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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
1. Ημερίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα για τα Προγράμματα
ΕΣΠΑ που αφορούν τους γεωτεχνικούς
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Παράρτημα
Ανατολικής Στερεάς του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα
πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ που μπορούν να αξιοποιηθούν από γεωτεχνικούς.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 16:30 στην
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κεντρικού Κτιρίου του Γ.Π.Α. (Ιερά Οδός
75, Βοτανικός), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
2. Ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων
Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.) διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με
θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Γεωεπιστήμες» την Τετάρτη 30 Μαρτίου
2016 και ώρα 14.30-20.00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών στην Αθήνα.
Την ημερίδα συνδιοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
3. Παράταση μέχρι τις 30/04/2016, της προθεσμίας για την Αυτόματη Ανανέωση
των Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικών η ισχύς των οποίων
έληξε στις 29/2/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 4η/2016 συνεδρίασή του
αποφάσισε την παράταση μέχρι τις 30/04/2016, της προθεσμίας για την αυτόματη
ανανέωση των Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικών, η ισχύς των
οποίων έληξε στις 29/2/2016.
Παρακαλούνται λοιπόν τα μέλη των οποίων η άδεια έληξε στις 29/02/2016, να
υποβάλλουν τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος
ηλεκτρονικά μέσω του www.onlinegeotee.gr. Εναλλακτικά η Δήλωση μπορεί να
αποσταλεί μέσω fax στον αριθμό: 2310236308 ή με email στο
members@geotee.gr, ή να κατατεθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ή
των Περιφερειακών Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Ανακοίνωση
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
4. Ειδικές Προσφορές για τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες να υποστηρίξει
τα μέλη του στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους. Στο
πλαίσιο, μετά από επαφές με φορείς της αγοράς, έχει ήδη εξασφαλίσει τις
ακόλουθες ειδικές προσφορές για τα μέλη του:
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Δημιουργία επαγγελματικής ιστοσελίδας ΔΩΡΕΑΝ για ένα χρόνο
Πρόκειται για μια υπηρεσία που εξασφάλισε τo Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας μέσω της εταιρίας IpHost και του Ευρωπαϊκού Μητρώου για Ονόματα
Χώρου στο Διαδίκτυο (EURid), που προσφέρεται στα μέλη του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας ΔΩΡΕΑΝ και περιλαμβάνει:
 ετήσια κατοχύρωση .eu domain name
 ετήσιο πλήρες πακέτο φιλοξενίας (webhosting)
 προεγκατεστημένα υποδείγματα (templates) ώστε τα μέλη του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα να φτιάξουν το δικό τους
website
 δυνατότητα επιπρόσθετης κατοχύρωσης .gr domain name ή ανανέωσης
υφιστάμενου, με τιμή έκπτωσης που διαμορφώνεται στα 21,70 ευρώ για δύο
έτη (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Επιπλέον, προκειμένου η προσφορά να αξιοποιηθεί και από τα μέλη που έχουν
ήδη website προσφέρεται η δυνατότητα για δωρεάν μεταφορά και φιλοξενία του
για ένα έτος.
Περισσότερες πληροφορίες και ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να
αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Ειδική Προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, για τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που
επιθυμούν τη διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω
τερματικών συσκευών (POS)
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ζήτησε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας
να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια τερματικών συσκευών (POS), ειδικά
για τα μέλη του Επιμελητηρίου που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και επιθυμούν
τη διαχείριση των συναλλαγών της επαγγελματικής τους δραστηριότητας με
χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS).
Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε ειδική προσφορά με προνομιακούς
όρους για τα μέλη- γεωτεχνικούς του Επιμελητηρίου η οποία έγινε δεκτή στην
3η/2016 συνεδρίαση του.
Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά και τον τρόπο χρήσης της μπορείτε
να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
Ειδική Προσφορά της τράπεζα νομικών πληροφοριών NOMOS για τα μέλη
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σε συνεργασία με την
τράπεζα νομικών πληροφοριών NOMOS προσφέρει τη δυνατότητα
συνδρομητικής πρόσβασης σε προνομιακή τιμή για τα μέλη του.
Τα μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω προσφοράς, θα πρέπει να
ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική
Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
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5. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στις κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Η επιστημονική κοινότητα της χώρας το τελευταίο δίμηνο αντιδρά συντονισμένα
στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο συμμετέχει σε
όλες τις συνεδριάσεις και τις δράσεις που πραγματοποιούν οι επιστημονικοί
φορείς της χώρας. Έχουν πραγματοποιηθεί κοινές συνεντεύξεις τύπου,
συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων,
προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση για τις απόψεις των φορέων για την
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, συμμετοχή σε συλλαλητήρια ενάντια στο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και πλήθος άλλων δράσεων.
Την Τρίτη 8 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών
και επιστημονικών φορέων, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις απόψεις
τους για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που σχεδιάζει η Κυβέρνηση και τις
προτάσεις για ένα βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο στη συνάντηση αυτή εκπροσωπήθηκε από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μάμαλη.
Περισσότερες πληροφορίες για τη σύσκεψη και τις προτάσεις των επιστημονικών
φορέων μπορείτε να αναζητήσετε στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.
6. Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»
Η προκήρυξη του 2ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων»
ανακοινώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων –
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στο 2ο κύκλο του Προγράμματος, που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2016, θα
εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
http://hydrocarbons.geo.auth.gr του Δ.Π.Μ.Σ. από τις 10 Μαρτίου 2016 έως την
1η Μαΐου 2016.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά κ.α. μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική Προκήρυξη.
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