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Δεληίο Σύποσ για ηην νέα ιζηοζελίδα ηοσ Παραρηήμαηος
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη – ζπλεξγάηεο,
Βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε όηη νινθιεξώζεθε ε
θαηαζθεπή ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο www.geotee-anmak.gr πνπ
αληηθαηέζηεζε ηελ παιαηόηεξεο ηερλνινγίαο ηζηνζειίδα καο ζην ίδην domain name. Ζ λέα
καο ηζηνζειίδα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Wordpress, έγηλε πξνζπάζεηα λα
πεξηέρεη όιν ην αλαξηεκέλν πιηθό ηεο πξνεγνύκελεο ηζηνζειίδαο (πιηθό εθδειώζεσλ,
πνξίζκαηα νκάδσλ εξγαζίαο, παξεκβάζεηο παξαξηήκαηνο, απόςεηο κειώλ θ.α.) θαη ηα
ζηνηρεία ηεο πξνεγνύκελεο δνκήο ηεο ηζηνζειίδαο, ώζηε νη εμνηθεησκέλνη ρξήζηεο κε
απηήλ λα κπνξνύλ εύθνια λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Δπηπξνζζέησο ε ηζηνζειίδα καο έρεη θαη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:


Δίλαη εύρξεζηε θαη εύθνια πξνζβάζηκε από θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηά, laptop θ.α.).



Έρεη πνιύ πεξηζζόηεξν απνζεθεπηηθό ρώξν θαη δπλαηόηεηεο ππνδνρήο πεξηζζόηεξσλ
επηζθεπηώλ.



Έρεη λέεο επηινγέο όπσο ε αλαξηεκέλε ζε απηό Γαλεηζηηθή Βηβιηνζήθε ηνπ
Παξαξηήκαηνο, ε δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο πξνζερώλ εθδειώζεσλ, ζεκαληηθώλ
εγγξάθσλ, θαηεγνξνπνίεζεο ησλ αλαξηήζεσλ, ηξερόλησλ ζεκάησλ, ζε πξαγκαηηθό
ρξόλν ηνλ θαηξό ζηελ πεξηνρή θ.α.



Αθόκα δηαηεξεί θαη ηα πξνεγνύκελα ραξαθηεξηζηηθά θη επηινγέο ηεο, όπσο ε
θηινμελία ησλ επηζηεκνληθώλ απόςεσλ - πξνηάζεσλ θη εξγαζηώλ κειώλ καο, ηε
θηινμελία ηνπ πιιόγνπ Γεσπόλσλ Λ. Θαβάιαο, ηελ λνκνζεζία θ.α.

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. είλαη κηα
δπλακηθή ηζηνζειίδα γηα Γεσηερληθνύο θαη όρη κόλν θαη ζθνπόο καο είλαη λα ηε
βειηηώλνπκε θαη λα ηελ ελεκεξώλνπκε ζπλερώο, πιεξνθνξώληαο έηζη θάζε
ελδηαθεξόκελν κέζσ απηήο. Παξάιιεια, θηινδνμνύκε ζην λα επεθηαζεί ε ππάξρνπζα
βάζε δεδνκέλσλ επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα πνπ είλαη θαηαρσξεκέλε ζε απηήλ, απμάλνληαο
ηελ πνηθηιία θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπ πιηθνύ πνπ έρεη θαηαρσξεζεί απηήλ.

αο θαινύκε ινηπόλ λα ηελ επηζθεθηείηε, λα ηε ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηηο αλάγθεο ζαο θαη
πεξηκέλνπκε ηόζν ηηο ππνδείμεηο ζαο γηα ηε βειηίσζε ηεο, όζν θαη ηηο επηζηεκνληθέο ζαο
εξγαζίεο, απόςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

