
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ και 

η Εταιρία Συμβούλων NISOS ADVISORS σας προσκαλούν στη διαδικτυακή 

ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με θέμα:

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, ώρα 15:00 – 17:00

«Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων –
Επικοινωνιών στον τομέα των Επιχειρήσεων»

μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Περιγραφή: Η Κυβερνο-ασφάλεια στο επιχειρηματικό περιβάλλον, Ο ανθρώπινος παράγοντας στο
πλέγμα της Κυβερνο-ασφάλειας, Ασφάλεια στον τομέα των Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Σεμιναρίου: Κατά την ημερίδα, θα αναπτυχθούν θέματα όπως η σημασία της
Κυβερνο-ασφάλειας στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, η εξέταση του ρόλου του ανθρώπου σε
θέματα Κυβερνο-ασφάλειας και θα γίνει παρουσίαση / λεπτομερής ανάλυση της έννοιας της
ολιστικής ασφάλειας στον τομέα των Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν:
• Η ανάγκη διασφάλισης των προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων.
• Η προστασία από το αυξανόμενο αυτή την εποχή Κυβερνο-έγκλημα (Cybercrime) και η

σωστή – υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από τα θέματα ασφαλείας στον τομέα των
Επιχειρήσεων.

• Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και υποστήριξη των Επιχειρήσεων, η αύξηση των μέτρων
σχετικά με την Κυβερνο-ασφάλεια και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του Κυβερνο-
εγκλήματος.

Τα οφέλη από την ημερίδα, είναι αφενός η ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα φαινόμενα, η
συνειδητοποίηση των πιθανών κινδύνων και αφετέρου η κατανόηση του ρόλου του καθενός σε
συνδυασμό με την απόκτηση βασικής πληροφόρησης σχετικά με την κυβερνο-ασφάλεια (Cyber
Security). Το σημαντικότερο στοιχείο από την ημερίδα είναι η δημιουργία και η καλλιέργεια της
λεγόμενης «κουλτούρας ασφαλείας» σε όλους τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο απευθύνεται: Στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων τα οποία χειρίζονται
πληροφοριακά συστήματα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 25/5/2021

https://forms.gle/kqf9FjcZLEanMAc66


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, ώρα 15.00 – 17.00 

Εισηγητές: Nisos Advisors

Συντονισμός: 
Στέλλα Βαϊνά, Υπεύθυνη ΕΕΝ/ΣΒΘΣΕ

Χαιρετισμός: 
Αριστομένης  Εφραιμίδης, Γεν. Γραμματέας ΔΣ ΣΒΘΣΕ

Εισαγωγή: Καλωσόρισμα - παρουσίαση των θεμάτων της ημερίδας

15.05-15.35 1o Μέρος: Η κυβερνο-ασφάλεια στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Ενότητα 1: Τάσεις – Περιστατικά Κυβερνο-ασφάλειας

Ενότητα 2: Νομικά – Κανονιστικά Πλαίσια:

• Ασφάλεια Συστημάτων Δικτύου και Πληροφοριών

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

15.35-16.00 2o Μέρος: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο πλέγμα της Κυβερνο-ασφάλειας

Ενότητα 1: Είναι οι εργαζόμενοι ο πιο αδύναμος κρίκος στην ασφάλεια των επιχειρήσεων;

Παραδείγματα περιστατικών ασφαλείας

Ενότητα 2: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter κ.λπ.). Απειλές για τους

εργαζόμενους και την επιχείρηση

16.00-16.30 3o Μέρος: Ασφάλεια στον τομέα των Επιχειρήσεων

Ενότητα 1: Μέτρα προστασίας – αντιμετώπισης

• Επιχειρηματική συνέχεια

• Βιομηχανικό περιβάλλον – κρίσιμες υποδομές

• Επιχειρηματικά - προσωπικά δεδομένα

• Βιομηχανικά συστήματα, φορητές συσκευές, τηλε-εργασία, ταξίδια κλπ.

Ενότητα 2: Ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας 

16.30-17.00 4o Μέρος: Ερωτήσεις - Συζήτηση

Με την υποστήριξη


