ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ONLINE ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΩΝ
www.onlinegeotee.gr
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην προσπάθεια του να παρέχει στα μέλη του
τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, από άποψη ποιότητας και εξοικονόμησης χρόνου,
προσφέρει πλέον, υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμμένους
γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή φόρμα του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, όλων των ειδικοτήτων: Γεωπόνοι, Δασολόγοι,
Κτηνίατροι, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι.

Μέχρι σήμερα αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει η παραπάνω διαδικτυακή
και συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τις διοικητικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου
13.300 Γεωτεχνικοί.
φόρμα

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δίνεται η δυνατότητα στους
γεωτεχνικούς, μέλη του Επιμελητηρίου:
1) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματος,
2) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την χορήγηση Βεβαιώσεων/Πιστοποιητικών
που εκδίδει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και να τους
αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι παραπάνω στον προσωπικό τους λογαριασμό με
κωδικό επαλήθευσης.
3) Οι βεβαιώσεις να αναρτώνται ηλεκτρονικά στην προσωπική καρτέλα τους που
δημιουργούν με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να την
εκτυπώνουν & χρησιμοποιούν κάθε φορά που την χρειάζονται.
4) Οι παραπάνω βεβαιώσεις να περιλαμβάνουν κωδικό επαλήθευσης, για όλες τις
υπηρεσίες (δημόσιες ή ιδιωτικές) που θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των
αναγραφόμενων στοιχείων και τη νομιμότητά της Βεβαίωσης.
5) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την μεταβολή προσωπικών στοιχείων, η οποία
αφού ελεγχθεί και εγκριθεί, ενημερώνει αυτόματα το αρχείο μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
6) να ενημερωθούν για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες όσον αφορά τις συνδρομές τους
απέναντι στο Επιμελητήριο, και να αναρτήσουν κατόπιν πληρωμής στη καρτέλα τους
το καταθετήριο τραπέζης.

7) να έχουν τους προσωπικούς τους Κωδικούς Πληρωμών, που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν σε όλες τις χρηματοοικονομικές τους συναλλαγές με το
Επιμελητήριο, μέσω των Τραπεζών.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το πώς μπορεί ένας γεωτεχνικός, μέλος του
Επιμελητηρίου να εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπάρχουν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://onlinegeotee.gr/helpfiles/UserRegCon.pdf, ενώ εάν χρειαστείτε
οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση για την σύνδεση σας στο online σύστημα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στην αρχική οθόνη σύνδεσης ή εγγραφής τον σύνδεσμο «Δε μπορώ να
συνδεθώ!», που βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε πλαίσιο εισαγωγής προσωπικών στοιχείων
σύνδεσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, προκειμένου να υποβάλλεται το ερώτημα
σας. Ανάλογο πλαίσιο βοήθειας υπάρχει και μέσα στην προσωπική καρτέλα των μελών στην
ενότητα «Βοηθητικά» -> «Αναφορά Προβλήματος Χρήσης».

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να βελτιώνει διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρει στα
μέλη του αλλά και να αναβαθμίζει τα σχετικά σύστημα του, έχει αναρτήσει σχετικό
ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διαπιστώσει την χρηστικότητα των ηλεκτρονικών του
υπηρεσιών.
Εμφανίζονται παρακάτω μερικά στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα μέλη που χρησιμοποιούν την παραπάνω
πλατφόρμα:

Από τα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρώσει μέχρι σήμερα οι γεωτεχνικοί
προκύπτει ότι, το 86% είναι από αρκετά έως απόλυτα ικανοποιημένοι με τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το 92% βρίσκει την ποιότητα του περιεχομένου της πλατφόρμας
από ικανοποιητικό ως άριστο, το 85% το βρίσκει εύκολο στην πλοήγηση, το επισκέπτονται
τουλάχιστον 2 με 3 φορές τον μήνα, σε ποσοστό που φθάνει πλέον το 85%, φροντίζουν για
την ανανέωση των προσωπικών στοιχείων του μητρώου τους (επαγγελματική
δραστηριότητα, σπουδές, κ.ο.κ.) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ενώ το 86% βρίσκει
συνολικά την συγκεκριμένη υπηρεσία του Επιμελητηρίου από ικανοποιητική έως άριστη Οι
παρατηρήσεις εστιάζουν κυρίως στην βελτίωση της αισθητικής της πλατφόρμας και στην
ταχύτητας της.
Από τα σχόλια των μελών του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προσπαθεί να βελτιώσει ακόμη
περισσότερο τις υπηρεσίες του προκειμένου να μπορεί σε επίπεδο διοικητικό να
ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών του.

