
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Οι εξετάςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ που κα διενεργθκοφν από τα 

εξεταςτικά κζντρα Ακινασ και Θεςςαλονίκθσ κα διεξαχκοφν αποκλειςτικά από απόςταςη, 

μζςω ειδικισ πλατφόρμασ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ.  

Οι υποψιφιοι που ζχουν επιλζξει τα Σμιματα Δυτικισ Ελλάδασ, Μαγνθςίασ, Δυτικισ Κριτθσ, 

Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ καλοφνται να προςζλκουν ςτα γραφεία των παραπάνω 

Σμθμάτων με τθ διπλωματικι τουσ εργαςία και τθν ταυτότθτά τουσ 15ϋπριν το προκακοριςμζνο 

ραντεβοφ τουσ.  

Όλοι οι υποψιφιοι που ζχουν λάβει ζγκριςθ από το ΣΕΕ, κα πρζπει να ειςζλκουν ςτον 

λογαριαςμό που ζχουν δθμιουργιςει ςτθν Ηλεκτρονικι Εφαρμογι Τποβολισ Δικαιολογθτικϊν 

και να κλείςουν ραντεβοφ ςτθν Ενότθτα: Ραντεβοφ Αίτθςθσ ςτθν καρτζλα Επεξεργαςίασ τθσ 

Αίτθςισ τουσ. 

Τα παρακάτω αφοροφν μόνο τουσ υποψηφίουσ που θα δϊςουν εξετάςεισ ςτα εξεταςτικά 

κζντρα Αθήνασ και Θεςςαλονίκησ: 

Η πλατφόρμα ςτθν οποία καλοφνται να ςυνδεκοφν για τθν εξεταςτικι διαδικαςία οι 

υποψιφιοι που κα εξεταςτοφν από απόςταςθ, βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

https://tee-exams.tee.gr/ 

τθν ίδια ςελίδα υπάρχει αναρτθμζνο το εγχειρίδιο χρήςησ με οδθγίεσ για τον τρόπο ςφνδεςθσ 

και τισ λειτουργίεσ τθσ πλατφόρμασ. 

Για τθ ςφνδεςθ κα χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί (username και password) που ζχουν ιδθ 

χορθγθκεί από το ΣΕΕ, για τθν πρόςβαςθ ςτθν Ηλεκτρονικι Εφαρμογι Τποβολισ 

Δικαιολογθτικϊν. Σο username κα ακολουκείται από τουσ χαρακτιρεσ "@tee-exams.tee.gr". 

Για παράδειγμα, εάν το όνομα χρήςτη είναι exams12345, ςτην πλατφόρμα ειςάγεται το 

"exams12345@tee-exams.tee.gr" και αυτοφςιο το password του λογαριαςμοφ. 

Από τθν Παραςκευι 7/10/2022 κα βρίςκεται ςε λειτουργία εικονικό δοκιμαςτικό δωμάτιο ςτθ 

διεφκυνςθ: https://tee-exams.tee.gr/test-room με τα ίδια χαρακτθριςτικά του δωματίου τθσ 

εξζταςθσ, προκειμζνου οι υποψιφιοι να ελζγξουν τθν διαδικαςία ειςόδου και λειτουργίασ του 

μικροφϊνου και τθσ κάμερασ του Η/Τ τουσ και να εξοικειωκοφν με τισ λειτουργίεσ του 

(public/private chat, screen sharing, take presenter).  

υςτινεται θ ςφνδεςθ του εξεταηόμενου ςτθν πλατφόρμα να γίνει από θλεκτρονικό 

υπολογιςτι, ϊςτε να διακζτει αρκετι ευελιξία ςτισ κινιςεισ του για τθν παρουςίαςθ τθσ 

εργαςίασ του και από γριγορθ και ςτακερι ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, προκειμζνου να 

περιοριςτεί ο κίνδυνοσ χαμθλισ ποιότθτασ ςιματοσ κατά τθν εξζταςθ. 

