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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
1. Ημερίδα: «Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς
κλάδους»
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, σε συνεργασία με τη Marathon
Data Systems, διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Δυνατότητες και Εφαρμογές των
GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους".
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2106 και ώρα
14:00- 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αθήνα (Διδότου
26, 4ος όροφος).
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως η υποβολή
αίτησης συμμετοχής. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλούμε, μέχρι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016, να συμπληρώσετε και
να αποστείλετε την ακόλουθη Αίτηση Συμμετοχής.
2. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημέρα Καριέρας Γεωτεχνικών με θέμα «Ο
ρόλος του Γεωπόνου στην αγορά εργασίας»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ΓΠΑ, η ημέρα καριέρας γεωτεχνικών με θέμα: "Ο
ρόλος του Γεωπόνου στην αγορά εργασίας", που διοργάνωσαν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παρ/μα Ανατολικής Στερεάς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τόσο από
πλευράς συμμετοχής, όσο και από πλευράς ενδιαφέροντος των ομιλιών. Στον
ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου.
3. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για το
Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Π.Α.Α. 2014-2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ανακοίνωσε την
παράταση υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Ως τελευταία ημέρα οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η
Παρασκευή 23/12/2016, ενώ ως τελευταία ημέρα προσκόμισης του φακέλου
υποψηφιότητας στις ΔΑΟΚ η Δευτέρα 09/01/2017.
Πληροφορίες για την Πρόσκληση μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα
www.agrotikianaptixi.gr
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4. Θέσεις εργασίας Γεωπόνων
Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις εργασίας Γεωπόνων που μας έστειλε το
Νοέμβριο του 2016 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.
5. Στατιστικά στοιχεία γεωτεχνικών
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
έχουν αναρτηθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του και
πιο συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία γεωγραφικού και εργασιακού
ενδιαφέροντος, που αφορούν μέχρι και την περίοδο της 31ης Αυγούστου 2016.
Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τα Στατιστικά Στοιχεία και τη σχετική
ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

