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Επικοινωνία





CIVIS 1.0
Επικοινωνία των events

• Κεντρική επικοινωνία από ULB
(ιστοχώρος, ΜΚΔ, ΔΤ)

• Αυτόνομη επικοινωνία σε κάθε 
Πανεπιστήμιο

• Διαμοιρασμός κεντρικά υλικού (ULB)
• Μηνιαίες συναντήσεις και 

τηλεφωνικές επαφές



CIVIS 1.0
Η Επικοινωνία στο ΕΚΠΑ

• Κεντρική ιστοσελίδα
• Mails (civis folder, personal folder)
• Αποστολή υλικού στα Τμήματα
• Ειδική κατηγορία στο HUB.UOA.GR
• Ειδική κατηγορία και περίληψη θεμάτων στο 

εβδομαδιαίο Newsletter
• Αναρτήσεις στα ΜΚΔ
• Ειδικά events



CIVIS 1.0
Ζητήματα που τέθηκαν στο WP9

• Αδυναμία υποστήριξης όλων των γλωσσών.
• Έλλειψη κεντρικής σύνδεσης των διαφόρων 

events.
• Συχνά οι ενημερώσεις έρχονται 1-2 μήνες 

νωρίτερα.
• Ανάγκη προγραμματισμού εξαμήνου.
• Δημιουργία εσωτερικού και εξωτερικού 

Ημερολογίου για όλα τα events.



CIVIS 2.0
• Η Αθήνα έθεσε ήδη από τις GCD στις Βρυξέλλες 

την ανάγκη η επικοινωνία κυρίως εσωτερικά 
events να εξελιχθεί σε παραγωγή ειδήσεων που 
ενδιαφέρουν/αγγίζουν την κοινωνία.

• Στόχος: να ενισχυθεί το αποτύπωμα του 
Πανεπιστημίου Πολιτών CIVIS συνολικά. 



CIVIS 2.0
• Develop CIVIS Communications, 

Dissemination and Exploitation 
Strategy

• Management of CIVIS channels 
(website, social media, newsletters) 
Lead: ULB

• •Lead on comms for CIVIS Global 
events, in partnership with host 
university Lead: ULB



CIVIS 2.0
• Produce promotion and 

presentation materials about CIVIS 
and its opportunities Lead: NKUA

• Exploitation of CIVIS activities to 
produce narrative materials and 
stock the newsroom Lead: UB



CIVIS 2.0
• Diffuse CIVIS materials and 

promote CIVIS opportunities 
towards own university audiences.

• Report on CIVIS activities in own 
university and contribute 
materials for newsroom

• Contribute to the development of 
CIVIS materials, particularly during 
periods of increased workload for 
the Comms Unit.



CIVIS 2.0
• Ενισχύεται ο ρόλος του ΕΚΠΑ 

στη συμμαχία στον τομέα της 
Επικοινωνίας

• Αυτονόητος ο θετικός 
αντίκτυπος εσωτερικά.



CIVIS 2.0
• Πολλές οι προκλήσεις
• A) o “χάρτης”:







• Η προβολή του έργου που ήδη εκπονείται και 
κυρίως του έργου του ΕΚΠΑ.