Από το δοκιμαςτικό δωμάτιο καλοφνται να περάςουν όλοι οι υποψήφιοι, προκειμζνου να 

εντοπιςτοφν ζγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα ςφνδεςησ, ήχου ή εικόνασ του δικτφου ή του 

υπολογιςτή μασ και να επιλυθοφν πριν την ημζρα τησ εξζταςησ. Η ςφνδεςη για την εξζταςη 

θα πρζπει να γίνει από τον υπολογιςτή που ζχουμε ήδη τεςτάρει τισ προηγοφμενεσ ημζρεσ.  

https://tee-exams.tee.gr/
https://cdn.tee.gr/bbb/tee_exams_user_guide.pdf
https://tee-exams.tee.gr/test-room


Το URL δωματίου (βήμα 5) θα αναρτάται ςτην πλατφόρμα εξζταςησ ςτην ηλεκτρονική 

διεφθυνςη: https://tee-exams.tee.gr/ την ημζρα τησ εξζταςησ, λίγεσ ϊρεσ πριν το 

προκαθοριςμζνο ραντεβοφ. 

Οι εξεταηόμενοι ςυνδζονται ςτθν πλατφόρμα (βιματα 1-11 ςτο εγχειρίδιο) τθν ϊρα του 

προκακοριςμζνου ραντεβοφ. Αν π.χ. η ϊρα εξζταςησ είναι 16:00 θα πρζπει να κάνουν αίτημα 

ςυμμετοχήσ ςτισ 16:00 (βήμα 7) προκειμζνου να δθλϊςουν τθν παρουςία τουσ. Δεν παίρνουν 

ζγκριςη όλοι αυτόματα για την είςοδό τουσ ςτο δωμάτιο. Η ζγκριςθ δίνεται ςε ζναν 

υποψιφιο κάκε λίγα λεπτά και ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί θ ταυτοποίθςι του από τον γραμματζα 

τθσ επιτροπισ.  

Η ταυτοποίθςθ γίνεται με τθν επίδειξθ ςτθν κάμερα τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του 

διαβατθρίου (για τουσ ςτρατευμζνουσ τθσ ςτρατιωτικισ ταυτότθτασ). Για τον λόγο αυτόν, 

ελζγχουμε ςτο εικονικό δοκιμαςτικό δωμάτιο, ότι θ κάμερά μασ ζχει επαρκι ανάλυςθ ϊςτε να 

αποτυπϊςει με ευκρίνεια τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ μασ, τα οποία πρζπει να είναι 

αναγνϊςιμα ςτθν οκόνθ μασ. 

Πςοι βρίςκονται ςε αναμονή για την είςοδό τουσ ςτο δωμάτιο, θα πρζπει να παρατηροφν 

την οθόνη του ηλεκτρονικοφ τουσ υπολογιςτή αν παραμζνει το μήνυμα του βήματοσ 7. Το 

μήνυμα αυτό ςημαίνει ότι το αίτημά τουσ είναι ορατό ςτον γραμματζα και θα πρζπει να 

αναμζνουν την ζγκριςή του. Δεν πατάμε ανανζωςη τησ ιςτοςελίδασ και δεν πάμε μπροσ-

πίςω ςτισ ςελίδεσ του browser.  

Οι διπλωματικζσ εργαςίεσ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν, κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ κατά τθν ϊρα τθσ 

εξζταςθσ, με μζριμνα του ΣΕΕ. Παραταφτα, ο κάκε εξεταηόμενοσ κα πρζπει να ζχει άμεςα 

διακζςιμθ τθν εργαςία του ςτον υπολογιςτι του, ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί, με χριςθ screen 

sharing, να εξθγιςει κάτι ι του ηθτθκοφν κάποιεσ διευκρινίςεισ από τθν επιτροπι.  

Αν κάποιοσ το επικυμεί μπορεί να ζχει προετοιμάςει ζνα μικρό ςυνοπτικό αρχείο, με 

επιλεγμζνεσ ςελίδεσ τθσ διπλωματικισ του εργαςίασ, βαςικά ι χαρακτθριςτικά ςθμεία 

επιγραμματικά αποτυπωμζνα (bullets), διαγράμματα ι/και ςχζδια που περιλαμβάνονται ςτθ 

διπλωματικι εργαςία και να το παρουςιάςει ςτθν επιτροπι.  

Η παρουςίαςη οποιουδήποτε αρχείου αποθηκευμζνου ςτον η/υ μασ γίνεται με χρήςη του 

screen sharing, όπωσ περιγράφεται ςτο εγχειρίδιο χρήςησ (βήμα 20), διαδικαςία με την 

οποία καλείται ο χρήςτησ να είναι εξοικειωμζνοσ και προετοιμαςμζνοσ, προκειμζνου να 

αποφεφγονται καθυςτερήςεισ κατά την ϊρα τησ εξζταςησ. 

 

https://tee-exams.tee.gr/

