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Πραγματοποιήθηκε με δυναμική παρουσία το 17ο Ελληνικό
Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων
3 κεντρικοί ομιλητές, 20 σύντομες παρουσιάσεις, 21 ερευνητικές ομιλίες και πάνω από
140 συμμετέχοντες

Το Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων (ΕΣΔΔ) πραγματοποιήθηκε για 17η χρονιά,
τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 στην Αθήνα δημιουργώντας το κατάλληλο
πλαίσιο για την παρουσίαση και τη συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων γύρω από το πεδίο
της διαχείρισης δεδομένων.
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Η φετινή διοργάνωση του
ΕΣΔΔ πραγματοποιήθηκε
μέσα σε ένα κλίμα
ενθουσιασμού δημιουργώντας υψηλή
διαδραστικότητα και καλύπτοντας παράλληλα
μια μεγάλη θεματολογία. Στο φετινό συμπόσιο,
προσκλήθηκαν 3 κεντρικοί ομιλητές,
οργανώθηκαν 2 συζητήσεις από στελέχη
εταιρειών, 21 ερευνητικές ομιλίες και 20
σύντομες παρουσιάσεις. Παράλληλα, κατά τη
διάρκεια του Συμποσίου παρουσιάστηκαν 7 demos και οργανώθηκαν 2 πάνελ συζητήσεων
με αντικείμενο συζήτησης την επιχειρηματικότητα, δίνοντας την ευκαιρία σε νεοφυείς
επιχειρήσεις να παρουσιαστούν στο κοινό, καθώς και τη σχέση τεχνιτής
νοημοσύνης/διαχείριση δεδομένων.
Περισσότεροι από 140 συμμετέχοντες από
τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας και
της βιομηχανίας, τόσο από την Ελλάδα όσο
και από το εξωτερικό παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον τις εργασίες του Συμποσίου.
Με αφορμή το φετινό Συμπόσιο,
παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα του ΕΣΔΔ,
η οποία περιλαμβάνει τη νέα ιστοσελίδα
και τον νέο λογαριασμό Twitter
(@HDMSymposium). Με τη λήξη της
πρώτης ημέρας του ΕΣΔΔ, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους
στο επίσημο δείπνο της οργανωτικής επιτροπής για θέματα που απασχολούν την κοινότητα
της διαχείρισης των δεδομένων, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι τεχνικές για υψηλή απόδοση
και επεκτασιμότητα στη διαχείριση των δεδομένων, οι ιδέες γύρω από την
επιχειρηματικότητα κ.ά.
Στην επιτυχία του 17ου ΕΣΔΔ ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η ευγενική και η
πολύτιμη υποστήριξη των Sponsors,
INOS, Lenses.io, Marathon Venture
Capital και Όμιλος OTE καθώς επίσης
και των Student Sponsors, IBM,
Kotsovolos, και Oracle, οι οποίοι
προσέφεραν την ευκαιρία σε 20
μαθητές να πάρουν μέρος στη φετινή
διοργάνωση.
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Το ΕΣΔΔ αποτελεί το
ετήσιο βήμα της ελληνικής
διεθνούς κοινότητας
βάσεων δεδομένων για τη δικτύωση
στελεχών, ακαδημαϊκών και φοιτητών για
θέματα διαχείρισης των δεδομένων.

Οι Πρόεδροι του 17ου ΕΣΔΔ ήταν ο Θοδωρής
Δαλαμάγκας (ΕΚ «Αθηνά») και η Γεωργία
Κούτρικα (ΕΚ «Αθηνά»). Τέλος, ο Πρόεδρος του
προγράμματος ήταν ο Στράτος Υδραίος
(Harvard University).
Περισσότερες πληροφορίες:
https://hdms19.athenarc.gr/
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Meeting the technology challenges in data management, 17th
Hellenic Data Management Symposium (HDMS) was completed
having provided the participants the opportunity to share and learn
experiences and best-practices in the tech-industry.
3 keynote speakers, 20 flash talks, 21 research talks and over 140 attendants
The Hellenic Data Management Symposium (HDMS) is the annual forum for the Greek
database community to present and discuss recent advances for data-intensive applications.
The 17th Hellenic Data Management Symposium, held between July 8-9, 2019 in Athens,
Greece, has been successfully completed.
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This year's HDMS was
organized with excitement, creating high
interactivity while also covering a wide range
of topics. It was an extremely amazing
experience with an interactive, fast-paced
program. This year we invited 3 keynote
speakers, hosted 2 industry talks, 21
research talks and 20 flash talks. We also
invited 7 demos, organized 2 panels, an
entrepreneurship panel giving the floor to 6
startups as well as an AI/DB panel.
Over 140 people attended the event from
academia and industry, from Greece and
abroad (including USA, Germany and
Switzerland). This year, the new logo for the
symposium was introduced and a new
concept for the web site was designed and
implemented. The Twitter Account is
@HDMSymposium. At the end of the first
day, participants had the opportunity to
discuss, during the official dinner of the
Organizing Committee about issues
concerning the data management community, such as new technologies, techniques for high
performance and scalability in the management of data, ideas for entrepreneurship and more.

For the success of the 17th HDMS particularly
important was the kind and valuable support
of our generous sponsors: INOS, Lenses.io,
Marathon Venture Capital, and OTE, for
investing their experience and interest to our
community. A special thanks to student
sponsors, IBM, Kotsovolos, and Oracle, who
made possible for 20 students to attend HDMS
with a free registration.
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The HDMS is the annual forum for the
Greek database community to present
and discuss recent advances for dataintensive applications.

The 17th Hellenic Data Management
Symposium was organized by Theodore
Dalamagas (“ATHENA” Research Center) and
Georgia Koutrika (“ATHENA” Research Center),
who were the general chairs, and Stratos Idreos
(Harvard University) as the program chair.
More info at https://hdms19.athenarc.gr/.
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