
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUR ING 
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών, πλέον ENGINEERS 
EUROPE, μέσω της χορήγησης του πιστοποιητικού EUR ING, πιστοποιεί ότι ο 
κάτοχός του διαθέτει ένα επίπεδο σπουδών και εμπειρίας, ικανό για την 
επαγγελματική του επάρκεια και έχει ως στόχο να διευκολύνει την αμοιβαία 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των Μηχανικών στην Ευρώπη (και όχι 
μόνο) και να ενισχύσει την κινητικότητά τους. 

Η αίτηση για την απόκτηση του πιστοποιητικού ΕUR ING υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών, πλέον ENGINEERS 
EUROPE:  

(https://www.engineerseurope.com/who-can-and-how-apply-eur-ing-certificate).  
Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η αίτηση διαβιβάζεται στο ΤΕΕ. 
Εφιστούμε την προσοχή ότι η συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
για την απόκτηση του πιστοποιητικού EUR ING είναι στην ευθύνη του αιτούντος 
Μηχανικού. 
 
Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση του πιστοποιητικού ΕUR ING είναι: 
 

1. Αντίγραφο Διπλώματος και επίσημη μετάφρασή του (σε μία από τις 3 
επίσημες γλώσσες της FEANI, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).  
Πράξη Αναγνώρισης και επίσημη μετάφρασή της (εφόσον πρόκειται για 
Δίπλωμα Εξωτερικού που δεν περιλαμβάνεται στην European Engineering 
Education Database-EEED, καθώς η ηλεκτρονική εφαρμογή συνδέεται με την 
EEED). 

2. Βεβαιώσεις εργοδοτών - ελληνικά και ξενόγλωσσα - υπογεγραμμένες. Σε 
αυτές θα πρέπει να αναγράφεται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της 
εργασίας και να περιγράφεται συνοπτικά η επαγγελματική ενασχόληση. 

3. Καταβολή του ποσού 240 € μετά την έγκριση της αίτησης και των 
δικαιολογητικών από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή ENGINEERS 
EUROPE. Η καταβολή του ποσού αυτού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την προώθησή τους στο αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών, ENGINEERS EUROPE, την EMC, για τη 
χορήγηση του τίτλου, εφόσον εγκριθούν. 

 
Γενικότερα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παρέχεται βοήθεια μέσω 
πληροφοριών, βίντεο κ.λπ. 
 
Επίσης, θα πρέπει να αποστέλλεται το αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: greok@central.tee.gr. 

 
Σημαντική ενημέρωση: Αναφορικά με την επόμενη συνεδρίαση της European 
Monitoring Committee-EMC της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων 
Μηχανικών, ENGINEERS EUROPE, η καταληκτική ημερομηνία Αριθμού 
Πρωτοκόλλου ΤΕΕ (υποβολής αιτήσεων, καθώς και τυχόν συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών) είναι στις 27.01.2023. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων  
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων  
E-mail: greok@central.tee.gr  

https://www.engineerseurope.com/who-can-and-how-apply-eur-ing-certificate
mailto:greok@central.tee.gr
mailto:greok@central.tee.gr

