
                  Έτσι θα αλλάξουμε τις τύχες του ΓΕΩΤΕΕ……

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΓΕΩΤΕΕ

Α- Βασική Ιδέα

1/ ΠΛΗΡΗΣ  αναδιαμόρφωση της δομής της επίσημης ιστοσελίδας και 

2/ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ  εκσυγχρονισμός των  λειτουργιών του ΓΕΩΤΕΕ 

Βασικοί άξονες δράσης

      1 Ενημέρωση
      2 Επικοινωνία
      3 Υπηρεσίες
      4 Δ. Σ

Ομάδα Διαχείρισης

1. ενημέρωση ιστοσελίδας
2. έλεγχος forum
3. αποστολή news letters
4. ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη 
5. Τεχνική υποστήριξη

Μέλη

Σε όλα τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ θα ανοιχτεί ηλεκτρονικός λογαριασμός, με ΕΙΔΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ  που θα παρέχει:

1. ασφαλή σύνδεση στην ιστοσελίδα
2. πρόσβαση σε online υπηρεσίες
3. εύκολη ηλεκτρονική επικοινωνία

Με αυτό τον τρόπο όλα τα μέλη θα είναι μόνιμα on line με το επιμελητήριο, διότι θα έχουν τόσες



και τέτοιες πληροφορίες να λαμβάνουν από αυτό, ώστε θα το επιδιώκουν και οι ίδιοι.

Β. Ενημέρωση

Β1.  Επίσημη Ιστοσελίδα 

Η ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ απαιτεί αναβάθμιση τόσο ως προς την δομή της όσο και προς το
περιεχόμενό της.

Όλες οι ειδήσεις και τα κείμενα θα πρέπει να είναι ΚΑΙ σε μορφή κειμένου και όχι ΜΟΝΟ 
σε PDF που είναι δύσκολη η ανάγνωσή τους απο τις μηχανές αναζήτησης

Επίσης θα πρέπει να φτιαχτεί μια “λιτή” έκδοση της ιστοσελίδες για τις σύγχρονες συσκευές
(iphone, ipad)κτλ 

Β2. Ιστοσελίδα Παραρτημάτων

Η ιστοσελίδα των παραρτημάτων θα πρέπει να έχει άμεση σύνδεση με αυτή του ΓΕΩΤΕΕ
ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη ενημέρωση.

Η διαχείριση θα γίνεται από τη διοίκηση του κάθε παραρτήματος αλλά οι πληροφορίες θα
είναι σε μια βάση δεδομένων.

Β3. Ενημερωτικό φυλλάδιο (Newsletter)

Εβδομαδιαίο ή  ημερήσιο ενημερωτικό κείμενο με τα θέματα που έχουν δημοσιευθεί στην
ιστοσελίδα. Θα περιέχεται ο τίτλος της κάθε δημοσίευσης με λινκ για να σε πηγαίνει στο κάθε
άρθρο.

Β4. Αναζήτηση

Θα πρέπει  να  περιέχει  μια  εύκολη φόρμα  αναζήτησης  για  τα  άρθρα  αλλα και  όλες  τις
εσωτερικές υπηρεσίες και πληροφορίες του ΓΕΩΤΕΕ.

Β5. Φόρουμ συζήτηση

Πρέπει  να  δημιουργηθεί  ένα  κεντρικό  φόρουμ  με  διαχειριστή  όπου  θα  ακούγονται  οι
απόψεις όλων των γεωτεχνικών για θέματα που θέλουν να δημοσιεύσουν και στους υπόλοιπους
συναδέλφους.

Β6. RSS Feeds

Να μπορούν όσοι θέλουν να τραβάνε με ειδικό λογισμικό τις επικεφαλίδες της ιστοσελίδας
χωρίς να χρειάζεται να την επισκεφτούν.

Β7. Προώθηση στις μηχανές αναζήτησης

Βελτίωση της θέσης της ιστοσελίδας στη βασική μηχανή αναζήτησης google



Γ. Επικοινωνία

Γ1. Λίστα ενημέρωσης

Θα φτιαχτεί μια λίστα ενημέρωσης μέσω email όπου ταυτόχρονα και χωρίς διακρίσεις θα
ενημερώνονται όλοι οι γεωτεχνικοί για σημαντικά θέματα

Τα μέλη θα μπορούν να εγγράφονται αυτόνομα στην υπηρεσία αυτή.

Γ2. Άμεση επικοινωνία

Άμεση επικοινωνία μέσω live Chat για να παίρνουν οι γεωτεχνικοί άμεσα  απάντηση σε
απλα ερωτήματα

Μια απλή φόρμα επικοινωνίας για τα μέλη τα οποία θα λαμβάνουν όμως εμαιλ σε σύντομο
χρονικό διάστημα (1-4 ώρες).

Γ3. Χρήση SMS

Θα μπορούν να ενημερώνονται για κρίσιμα θέματα μέσω SMS

Η υπηρεσία αυτή μπορεί να είναι προερετική καθώς περιέχει ένα σημαντικό κόστος.

 

Δ. Λειτουργίες - Εξυπηρέτηση

Δ1. Αιτήσεις

Θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσα απο τον ηλεκτρονικό 
λογαριασμό τους χωρίς να πρέπει να συμπληρώσουν από την αρχή όλα τα στοιχεία τους.

Δ  2  . Ψηφιοποίηση εγγράφων

Ώστε να μειωθεί ο όγκος  των χαρτιών και η γραφειοκρατία

Δ3.  Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων 

Θα περιέχει χρήσιμα τεχνικά άρθρα για όλους τους γεωτεχνικούς



Ε. Διοικητικό Συμβούλιο

Ε1. On line  μετάδοση των συνεδριάσεων, με δυνατότητα παρέμβασης

Αναλυτικά  δες  τις  θέσεις  μας  και  για  τη  Διοικητική  Οργάνωση  του  ΓΕΩΤΕΕ,  στο
http://akomatisto-geotee.blogspot.com/2011/04/blog-post_07.html

Ε2. Ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, και εκλογές

        Καθιερώνονται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα, και στις εκλογές που θα
μπορούν να ψηφίζουν όλοι οι συνάδελφοι από το Γραφείο τους, με ειδικό ηλεκτρονικό 
κωδικό

Θα είναι μια αξιόπιστη υπηρεσία όπου σε κάθε θέμα μπορεί να ψηφίσει μόνο μια φορά το κάθε 
μέλος

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ –ΜΕΡΙΚΕΣ- ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ 

Έτσι θα αλλάξουμε τις τύχες του ΓΕΩΤΕΕ……

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ – ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ- ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΙ- ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ – 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ

Για το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
(Παράταξη στις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2014, για το ΓΕΩΤΕΕ )



Αντωνόπουλος Μιχαήλ
Γεωπόνος M.Sc και Οινολόγος

Πρόεδρος Δ.Σ  Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδος
Μέλος ΔΣ Ταμείου Επαγγεμλατικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών

Υποψήφιος με το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο
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