
 ΣΑΑΑ  ΣΣΕ / 1975                                                                                     Αθήνα , 14 Ιουνίου 2018

                                                    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ
                         “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΧΡΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ “

Αγαπητοί  συμμαθητές , 

   1.    H ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.sse1975.gr), όπως  είχε καθοριστεί από 
προγενέστερες αποφάσεις του ΔΣ, έχει αναβαθμισθεί με σκοπό την καλύτερη πε- 
ριήγηση  στον ιστό περιεχομένων, την επαύξηση της επισκεψιμότητά της , καθώς 
και την εξασφάλιση της απαιτούμενης ασφάλειας των δεδομένων  που υπάρχουν 
στις διάφορες ενότητες του θεματολογίου.       

    2.   Παρά τις κατά καιρούς υπενθυμίσεις και προτροπές  για  χρήση  της  ιστο- 
σελίδας, έχει διαπιστωθεί ότι η επισκεψιμότητα  των μελών ,ως πιστοποιημένοι 
χρήστες, είναι σχετικά πολύ μικρή και  η συχνότητα  επισκέψεων είναι  σε επίπε- 
δα , τα οποία  αντανακλούν την απροθυμία των μελών για χρήση και ενημέρωσή 
τους μέσω της ιστοσελίδας.  
   
   3.    Για την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου επί των βασικών στοιχείων 
δομής , λειτουργίας  και χρήσης της ιστοσελίδας , εκ μέρους του  Γραμματέα του 
Συνδέσμου,ως υπευθύνου διαχειριστή (administrator) της  ιστοσελίδας,  παρατί- 
θενται  οι παρακάτω διευκρινήσεις, επισημάνσεις και οδηγίες :
           
           α.  Βασική Δομή και Περιεχόμενα Ιστοσελίδας
                  
              (1)  Στην αρχική σελίδα υπάρχουν διαθέσιμες για επιλογή επτά (7) ενό-
τητες , με επί μέρους θέματα η κάθε μία, όπως φαίνονται με το άνοιγμα της κάθε
ενότητας. Στις ενότητες  ¨ Ενημέρωση ¨ και  ¨Δραστηριότητες ¨ υπάρχουν  τα  κύ- 
ρια ενημερωτικά  θέματα  του Συνδέσμου, όπως :  Πρακτικά ΔΣ,  Aνακοινώσεις , 
Ενδιαφέροντα νέα, Συνεδριάσεις ΔΣ, κλπ.
              (2)  Στην ενότητα ¨ Φωτογραφίες ¨ υπάρχει  θεματολόγιο με φωτογραφι-
κό υλικό  από τις  διάφορες  εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου, κα-
θώς και φωτογραφίες αρχείου από περίοδο  φοιτήσεως στη ΣΣΕ.
              (3)  Η ενότητα ¨ Χρήσιμοι ιστότοποι ¨ παρέχει τη δυνατότητα  στον κάθε
χρήστη να μεταβεί απ’ ευθείας σε διάφορους προεπιλεγμένους  χρήσιμους ιστό-
τοπους.  
              (4)  Με τη χρήση της ενότητας ¨ Επικοινωνία ¨, ο κάθε χρήστης  μπορεί
να επικοινωνήσει με  τον Σύνδεσμο, υποβάλλοντας  γραπτώς  οποιοδήποτε αί-
τημα ή ερώτηση ή πρόταση.

           β.   Χρήστες  Ιστοσελίδας
               
               (1)  Στη βασική – αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μπορούν να  μπαίνουν 
όλοι  οι επιθυμούντες  να επισκεφθούν  την ιστοσελίδα, χωρίς να είναι αναγκαία 

http://www.sse1975.gr/


η εγγραφή τους ως  πιστοποιημένοι χρήστες και  χωρίς να έχουν δικαίωμα  πρόσ-
βασης  στα  περιεχόμενα  των ενοτήτων : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.  Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως σε  χρήστες  του διαδυκτίου,
που  επιθυμούν απλή περιήγηση στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου  και  οι  οποίοι 
θα έχουν τη δυνατότητα  πρόσβασης  στις ενότητες <Στοιχεία ΣΑΑΑ ΣΣΕ1975 >.
< Αρθρα >, < Χρήσιμοι ιστότοποι > , < Επικοινωνία >, καθώς  και ανάγνωσης των
αναρτήσεων, που  θα φαίνονται  στο άνοιγμα της αρχικής σελίδας ( προεπιλογή
εμφάνισης  θα γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή ιστοσελίδας ). 
               (2)  Τα μέλη του Συνδέσμου, για  να  έχουν  πλήρη πρόσβαση σε όλη τη
δομή και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, θα πρέπει να έχουν κάνει τη διαδικασία
<<Εγγραφή Χρήστη>> και  να διαθέτουν το προσωπικό  ¨ όνομα χρήστη ¨ και το
επιλεγμένο από τους ίδιους ¨ Συνθηματικό ¨. Μετά την υποβολή του αιτήματός 
τους  για εγγραφή, ο διαχειριστής ιστοσελίδας επιβεβαιώνει τα στοιχεία του κάθε 
αιτούντος και  χαρακτηρίζει ως ενεργούς τους χρήστες που δικαιούνται να έχουν
πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. 
               (3)  Όσοι συμμαθητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβασή τους
στην ιστοσελίδα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα , είτε τη-
λεφωνικά είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου.
               (4)  Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα απόδοσης του δικαιώματος πλήρους
πρόσβασης στην ιστοσελίδα σε χρήστες μη μέλη του Συνδέσμου μπορεί να γίνει 
μόνον κατόπιν  απόφασης  του  ΔΣ , σε περιπτώσεις όπως : σύζυγοι  και  τέκνα  
μελών του Συνδέσμου, μέλη ΔΣ  Συνδέσμων  Όπλων-Σωμάτων και Συνδέσμων 
άλλων Τάξεων  ΣΣΕ, καθώς και άλλων ενδιαφερομένων Φορέων. 

