
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σύµφωνα µε την προκήρυξη του ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που 
κατατίθενται στο ΤΕΕ για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας 
ασκήσεως επαγγέλµατος για νέους Μηχανικούς είναι: 
 
1. Αίτηση συµµετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείµενο των εξετάσεων στο οποίο 
επιθυµεί να εξεταστεί ο υποψήφιος, δηλ. διπλωµατική εργασία ή σε 3 από τις πέντε ενότητες που 
προβλέπονται για κάθε εργασία. 
2. Πρωτότυπο ∆ίπλωµα (πτυχίο σπουδών)  
3. Πρωτότυπη Αναλυτική βαθµολογία. 
4. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού θα προσκοµίσουν τα παραπάνω και µεταφρασµένα και επικυρωµένα 
από Προξενική Αρχή , καθώς επίσης και Βεβαίωση ∆ΙΚΑΤΣΑ. 
5. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας (µπρός – πίσω) χωρίς επικύρωση ή πιστοποιητικό ∆ήµου ή 
Κοινότητα ότι κατέχει την Ελληνική Ιθαγένεια από γεννήσεως (δεν ισχύει ή στρατιωτική ταυτότητα)  
6.Φωτογραφίες 2 (4 φωτογραφίες για τους Μηχ/γους, Ηλεκ/γους, Ηλεκ/κούς, Ναυπηγούς ). Οι 
φωτογραφίες να είναι πρόσφατες και όµοιες. 
7. Κατάθεση 29,35 Ευρώ στο Ταµείο του Τµήµατος για τους υποψήφιους που θα δώσουν εξετάσεις στην 
Αθήνα ή στην Τράπεζα Ελλάδος στους παρακάτω λογαριασµούς : 
για τους υποψηφίους της Θεσσαλονίκης στο λογαριασµό 26017 
για τους υποψηφίους της Καβάλας στο λογαριασµό 26010 
για τους υποψηφίους της Πάτρας στο λογαριασµό 26016 
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/86 ( του Ν. 105), στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της 
διπλωµατικής εργασίας καθώς επίσης και να βεβαιώνεται ότι είναι δική του, ή αν έχει γίνει σε συνεργασία 
µε άλλους φοιτητές  
9. Περίληψη της διπλωµατικής εργασίας 2-3 σελίδες δακτυλογραφηµένες στην οποία θα εξεταστεί ο 
ενδιαφερόµενος. 
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  τύπου να γράφει την ένδειξη αποκλειστικά για το ΤΕΕ και να είναι 
Τύπου Β’  
11. ∆ιπλότυπο Χαρτοσήµου  30 Ευρώ  από το ∆ηµόσιο Ταµείο για άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 

 
ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ :  Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται 
σε ένα από τα Περιφ/κά Τµήµατα του ΤΕΕ µέχρι την ηµεροµηνία που η 
Προκήρυξη καθορίζει (  Τηλ. 0410-535615-257866) 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:  Το πρόγραµµα εξετάσεων ανακοινώνεται από το ΤΕΕ  
για κάθε Ειδικότητα και θα έχετε µαζί σας την Αστυνοµική Ταυτότητα και τη 
∆ιπλωµατική σας Εργασία 
 
Προσοχή : Αφου περάσετε τις εξετάσεις , θα πρέπει να κάνετε την εγγραφή 
σας στο ΤΕΕ,κάθ’ ότι η ηµεροµηνία εγγραφής είναι και η ηµεροµηνία α΄σκησης 
επαγγέλµατος. ∆ικαιολογητικά εγγραφής χορηγούνται από το ΤΕΕ 
 
Πληροφορίες: ΤΕΕ-Κεντρ. ∆υτ. Θεσσαλίας: κα Αραµπατζή, Γκιάτας τηλ. 0410 
535615-257866 


