Κυριακή 2 Νοέμβρη – εκλογές στο ΓΕΩΤΕΕ
Πάρε την Τύχη Σου , στα Χέρια Σου

Σχεδόν όλοι, έχουμε πληρωμένες τις
συνδρομές μας (λόγω …άδειας). Φρόντισε
αυτή τη φορά, ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ !!!
Εμείς ‐μόνοι μας‐ πήγαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ
(….και όχι μόνο) στα Δικαστήρια.
Οι άλλοι, ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ !!!
Θα τους «μάλωναν» τα κομματικά όργανα,
στα οποία δίνουν αναφορά !!!
Εμείς τολμήσαμε, γιατί δεν ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ
από κανένα κόμμα !
Ψήφισε ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ , για να
έχεις εμάς ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ, όταν οι ΑΛΛΟΙ
ΘΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ πίσω από τα κόμματά
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1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΓΚΑ∆ΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
4. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
9. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
10. ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
3. ΠΕΤΤΑ - ΣΚΑΡΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ

1. ΧΑΤΖΙ∆ΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΛΩ∆Α-ΛΟΥΛΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΙ
1. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ
1. ΓΚΑ∆ΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

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 ∆ιαχείρισης
1.
2.
3.
4.
5.

ενημέρωση ιστοσελίδας
έλεγχος forum
αποστολή news letters
ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη
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.

∆. Λειτουργίες - Εξυπηρέτηση
∆1. 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.

∆2. Ψηφιοποίηση εγγράφων
Ώστε να μειωθεί ο όγκος των χαρτιών και η γραφειοκρατία

∆3. ∆ημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων
Θα περιέχει χρήσιμα τεχνικά άρθρα για όλους τους γεωτεχνικούς

Ε. ∆ιοικητικό 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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Έτσι θα αλλάξουμε τις τύχες του ΓΕΩΤΕΕ……
«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΟΥ

ΓΕΩΤΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α‐ Όλες οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ on line
και θα μπορούν να τις παρακολουθούν ΟΛΑ τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, που θα έχουν ειδικό
ηλεκτρονικό κωδικό για ότι έχει σχέση με το Επιμελητήριο (βλέπε και προτάσεις του
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ, για την ηλεκτρονική οργάνωση του Επιμελητηρίου).
Β‐ On line, θα μπορούν να είναι , αλλά ΚΑΙ με παρέμβαση γνώμης – αν τους ζητηθεί‐ ΟΛΟΙ
οι Πρόεδροι και τα Δ.Σ , όλων των Παραρτημάτων, και ειδικά σε θέματα ΕΙΔΙΚΟΥ
ενδιαφέροντος για την περιοχή τους.
Γ‐ Το ίδιο θα ισχύει και για όλα τα Δ.Σ οργανώσεων των Γεωτεχνικών , που θα έχουν
δυνατότητα παρέμβασης και γνώμης, όταν τα θέματα που συζητούνται , είναι του τομέα
τους.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για θέματα μείζονος σημασίας, οργανώνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, όπου
όλοι εκφράζουν γνώμη (από το Γραφείο τους), και αφού πρίν έχει προηγηθεί –διαδικτυακά
– λεπτομερής ενημέρωση των υπέρ και των κατά.
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οργανώνονται κυλιόμενες (δεν είναι δηλαδή πάντα οι ίδιες) ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ , από ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ , όπου τους ανατίθεται
α/ συγκεκριμένη εργασία για να κάνουν
β/ με συγκεκριμένη αμοιβή που θα εισπράξουν
γ/ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
Ιδρύεται Γραφείο, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αρμοδιότητα, την ηλεκτρονική καταγραφή ανέργων
γεωτεχνικών (κατά ειδικότητα, ειδίκευση κλπ), και ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ τους με την αγορά εύρεσης
εργασίας στην ΕΛΛΑΔΑ αλλά και σε Ε.Ε , και ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
Ορίζονται –κατά αντικείμενο – μέλη του Δ.Σ ,αλλά και εκτός από αυτό(ανάλογα το θέμα), οι
οποίοι ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ να παρεμβαίνουν σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπο, διαδίκτυο
κλπ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΙΓΟΝΤΑΙ – ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ‐ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ κλπ,
εκφράζοντας τις θέσεις του Επιμελητηρίου.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ
Ορίζονται συνάδελφοι, οι οποίοι ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και σε άλλες
Χώρες του κόσμου, να εκφράζουν τις θέσεις του Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε αντίστοιχα
θέματα, σε Οργανισμούς – Κυβερνήσεις – Υπουργεία κλπ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1/ Η οργάνωση του Δ. Σ, πέραν των τυπικών αξιωμάτων, «χρεώνει» σε ΟΛΑ τα μέλη
αρμοδιότητες.
2/ Αυτές έχουν να κάνουν ΠΡΩΤΑ με την ειδικότητα του κάθε ενός (Γεωπόνος, Κτηνίατρος,
Δασολόγος, Γεωλόγος, Ιχθυολόγος)
3/ και ΔΕΥΤΕΡΟ με την επιστημονική ειδίκευση
4/ «Προεδρεύουν» ‐αλλά έχουν και ευθύνη, για την παραγωγή έργου ‐ αντίστοιχων
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ , που συγκροτούνται από αυτούς και με
α/ μέλη Δ.Σ οργανώσεων γεωτεχνικών με ίδιο αντικείμενο

