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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
για την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος  

 
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, με 

την υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία που θα 
πρέπει να ακολουθείται στο εξής για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μετά από την 
αντικατάσταση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματός με την Αναγγελία Έναρξης Άσκησης του 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Eγκύκλιος 3115/9-9-2013). 

Επισημαίνεται κατ’ αρχάς ότι το επάγγελμα του γεωτεχνικού ασκείται αποκλειστικά από 
τους γεωτεχνικούς που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασκήσουν το Γεωτεχνικό 
Επάγγελμα θα πρέπει να υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης 
Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (Υπόδειγμα Ι της εγκυκλίου), μαζί με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αμέσως μετά την υποβολή της παραπάνω ∆ήλωσης Αναγγελίας Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από τους ενδιαφερόμενους, τους χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής 
Αναγγελίας (Υπόδειγμα ΙΙ), ενώ παράλληλα προχωρά στον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την 
έναρξη άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα IΙΙ) και ∆ελτίου Ταυτότητας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός 
τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων 
των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Παράλληλα, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο 
Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 344/2000 
και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο ∆ιαδίκτυο με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην 
οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η 
συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει 
εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού 
επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι 
πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού 
επαγγέλματος, η οποία αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το 
Γεωτεχνικό επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν. 

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται 
να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της 
Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα ΙV). 
Με την υποβολή της ως άνω ∆ήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης 



που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια του άρθρου 6 του Π.∆. 344/2000 και χορηγείται στον 
γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα V). Σε περίπτωση 
μη υποβολή της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο 
Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο, καλούνται όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την 
ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω εγκυκλίου διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος, όπως φροντίσουν να υποβάλλουν ΑΤΕΛΩΣ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, 
από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου (δηλαδή μέχρι τις 9 ∆εκεμβρίου 2013), την Δήλωση 
Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη 
υποβολής της ως άνω ∆ήλωσης, ο γεωτεχνικός θα διαγραφεί από το Μητρώο Απασχόλησης 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Επίσης, όλοι οι γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω 
εγκυκλίου ΔΕΝ είχαν άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει να ακολουθήσουν τη 
διαδικασία που προβλέπεται από την παραπάνω εγκύκλιο δηλαδή να υποβάλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την 
Δήλωση Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μαζί με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτήν. 

Τονίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία, τόσο για την ∆ήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος όσο και της ∆ήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, αφορά 
όλους τους γεωτεχνικούς, δηλαδή όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν τόσο στον 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος αλλά και αυτής της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 
Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 - Αρχείο Μελών, κ.κ. Άρτεμη Μπαρουκτσή 
και Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κ.κ. Άρια Ιωαννίδου και Όλγα Μουτσιλάκη). 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
 
      Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου 2013 
      Αριθ. Πρωτ.:  3115 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ      
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2      
Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα     
Πληροφορίες: Μ. Κότσικας  
Τηλ: 210 212 4469 
Fax: 210 5231766 
Email: ax2u301@minagric.gr  
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 
& ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ 
& ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2      
Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα     
Πληροφορίες: Μ. Καραδήμα       
Τηλ: 210 212 4060       
Fax: 210 5248940  
Email: ax2u275@minagric.gr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
 
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

 

Θέμα: «Εφαρμογή του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως 
ισχύει, για την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος» 
 

ΣΚΟΠΟΣ 

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην 
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α΄32), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του 
άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14) και τις υποπαραγράφους Ε.1. έως και Ε.4. της παραγράφου Ε΄ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107). Ειδικότερα, καθορίζονται ο φορέας υποβολής της 
αναγγελίας έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (καθεμιάς των ειδικοτήτων του 
Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου), η διαδικασία και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 1474/19847 (Α΄128) και το άρθρο 1 
του π.δ. 344/2000 (Α΄297), όπως κάθε φορά ισχύει, ως Γεωτεχνικοί ορίζονται οι επαγγελματίες με 
ειδικότητα γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου, πτυχιούχοι 
συγκεκριμένων Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το επάγγελμα του Γεωτεχνικού 
ασκείται αποκλειστικά από τους πτυχιούχους αυτούς, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 καταργήθηκε το σύνολο των 
περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την 
άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παρ. 2 
του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου. 

