
 

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήµατος εξετάσεων Ελεγκτών ∆όµησης 
 
 
Γενικά 
 
Το σύστηµα εξετάσεων των Ελεγκτών ∆όµησης λειτουργεί σε κεντρικό εξυπηρετητή του ΤΕΕ 
στον οποίο οι εξεταζόµενοι έχουν πρόσβαση µέσω φυλλοµετρητή δικτύου (browser) από 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στην Κεντρική Υπηρεσία και στα 
Περιφερειακά Τµήµατα του ΤΕΕ. 
 
Η πρόσβαση εξασφαλίζεται µόνο για τους εξεταζόµενους των οποίων η εξέταση έχει 
προγραµµατιστεί την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα µε την χρήση των ενιαίων κωδικών 
πρόσβασης που χρησιµοποιήθηκαν για την συµπλήρωση των αιτήσεων συµµετοχής και 
χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση στα συστήµατα MyTEE, αµοιβών µηχανικών και 
διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων. 
 
Ο εξεταζόµενος, για την αποφυγή καθυστερήσεων, πρέπει να έχει µαζί του, εκτός από 
δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητας ΤΕΕ, και τους κωδικούς 
πρόσβασης. 
 
 
Είσοδος στο σύστηµα εξετάσεων 
 
Η είσοδος στο σύστηµα εξετάσεων πραγµατοποιείται µε την επιλογή στον browser της 
διεύθυνσης του συστήµατος που είναι η http://exams.tee.gr. 
 
Στο επόµενο σχήµα δίνεται η πρώτη οθόνη στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την 
επιλογή "είσοδος" στο κάτω µέρος της οθόνης. 
 

 
 
Με την επιλογή είσοδος εµφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης. 
 



 

 
 

 

Στην ανωτέρω οθόνη, μετά την συμπλήρωση του Ονόματος Χρήση και του Κωδικού 

Πρόσβασης επιλέγεται η επιλογή "Είσοδος" (Όχι η "Είσοδος ως επισκέπτης") και το 

σύστημα επιστρέφει στην πρώτη σελίδα με την δοκιμασία. 

 

 
 

Η είσοδος στην διαδικασία εξετάσεων εξασφαλίζεται από τον σύνδεσμο "Δοκιμασία 

Ελεγκτών Δόμησης" 

 

Στην σελίδα με τις εξετάσεις προσφέρεται ένας σύνδεσμος " Δοκιμαστική Εξέταση 

Ελεγκτών Δόμησης" ο οποίος οδηγεί σε δοκιμαστικές εξετάσεις (5 ερωτήσεων) για 

χρήση από τους εξεταζόμενους για εξοικείωση και ο σύνδεσμος " Εξέταση 

Ελεγκτών Δόμησης" ο οποίος οδηγεί στην κανονική δοκιμασία. 

 



 

 
 

 
 

 

Απάντηση Ερωτήσεων 

 

Η εξέταση περιλαμβάνει 50 ισότιμες ερωτήσεις οι οποίες είναι κατανεμημένες σε 

όλες τις θεματικές κατηγορίες της ύλης: 

 

01 Κεφάλαιο Α: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Προστασία του 

Περιβάλλοντος  

02 Κεφάλαιο Β: Οικισμοί − Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς  

03 Κεφάλαιο Γ: Βασικά Πολεοδομικά Μεγέθη − Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός − 

Στοιχεία Κτιριοδομικού Κανονισμού          

04 Κεφάλαιο Δ΄: Νόμος 4030/2011 − Νέος Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης          

05 Κεφάλαιο Ε΄: Διαδικασία Ελέγχου Εργασιών Δόμησης        

06 Κεφάλαιο ΣΤ΄: Λοιπά στοιχεία ελέγχου  

07 Κεφάλαιο Ζ΄: Μέτρα ασφαλείας         

 

Οι ερωτήσεις είναι απλής (μία μόνο σωστή επιλογή) επιλογής και η σωστή 

απάντηση μιας ερώτησης βαθμολογείται με 100% ενώ η λάθος απάντηση με 0%.  

 

 



 

Διαδικασία Συμπλήρωσης Απαντήσεων 

 

Οι ερωτήσεις για κάθε εξεταζόμενο επιλέγονται απολύτως τυχαία από την δεξαμενή 

ερωτήσεων, παρουσιάζονται με τυχαία σειρά και οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση 

έχουν τυχαία σειρά. 

 

Με τον δείκτη του Η/Υ επιλέγεται η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Οι 

ερωτήσεις είναι σελιδοποιημένες ανά δέκα. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει η 

επιλογή "Επόμενο" για την προώθηση στην επόμενη σελίδα. 

 

 

 
Στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης σε 

οποιαδήποτε ερώτηση για τυχόν αναθεώρηση της αρχικής επιλογής. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας το σύστημα οδηγεί σε μια οθόνη 

ανασκόπισης στην οποία αναφέρεται σε περίληψη ποιές ερωτήσεις έχουν 

απαντηθεί. Στο σημείο αυτό επιτρέπεται η επαναφορά σε μια ή περισσότερες 

ερωτήσεις για αναθεώρηση. 

 



 

 

 
 

Με την επιλογή "Υποβολή όλων και τέλος" το σύστημα προειδοποιεί ότι οι 

απαντήσεις θα καταστούν οριστικές. Στην περίπτωση επιβεβαίωσης τα 

αποτελέσματα οριστικοποιούνται και ο εξεταζόμενος οδηγείται σε ανακοίνωση της 

οριστικής βαθμολογίας. 

 

 
 



 

 
 

Επιτυχής θεωρείται η εξέταση που έχει ένδειξη "Βαθμοί" τουλάχιστον 34 ή ένδειξη 

"βαθμό" τουλάχιστον 66,66 % 

 

 


