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 )
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Υποψήφιος με το ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ
Για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