3. Σύμφωνα με  το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε.4. της παραγράφου Ε΄ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καταργήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 9 του ν. 3919/2011. 

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 και την αριθμ.  31/VΙI/2013 
γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος «Θέσπιση παρεκκλίσεως από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
3919/2011 σε σχέση προς το επάγγελμα του γεωτεχνικού», παύει να ισχύει η απαίτηση 
προηγούμενης διοικητικής άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000 και απαιτείται 
πλέον η υποβολή αναγγελίας έναρξης για την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος.  

5. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε.4. της παραγράφου Ε΄ 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχίζει την 9η 
Σεπτεμβρίου 2013.  

6. Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην 
έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ελεύθερα μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την 
υποβολή της σχετικής αναγγελίας στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, η οποία συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 19 του ν. 1474/1984, 21 του ν. 2040/1992 και 1, 4 και 
5 του π.δ. 344/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

7. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως η Αρμόδια Διοικητική Αρχή στην οποία υποβάλλεται η κατά τα ανωτέρω 
αναγγελία άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την 
υποβολή της από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού 
επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει 
η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

8. Βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το ΥΠ.Α.Α.&Τ., σχέδιο 
προεδρικού διατάγματος, με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 
344/2000 και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την αναγγελία έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού 
επαγγέλματος. 

 

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ- Άρθρο 2 του ν. 3919/2011 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην πρόσβαση και την άσκηση του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3919/2011. 

 

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ- Άρθρο 3 του ν. 3919/2011 

Από την 9η Σεπτεμβρίου 2013, καταργείται η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 
344/2000 απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Από το χρονικό αυτό σημείο 
και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος είναι 
η ακόλουθη: 

(i) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (Υπόδειγμα Ι), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από 
τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για 
απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, για την οποία αποδίδεται στον 
αναγγέλλοντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας (Υπόδειγμα ΙΙ).  

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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(ii) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος 
προβλέπονται στα άρθρα 3 και 19 του ν. 1474/1984, 21 του ν. 2040/1992 και 1, 4 και 5 του 
π.δ. 344/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

(iii) Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά τη λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Υπόδειγμα Ι) που 
αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει στις προβλεπόμενες 
διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής αυτών των προϋποθέσεων, 
για τη νόμιμη έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος. 

(iv) Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων 
Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα IΙΙ) από 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της 
πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Παράλληλα, 
ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο 
με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

(v) Μαζί με τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης 
Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στους αναγγέλλοντες και 
Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 
344/2000 όπως ισχύουν, με το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα τους ως γεωτεχνικών, η 
ειδικότητά τους κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του άρθρου 4 του ν. 1474/1984, καθώς 
και η υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. 

(vi) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή 
τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον 
ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, 
γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. 

(vii) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης 
έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, η οποία αποστέλλεται εντός τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των 
προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά 
παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το Γεωτεχνικό επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς 
άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν. 

(viii) Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να 
υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή 
της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 
(Υπόδειγμα ΙV), στην οποία δηλώνει: (α) την ακριβή επαγγελματική του απασχόληση ως 
γεωτεχνικός και τα στοιχεία εργασίας του, (β) ότι δεν έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση 
της περιουσίας του και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, 
απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, 
παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση, και (γ) ότι δεν 
του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η ποινή της 
προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 
του άρθρου 16 του ν. 1474/1984. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται 
τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 που τηρεί το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και χορηγείται στον Γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος (Υπόδειγμα V). Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο 
γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

(ix) Οι Γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου έχουν την 
ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οφείλουν, για τη διατήρηση της ιδιότητας 
αυτής, να υποβάλλουν ατελώς, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσής της, την ως άνω Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Με την 
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υποβολή της δήλωσης αυτής, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στον Γεωτεχνικό τη σχετική Βεβαίωση 
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. 

