
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

Όπσο γλσξίδεηε ήδε βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ε 

δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ 

ΕΚΠΑ ζηε δηεύζπλζε www.alumni.uoa.gr θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη 

πάλσ από 3.500 ρξήζηεο θαη ήδε αξθεηά δίθηπα ζε ιεηηνπξγία. 

Χαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη όηη νη επηζθέςεηο ηνλ κήλα Μάην ήηαλ 

πάλσ από 3.000 κε πνζνζηό άλσ ηνπ 80% λα πξνέξρεηαη από ρξήζηεο 

εθηόο ΕΚΠΑ, γεγνλόο πνπ δειώλεη ηε επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

δηαζύλδεζε κε ηνπο απνθνίηνπο καο. 

Η πξσηνπνξηαθή πινπνίεζε, πνπ ζπλδπάδεη ιεηηνπξγίεο εγγξαθήο 

κέζσ όισλ ησλ επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελσλ αληίζηνηρσλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ (πρ. Facebook, Google/Gmail, Twitter, Linkedin, Microsoft), 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επθνιία πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ, απνηειεί ηελ ηερλνινγηθή βάζε γηα ην επόκελν βήκα 

ηεο πξνζπάζεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πεξαηηέξσ πξνώζεζε ηνπ 

Δηθηύνπ Απνθνίησλ  θαη ζηελ «πηνζέηεζή» ηνπ από ηα κέιε θαη ηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ κεγαιύηεξνπ ζε αξηζκό απνθνηηήζεσλ ειιεληθνύ 

παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. 

Σην πιαίζην ηεο πεξαηηέξσ πξνώζεζήο ηνπ Δηθηύνπ, ζα ζέιακε λα 

ππνγξακκίζνπκε εθ λένπ ηηο δπλαηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο νη νπνίεο 

ζπλερίδνπλ λα εκπινπηίδνληαη: 

       Δηαζύλδεζε θάζε απόθνηηνπ κε παιαηνύο απόθνηηνπο γηα 

επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε. 

       Δηαρείξηζε αλαξηήζεσλ αλά ηκήκα/δίθηπν απνθνίησλ. 

       Δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ αλαξηήζεσλ αλά 

απόθνηην κε βηνγξαθηθό, ηζηνιόγην, ζπιινγέο, θ.ιπ. 

       Αλαξηήζεηο Γεληθνύ Πεξηερνκέλνπ, Αλάξηεζε Φσηνγξαθηώλ 

θ.ιπ. 

       Ψεθνθνξίεο Polls  

       Αγγειίεο αλά δίθηπν ή δίθηπα. 

       Ηκεξνιόγην Εθδειώζεσλ. 
 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν θαη επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα 

εξγαζίαο πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηνπ 

έξγνπ, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

info@alumni.uoa.gr. Γηα ηπρόλ ηερληθά πξνβιήκαηα κπνξείηε λα 

απεπζύλεζηε ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε support@alumni.uoa.gr 

http://www.alumni.uoa.gr/
mailto:info@alumni.uoa.gr
mailto:support@alumni.uoa.gr


Με ηελ πεπνίζεζε όηη όινη καο αλαγλσξίδνπκε ηε ζπνπδαηόηεηα 

απηνύ ηνπ έξγνπ, ην νπνίν έιεηπε από ην Παλεπηζηήκηό καο θαη από ηα 

Τκήκαηα, πξνζβιέπνπκε ζηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ζηελ ελίζρπζε απηήο 

ηεο πξσηνβνπιίαο κέζσ ησλ επαθώλ ζαο, κε ζηόρν λα ελδπλακώζνπκε 

όινη καδί ηνπο δεζκνύο ηνπ Ιδξύκαηνο κε ηνπο απνθνίηνπο ηνπ θαη, 

γεληθόηεξα, ηε δηαζύλδεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο καο θνηλόηεηαο κε 

ηελ θνηλσλία. 

  

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

  

Θάλνο Δεκόπνπινο 

Πξύηαλεο ΕΚΠΑ 

  

 


