ΣΥΦΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (FAQ)



Πώο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ EUR ING;

Η αίηεζε γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ ΕUR ING κπνξεί λα ππνβιεζεί κε δύν
ηξόπνπο:
Α) Μέζω αίηεζεο (γεληθήο ρξήζεο) ζην ΤΔΔ:
Η αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη πξνο ην «ΤΕΕ-Ειιεληθή Εζληθή
Επηηξνπή FEANI/Εζληθή Επηηξνπή Ειέγρνπ»:
α) ζην Πξσηόθνιιν ηνπ ΤΕΕ (2νο όξνθνο).
β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή (Πξνο: Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο, Ειιεληθή Εζληθή
Επηηξνπή FEANI/Εζληθή Επηηξνπή Ειέγρνπ, Νίθεο 4, 105 63 Αζήλα).
Β) Ηιεθηξνληθά ζηε FEANI (http://euring.feani.org/).
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο απηήο εθαξκνγήο, ε αίηεζε δηαβηβάδεηαη ζην ΤΕΕ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη (κε αίηεζε
γεληθήο ρξήζεο) ην αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, ε Υπεύζπλε Δήισζε θαη ην
αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ζηελ εμήο ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
greok@central.tee.gr


Τν αληίγξαθν ηνπ Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξωκέλν;
Όρη, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλν.



Η επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Γηπιώκαηνο πξέπεη λα είλαη από ην Υπνπξγείν
Δμωηεξηθώλ;

Η επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Δηπιώκαηνο κπνξεί λα είλαη, εθηόο από ην Υπνπξγείν
Εμσηεξηθώλ, είηε επηθπξσκέλε από Δηθεγόξν είηε κε ππνγξαθή επίζεκνπ κεηαθξαζηή.


Η επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ Γηπιώκαηνο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηε ζθξαγίδα ηεο
Φάγεο;
Όρη, δε ρξεηάδεηαη.



Σε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο Μεραληθόο είλαη ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, ηη
κπνξεί λα πξνζθνκίζεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
εκπεηξίαο;

Αλ δηαζέηεη Μ.Ε.Κ. ή Μειεηεηηθό Πηπρίν Β΄ Τάμεο θαη άλω, κπνξεί λα ην
πξνζθνκίζεη καδί κε ηελ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ.
Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα, επίζεο, λα ζπκπιεξώζεη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ηνλ
Πίλαθα Απνδείμεσλ Παξνρήο Υπεξεζηώλ ζηνλ νπνίν ζα απνηππώλνληαη νη Απνδείμεηο
Παξνρήο Υπεξεζηώλ πνπ ζα επηζπλάςεη ζηελ αίηεζή ηνπ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ
EUR ING.



Σε πεξίπηωζε πνπ νη εξγνδνηηθέο βεβαηώζεηο είλαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα,
ρξεηάδεηαη νπωζδήπνηε θαη ε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή;
Όρη, δε ρξεηάδεηαη.



Η Υπεύζπλε Γήιωζε ρξεηάδεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο;
Όρη, δε ρξεηάδεηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.



Τν αληίγξαθν
επηθπξωκέλν;
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Όρη, δε ρξεηάδεηαη λα είλαη επηθπξσκέλν.


Η θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ηωλ 179,20 επξώ γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ EUR ING;

Όρη, ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ 179,20 επξώ γίλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο
αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ Ειιεληθή Εζληθή Επηηξνπή FEANΙ. Ο
Μεραληθόο εηδνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνύ,
θαζώο θαη γηα ηνπο ηξόπνπο θαηαβνιήο ηνπ.


Πώο γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπ ηίηινπ EUR ING;

Η παξαιαβή ηνπ ηίηινπ EUR ING γίλεηαη κέζσ ηνπ ΤΕΕ. Ο Μεραληθόο εηδνπνηείηαη
κέζσ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηίηινπ, θαζώο θαη γηα ηνπο
ηξόπνπο παξαιαβήο ηνπ. (Πξνϋπόζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ ηίηινπ απνηειεί ε
θαηαβνιή ηπρόλ νθεηιόκελωλ πξνο ην ΤΔΔ ζπλδξνκώλ Μέινπο).