(x) Η παροχή υπηρεσιών από τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα 
επιστημονικά αντικείμενα των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 344/2000, τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα, είτε υπό οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου είτε κατά 
την απασχόλησή τους ως ελευθέρων επαγγελματιών και ιδίως: 

α) Τη σύνταξη μελετών και η επίβλεψη της εκτέλεσής τους, 

β) Την εκτέλεση έργων, 

γ) Τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και γνωμοδότησης, 

δ) Την παροχή συμβουλών εμπειρογνώμονα, 

ε) Τη διενέργεια ερευνών, 

στ) Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, 

ζ) Τη διενέργεια εκτιμήσεων, 

η) Την εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η παράσταση για 
λογαριασμό των προσώπων αυτών, για υποθέσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 344/2000, οι Γεωτεχνικοί 
έχουν δικαίωμα: 

α) Να εργάζονται ως υπεύθυνοι σε αντικείμενα αντίστοιχα της επιστημονικής 
ειδικότητάς τους, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. 

β) Να ιδρύουν και να λειτουργούν επιστημονικά εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου 
ανάλογα με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

γ) Να αποκτούν άδεια λειτουργίας καταστήματος εμπορίας φαρμάκων, υλικών και 
συσκευών που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους. 

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι γεωτεχνικοί «είναι οι 
μόνοι αρμόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς 
τους, μπορεί να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής, επιστημονικής και 
τεχνικής ιεραρχίας σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους επιχειρήσεις, να απασχολούνται 
αυτοδύναμα ή ως μέλη ομάδων με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή θεμάτων της ειδικότητάς 
τους, να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, 
και να παρίστανται ως επιστημονικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση διαφορών και εξέταση 
υποθέσεων ενώπιον διοικητικών οργάνων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους». 

Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης 
απαιτούνται και για τον διορισμό ή την πρόσληψη, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε θέση 
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτοί οριοθετούνται κάθε φορά. 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες κάθε μίας από τις ειδικότητες που ανήκουν στο 
επάγγελμα του Γεωτεχνικού  αναλύονται στα κεφάλαια Β΄ (άρθρα 8 και 9), Γ΄ (άρθρα 10 και 
11), Δ΄ (άρθρα 12 και 13), Ε΄ (άρθρα 14 και 15) και ΣΤ΄ (άρθρα 16 και 17) του Π.Δ. 
344/2000, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόλησή 
τους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση έργου ή ως συμβούλου. 

(xi) Ακολουθούν συνημμένα πέντε  (5) Υποδείγματα: 

α) Υπόδειγμα Ι «Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος», 

β) Υπόδειγμα ΙΙ «Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος», 
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γ) Υπόδειγμα ΙII «Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης 
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος», 

δ) Υπόδειγμα IV «Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος», και 

ε) Υπόδειγμα V «Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος». 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 

 

ΠΡΟΣ: 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε  

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

 

1. Γραφείο Υπουργού 

     κ. Αθ. Τσαυτάρη 

2. Γραφείο Αν. Υπουργού  

     κ. Μ. Χαρακόπουλου 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα  

     κ. Μ. Κορασίδη  

4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

     κ. Δ. Μελά 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
(Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 
Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 

Ειδικότητας ………………………..» 
(συμπληρώνεται μια εκ  των Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου) 

 
ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΠΡΟΣ: 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
Βενιζέλου64, 56431 Θεσσαλονίκη 
Fax: 2310236308 
Email: info@geotee.gr  

 
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο)  

Όνοµα:    Επώνυµο:   

Όνοµα Πατέρα:    Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:   

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:*    Α.Φ.Μ:     Αριθ. Άδειας  

 Οδήγησης:*   

Αριθ. Διαβατηρίου:*    Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:*    Ιθαγένεια:   

Ηµεροµηνία 
γέννησης:      Τόπος Γέννησης:   

Τόπος 
Κατοικίας Χώρα:  Πόλη:  Οδός:   Αριθ:    ΤΚ:   

Τηλ:    Fax:    E – mail:  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
 
Με την παρούσα αναγγελία σας ενημερώνω για την έναρξη της άσκησης από πλευράς μου 
του γεωτεχνικού επαγγέλματος, ειδικότητας …………………………….  
(συμπληρώνεται μια εκ  των Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου). 

