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22 Απριλίου 2016 
  

Λήγει στις 30/04/2016 η προθεσμία 
για την Αυτόματη Ανανέωση των Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος 

Γεωτεχνικών η ισχύς των οποίων έληξε στις 29/02/2016  
 
Ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου ότι στις 30/04/2016 λήγει η προθεσμία για την 

αυτόματη ανανέωση των Βεβαιώσεων Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματός, η ισχύς των 
οποίων έληξε στις 29 Φεβρουαρίου του 2016. 

 
Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα, το 75% των γεωτεχνικών, η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος 

των οποίων έληξε στις 29/02/2016, έχει προχωρήσει στην Ανανέωση της, μέσω των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

 
Κατόπιν του ανωτέρω, καλούνται όλοι εκείνοι οι γεωτεχνικοί, η Βεβαίωση των οποίων 

έληξε στις 29/02/2016, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, μέσω του www.onlinegeotee.gr, προκειμένου να προβούν στην 
ανανέωση της αντίστοιχης Βεβαίωσης και την παραλαβή της ηλεκτρονικά. 

 

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα, της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης 
Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, είναι διαθέσιμη για τα μέλη μας από 
04/01/2016, ενώ η ανανεωμένη βεβαίωση θα αναρτηθεί στον προσωπικό λογαριασμό των μελών στο 
ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης (online ΓΕΩΤΕΕ) εγκαίρως και θα ενημερωθούν 

σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης για την Ανανέωση της Άσκησης 
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, 

εφόσον αυτή δεν έχει αλλάξει σε σχέση με αυτήν που έχετε ήδη δηλώσει στο Επιμελητήριο. 

Εναλλακτικά, η Δήλωση μαζί με το Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (αντίγραφο της 
Αστυνομικής σας Ταυτότητας πρέπει να καταθέσετε μόνο εφόσον έχει αλλάξει σε σχέση με 
αυτήν που έχετε ήδη δηλώσει στο Επιμελητήριο), μπορούν να σταλούν με τηλεομοιοτυπία (fax) 
στον αριθμό: 2310236308 ή με mail στο members@geotee.gr. 

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, 
στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 και εσωτ. 2- Αρχείο Μελών, κα Άρτεμη Μπαρουκτσή και κα 
Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κα Άρια Ιωαννίδου και κα Όλγα Μουτσιλάκη). 

 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού 
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