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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Το Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:
1. τον Ν.1225/1981 (ΦΕΚ 340 Α΄/31.12.1981),
2. το άρθρο 2 του Ν.1486/1984 (ΦΕΚ 161 A΄/18.10.1984) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2
του Π.Δ 512/1991 (ΦΕΚ 190 Α΄/12.12.1991) και το άρθρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222
Α΄/30.11.2016),
3. τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις: ΕΔ 5/4/339 (ΦΕΚ 713 Β΄/5.10.1984), Δ16γ/6/1185/821/Γ
(ΦΕΚ 776 Β΄/31.12.1992), Δ16γ/1049/1/507/Γ (ΦΕΚ 1910 Β΄/23.12.2004) και Δ11δ/ο/3/83 (ΦΕΚ
991 Β΄/26.7.2006), Δ16γ/602/5/47/Γ (ΦΕΚ 434/21.2.2014),
4. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 44840/ΣΤ5/28.04.2006 (ΦΕΚ 587 Β΄/10.5.2006),
5. την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β΄/11.08.2008),
6. τη με αριθμό ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 (ΦΕΚ 92 Β΄/01.02.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
7. τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/ A΄/26.03.2014),
8. το άρθρο 191 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ A’ 36/09.03.2021).
Προκηρύσσε ι
τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους
Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τις
ειδικότητες:
 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω
ειδικότητες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 "περί
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" (ΦΕΚ Α 430/1926), όπως
ισχύει)
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A. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ είναι προφορικές και θα διενεργηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
δικαιολογητικών, από τα Εξεταστικά Κέντρα ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ,
ΒΟΛΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΧΑΝΙΩΝ για τους αποφοίτους του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ για τους
αποφοίτους του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ αποκλειστικά ΜΟΝΟ από την ΑΘΗΝΑ.
Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως
αξιολόγησης, θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί από το Τ.Ε.Ε. και το εκάστοτε Περιφερειακό
Τμήμα του Τ.Ε.Ε. όπου διενεργούνται εξετάσεις.

B. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ δικαιούνται να επιλέξουν το αντικείμενο της εξέτασής τους, το οποίο μπορεί
να είναι:
 είτε με βάση τη διπλωματική τους εργασία
 είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα
Αναλυτικότερα:
 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η εξέταση με βάση τη διπλωματική εργασία, θα αφορά το γνωστικό περιεχόμενο της
διπλωματικής, σε συνδυασμό με την ειδικότητα του εξεταζόμενου.
Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ δύναται να κρίνει εάν το γνωστικό αντικείμενο επαρκεί ή πρέπει να
επεκταθεί σε γενικότερες ερωτήσεις για την πιστοποίηση των ικανοτήτων του υποψηφίου. Οι
ερωτήσεις στο βαθμό που αυτό είναι κάθε φορά εφικτό, θα προσανατολίζονται σε λύσεις
προβλημάτων του Ελληνικού χώρου.
 ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η εξέταση με ενότητες πραγματοποιείται στις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα,
όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
713/Β/5.10.84) και για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικότερα από
την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/nomothesia)
Για τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ και τους ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ οι
ενότητες είναι μόνο τρεις και δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.
Επισημαίνεται ότι για τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, τους
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ και τους ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής και εξετάζονται αποκλειστικά και
μόνο με βάση τη διπλωματική τους εργασία μέχρι την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΕΔ 5/4/339
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 713/Β/5.10.84) για τον καθορισμό ενοτήτων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α΄/30.11.2016).
Γ. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ συμμετοχή και δεν προσήλθαν ή απέτυχαν σε
προηγούμενες εξετάσεις, επανεξετάζονται στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει, στο σύνολο ή
κατά περίπτωση μόνο στις ενότητες που έχουν αποτύχει.
Δ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να
υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία, από 5 ΜΑΪΟΥ 2022 μέχρι 27 ΜΑΪΟΥ 2022.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της
οποίας ο σύνδεσμος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams
(παρέχονται σχετικές οδηγίες για την υποβολή της αίτησης στον παραπάνω σύνδεσμο).