 
Συνημμένα σας υποβάλλω: 
1) Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (περιλαμβάνεται στην παρούσα δήλωση) 
2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου 
3) Βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την 
υπηρεσία) 
4) Απόδειξη κατάθεσης 50 Ευρώ υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας 
Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ.: 6215030021086)  
 
 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ



 
7

 
ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ1  (για υποβολή αναγγελίας ή παραλαβή τελικής διοικητικής  πράξης):  Σε  περίπτωση  που
δεν  συντάσσεται  η  εξουσιοδότηση  στο  παρόν  έντυπο  απαιτείται   προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από 

δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:    ΕΠΩΝΥΜΟ:   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:    ΑΔΤ:   

ΟΔΟΣ:    ΑΡΙΘ:    Τ.Κ:   

Τηλ:    Fax:    E – mail:   

           

 
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις2, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την 
τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 
 
2.  Εξουσιοδοτώ  το  ΚΕΠ  (άρθρο  31  Ν.  3013/2002)  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες 
(αναζήτηση  δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.  
 
3. Έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του αρ. 3, παρ. 3 του Ν.1474/1984, δηλαδή: 
α) έχω την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
β) δεν έχω στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου, 
γ) δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 
2  του  Ν.  1811/51  όπως  κωδικοποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  2683/1999  «Υπαλληλικός  Κώδικας» 
(κλοπή,  υπεξαίρεση,  απάτη,  εκβιασμός,  πλαστογραφία,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και δεν έχω 
στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα. 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί µε επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας  
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:……………….  

 
 
 
 
 

                                                 
 
2 «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει ψευδή  γεγονότα  ή αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά µε  έγγραφη υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν  του  ή  σε 
άλλον  περιουσιακό  όφελος  βλάπτοντας  τρίτον  ή  σκόπευε  να  βλάψει  άλλον,  τιμωρείται  µε  κάθειρξη  μ έχρι  10 ετών». 
 

 
………………………………………………………………………….. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο/Η Αναγγέλλων/Αναγγέλλουσα 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/νση Εργασίας:…………….………………...........................  Πόλη:…………….………………………  Τ.Κ.:……….….………... 

Νομός:……………………….………………  Τηλέφωνο:………….………………………..  FAX:………………………………….………... 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

  ΠΑΝ/ΜΙΟ:  ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜ. ΛΗΨΗΣ 
1        

2        

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

  ΠΑΝ/ΜΙΟ:  ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙ ΗΜ. ΛΗΨΗΣ 
1          

2          

3          

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

  ΓΛΩΣΣΑ:  ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΜΕΤΡΙΑ
1          
2          
3          
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η  
  Συμβασιούχος  
ορισμένου χρόνου 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΤΗ1 
1Απαραίτητη η συνυποβολή αντιγράφου 
της πράξης συνταξιοδότησης 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    Ν.Π.Δ.Δ.  …………………………………………………………………… 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ.Ε.Κ.Ο.    Ν.Π.Ι.Δ.  …………………………………………………………………… 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  …………………………………………………………………… 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ    Τ.Ε.Ι. 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΕΥΝ.ΦΟΡΕΙΣ    Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ‐ ΙΔΙΩΤΗΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Ε.Δ.Ε.    ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ       
………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΦΟΡΕΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ       

………………………………………………………………………
…………………….………………………………………….. 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ………...………………………………………………………… 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ……………………………….(1) 

 
 

 
Αίτημα: 

 

Έναρξη αναγγελίας άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος 
 

Υπηρεσία Υποβολής : 
 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
 

Αριθμ. πρωτοκόλλου : 
 

  Ημ/νία 
Υποβολής 
Αναγγελίας: 

 

Αρμόδιος Υπάλληλος: 
 

Όνομα:    Επώνυμο:   

Αναγγέλλων: 
 

Όνομα:    Επώνυμο:   

  Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας: 
 

ΑΦΜ: 
 

 
 

 

 
 

(1)  Αναγράφεται  η  ειδικότητα  του  Γεωπόνου  ή  του  Δασολόγου  ή  του  Κτηνιάτρου  ή  του  Γεωλόγου  ή  του 
Ιχθυολόγου). 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: …………………………………………………………………………………………… 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : Εντός τριμήνου από την αναγγελία έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, η 
Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την 
παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας ο αναγγέλλων ασκεί το γεωτεχνικό επάγγελμα ελευθέρως (αρ. 3 
του Ν.3919/2011 ΦΕΚ  32 τ.Α΄).  
                                                                                            

Ο Υπάλληλος 
(υπογραφή) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ………………………………….. (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται  από  τα  στοιχεία  που  τηρεί  η  υπηρεσία  μας  ότι  (2)……………………………………………….,  με 
Α.Μ…………………., κλάδου………………………… πληροί 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έναρξη άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος, ειδικότητας 
………………………….από την (3)………………………  
 

 
 
 

                                                                                  (4)………….…….20……… 
 

                                                                                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 
 

                                                                                       (Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται η ειδικότητα του Γεωπόνου ή του Δασολόγου ή του Κτηνιάτρου ή του Γεωλόγου ή  
του  Ιχθυολόγου). 

(2) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ). 
(3) Αναγράφεται η ημερομηνία  από την οποία το μέλος ασκεί νόμιμα το γεωτεχνικό επάγγελμα. 
(4) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
(Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

 (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 
Περιγραφή αιτήµατος: «Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος 

Ειδικότητας ………………………..» 
(συμπληρώνεται μια εκ  των Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου) 

 
ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΠΡΟΣ: 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
Βενιζέλου64, 56431 Θεσσαλονίκη 
Fax: 2310236308 
Email: info@geotee.gr  

 
 
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο)  

Όνοµα:    Επώνυµο:   

Όνοµα Πατέρα:    Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα Μητέρας:  Επώνυµο Μητέρας:   

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας:*    Α.Φ.Μ:     Αριθ. Άδειας  

 Οδήγησης:*   

Αριθ. Διαβατηρίου:*    Αριθ. Βιβλιαρίου 
Υγείας:*    Ιθαγένεια:   

Ηµεροµηνία 
γέννησης:      Τόπος Γέννησης:   

Τόπος 
Κατοικίας Χώρα:  Πόλη:  Οδός:   Αριθ:    ΤΚ:   

Τηλ:    Fax:    E – mail:  

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. 
 
Με την παρούσα δήλωση σας γνωρίζω ότι συνεχίζω να ασκώ το γεωτεχνικό επάγγελμα, 
ειδικότητας …………………………….  
(συμπληρώνεται μια εκ  των Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνίατρου, Γεωλόγου ή Ιχθυολόγου). 

 
Συνημμένα σας υποβάλλω: 
1) Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (περιλαμβάνεται στην παρούσα δήλωση) 
2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου 
3) Βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) 
 
 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ



 
12

 
ΟΡΙΣΜΟΣ  /  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ3  (για υποβολή αναγγελίας ή παραλαβή τελικής διοικητικής  πράξης):  Σε  περίπτωση  που
δεν  συντάσσεται  η  εξουσιοδότηση  στο  παρόν  έντυπο  απαιτείται   προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από 

δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:    ΕΠΩΝΥΜΟ:   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:    ΑΔΤ:   

ΟΔΟΣ:    ΑΡΙΘ:    Τ.Κ:   

Τηλ:    Fax:    E – mail:   

           

 
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις4, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 
1. Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την 
τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). 
 
2.  Εξουσιοδοτώ  το  ΚΕΠ  (άρθρο  31  Ν.  3013/2002)  να  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες 
(αναζήτηση  δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.  
 