β/ μέλη Πανεπιστημιακής Κοινότητας με ίδιο αντικείμενο
γ/ απλά μέλη του ΓΕΩΤΕΕ , που εθελοντικά θέλουν να συμμετέχουν
5/ Οι Επιτροπές λειτουργούν ΑΥΤΟΝΟΜΑ και συνεδριάζουν, ως «μίνι» Διοικητικά
Συμβούλια στον τομέα τους.
Προετοιμάζουν ΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ‐ ΕΓΓΡΑΦΑ που απλά έρχονται σε γνώση του Δ.Σ και
ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ και προχωράνε τα θέματα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ιδρύεται Γραφείο που ασχολείται με τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ της επιστημονικής γνώσης από τα
Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, στα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ των
προβλημάτων στην πράξη, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στα Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά ιδρύματα, ώστε να υπάρχει ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ροή και ανταλλαγή πληροφοριών και
εμπειριών.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ανάπτυξη γραφείου που θα ασχολείται με την εφαρμογή των οδηγιών που σχετίζονται με
την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων από συναδέλφους των άλλων κρατών μελών
της ΕΕ
Αύξηση μέριμνας για ελεύθερους επαγγελματίες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ίδρυση γραφείου προγραμμάτων με σκοπό και την συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ σε όσο το
δυνατόν περισσότερα και την στήριξη των μελών του ΓΕΩΤΕΕ (ενημέρωση, καθοδήγηση)
ώστε να αξιοποιούν τα ευρωπαϊκά και τα άλλα προγράμματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΕΩΤΕΕ
1/ Λήψη πιστοποίησης για τις λειτουργίες του ΓΕΩΤΕΕ και κυρίως για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες προς τα μέλη του (άδειες, πιστοπ/κά κ.λπ.).
2/ Αυτοματοποίηση διαδικασιών ΓΕΩΤΕΕ
3/. Λήψη διαχειριστικής επάρκειας για συμμετοχή ΓΕΩΤΕΕ σε προγράμματα
4./ Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μελών (one stop shop)

ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ on line

Λόγω της παραπάνω οργάνωσης, με απλή ηλεκτρονική διαδικασία, όλα τα μέλη του
ΓΕΩΤΕΕ, θα μπορούν να παίρνουν ΑΜΕΣΑ, ηλεκτρονικά, όποια πιστοποιητικά κλπ θέλουν
από το Επιμελητήριο.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Λειτουργούν , ως «προέκταση¨ των Κεντρικών γραφείων της Θες/νίκης
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εκτός από τα τοπικά θέματα, είναι άρρηκτα ηλεκτρονικά συνδεδεμένα με τα Κεντρικά
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
Όλοι οι εργαζόμενοι, εκπαιδεύονται και ασχολούνται σε ΟΛΑ τα τμήματα.
Έτσι, και καλύπτονται όλες οι εργασίες,
Επίσης δίνουμε απόλυτη ελευθερία, και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ στους
εργαζόμενους, έτσι ώστε να βελτιώσουν ΟΙ ΙΔΙΟΙ τους τρόπους και τις μεθόδους
οργάνωσης και απόδοσης στη δουλειά τους.

