
Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο Πρόγραμμα: 

 

1. Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το https://katartisi.geotee.gr )  

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.  

3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην αίτηση τους, σε περίπτωση τίτλου του 

εξωτερικού, αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.  

4. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ, ο Α.Μ.Κ.Α και ο 

Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του υποψήφιου (βιβλιάριο, φορολογική δήλωση, κλπ.) 

5. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών /ούσα.  

6. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:  

• Αντίγραφο τελευταίας απόδειξης πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη 

Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι o/η Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η 

έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης και ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον 

Ιδιωτικό Τομέα και  

 

• Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΕΦΚΑ ή Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης τον οποίο μπορεί να 

εκδώσει από το www.efka.gov.gr, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να 

αναφέρει ότι ο/η Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν 

εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την ημέρα Υποβολής της αίτησης.  

 

❖ Για τους εποχικά εργαζόμενους: Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.  

Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:  

o Από το ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και 

τον Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) 

υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη.  

Και  

o βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ́ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην 

επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την 

επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί 

σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).  

 

❖ Για τους εργαζόμενους σε αναστολή(λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19) : Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται 

αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης 

Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση 

ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.  

 

https://katartisi.geotee.gr/


7. Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει) χωρίς μετάφραση. 

8. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).  

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, (η οποία θα απευθύνεται στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 

(επισυνάπτεται) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός 5 εργάσιμων 

ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, 

εντός σφραγισμένου φακέλου, ιδιοχειρώς ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή με courier) στα 

γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας(ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΤΚ 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

 

 

Αφού υποβάλετε την αίτησή σας στο σύστημα https://katartisi.geotee.gr , παρακαλούμε όπως 

συμπληρώσετε την κάτωθι φόρμα για να ενημερωθείτε για την έναρξη των προγραμμάτων 

https://forms.gle/Hdu4jjgnG6Ar1aYC8  

 

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΣΤΟ 2310552670 ΚΑΙ ΣΤΟ 

infokekekpa@gmail.com  
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