
 
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 

Εκδήλωση: Reunion της Τάξης 1988-89 και Καλωσόρισμα της Τάξης 2018-19 
 

Παρασκευή, 26  Οκτωβρίου 2018 
Αμφιθέατρο Β, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 

 
12:00-12:30 Καλωσόρισμα - το CSD σήμερα 

Άγγελος Μπίλας, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
12:30-13:00 Παρουσίαση του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και απονομή υποτροφιών Στέλιου Ορφανουδάκη 

Δημήτρης Πλεξουσάκης, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ και καθηγητής Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών 

13:00-13:45 Ομιλία: Γιατί νιώθω τυχερός που σπούδασα στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών  
Σταύρος Τρυπάκης, Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Aalto Φιλανδίας (απόφοιτος τάξη  του ‘88)  

13:45-14:30 Διάλειμμα και σνακ (CSD και ξερό ψωμί :-) 
14:30-15:00 Ομιλία: FORTH… στην FORTHnet: 3 γράμματα διαφορετικά, 3 δεκαετίες μετά! 

Πάνος Παπαδόπουλος, Διευθύνων σύμβουλος Forthnet (απόφοιτος τάξη του ’88) 
15:00-16:00 Πάνελ:  Εμάς μας νοιάζει!   Η νέα γενιά του CSD. 

Παλιοί απόφοιτοι της Τάξης 1988 συναντούν τους σημερινούς φοιτητές.  Μία ευκαιρία για να συζητήσουμε 
τις προοπτικές εργασίας και ότι ακολουθεί μετά τις σπουδές. 
Συντονίστρια:  

Καθ. Μαρία Παπαδοπούλη, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
Συμμετέχοντες: 

• Δέσποινα Βαμβακά, Ελεύθερος Επαγγελματίας 
• Γιώργος Καρβέλης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) 
• Νεκτάριος Μουμουτζής, Μέλος ΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης & Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας 

της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας 
• Κωστής Πανόπουλος, ΝΕΤSEMANTICS 
• Δημήτρης Παπαματθαιάκης, DP studies 
• Θεολόγος Τσιγάρος, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

16:00-16:30 CSD happening 
Σνακ & interaction μεταξύ αποφοίτων και φοιτητών 

16:30 Κλείσιμο της εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο 
 

 
Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, το Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης σας ενημερώνει ότι η εκδήλωση με τίτλο «Reunion της Τάξης 1988-89 και Καλωσόρισμα της Τάξης 
2018-19», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 12:00, στο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου "Στέλιος Ορφανουδάκης" θα βιντεοσκοπηθεί και θα ληφθούν φωτογραφίες των 
συμμετεχόντων και παρευρισκόμενων. 
Το βίντεο και οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της εκδήλωσης και για την 
προβολή αυτής σε ΜΜΕ, τον τοπικό και αθηναϊκό Τύπο, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
σκοπό την ενημέρωση της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και του κοινού για τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση και τα αποτελέσματα της. 
Όποιος συμμετέχει και παρευρεθεί στην πιο πάνω ομιλία δηλώνει ότι γνωρίζει την πιο πάνω συλλογή των 
προσωπικών του δεδομένων και την χρήση αυτών και συναινεί. 
Εάν δεν επιθυμείτε τη βιντεοσκόπησή σας ή τη λήψη φωτογραφιών σας καθώς και την χρήση αυτών με 
τον πιο πάνω τρόπο, σας παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Ειρήνη Καλαϊτζάκη: rena@csd.uoc.gr 
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