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Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση και τα δικαιολογητικά τους σε έντυπη μορφή, σε
παλαιότερη εξεταστική περίοδο και τελικά δεν προσήλθαν ή απέτυχαν, υποβάλλουν νέα
αίτηση. Όλα τα αρχεία υποβάλλονται σε μορφή .pdf εκτός της φωτογραφίας (σε μορφή .jpeg).
1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο
οποίο επιθυμεί ο υποψήφιος να εξετασθεί (υπάρχει ειδικό έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα του
ΤΕΕ: https://web.tee.gr/exams/e-entypa).
2. α. Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών ή Δίπλωμα ή BACHELOR και MASTER,
ανάλογα με τη Σχολή Αποφοίτησης.
Ειδικότερα:
 Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των εγγράφων που εκδόθηκαν από τη Γραμματεία της Σχολής και κατατίθενται
άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.
 Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, οι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
Επίσης για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η κατάθεση μεταφράσεων των
παραπάνω τίτλων, από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10 – Γκάζι) ή από Δικηγόρο
εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις ή από Προξενική Αρχή (σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία).
β. Πιστοποιητικό Μαθημάτων (για κάθε έναν από τους παραπάνω τίτλους) ανάλογα με τη
Σχολή Αποφοίτησης.
 Για τους διπλωματούχους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ το πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι
ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής.
 Για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, όσον αφορά τα πιστοποιητικά μαθημάτων καθώς
επίσης και τις μεταφράσεις των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών μαθημάτων, ισχύουν τα ίδια με
τους τίτλους σπουδών όπως αναφέρεται παραπάνω.
 Για τους διπλωματούχους Μηχανικούς από ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ή ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ είναι
απαραίτητο και το Προδίπλωμα, όπως ακριβώς ισχύει και για τους παραπάνω τίτλους.
3. ΜΟΝΟ για τους διπλωματούχους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α)
Η Βεβαίωση ισοτιμίας:
3.α. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του εγγράφου που εκδόθηκε από τον
παραπάνω φορέα.
3.β. Κατατίθεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή της αίτησής του.
3.γ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση σε
εφαρμογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013
(ΦΕΚ 2255 Β’/11.9.2013), την αναζητά αυτεπάγγελτα το ΤΕΕ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Φωτοτυπία της Ελληνικής Αστυνομικής Ταυτότητας ή της Στρατιωτικής Ταυτότητας (δεν είναι
απαραίτητη η επικύρωση).
Οι υπήκοοι άλλων κρατών υποβάλλουν επίσης φωτοτυπία της ταυτότητάς τους ή του
διαβατηρίου τους.
5. Ψηφιακή φωτογραφία σε μορφή αρχείου jpeg τύπου αστυνομικής Ταυτότητας.
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6. Παράβολο συμμετοχής* για τις εξετάσεις 29,35 €. Σε αυτό το ποσό προστίθεται χαρτόσημο
2,4% (Συνολικό ποσό 30,05 €).
Σημείωση: Όσοι κατέβαλαν το παράβολο συμμετοχής σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο αλλά
απουσίασαν, δεν το καταβάλλουν εκ νέου.
7. Δικαίωμα εγγραφής Μέλους ΤΕΕ* 20 € και ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους 20 €. Σε αυτό
το ποσό προστίθεται χαρτόσημο 2,4% (Συνολικό ποσό 40,96 €).
Σημείωση: Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή δεν καταβάλλουν όσοι είναι ήδη Μέλη ΤΕΕ
και δίνουν εξετάσεις για αναβάθμιση ή δεύτερη ειδικότητα.
*Οι πληρωμές 6 και 7 μπορούν να καταβληθούν μόνο μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή
ηλεκτρονικής πληρωμής σε Τράπεζα (Επιμελητήρια-> Τεχνικό Επιμελητήριο-> Ποσοστό
ανταπόδοσης) με κωδικό που αναγράφεται σε εντολή πληρωμής η οποία είναι διαθέσιμη στην
εφαρμογή υποβολής της αίτησης.
