9 Ιανουαρίου 2017

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ που λήγει στις 28/02/2017
Ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου, των οποίων η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλματός λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του 2017, ότι από 04/01/2016 υπάρχει η δυνατότητα
μέσω του www.onlinegeotee.gr, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, προκειμένου να προβούν στην ανανέωση της αντίστοιχης Βεβαίωσης και την
παραλαβή της ηλεκτρονικά.
Με τον τρόπο αυτό υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τα μέλη που θα επιλέξουν
τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής, αφού επιτυγχάνεται η άμεση εξυπηρέτησή τους από την Υπηρεσία, η
παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους και τέλος η κατοχή της Βεβαίωσης σε ηλεκτρονική μορφή
με δυνατότητα αναπαραγωγής της από τα μέλη όποτε αυτό είναι απαραίτητο, μετά την ανάρτησή της
στον προσωπικό τους λογαριασμό.
Η παραπάνω βεβαίωση που θα εκδοθεί ηλεκτρονικά, περιλαμβάνει επιπλέον και κωδικό
επαλήθευσης, για όλες τις υπηρεσίες (δημόσιες ή ιδιωτικές) που θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν την
ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων και τη εγκυρότητα/γνησιότητά της.

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου
των οποίων η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 28/02/2017, για την
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους να κάνουν την εγγραφή τους στο www.onlinegeotee.gr,
προκειμένου να μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές τους με το
Επιμελητήριο, να τηρούνται σωστά τα επαγγελματικά τους στοιχεία ενόψει και της ανάρτησης από το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του Μητρώου Απασχολουμένων Γεωτεχνικών, όπως προβλέπεται ρητά από το αρ. 6 του Π.Δ.
344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
Δήλωση για την Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος.
Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος
θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. H πληρωμή
των συνδρομών μπορεί να γίνει:
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε-POS (www.onlinegeotee.gr), η οποία
δίνει την δυνατότητα στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να εξοφλούν τις εισφορές
τους (ετήσιες συνδρομές και 2% στις γεωτεχνικές μελέτες) με την χρήση
πιστωτικών καρτών και με δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους και
σε μέχρι 12 άτοκες δόσεις (με ελάχιστο ποσό δόσης τα 15€),
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Easypay” της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ
και
μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (σε περίπτωση χρήσης χρεωστικήςπιστωτικής κάρτας και άλλων Τραπεζών, πέραν της ΠΕΙΡΑΙΩΣ),

κάνοντας χρήση σε κάθε περίπτωση (πλην του EPOS) των «Προσωπικών Κωδικών Πληρωμών
στην Τράπεζα» που έχουν αναρτηθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(www.onlinegeotee.gr), για κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
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) ενώ σε
περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια για το online geotee επικοινωνείτε με τον κο Βασίλειο Τσιόλα, στα
τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 και εσωτ. 2- Αρχείο Μελών).
Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση για την σύνδεση σας στο online σύστημα, για την
έγκαιρη εξυπηρέτηση σας χωρίς αναμονές στο τηλεφωνικό κέντρο, 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».
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