
  

   ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ & 

ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ  

  
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 64, 546 31 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΣΖΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 

Γ/ΝΖ E-mail: members@geotee.gr 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:  

νθία Καξαθαζίδνπ 

Αζπαζία Πξίηζα 

Άξηεκηο Μπαξνπθηζή 
 

  

Θεζζαινλίθε, 23 επηεκβξίνπ 2013 

 

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 
γηα ηελ Αλαγγειία Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο 

Tν Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΓΔΩΣ.Δ.Δ.) ελεκεξώλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη, κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 3115/9-9-2013 εγθύθιην, παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη ζην εμήο γηα ηελ άζθεζε ηνπ Γεωηερληθνύ επαγγέικαηνο, κεηά από ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηεο Άδεηαο Άζθεζεο Δπαγγέικαηόο κε ηελ Αλαγγειία Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ 

Δπαγγέικαηνο (Eγθύθιηνο 3115/9-9-2013) ζην http://geotee.gr/lnkFiles/Egigklios_3115-9-9-2013.pdf  

Δπηζεκαίλεηαη θαη’ αξράο όηη ην επάγγεικα ηνπ γεωηερληθνύ αζθείηαη απνθιεηζηηθά από ηνπο 

γεωηερληθνύο πνπ είλαη ηαθηηθά κέιε ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  

Με βάζε ηελ παξαπάλω εγθύθιην, όινη όζνη ελδηαθέξνληαη λα αζθήζνπλ ην Γεωηερληθό Δπάγγεικα ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηελ Γήιωζε Αλαγγειίαο Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ 

επαγγέικαηνο (Τπόδεηγκα Η ηεο εγθπθιίνπ), καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ.  

Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ., ακέζωο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο παξαπάλω Γήιωζεο Αλαγγειίαο Άζθεζεο Γεωηερληθνύ 

Δπαγγέικαηνο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηνπο ρνξεγεί Βεβαίωζε Τπνβνιήο Αλαγγειίαο (Τπόδεηγκα 

ΗΗ), ελώ παξάιιεια πξνρωξά ζηνλ έιεγρν ηωλ ππνβιεζέληωλ δηθαηνινγεηηθώλ κε ζθνπό ηε δηαπίζηωζε 

ηεο ζπλδξνκήο ηωλ λνκίκωλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ηελ έλαξμε άζθεζεο ηνπ γεωηερληθνύ επαγγέικαηνο. Ζ 

παξαπάλω δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε Βεβαίωζεο πλδξνκήο Ννκίκωλ 

Πξνϋπνζέζεωλ Έλαξμεο Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο (Τπόδεηγκα IΗΗ) θαη Γειηίνπ 

Σαπηόηεηαο από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αλαγγειίαο 

θαη ηεο πιήξνπο ππνβνιήο όιωλ ηωλ πξνβιεπνκέλωλ λνκίκωλ δηθαηνινγεηηθώλ. Παξάιιεια, 

ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ην Μεηξών Απαζρόιεζεο πνπ ηεξεί ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 344/2000 θαη ε ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην Γηαδίθηπν κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελ ιόγω Μεηξώνπ, ζηελ νπνία έρνπλ πξόζβαζε όινη νη ελδηαθεξόκελνη.  

ηελ πεξίπηωζε πνπ δελ πιεξνύληαη νη λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο ή δελ πξνθύπηεη ε ζπλδξνκή ηνπο 

από ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ελεκεξώλεη εγγξάθωο ηνλ ελδηαθεξόκελν όηη 

δελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ επαγγέικαηνο, γλωζηνπνηώληαο θαη ηνπο 

ζρεηηθνύο ιόγνπο. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη λα ππάξρεη έγγξαθε ελεκέξωζε πεξί 

απαγόξεπζεο έλαξμεο άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ επαγγέικαηνο, ε νπνία απνζηέιιεηαη εληόο ηξηώλ (3) 

κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Αλαγγειίαο θαη ηεο πιήξνπο ππνβνιήο όιωλ ηωλ 
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πξνβιεπνκέλωλ λνκίκωλ δηθαηνινγεηηθώλ, δεδνκέλνπ όηη ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία, κεηά παξέιεπζε 

ηξηκήλνπ ν ελδηαθεξόκελνο αζθεί ην Γεωηερληθό επάγγεικα ειεύζεξα, ρωξίο άιιε εηδνπνίεζε ή 

ελέξγεηα από απηόλ.  

Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ επαγγέικαηνο, ν γεωηερληθόο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη 

ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ., εληόο ηνπ πξώηνπ δηκήλνπ θάζε ηξίηνπ έηνπο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Αλαγγειίαο, 

Γήιωζε πλέρηζεο Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο (Τπόδεηγκα ΗV). Με ηελ ππνβνιή ηεο 

ωο άλω Γήιωζεο επηθαηξνπνηνύληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Μεηξώνπ Απαζρόιεζεο πνπ ηεξεί ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 344/2000 θαη ρνξεγείηαη ζηνλ γεωηερληθό Βεβαίωζε Άζθεζεο 

Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο (Τπόδεηγκα V). ε πεξίπηωζε κε ππνβνιή ηεο ωο άλω Γήιωζεο, ν 

γεωηερληθόο δηαγξάθεηαη από ην Μεηξών Απαζρόιεζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  

Με βάζε ηελ παξαπάλω εγθύθιην, θαινύληαη όινη νη γεωηερληθνί πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο παξαπάλω εγθπθιίνπ δηέζεηαλ Άδεηα Άζθεζεο Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο, όπωο 

θξνληίζνπλ λα ππνβάιινπλ ΑΣΔΛΩ, εληόο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ, από ηελ έθδνζε ηεο 

παξαπάλω εγθπθιίνπ (δειαδή κέρξη ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2013), ηελ Γήιωζε πλέρηζεο Άζθεζεο ηνπ 

Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο. Ζ παξαπάλω δήιωζε κπνξεί λα ππνβιεζεί από ην κέινο είηε 

ηαρπδξνκηθά, είηε κε θαμ (2310-236308), είηε κε email (members@geotee.gr), θξνληίδνληαο απηή λα 

ππνγεγξακκέλνη. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπηωζε κε ππνβνιήο ηεο ωο άλω Γήιωζεο, ν γεωηερληθόο 

ζα δηαγξαθεί από ην Μεηξών Απαζρόιεζεο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ..  

Δπίζεο, όινη νη γεωηερληθνί πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξαπάλω εγθπθιίνπ ΓΔΝ 

είραλ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από 

ηελ παξαπάλω εγθύθιην δειαδή λα ππνβάινπλ ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηελ Γήιωζε Αλαγγειίαο Έλαξμεο 

Άζθεζεο ηνπ Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο, καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ.  

Σνλίδεηαη όηη ε παξαπάλω δηαδηθαζία, ηόζν γηα ηελ Γήιωζε Αλαγγειίαο Άζθεζεο Γεωηερληθνύ 

Δπαγγέικαηνο όζν θαη ηεο Γήιωζεο πλέρηζεο Άζθεζεο Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο, αθνξά όινπο 

ηνπο γεωηερληθνύο, δειαδή όζνπο εξγάδνληαη ή πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ ηόζν ζηνλ δεκόζην θαη 

επξύηεξν δεκόζην, όζν θαη ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα.  

Δπηζεκαίλεηαη ηέινο όηη, γηα ηελ Γήιωζε Αλαγγειίαο Άζθεζεο Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο αιιά 

θαη απηήο ηεο Γήιωζεο πλέρηζεο Άζθεζεο Γεωηερληθνύ Δπαγγέικαηνο, ην κέινο ζα πξέπεη λα 

είλαη νηθνλνκηθά ελήκεξν όζνλ αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. H πιεξωκή ηωλ 

ζπλδξνκώλ κπνξεί λα γίλεη, είηε ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (Αξ. 

Λνγ/ζκνύ: 6215030021086), δεηώληαο ωο θαηαζέηεο λα δειωζεί ην νλνκαηεπώλπκν θαη ν 

αξ.κεηξώνπ, είηε ζην ινγηζηήξην ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε, είηε 

κέζω web-banking (Αξ. ΙΒΑΝ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086) γξάθνληαο ζην 

εηδηθό πεδίν νλνκαηεπώλπκν θαη αξ.κεηξώνπ. Όιεο νη δειώζεηο - αηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ηα κέιε καο είλαη αλαξηεκέλεο ζηε θεληξηθή ζειίδα ηνπ επηκειεηεξίνπ 

www.geotee.gr  

Γηα νπνηαδήπνηε παξαπέξα πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, κπνξείηε λα επηθνηλωλείηε κε ην Δπηκειεηήξην, 

ζηα ηειέθωλα 2310/278817-8 (εζωη. 1 - Αξρείν Μειώλ, θ.θ. Άξηεκε Μπαξνπθηζή θαη νθία 

Καξαθαζίδνπ θαη εζωη. 3 – Λνγηζηήξην, θ.θ. Άξηα Ηωαλλίδνπ θαη Όιγα Μνπηζηιάθε).  

Από ην Γεωηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 
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