αντιστοιχίας των σπουδών 
τους, μετά την επιτυχία τους σε συμπληρωματικά μαθήματα που τους είχε 
χρεώσει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), προκειμένου να λάβουν 
μέρος στις εξετάσεις, θα υποβάλουν: 

 
1. Αίτηση συμμετοχής (όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη) και στην 

οποία θα αναγράφουν ευκρινώς τον Α.Μ. Μέλους του ΤΕΕ. 
2. Παράβολο συμμετοχής, 29,35 € (Καταβάλλεται στα Ταμεία του ΤΕΕ) 
3. Διπλότυπο είσπραξης χαρτοσήμου αξίας 30€ εφόσον ο υποψήφιος 

διαθέτει ΑΦΜ ή παράβολο χαρτοσήμου της ίδιας ονομαστικής αξίας 
που εκδίδεται από οποιαδήποτε ΔΟΥ (Οικονομική Εφορία). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ. 

4. Φωτογραφίες δύο (2) ή τέσσερις (4), ανάλογα με την ειδικότητα όπως 
αναφέρεται στην Προκήρυξη των εξετάσεων. 

5. Τη νέα Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Πρωτότυπη ή φωτοτυπία 
επικυρωμένη από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

6. Φωτοτυπία των μαθημάτων που εξετάσθηκαν σε Ελληνικό 
Πολυτεχνείο. 

7. Περίληψη Διπλ. Εργασίας 
8. Θα επιστρέψουν το έντυπο της προηγούμενης Άδειας Άσκησης 

Επαγγέλματος που τους χορήγησε το ΤΕΕ μετά την πρώτη επιτυχή 
εξέταση. 

9. Θα επιστρέψουν το Δελτίο Μέλους του ΤΕΕ. 
 
Ειδικά όσοι επιθυμούν να εξεταστούν :  



 
1) Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτ. Ελλάδας του ΤΕΕ (ΠΑΤΡΑ) εκτός από τα 
αναφερόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά :  

 Θα υποβάλουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας, σε 
τέσσερα (4) αντίγραφα.  

 Συμπληρωμένο το απογραφικό δελτίο του ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο 
χορηγείται και από τα Γραφεία του ΤΕΕ. 

 
2) Στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρ. Μακεδονίας του ΤΕΕ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) εκτός 
από τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά :  

 Θα υποβάλουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας, σε 
τρία (3) αντίγραφα. 

 Σύμφωνα με το το αρ. Πρωτ. Οικ. 657/27.01.2009 έγγραφο του 
Προέδρου του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ κ. Τάσου Κονακλίδη, η περίληψη θα κατατίθεται ως εξής: 
"Στην πρώτη σελίδα θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, 
σχολή, τομέας, καθηγητής και επιβλέπων. Επίσης στην περίληψη θα 
αναγράφεται το θέμα της διπλωματικής και τα ονοματεπώνυμα των 
άλλων προσώπων μαζί με τα οποία ενδεχομένως εκπονήθηκε η 
διπλωματική . 
Επίσης στη 2η και 3η σελίδα, περίληψη αναπτυγμένη σε 
συγκεκριμένα κεφάλαια: 1) Γενική περιγραφή της διπλωματικής 2) 
δεδομένα 3) Μέθοδοι επιστημονικής ανάλυσης 4) Αποτελέσματα 5) 
Γενικά συμπεράσματα. 

  
 

3) Στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ (ΒΟΛΟΣ) εκτός από 
τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά :  

 Θα υποβάλουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας, σε 
τρία (3) αντίγραφα. 

 
4) Στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας του ΤΕΕ (ΚΑΒΑΛΑ) εκτός 
από τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά :  

 Θα υποβάλουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας, σε 
επτά (7) αντίγραφα. 

 
5) Στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ (ΧΑΝΙΑ) εκτός από τα 
αναφερόμενα στην Προκήρυξη δικαιολογητικά :  
 Θα υποβάλουν την περίληψη της διπλωματικής τους εργασίας, σε 

τέσσερα (4) αντίγραφα. 
 
 

 
 


