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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016
1. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα: «Δυνατότητες και Εφαρμογές
των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου η ημερίδα με
θέμα "Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους"
που διοργάνωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, σε συνεργασία
με τη Marathon Data Systems.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου.
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, η Διοικούσα Επιτροπή
αποφάσισε να πραγματοποιηθεί και νέα ημερίδα με το ίδιο θέμα στις αρχές του
νέου έτους.
2. Ανακοίνωση για την προσφορά δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού
προγράμματος για το ArcGIS από τη Marathon Data Systems
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Marathon Data Systems, στο πλαίσιο της
συνεργασίας με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς για την ημερίδα
"Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους", προσφέρει
τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος για το
ArcGIS, διάρκειας τριών (3) ημερών, σε δεκαπέντε (15) γεωτεχνικούς που
παρακολούθησαν την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016.
Για την επιλογή των συναδέλφων που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και παρακολούθησαν την ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2016 να αποστείλουν στο email του
Παραρτήματος: geoteeath@otenet.gr σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Περίληψη προκήρυξης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή (Β’ βαθμίδας)
στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων προκηρύσσει μία (1)
θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (Β’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Εχθροί
και ασθένειες των φυτών με έμφαση στους νηματώδεις σκώληκες».
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 29/12/2016 έως
29/1/2017.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Περίληψη της
Προκήρυξης.
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Η Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
σας εύχονται:
Καλές Γιορτές
Χαρούμενη και Δημιουργική Νέα Χρονιά

