Ηλεκτρονική αίτηση εξέτασης για άδεια
άσκησης επαγγέλματος – Νέα υπηρεσία
από το ΤΕΕ προς τα υποψήφια μέλη του

Με ηλεκτρονική διαδικασία θα υποβάλλονται στο εξής οι αιτήσεις εξέτασης και
τα δικαιολογητικά για την άδεια άσκησης επαγγέλματος των διπλωματούχων
μηχανικών στο ΤΕΕ.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που προωθεί με συνέπεια τον σχεδιασμό,
εφαρμογή και χρήση ηλεκτρονικών διαδικασιών του δημοσίου τομέα και
υποστηρίζει την Πολιτεία σε μια πλειάδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προσθέτει μια
ακόμη νέα υπηρεσία, αυτή τη φορά προς τα υποψήφια μέλη του, τους αποφοίτους
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για
την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγραφούν στο ΤΕΕ.
Η νέα υπηρεσία αφορά περισσότερους από 3.500 νέους μηχανικούς που δίνουν
εξετάσεις και εγγράφονται στο Επιμελητήριο κάθε χρόνο.
Σημειώνουμε ότι ήδη – εδώ και δεκαετίες πλέον, τα μέλη του ΤΕΕ, μέσω των
εφαρμογών mytee του Επιμελητηρίου των Μηχανικών και διαδικτυακών εφαρμογών
φορέων της Πολιτείας, που ανέπτυξε και λειτουργεί το ΤΕΕ, εξυπηρετούνται
ηλεκτρονικά σε πληθώρα υποθέσεων και διαδικασιών.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Οφείλαμε και στους νέους συναδέλφους μηχανικούς, όπως κάνουμε ήδη με τα μέλη
του ΤΕΕ, να δίνουμε ηλεκτρονικά εργαλεία που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά
τους και τη ζωή τους. Με την ηλεκτρονική αίτηση για εξετάσεις άδειας άσκησης
επαγγέλματος τα υποψήφια μέλη του ΤΕΕ εξυπηρετούνται άμεσα και εξ αποστάσεως,
βελτιώνεται η λειτουργία των υπηρεσιών του ΤΕΕ και μειώνεται το κόστος για
όλους. Επιπλέον, οι νέοι συνάδελφοι εξοικειώνονται προκαταβολικά με το
ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιούν ως μέλη του ΤΕΕ για τις
επιστημονικές και επαγγελματικές τους εργασίες. Είναι μια κίνηση με την οποία
όλοι κερδίζουν.
Και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Όπως φάνηκε και με τα απολογιστικά στοιχεία από
τον 1,5 χρόνο εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies που ανακοινώσαμε
χθες, όπως φαίνεται με το πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, όπως
αποδεικνύεται από μια πληθώρα εφαρμογών για λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών,
όπως οι ελεγκτές δόμησης, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις ή η κτηματογράφηση, οι
Έλληνες μηχανικοί και το ΤΕΕ είναι στην πρωτοπορία του ψηφιακού
μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα. Τα επόμενα βήματα θα φέρουν περισσότερες
και καλύτερες ψηφιακές εφαρμογές για μηχανικούς, φορείς, επιχειρήσεις και
πολίτες.»
Τονίζεται ότι πλέον, με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η υποβολή της

αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής: https://web.tee.gr/exams/
Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες με βίντεο μπορεί ο καθένας να βρει στην
ειδική ιστοσελίδα: https://web.tee.gr/exams/manual/
Το ΤΕΕ προκήρυξε ήδη τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης
Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου
2020. Τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, πριν
ακόμη την επίσημη ανακοίνωσή της, περισσότεροι από 100 νέοι μηχανικοί
κατέθεσαν ήδη τη νέα ηλεκτρονική αίτηση, μέσα από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
Σημειώνεται ότι λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η
διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων
θα προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα, πάντα με βάση τη νομοθεσία, και αναλυτικές
ανακοινώσεις για τον τρόπο εξέτασης θα γίνουν το επόμενο διάστημα, μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την προκήρυξη των ημερομηνιών
εξέτασης.

