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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συμπλήρωση Στοιχείων Εξειδίκευσης-Ειδικότητας
στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
που τηρεί το Επιμελητήριο
Σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 6 του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/2000), όπως
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του αρ. 2 του Π.Δ. 95/2017 (ΦΕΚ 135/Α/2017) και στη
προσπάθεια που καταβάλει να συμβαδίζει με τις διαρκώς ανανεούμενες ανάγκες που
δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, έχοντας σαν κύριο γνώμονα τη βελτίωση και τον
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που παρέχει προς τα μέλη του αλλά και τρίτους, το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο προχώρησε στην υλοποίηση και δημιουργία Μητρώου Απασχόλησης, ενός
χρήσιμου και εξαιρετικά σημαντικού εργαλείου για τους γεωτεχνικούς και το κοινωνικό σύνολο
γενικότερα.
Στο Μητρώο Απασχόλησης καταγράφονται τα βασικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με
την επαγγελματική δραστηριότητα των γεωτεχνικών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός
μητρώου και διεύθυνση επαγγελματικής δραστηριότητας), ενώ μπορούν να καταγραφούν και
στοιχεία που αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας
(αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα) του γεωτεχνικού, καθώς
επίσης και μια γενική αναφορά στο αντικείμενο/κατηγορία των επαγγελματικών του
δραστηριοτήτων.
Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μητρώου Απασχόλησης Γεωτεχνικών, να είναι όσο το
δυνατόν πιο έγκυρα, επικαιροποιημένα και χρήσιμα για τους τρίτους (σύμφωνα πάντα με την
κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων), παρακαλούμε τους
συναδέλφους γεωτεχνικούς, εφόσον το επιθυμούν, όπως προχωρήσουν στην ενημέρωση των
καινούργιων ενοτήτων που προστέθηκαν στο Μητρώο, στις οποίες μπορούν να δηλώσουν την
εξειδίκευση-ειδικότητά τους στο κομμάτι των σπουδών τους αλλά και στο αντικείμενο της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πληρέστερη αποτύπωση των στοιχείων
απασχόλησης των γεωτεχνικών αλλά και η καλύτερη αξιοποίησή τους, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζεται η φερεγγυότητα, χρησιμότητα και λειτουργικότητα του Μητρώου Απασχόλησης.
Η Συμπλήρωση Στοιχείων Εξειδίκευσης-Ειδικότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα μέλη του.
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
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