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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
ON LINE ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην προσπάθειά του να 

συµβαδίσει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες 

στα µέλη του, προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός πρωτοπόρου, για τα δεδοµένα 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, συστήµατος διαχείρισης των δεδοµένων του Αρχείου Μελών του 

Επιµελητηρίου, που δίνει την δυνατότητα στα ίδια τα µέλη του, µε το πάτηµα ενός κουµπιού 

και µε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας, να µπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που 

είναι καταχωρηµένα στην καρτέλα τους και να µπορούν να τα µεταβάλλουν, προκειµένου 

αυτά να είναι ανά πάσα στιγµή επίκαιρα. Επίσης τα µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα µπορούν εύκολα 

και χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατίες, να ενηµερώνονται και για τα οικονοµικά 

στοιχεία της καρτέλας τους. 

 Πιο συγκεκριµένα, στην ηλεκτρονική σελίδα online.geotee.gr, λειτουργεί από τις 

25/5/2012 το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.».  

 Όταν το µέλος εισέλθει στο σύστηµα για πρώτη φορά, πατώντας το κουµπί 

ΕΓΓΡΑΦΗ και δίνοντας τον Αριθµό Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ο αριθµός µητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλµατος) και την ηµεροµηνία εγγραφής του (η 

ηµεροµηνία εγγραφής να εισαχθεί µε τη µορφή ηη-µµ-εεεε, π.χ. 20-12-2000) µπορεί να 

έχει πρόσβαση στο σύστηµα όπου και θα του ζητηθεί, υποχρεωτικά, η αλλαγή username 

και password, για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, η ασφάλεια της λειτουργίας 

του συστήµατος. 

 Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, πλέον το µέλος έχει µπροστά στην οθόνη 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή του τα στοιχεία της καρτέλας του, όπως αυτά εµφανίζονται 

στο Αρχείο Μελών του Επιµελητηρίου, όπως και τα οικονοµικά στοιχεία σε σχέση µε το 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία έχει µεταβληθεί, το µέλος µπορεί 

µε το πάτηµα ενός κουµπιού να κάνει τις όποιες αλλαγές κρίνει απαραίτητες, οι οποίες 

αποστέλλονται µε την µορφή αιτήµατος στον διαχειριστή του συστήµατος που έχει την 

τελική ευθύνη για την καταχώρηση των παραπάνω µεταβολών και την ενηµέρωση του 

µέλους για την εξέλιξη του αιτήµατός του. 



Με τον παραπάνω τρόπο, γίνεται ευκολότερη η επικοινωνία των µελών µε το 

Επιµελητήριο, αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, τυχόν λαθεµένες καταχωρήσεις, ενώ 

µειώνεται η γραφειοκρατία και η σπατάλη πολύτιµου χρόνου. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το παραπάνω σύστηµα λειτουργεί για πρώτη 

φορά στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., παρακαλούµε για την υποµονή και την ανοχή των γεωτεχνικών σε λάθη 

που ενδεχοµένως θα εµφανιστούν αλλά και για τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους, 

προκειµένου αυτό το σύστηµα να βελτιωθεί και να γίνει ακόµη καλύτερο και περισσότερο 

χρηστικό και για τους ίδιους τους γεωτεχνικούς αλλά και για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, οι γεωτεχνικοί µπορούν να 

επικοινωνούν µε το Επιµελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (Αρχείο Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 

εσωτ.2, κ. Βασίλειος Τσιόλας). 

Από το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
 


