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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Υποστήριξη συστήματος on-line ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 
 

Ανακοινώνεται ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια της 
παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του και της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, 
προτίθεται να προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή 
εταιρεία), με σκοπό την ετήσια πλήρη τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος 
on-line που διαθέτει για πρόσβαση των μελών του σε στοιχεία του μητρώου τους (Αρχείο 
Μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

 
H γενική περιγραφή του εν λόγω συστημάτος περιέχεται στην παράγραφο που 

ακολουθεί. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις-προσφορές τους, 

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) internet@geotee.gr, το 
αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013. 

Απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω της διεύθυνσης email 
internet@geotee.gr ή μέσω του κόμβου www.geotee.gr. 

 
 
 
 
 
 

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
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Συστήμα on-line 
Στα πλαίσια της προσπάθειας για ευκολότερη εξυπηρέτηση των μελών του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας καθώς και της μείωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών, αναπτύχθηκε 
μια διαδικτυακή εφαρμογή που διασυνδέει τους χρήστες – μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε με Αρχείο 
Μελών του Επιμελητηρίου. Με τη χρήση ασφαλών στοιχείων σύνδεσης, το σύστημα 
επιτρέπει στο μέλος να έχει πρόσβαση στα ατομικά του δεδομένα, και να ενημερώνεται για 
τα προσωπικά και οικονομικά στοιχεία του που διατηρούνται στο Επιμελητήριο. Επιπλέον το 
σύστημα επιτρέπει στα μέλη την προσθήκη ή τροποποίηση πληροφοριών που αφορούν τα 
προσωπικά τους στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει ή διορθώνει, και αποστέλλει 
με τον πλέον εύκολο τρόπο μια ειδική φόρμα στο Επιμελητήριο, το οποίο στη συνέχεια 
φροντίζει με αυτόματο και ασφαλή τρόπο να προχωρήσει στη σχετική ενημέρωση των νέων 
στοιχείων. 
 
Περιγραφή ορισμένων στοιχείων πρόσβασης για τους χρήστες  

-Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, email, Διεύθυνση κατοικίας και 
εργασίας κ.τ.λ… 
-Στοιχεία Επιμελητηρίου: Αριθμός Μητρώου, Ειδικότητα, Ημ/νία Εγγραφής, Κατηγορία 
Μέλους κ.τ.λ... 
-Στοιχεία Απασχόλησης. 
-Οικονομικά Στοιχεία: Παρακολούθηση Υπολοίπου (Χρεωστικού ή Πιστωτικού).  
 
Αναβαθμίσεις 

Ο εξωτερικός συνεργάτης που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ολοκληρώσει έναν σύνολο αναβαθμίσεων (περιγραφή διαθέσιμη μέσω email επικοινωνίας με 
το internet@geotee.gr)  