          (γ).  Θέματα – Υλικό  προς  Ανάρτηση  στην  Ιστοσελίδα    
  
                 (1)  Εκτός από  τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά σε ενέργειες  και
αποφάσεις του ΔΣ , σε δραστηριότητες - δράσεις  και εκδηλώσεις του Συνδέσμου,
σε  τυχόν δραστηριότητες  των κατά τόπους  ομάδων  συμμαθητών, και τα οποία 
αναρτώνται  στις  σχετικές ενότητες  θεματολογίου της ιστοσελίδας, θα γίνεται  και
επιλογή  διαφόρων  θεμάτων από  έγκυρες πηγές  έντυπου και ηλεκτρονικού  τύ-
που, καθώς και από  υπάρχουσες   ιστοσελίδες  στρατιωτικού  ενδιαφέροντος, για
να  αναρτώνται  στην ενότητα ¨Ενημέρωση ¨, αναλόγως της επικαιρότητας και του
ενδιαφέροντος  κάθε θέματος.                  
                    (2)   Όποιο  μέλος  του Συνδέσμου  επιθυμεί  την ανάρτηση  κάποιου 
άρθρου ή κειμένου  ή  θέματος ( ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, ιατρικό, στρα-
τιωτικό, γεωπολιτικό), μπορεί  να  αποστείλει  το υπόψη  θέμα , σε ηλεκτρ. μορφή
( pdf ) , στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδέσμου και  στη συνέχεια με μέριμνα
του διαχειριστή ιστοσελίδας θα  γίνει η ανάρτηση του θέματος στην ανάλογη ενό-
τητα των περιεχομένων της ιστοσελίδας .
                 (3)   Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι  δυνατή και η αποστολή  φωτογραφικού
υλικού , είτε  από εποχής φοιτήσεως στη ΣΣΕ, είτε από  διάρκεια ενεργού υπηρε-
σίας, είτε από  μετέπειτα εποχές  για σημαντικά  οικογενειακά και κοινωνικά στιγ-
μιότυπα , καθώς  και  ενδιαφέροντα  στιγμιότυπα  από  διάφορες  εκδηλώσεις και 
συναντήσεις συμμαθητών.  
                 (4)   Ο  σκοπός της  διατήρησης  μίας επικαιροποιημένης και ενδιαφέ-
ρουσας  ιστοσελίδας  θα επιτευχθεί  με  τη συμπαράσταση  όλων των μελών.



        4.     Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλούνται όλα τα μέλη να  ασχο- 
ληθούν  αρχικά  με  την επιβεβαίωση  ότι  μπορούν να  χρησιμοποιήσουν την  
ιστοσελίδα  ως  εγγεγραμμένοι χρήστες ( ήτοι με όνομα χρήστη και προσωπικό
συνθηματικό ) και  στη  συνέχεια  να  επιδιώκουν  την τακτική χρήση  της ιστοσε-
λίδας, είτε  για  περιήγηση  στο περιεχόμενό  της , είτε  ενημέρωση  από  άλλους  
χρήσιμους  ιστότοπους, που  εύκολα  και άμεσα  μπορούν  να  ανοίξουν  μέσω  
της  αρχικής  σελίδας   της  ιστοσελίδας.

       5.     Όσοι συμμαθητές είχαν κάνει αρχική εγγραφή ως  χρήστες, αλλά  στη    
συνέχεια  απώλεσαν  το  όνομα  χρήστη  ή  το  ατομικό συνθηματικό , με  αποτέ-
λεσμα να μην έχουν δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στην ιστοσελίδα, μπορούν
να  κάνουν εκ νέου εγγραφή (με νέο όνομα χρήστη), ακολουθώντας τις οδηγίες  
εγγραφής χρήστη.

       6.     Για  οποιαδήποτε  απορία ή διευκρίνηση  ή  βοήθεια  για  τη  χρησιμο-
ποίηση  της ιστοσελίδας , ο  Γραμματέας  του  Συνδέσμου  θα είναι  πάντα  στη  
διάθεσή σας.

       7.     Το  ΔΣ  του  Συνδέσμου θα καταβάλει  κάθε δυνατή προσπάθεια  για  τη
βέλτιστη  λειτουργία  της ιστοσελίδας  και θα επιμείνει  στη  χρήση  της  ως  έναν  
πρακτικό  και  λειτουργικό  τρόπο  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  των  Μελών  και  
Φίλων  του  Συνδέσμου. 
     

                                              ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΣ  

                                          Ευάγγελος  Ρήγας
                 Γραμματέας ΔΣ  -  Διαχειριστής  Ιστοσελίδας 


