
 

 

 

 

 
17 Φεβρουαρίου 2017 

  

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ που λήγει στις 28/02/2017 
 
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού 

Επαγγέλματός σας, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και  παρακαλούμε όπως, μέσω του 
www.onlinegeotee.gr, υποβάλλετε ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού 
Επαγγέλματος, προκειμένου η Υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για 
την ανανέωση της αντίστοιχης Βεβαίωσης και την αποστολή της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στην Αίτησή σας. 

Η παραπάνω βεβαίωση 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. 

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 (15€/έτος) μπορεί να γίνει μέσω: 
 

 

 

 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε-POS (στο 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) είτε εφάπαξ  μέσω των 
χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, αλλά και με δυνατότητα εξόφλησης έως 12 
άτοκες δόσεις (δείτε εδώ την λίστα με τις πιστωτικές κάρτες που παρέχουν 
την δυνατότητα δόσεων), 

 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Easypay” της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, επιλέγοντας 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) από την κατηγορία των 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. Απαραίτητη η χρήση του «Προσωπικού Κωδικού Πληρωμών 

στην Τράπεζα» που έχει αναρτηθεί στο www.onlinegeotee.gr, στην ενότητα 

«Στοιχεία Καρτέλας» για κάθε μέλος ξεχωριστά, 

 

 

 

του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών  ΔΙΑΣ σε οποιοδήποτε τραπεζικό 
ίδρυμα επιλέγοντας στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών τους (e-banking 
services) το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) από την κατηγορία των 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. Απαραίτητη η χρήση του «Προσωπικού Κωδικού Πληρωμών 

στην Τράπεζα» που έχει αναρτηθεί στο www.onlinegeotee.gr, στην ενότητα 

«Στοιχεία Καρτέλας» για κάθε μέλος ξεχωριστά (η παραπάνω πληρωμή μπορεί να 
γίνει και στα γκισέ των τραπεζών), 

 

 

μεταφοράς/κατάθεσης χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε στην 
ΤΡΑΠΕΖΑ «ΠΕΙΡΑΩΣ» με αιτιολογία κατάθεσης τον Αριθμό Μητρώου και το 
Ονοματεπώνυμο: 

Αρ. Λογ/μού «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»: IBAN: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086 

 

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). 

   Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Προσωπικού 
       Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

 

www.onlinegeotee.gr
http://www.onlinegeotee.gr/
http://www.geotee.gr/lnkfiles/20170210030851_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkfiles/20170210024035_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkfiles/20170210024035_6.pdf
https://www.easypay.gr/

