ΠΗΡΕΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2014
ΠΡΟΣ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους
ΑΠΟ:
Γενικό Γραμματέα
ΘΕΜΑ: EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ–ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ
Λευκωσία Πέμπτη 20/03/2014 16:00-18:30 (1ος Όροφος Μέγαρο ΚΕΒΕ)
Κύριοι,
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει σεμινάριο με
θέμα:
«EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ–ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ»
Ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους μιας επιχείρησης, μαζί με το κεφάλαιο και το ανθρώπινο δυναμικό, είναι οι
πληροφορίες που έχει και οι οποίες βρίσκονται σε ηλεκτρονικά αρχεία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο τοπικό δίκτυο
της επιχείρησης.
Η ασφάλεια των πληροφοριών μιας επιχείρησης εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις ορθές διαδικασίες και τον ορθό
τρόπο σκέψης του προσωπικού, παρά στην τυφλή υπακοή και εξάρτηση από κανόνες και λογισμικά ή άλλα εργαλεία.
Η απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών από τα αρχεία μιας επιχείρηση εκτός από το οικονομικό κόστος πολύ πιθανόν να
σημαίνει και απώλεια του καλού ονόματος της επιχείρησης και να έχει και νομικές συνέπειες. Ο βασικός σκοπός του
σεμιναρίου είναι ακριβώς να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και να συζητηθούν
τρόποι αποφυγής τους.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν αφορούν:
-

Απειλές και Ευπάθειες (Threats & Vulnerabilities)
Διαδικασία Διαχείρισης Απειλών (Recognise/Understand/Act Process)
Κοινωνική Μηχανική – Ψυχολογική Χειραγώγηση (Social Engineering)
Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Emails)
Αποδεκτές Πολιτικές Ασφάλειας (User Acceptable Policies)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμημάτων και γενικά σ’ όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση
σε ευαίσθητες πληροφορίες μιας επιχείρησης.
Το σεμινάριο θα παρουσιάσει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας κύριος Άντρος Καραγιάννης ο οποίος διαθέτει πολυετή πείρα στα
θέματα πληροφορικής.
ο

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/03/2014 από τις 16:00-18:30 στον 1 Όροφο του Μεγάρου του ΚΕΒΕ. Το
ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο είναι €30 συν
€5.70 Φ.Π.Α. Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες
παρακαλούνται να αποστείλουν μαζί με τη Δήλωση
Συμμετοχής τους και μια επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ για
το ποσό των €35.70.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν
την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής και να την
αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 &
Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Φαξ. 22668630
e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy το αργότερο μέχρι την
Τρίτη 18 Μαρτίου 2014.

Σημειώστε ότι αν επιθυμείτε οποιανδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το σεμινάριο, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με
τον Υπεύθυνο του προγράμματος κύριο Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό ΚΕΒΕ Τηλ. 22889840.
Με εκτίμηση,
Χρίστος Ταντελές
Ανώτερος Λειτουργός
Για Γενικό Γραμματέα.
/ΓΒ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. + 357-22668630,
E-mail: chamber@ccci.org.cy

ΠΗΡΕΣ
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στη διάλεξη που διοργανώνει το ΚΕΒΕ με θέμα:
«ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ»
ος
20/03/2014 (1 Όροφος Μέγαρο ΚΕΒΕ) 16:00-18:30

Όνομα Εταιρείας: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλ. …………………………………………………………………….

Φαξ. …………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ταχ. Κιβ. ……………………………………………………………..

Ταχ. Κώδικας ……………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία …………………………………………………….

Υπογραφή ……………………………………………………
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