ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (FAQ)



Πώς υποβάλλεται η αίτηση για την απόκτηση του τίτλου EUR ING;

Η αίτηση για την απόκτηση του τίτλου ΕUR ING μπορεί να υποβληθεί με δύο
τρόπους:
Α) Μέσω αίτησης στο ΤΕΕ:
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς το «ΤΕΕ-Ελληνική Εθνική
Επιτροπή FEANI/Εθνική Επιτροπή Ελέγχου»:
α) στο Πρωτόκολλο του ΤΕΕ (2ος όροφος).
β) με ταχυδρομική αποστολή (Προς: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ελληνική Εθνική
Επιτροπή FEANI/Εθνική Επιτροπή Ελέγχου, Νίκης 4, 105 63 Αθήνα).
Β) Ηλεκτρονικά στη FEANI (http://euring.feani.org/).
Μέσω της ηλεκτρονικής αυτής εφαρμογής, η αίτηση διαβιβάζεται στο ΤΕΕ.
Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αποστέλλονται (με απλή
συμπληρωματική αίτηση) το αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου, η Υπεύθυνη
Δήλωση και το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας στην εξής ηλεκτρονική
διεύθυνση: greok@central.tee.gr


Το αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου χρειάζεται να είναι επικυρωμένο;
Όχι, δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένο.



Η επίσημη μετάφραση του Διπλώματος πρέπει να είναι από το Υπουργείο
Εξωτερικών;

Η επίσημη μετάφραση του Διπλώματος μπορεί να είναι, εκτός από το Υπουργείο
Εξωτερικών, είτε επικυρωμένη από Δικηγόρο είτε με υπογραφή επίσημου μεταφραστή.


Η επίσημη μετάφραση του Διπλώματος χρειάζεται να έχει τη σφραγίδα της
Χάγης;
Όχι, δε χρειάζεται.



Σε περίπτωση που κάποιος Μηχανικός είναι ελεύθερος επαγγελματίας, τι
μπορεί να προσκομίσει για την πιστοποίηση της επαγγελματικής του
εμπειρίας;

Αν διαθέτει Μ.Ε.Κ. ή Μελετητικό Πτυχίο Β΄Τάξης και άνω, μπορεί να το
προσκομίσει μαζί με την επίσημη μετάφρασή του.
Υπάρχει η δυνατότητα, επίσης, να συμπληρώσει στην αγγλική γλώσσα τον
Πίνακα Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών στον οποίο θα αποτυπώνονται οι Αποδείξεις
Παροχής Υπηρεσιών που θα επισυνάψει στην αίτησή του για την απόκτηση του τίτλου
EUR ING.



Σε περίπτωση που οι εργοδοτικές βεβαιώσεις είναι στην αγγλική γλώσσα,
χρειάζεται οπωσδήποτε και η μετάφραση στην ελληνική;
Όχι, δε χρειάζεται.



Η Υπεύθυνη Δήλωση χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής;
Όχι, δε χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής.
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Όχι, δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένο.


Η καταβολή του ποσού των 179,20 ευρώ γίνεται με την υποβολή της
αίτησης για την απόκτηση του τίτλου EUR ING;

Όχι, η καταβολή του ποσού των 179,20 ευρώ γίνεται μετά την έγκριση της
αίτησης και των δικαιολογητικών από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή FEANΙ. Ο
Μηχανικός ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την καταβολή του ποσού,
καθώς και για τους τρόπους καταβολής του.


Πώς γίνεται η παραλαβή του τίτλου EUR ING;

Η παραλαβή του τίτλου EUR ING γίνεται μέσω του ΤΕΕ. Ο Μηχανικός
ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για την παραλαβή του τίτλου, καθώς και
για τους τρόπους παραλαβής του. (Προϋπόθεση για την παραλαβή του τίτλου
αποτελεί η καταβολή τυχών οφειλόμενων προς το ΤΕΕ συνδρομών Μέλους).


Υπάρχει μετέπειτα συνδρομή όσον αφορά τον τίτλο EUR ING;

Δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων
Μηχανικών - FEANI θέμα μετέπειτα συνδρομής όσον αφορά τον τίτλο EUR ING.