3. Έχω τα προσόντα και πληρώ τις προϋποθέσεις του αρ. 3, παρ. 3 του Ν.1474/1984, δηλαδή: 
α) έχω την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
β) δεν έχω στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας μου, 
γ) δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 
2  του  Ν.  1811/51  όπως  κωδικοποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  του  Ν.  2683/1999  «Υπαλληλικός  Κώδικας» 
(κλοπή,  υπεξαίρεση,  απάτη,  εκβιασμός,  πλαστογραφία,  δωροδοκία,  καταπίεση,  απιστία  περί  την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση) και δεν έχω 
στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα. 
 
4.  Δεν  μου  έχει  επιβληθεί  από  τα  αρμόδια  όργανα  πειθαρχικού  ελέγχου  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  η  ποινή  της 
προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν. 
1474/1984. 
 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

1. Να σας αποσταλεί µε επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνεται στην παρούσα αίτηση  
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας  
3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 
4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:……………….  

 
 

                                                 
 
4 «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει ψευδή  γεγονότα  ή αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά µε  έγγραφη υπεύθυνη δήλωση  του άρθρου 8 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν  του  ή  σε 
άλλον  περιουσιακό  όφελος  βλάπτοντας  τρίτον  ή  σκόπευε  να  βλάψει  άλλον,  τιμωρείται  µε  κάθειρξη  μ έχρι  10 ετών». 
 

 
………………………………………………………………………….. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο/Η Δηλών/Δηλούσα 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ/νση Εργασίας:…………….………………...........................  Πόλη:…………….………………………  Τ.Κ.:……….….………... 

Νομός:……………………….………………  Τηλέφωνο:………….………………………..  FAX:………………………………….………... 

 
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

  ΠΑΝ/ΜΙΟ:  ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΜ. ΛΗΨΗΣ 
1        

2        

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

  ΠΑΝ/ΜΙΟ:  ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΙΑΡΚΕΙ ΗΜ. ΛΗΨΗΣ 
1          

2          

3          

 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

  ΓΛΩΣΣΑ:  ΑΡΙΣΤΑ ΠΟΛΥ  ΚΑΛΑ  ΜΕΤΡΙΑ
1          
2          
3          
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η  
  Συμβασιούχος  
ορισμένου χρόνου 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΤΗ1 
1Απαραίτητη η συνυποβολή αντιγράφου 
της πράξης συνταξιοδότησης 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ    Ν.Π.Δ.Δ.  …………………………………………………………………… 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Δ.Ε.Κ.Ο.    Ν.Π.Ι.Δ.  …………………………………………………………………… 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  …………………………………………………………………… 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ‐ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ    Τ.Ε.Ι. 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΡΕΥΝ.ΦΟΡΕΙΣ    Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ‐ ΙΔΙΩΤΗΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ/Ε.Δ.Ε.    ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ       
………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΦΟΡΕΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ    ΕΤΑΙΡΕΙΑ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ       

………………………………………………………………………
…………………….………………………………………….. 

ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ  ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  ………...………………………………………………………… 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ



 
14

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ………………………………….. (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται  από  τα  στοιχεία  που  τηρεί  η  υπηρεσία  μας  ότι  (2)……………………………………………….,  με 
Α.Μ…………………., κλάδου………………………… πληροί 
όλες  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  άσκηση  του  γεωτεχνικού  επαγγέλματος,  ειδικότητας 
………………………….από την (3)………………………  
 

 
 
 

                                                                                  (4)………….…….20……… 
 

                                                                                          Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 
 

                                                                                       (Σφραγίδα και υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Αναγράφεται η ειδικότητα του Γεωπόνου ή του Δασολόγου ή του Κτηνιάτρου ή του Γεωλόγου ή  
του  Ιχθυολόγου). 

(6) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ). 
(7) Αναγράφεται η ημερομηνία  από την οποία το μέλος ασκεί νόμιμα το γεωτεχνικό επάγγελμα. 
(8) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

 
 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΒ-ΥΑΟ


