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Προς
- Την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του
Γ.Π.Α.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων τηλεματικών υπηρεσιών του Γ.Π.Α. σας ενημερώνουμε
ότι:
•

Για τη διακίνηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) μέσω της υπηρεσίας «all users»
μπορείτε να αποστέλλετε στην κ. Μαίρη Πλέσσα (mplessa@aua.gr), μήνυμα στο οποίο θα
περιλαμβάνονται:
1) Ενημερωτικός τίτλος του μηνύματος
2) Σχετικό κείμενο
3) Συνημμένο αρχείο (ονομασία του αρχείου ΜΟΝΟ με λατινικούς χαρακτήρες)
Το μέγεθος του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 500ΚΒ περίπου.
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας «all users» αφορούν μόνον
εσωτερικά θέματα του Γ.Π.Α. (ανακοινώσεις Πρυτανείας, Τμημάτων ή Διοικητικών Υπηρεσιών,
προσκλήσεις για εκδηλώσεις στο Γ.Π.Α. ή με συμμετοχή του Γ.Π.Α. κλπ). Άλλα θέματα
επιστημονικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. ανακοινώσεις διεθνών συνεδρίων εκτός
Γ.Π.Α.) παρακαλείστε να τα αναρτάτε απευθείας στη διαδικτυακή πύλη του Τ.Δ.Δ.
(http://tdd.aua.gr) ή να τα στέλνετε από το προσωπικό σας λογαριασμό σε δικό σας κατάλογο
αποδεκτών.
•

Για την ανάρτηση κοινοποίησης εκδήλωσης ή είδησης στην κεντρική σελίδα του
ιστότοπου του Γ.Π.Α. μπορείτε να αποστέλλετε σχετικό μήνυμα στην κ. Μαίρη Πλέσσα
(mplessa@aua.gr), στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:
1. Ενημερωτικός τίτλος της εκδήλωσης ή είδησης
2. Υπότιτλος (Τοποθεσία, Ημερομηνία, κλπ.)

3.
4.
5.
6.

Συνημμένο κείμενο σχετικό με την εκδήλωση ή είδηση (αρχείο σε μορφή .doc)
Επίσημη πρόσκληση (αν υπάρχει)
Πρόγραμμα εκδήλωσης (αν υπάρχει)
Φωτογραφία (αν υπάρχει, σε μορφή .jpeg ή .jpg με προδιαγραφές ύψους 300-600pix και
πλάτους 820pix και άνω)

Στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου του Γ.Π.Α. αναρτώνται εκδηλώσεις που γίνονται στο Γ.Π.Α. ή
εκδηλώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Γ.Π.Α. εκτός των χώρων του Γ.Π.Α. Στα
Ειδήσεις-Νέα αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν δραστηριότητες της πανεπιστημιακής
κοινότητας του Γ.Π.Α. (πχ διακρίσεις, πραγματοποιηθείσες εκδηλώσεις, ανακοινώσεις).
Με εκτίμηση,
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών
και Διασύνδεσης
Μαρία Καψοκεφάλου
Αναπλ. Καθηγήτρια

ΜΚ/σπν

Εσωτερική διανομή: Πρυτανεία, Γραφεία Αντιπρυτάνεων, Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου