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

……. τι «σόι» Πρόεδρος, θα τα έκανε αυτά
κ.Μάμαλη ..….???
κ. Μάμαλη

«έσπασες» το μονοπώλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ ,στο ΟΣΔΕ, και το
αντικατέστησες με το μονοπώλιο της ΓΑΙΑ ??? (και μάλιστα
για 7 χρόνια…..)
«άνοιξες» το σύστημα για την πιστοποίηση φορέων Α, αλλά
«έκλεισες» το σύστημα για πιστοποίηση φορέων Β΄και Γ΄ ???
(και μάλιστα για 7 χρόνια….)

«διασφάλισες» την απασχόληση συναδέλφων Γεωτεχνικών ,
όταν πιστοποιήθηκαν καμιά 50αρια φορείς Α, ενώ
μπορούσαν να πιστοποιηθούν πάνω από 500 ???
ήσουν «παρών» στη διαδικασία, με το να κάνεις «παζάρια»
με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να τον καταγγείλεις ???
δέχεσαι ότι η προκήρυξη ήταν «φωτογραφική» , και δεν το
βροντοφώναξες ???
δέχεσαι ότι υπήρχαν «πιέσεις» , και δεν αντέδρασες ???

……τι «σόι» Πρόεδρος, θα τα έκανε αυτά …..???
κ. Μάμαλη,

«αρχή , άνδρα δείκνυσι»

στην υπόθεση του ΟΣΔΕ , σου δόθηκε μία μεγάλη ευκαιρία ,
να μπεις μπροστά και να υπερασπισθείς τα δικαιώματα των
Γεωτεχνικών, και «κρύφτηκες».
Όχι μόνο δεν πήρες μόνος σου την πρωτοβουλία, αλλά
«εμπόδισες» και το Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ, σε σχετικό αίτημα των
Μελετητών (ΕΓΜΕΣΕ),να αποφασίσει εκείνο, αν θα έκανε
κάτι , αφού δεν μπορούσες εσύ.
Όποιος δεν «μπορεί», πρέπει να φεύγει μόνος του, κ.
Μάμαλη
Ή να τον αλλάζουν οι ψηφοφόροι, μέσα από τις εκλογές
Και αυτό θα γίνει !!!

Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν , εμείς
πηγαίναμε στα Δικαστήρια.

Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν εμείς κάναμε
ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ,
για το ΟΣΔΕ 2014, μόνοι μας !!!
Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν (στα
κομματικά «συμφέροντα και επιταγές»(?)
εμείς υποστηρίζαμε τα συμφέροντα του
Γεωτεχνικού κόσμου.
Μιχάλης Αντωνόπουλος
Γεωπόνος M.Sc & Οινολόγος
Υποψήφιος για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του
ΓΕΩΤΕΕ με το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

Πρόεδρος Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας
Μέλος Δ.Σ Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Γεωτεχνικών
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
Αντί…..Διακήρυξης για τις εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2014

Συνάδελφοι Γεωτεχνικοί,

Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν , εμείς
πηγαίναμε στα Δικαστήρια.
Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν εμείς κάναμε
ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ,
για το ΟΣΔΕ 2014, μόνοι μας !!!
Όταν οι άλλοι κρυβόντουσαν (στα
κομματικά «συμφέροντα και επιταγές»(?)
εμείς υποστηρίζαμε τα συμφέροντα του
Γεωτεχνικού κόσμου.
Τι προκηρύξεις, και λόγια ,λόγια , λίγο πρίν
τις εκλογές, να μας πουν τώρα…..
Όταν τους χρειαζόσουνα, αυτοί κρύφτηκαν
Θα τους ψηφίσεις ??? Για να ξανακρυφτούν
όταν τους ξαναχρειασθείς ???
Εμείς του ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ,
πήγαμε μπροστά !!! Και πήγαμε μόνοι μας
Αν θές ένα Επιμελητήριο, να πηγαίνει
ΜΠΡΟΣΤΑ , και να υποστηρίζει ΕΣΕΝΑ,
ψήφισε ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
(οι άλλοι, απλά , στα δύσκολα,
κρύβονται…..)

Μιχάλης Αντωνόπουλος
Γεωπόνος M.Sc & Οινολόγος
Υποψήφιος για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του
ΓΕΩΤΕΕ
Με το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ

Υ.Γ αντί να γράψουμε ….μεγαλόπνοες προκηρύξεις, για
το τι θα κάνουμε, σας λέμε τι κάναμε….( ενώ οι άλλοι
….κρυβόντουσαν!!!)

