Θεζζαινλίθε, 16 Ννεκβξίνπ 2016
Προτάσεις Επιτροπής επικοινωνιακού προυίλ ΕΤΕΠΑΜ
Καηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΤΔΠΑΜ, ζπζηήζεθε κία Δπηηξνπή γηα ηε
βειηίσζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ πξνθίι ηεο Δηαηξείαο, κε γλώκνλα ηηο αξρέο πνπ
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαζώο θαη ηνπο παξαθάησ άμνλεο:


Αύμεζε επηζθεςηκόηεηαο site



Γπλακηθή αιιειεπίδξαζε κειώλ



Πξνζέιθπζε λέσλ κειώλ



Αύμεζε εζόδσλ / ζπλδξνκώλ

Η Δπηηξνπή, κεηά από επηθνηλσλία, ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ θαηέιεμε ζηηο
θάησζη πξνηάζεηο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ
πθηζηάκελνπ site (κηθξήο θιίκαθαο) θαη ζε άιιεο πνπ απαηηνύλ εηδηθό ζρεδηαζκό θαη
δηαρείξηζε (κεγάιεο θιίκαθαο):
Αιιαγέο ζηελ πθηζηάκελε ηζηνζειίδα (κηθξήο θιίκαθαο)
Γεκηνπξγία βαζηθνύ κελνύ θαη ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ (αξρηθή, Γνκή) ζηα

1.

Αγγιηθά
2.

Σειίδα κε ιίζηα θαη link ζε ζρεηηθνύο Γεκόζηνπο ή κε θεξδνζθνπηθνύο Φνξείο

3.

Upload ζύληνκνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο (ζε ζπγθεθξηκέλν format) θαη link ζε
ζρεηηθή ηζηνζειίδα (LinkedIn, research gate, academia) γηα ηα κέιε ηνπ ΓΣ
Δπηθαηξνπνηεκέλε ιίζηα ησλ κειώλ ηεο ΔΤΔΠΑΜ κε link ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα

4.

(LinkedIn, research gate, academia), πνπ ζα αλαλεώλεηαη αλά 2εηία.
Ταθηηθή αλάξηεζε λέσλ άιισλ θνξέσλ

5.

Δμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο (κεγάιεο θιίκαθαο)
Λεηηνπξγία ελόο παξάιιεινπ blog, ε είζνδνο ζην νπνίν ζα γίλεηαη κε username

1.

θαη password, πνπ ζα αλαλεώλνληαη απηόκαηα κε ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο
ζπλδξνκήο.
Σην blog κπνξνύλ λα θηινμελνύληαη:


Βηληενζθνπεκέλεο παιαηόηεξεο δξάζεηο ηεο ΔΤΔΠΑΜ (Σπλέδξηα, Ηκεξίδεο,
Οκηιίεο, ζπλεληεύμεηο)



Τερληθά θείκελα / άξζξα κειώλ ΔΤΔΠΑΜ κεηά από θξίζε. Μπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί κία ζρεηηθή Δπηηξνπή θξίζεο άξζξσλ, ίζσο παξαπιήζηα κε ηελ
Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ησλ Σπλεδξίσλ



Φώξνο αληαιιαγήο απόςεσλ ζε επαγγεικαηηθά / επηζηεκνληθά ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε, κε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο θαη δηαρεηξηζηέο
(κέιε ηεο ΔΤΔΠΑΜ).
Θεζκνζέηεζε ‘δηαδηθηπαθώλ κειώλ’, πνπ ζα θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ

2.

ηδηόηεηα ηνπο θαη ην επίπεδν πξόζβαζεο ζην blog (level of access).
Ιδηόηεηα


επαγγεικαηίεο κε εηδηθόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ Απνθαηάζηαζε (ακβιύλνληαο ηηο
εηδηθόηεηεο

πνπ

πεξηγξάθνληαη

ζην

Καηαζηαηηθό

π.ρ.

Αξραηνιόγνη,

Σπληεξεηέο)


θνηηεηέο/ζπνπδαζηέο ζρεηηθώλ ζρνιώλ, ηκεκάησλ



Σρεηηθνί Φνξείο, Δηαηξείεο

Δπίπεδν πξόζβαζεο


πιήξεο πξνζβαζηκόηεηα



κεξηθή πξνζβαζηκόηεηα (όρη ζηελ αληαιιαγή απόςεσλ)

Η εγγξαθή ηνπο ζα γίλεηαη δηαδηθηπαθά (κε mail, ή ζπκπιήξσζε θαηάιιειεο
θόξκαο κέζα ζηελ ηζηνζειίδα), κε θόζηνο ζπλδξνκήο εηήζην (πηζαλόλ ην θόζηνο
ησλ κειώλ) θαη ρνξήγεζε username θαη password πνπ ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα
κε ηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο.

3.

Γεκηνπξγία Newsletter (2 / έηνο), κε αλαθνηλώζεηο / αθηεξώκαηα ζηηο δξάζεηο ηεο
ΔΤΔΠΑΜ, αλαθνηλώζεηο άιισλ ζρεηηθώλ θνξέσλ θαη πηζαλόλ ηερληθό /
επηζηεκνληθό θείκελν από πξνζθεθιεκέλν ζπγγξαθέα ή από επηινγή ησλ όζσλ
έρνπλ ζηαιεί γηα ην site. Θα απνζηέιιεηαη κε mail ζηα κέιε ηεο ΔΤΔΠΑΜ
(ηακηαθώο ΟΚ?) θαη ζα αλαξηάηαη ζην blog (γηα ηα δηαδηθηπαθά κέιε)

4.

Γηαθεκίζεηο ζην site ή ζην blog από ζρεηηθέο εηαηξείεο/θνξείο κε ζρεηηθό θόζηνο
θαη full access ζην blog

5.

Πώιεζε παιαηόηεξσλ πξαθηηθώλ Σπλεδξίσλ, Ηκεξίδσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(αξρείν pdf) θαη απνζηνιή κε mail.

Υινπνίεζε
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο απαηηείηαη νκάδα 2-3 αηόκσλ, κε
πιήξε πξόζβαζε ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ site (weebly).
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο απαηηείηαη:


Πηζαλόλ αιιαγή ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ site (weebly).



Σπλεξγαζία κε άηνκν εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ πιεξνθνξηθήο (επί πιεξσκή)



Γεκηνπξγία Δπηηξνπήο δηαρείξηζεο (6-7 αηόκσλ) πνπ ζα νξίδεηαη από ην ΓΣ (θάζε
δηεηία?)



Γεκηνπξγία Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο θξίζεσλ άξζξσλ

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
Πάρηα Βαζηιηθή
Μήηζηνο Ξάλζηππνο
Γξακκέλνο Γεώξγηνο
Παπαγεσξγίνπ Δηξήλε- Φξπζνβαιάληνπ
Αμησηίδνπ Μαηίλα
Βνγηαηδήο Σσηήξεο
Μπόηζνπ Καηεξίλα
Παπαδέιεο Γεκήηξηνο

