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           11/02/21 
 
Προς: Όλα τα Μέλη  
 
Απο: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 
 
Θέμα: Διαδικτυακή Συζήτηση 5G και Κυβερνοασφάλεια: Μύθοι και Πραγματικότητες 
 
 
Αγαπητά μέλη, 
 
Σας πληροφορούμε ότι στις 23/02/21 το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με την Top Kinisis 
διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση με θέμα το 5G και την Κυβερνοασφάλεια.  
 
Η συζήτηση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις που αφορούν στην 
χρήση του 5G, στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, στην εξέλιξη νέων ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και εφαρμογών όπως είναι το Internet of Things, στα οφέλη που θα 
αποκομίσει η κοινωνία και η οικονομία, αλλά και κατά πόσο επηρεάζεται η υγεία του 
κοινού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

https://www.cyprusconferences.com/5g/ 

 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή πατώντας ΕΔΩ.  
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  
 
 

Με εκτίμηση,   

 

 

Πόλυς Περατικός 

Ανώτερος Λειτουργός   

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://www.cyprusconferences.com/5g/
https://zoom.us/webinar/register/WN_K622SDyiQnuaXdJAZ1apKw


ΤΟ ΚΕΒΕ ΚΑΙ Η TOP KINISIS TRAVEL 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5G και Κυβερνοασφάλεια: 
Μύθοι και Πραγματικότητες
Ημ/νία: Τρίτη 23 Φεβ. 2021  Ώρα: 16.00 – 17.30 Γλώσσα: Ελληνικά

Ομιλητές:

Χορηγός: Υπό την αιγίδα:

Η συμμετοχή 
είναι δωρεάν

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Πρόεδρος Κινήματος 
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Από τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 2021, μια νέα εποχή ξεκινά για την 
Κύπρο αφού εισήλθε στην εποχή της 5ης γενιάς δικτύων (5G) κινητής 
τηλεφωνίας και αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητα των 
πολιτών. Το 5G υπόσχεται να μεταμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των 
υφιστάμενων δικτύων και να οδηγήσει την Κύπρο στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγείρει ποικίλους 
προβληματισμούς για τις επιπτώσεις του 5G στην ατομική ελευθερία αλλά και 
σε τυσε τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Εν αναμονή των νέων δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της 
κυβερνοασφάλειας, η συζήτηση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για τις 
εξελίξεις που αφορούν στην χρήση του 5G, στην ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου, στην εξέλιξη νέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμογών 
όπως είναι το Internet of Things, στα οφέλη που θα αποκομίσει η κοινωνία και 
η οικονομία αλλά και κατά πόσο επηρεάζεται η υγεία του κοινού.

Κοινό: 
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με ελεύθερη συμμετοχή και 
απευθύνεται σε Θεσμικούς Φορείς, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ερευνητικά 
Κέντρα, Αρμόδιες Κυβερνητικές και Ρυθμιστικές Υπηρεσίες, Ομοσπονδίες, 
Επιμελητήρια, Επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το κοινό θα μπορεί να θέσει τα ερωτήματα 
του μέσω chat.

Κυριάκος Κόκκινος
Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής 

Γιώργος Μιχαηλίδης
Επίτροπος Επικοινωνιών,
Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Πέτρος Χαραλάμπους
Διευθυντής Μάρκετινγκ 
Καταναλωτικής Αγοράς, CYTA 

Φίλιππος Σώσειλος
Συνέταιρος Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών PwC Κύπρου 

Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης 
Πρόεδρος ΚΕΒΕ

Ντίνος Κάκκουρας
Διευθύνων Σύμβουλος,
Top Kinisis Travel

Συντονιστής:

Τη συζήτηση θα χαιρετήσουν: 

Για να δηλώσετε συμμετοχή 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων 
του Top Kinisis μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά:

     22713780  |        synedrio@topkinisis.com

κάντε κλικ εδώ
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