8. Τέλος χαρτοσήμου συνολικής αξίας 36€, το οποίο εκδίδεται και εξοφλείται ηλεκτρονικά είτε
από την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου (e-Παράβολο) επιλέγοντας → Φορέας Δημοσίου →
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), είτε από τις υπηρεσίες e-banking των Ελληνικών
Τραπεζών (Κατηγορία Παραβόλου: Εξέταση χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος → Τύπος
Παραβόλου: 1431 Τέλος Χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος). Το παράβολο εκδίδεται
στο όνομα του υποψηφίου και αφού εξοφληθεί υποβάλλεται στο σύστημα το αντίγραφο ΓΙΑ
ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ μαζί με την απόδειξη πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνεται δεκτό παράβολο ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται, ο τίτλος της διπλωματικής
εργασίας του υποψηφίου και θα βεβαιώνεται ότι, η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από
τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους
του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa).
10. Διπλωματική εργασία καθώς και μία περίληψη αυτής (1-3 σελίδες) για όσους επιλέξουν
αυτόν τον τρόπο εξέτασης. Η περίληψη θα πρέπει να περιέχει τον τίτλο της εργασίας, το
ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, την ειδικότητα και τους επιβλέποντες καθηγητές.
11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την Κοινή
Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α/20234/23.07.2008 (ΦΕΚ 1594 Β΄/11.08.2008) θα δηλώνουν ότι:
1)
Δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και
2)
Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίω την ποινή μου.
ή σε αντίθετη περίπτωση ότι:
1)
Έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/και
2)
Έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίω την ποινή μου από
……………….έως ………………………..».
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa).
12.Συμπληρωμένο το έντυπο «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του ΤΕΕ (MyTEE)» και η
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για ιδιότητα ή μη Δημοσίου Υπαλλήλου.
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa).
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13.Συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης - Δημοσιοποίησης Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα»
Υπάρχει το σχετικό έντυπο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams/e-entypa).
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών υπάρχουν στο
εγχειρίδιο χρήσης: (https://web.tee.gr/exams/manual).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
 τη διπλωματική τους εργασία (όσοι δήλωσαν εξέταση με βάση τη διπλωματική τους εργασία),
 την αστυνομική ή την στρατιωτική τους ταυτότητα.
Ε. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα
ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/exams).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
 στο Τ.Ε.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), ΑΘΗΝΑ, τηλ.2103291200, e-mail: exams@central.tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του TEE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310883141, e-mail:
tee_thess@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του TEE, ΠΑΤΡΑ, τηλ.2610390900, e-mail: patra@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του TEE, ΚΑΒΑΛΑ, τηλ.2510227430,
e-mail:
teeam@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του TEE, ΒΟΛΟΣ, τηλ.2421026574, e-mail: tee_vol@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του TEE, ΧΑΝΙΑ, τηλ.2821027900/1, e-mail: teetdk@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του TEE, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ.2531035313/314, e-mail:
tee_thrace@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του TEE, ΚΟΖΑΝΗ - τηλ. 2461030103-28030, e-mail:
tee_koz@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του TEE, ΙΩΑΝΝΙΝΑ - τηλ.2651027475-313323, e-mail:
tee_ioan@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας του TEE, ΚΕΡΚΥΡΑ -τηλ. 2661030058-45424,
e-mail:
info_kerk@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτ. Θεσσαλίας του TEE, ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. 2410257866 – 535615, email: tee_lar@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατ. Στερεάς Ελλάδας του TEE, ΛΑΜΙΑ, τηλ. 2231031181/182, e-mail:
tee_lamia@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας του TEE, ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ. 2641055755, e-mail:
tee_ait@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας του TEE, ΧΑΛΚΙΔΑ, τηλ. 2221061285/286,
e-mail:
tee_hal@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του TEE, ΤΡΙΠΟΛΗ, τηλ. 2710226703-241940/941, e-mail:
tee_trip@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, τηλ. 2251040847-48126, email: tee_mitil@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου του ΤΕΕ, ΡΟΔΟΣ - τηλ. 2241035656-30606, e-mail:
tee_rod@tee.gr
 στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ - τηλ. 2810342520-341455, e-mail:
teetak@tee.gr

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Ν. Στασινός
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