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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Αρ. Πρωτ. Τμήματος: ΓΠ26449/1083 
Ηράκλειο, 22/11/2021 

 
Προς: 
 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Κύπρου 
Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας 

 

 
Θέμα: Ενημερώσεις μαθητών Λυκείου από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το σχολικό 
έτος 2021-2022 
 

Αξιότιμοι κύριες/οι, 

Επί σειρά ετών, το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει με επιτυχία ενημερωτικές δράσεις με 
θέμα την Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Computer Engineering) και τον τρόπο με τον οποίο 
θεραπεύονται από το τμήμα. Και αυτή τη χρονιά, η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τηλεδιασκέψεις (ίδιου 
περιεχομένου) και ομιλητές/συντονιστές  θα είναι ο πρόεδρος και μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 
 
Σε πρώτη φάση, για τον Δεκέμβριο του 2021, έχουν προγραμματιστεί δύο τηλεδιασκέψεις: 

 την Παρασκευή  10/12/2021, από 12:40 έως 14:10  

 την Τετάρτη 21/12/2021 από 12:40 έως 14:10. 
 
Η συμμετοχή των μαθητών (και των κηδεμόνων τους εάν το επιθυμούν) καθώς και των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα 
πληροφορικής ή έχουν αναλάβει να συντονίσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους στις δράσεις αυτές, θα γίνει μέσω της 
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων zoom, με σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί στους συντονιστές των σχολείων που θα εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον συμμετοχής. Αυτοί με τη σειρά τους, θα οργανώσουν όπως θεωρούν καλύτερα τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
στις τηλεδιασκέψεις και θα κοινοποιήσουν ανάλογα τον σύνδεσμο. 
 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Λυκείων της αρμοδιότητάς σας για τη δυνατότητα συμμετοχής στις 
προγραμματισμένες αυτές ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις και τη γνωστοποίηση ότι σε επόμενο χρόνο θα ακολουθήσει ανακοίνωση 
για παρόμοιες δράσεις που θα γίνουν τον Φεβρουάριο του 2022. 
 
Η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής γίνεται με συμπλήρωση σχετικής φόρμας στον σύνδεσμο (αντιγράψτε και επικολλήστε τον 
στη γραμμή διεύθυνσης του φυλλομετρητή σας εάν η φόρμα δεν εμφανίζεται απευθείας) https://forms.gle/U5javLr11MHRyKHZA 
μέχρι την Παρασκευή 3/12/2021. 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους αναφερόμενους στις πληροφορίες. 

 

Με εκτίμηση, 

 
Αντώνης Αργυρός 

Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
Πανεπιστημίου Κρήτης 

Πληροφορίες: 
 
Σαβιολάκη Μαρία 
τηλ. 2810393511, e-mail: saviolaki@csd.uoc.gr 
Τσατσάκης Νίκος 
τηλ. 2810393524, e-mail: nikost@csd.uoc.gr 
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