
 

 

 

  12 Απριλίου 2021 
  
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΠΣ 5003068 
 

 Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά 
από την έκδοση της 2η Πρόσκλησης Ωφελούμενων Κατάρτισης του προγράμματος με κωδικό 
ΟΠΣ 5003068, σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και των δικαιολογητικών στην ανωτέρω, 
 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ 
 

 Α. Στην ηλεκτρονική σελίδα www.katartisi.geotee.gr έχει αναρτηθεί η υπ’ αριθ. 1/2021 
Πρόσκληση Ωφελούμενων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στην οποία περιλαμβάνονται 
αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
και οι προθεσμίες υποβολής τους. 
 Β. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν θα γίνει 
αποκλειστικά και μόνο από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Καταρτιζομένων του 
εν λόγω προγράμματος (που συγκρότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 6η/2021 συνεδρίασή του), λαμβάνοντας υπόψη 
αυστηρά και μόνο τα κριτήρια και τους όρους της Προκήρυξης. 
  Γ. Η Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΔΕΝ νομιμοποιείται να απαντά επί ερωτημάτων 
που δεν διευκρινίζονται ρητά από την Προκήρυξη. Πέραν του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο συνιστά 
άνιση και διακριτή μεταχείριση των υποψηφίων, δεδομένου ότι οι απαντήσεις σε τέτοιου είδους 
ερωτήματα δεν γίνονται κτήμα όλων των ενδιαφερομένων, η ευθύνη και αρμοδιότητα της 
ερμηνείας των όρων της προκήρυξης και της κατ’ αναλογία κρίσης των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών των υποψηφίων ανήκει στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων 
Καταρτιζομένων, όπως αναφέρεται παραπάνω, στο σημείο Β την παρούσας Ανακοίνωσης.  
 Δ. Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι που θα 
συμπεριληφθούν στους Πίνακες των αποτυχόντων, θα ενημερωθούν για τους λόγους 
απόρριψης και σε κάθε περίπτωση θα έχουν την δυνατότητα υποβολής ένστασης, 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το περιθώριο του οποίου προσδιορίζεται από την 
Προκήρυξη. 
 Ε. Στις περιπτώσεις εκείνων των υποψηφίων που υποβάλλουν εξειδικευμένα 
ερωτήματα που έχουν σχέση με το δικαίωμα υποβολής αίτησης π.χ. λόγω ειδικού καθεστώτος 
απασχόλησης ή λόγο άδειας μητρότητας ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, συνίσταται η υποβολή 
της αίτησης και των δικαιολογητικών, δεδομένου ότι αυτή δεν συνεπάγεται ΚΑΝΕΝΑ κόστος 
για τον υποψήφιο (μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, δεν υπάρχει παράβολο κ.ο.κ.) και η 
Επιτροπή θα κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους. 
   

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
 

 

http://www.katartisi.geotee.gr/

