
 

 

 

 

 

 

 

 

Α.Π.: 3459  

                                                 Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016         

    

 

Σεμινάριο: “CYBER RISKS MANAGEMENT” 
 
 

Στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι 

επιχειρήσεις έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των 

κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί μεγάλη 

πρόκληση για τις επιχειρήσεις σήμερα. Η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για την 

ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για 

τους πελάτες, καθώς η αρνητική δημοσιότητα γύρω από μια διαρροή δεδομένων λόγω παραβίασης των 

κανόνων ασφαλείας και η μη σωστή διαχείριση της κατάστασης μπορεί να καταστρέψει την εταιρική 

φήμη. 

Το ΕΙΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και των επιχειρήσεων 

αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον και την αυξημένη συμμετοχή που είχαν τα δύο προηγούμενα 

προγράμματα, πραγματοποιεί ξανά το σεμινάριο “Cyber Risks Management” με δύο από τους πλέον 

εξειδικευμένους και καταρτισμένους στο θέμα αυτό εισηγητές, αφού είναι σαφές ότι η κατάρτιση και η 

εκπαίδευση στο θέμα αυτό των εταιρικών στελεχών είναι πλέον απαραίτητη. 

 

Οι εξειδικευμένοι στο σύγχρονο αυτό θέμα Εισηγητές του σεμιναρίου είναι ο κ. Κώστας Παπαδάτος, 

Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter & Business Development Director στην εταιρεία Adacom και ο κ. 

Νίκος Γεωργόπουλος, πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk Manager (CyRM) & Cyber Risks Advisor 

στην Cromar Insurance Brokers, Lloyd’s Coverholder. 

 

Το Σεμινάριο είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 

διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Πέμπτη 1 

Δεκεμβρίου 2016, 16:30– 20:45. 

 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι: 

η ενημέρωση και η παροχή εξειδικευμένης επιμόρφωσης αναφορικά με το Cyber Risks Management, η 

παρουσίαση των κινδύνων που απειλούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις, οι δυνατότητες διαχείρισής τους 

και η χρήση της ασφάλισης ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου. Σκοπός επίσης του σεμιναρίου είναι να 

παρουσιάσει μία συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης δεδομένων, 

επιτρέποντας τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αυξανόμενη 

ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και 

να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική τους φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των 

δεδομένων αυτών. 

 
 

Το Σεμινάριο απευθύνεται: 

σε στελέχη εταιριών και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις 

τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση διαδικτυακών κινδύνων και να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις 

τους. 
 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016. 
 

 

  Θεματολογία Σεμιναρίου: 
 

 Διαδικτυακοί Κίνδυνοι 

 Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων 

 Cyber Insurance 

 Τι είναι, τι προσφέρει, διεθνείς τάσεις  

 Η χρήση της ασφάλισης Cyber Insurance στη διαχείριση των 

κινδύνων.  

 



 

 

 
Σύντομα Βιογραφικά Εισηγητών 
 

Ο Κώστας Παπαδάτος είναι Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter και Business Development Director στην 
εταιρεία Adacom. Ήταν ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ENCODE και έχει επίσης εργασθεί ως ανεξάρτητος 

Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών, στο Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas, στη Space Hellas καθώς και  στο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου στην ασφάλεια πληροφοριών από το University of London (MSc in Information Security, 
Royal Holloway College).  
 
Η επαγγελματική του εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών πλησιάζει τα είκοσι χρόνια. Στο διάστημα 
αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα 

ασφάλειας πληροφοριών και έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες συμβούλων και διεθνείς χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς.  Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησής του με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει 
πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κινδύνου, Στρατηγικού Σχεδιασμού Ασφάλειας, Σχεδιασμού Πλάνων Αντιμετώπισης 
Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών 

Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς.  
 

 
Ο Νίκος Γεωργόπουλος είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και πτυχίου Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Διαθέτει 21 έτη εργασιακής εμπειρίας στο χρηματοοικονομικό τομέα (XIOSBANK, Alpha 
Trust, Generali Hellas) στους τομείς Marketing, Πωλήσεων και Εναλλακτικών Δικτύων. 

 
Eίναι μέλος του International Association of Privacy Professionals, εξειδικευμένος σύμβουλος στην παροχή 
ασφαλιστικών λύσεων Cyber Insurance & Data Breach Management και πιστοποιημένος Cyber Insurance Risk 
Manager (CyRM).  
Είναι δημιουργός του “Cyber Risks Advisors” (Linkedin Group), του www.privacyrisksadvisors.com και του 
www.cyberinsurancegreece.com. 

 

 

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο: 
 

 60€ για τα μέλη του ΕΙΑΣ   

 70€ για τα μη μέλη του ΕΙΑΣ 
 

Για τις Εταιρίες που θα έχουν πολλαπλή συμμετοχή (τρία ή περισσότερα 

άτομα) σε αυτό το Σεμινάριο, το κόστος διαμορφώνονται σε 50€ για τις 

εταιρίες-μέλη του ΕΙΑΣ και σε 60€ για τις εταιρίες-μη μέλη του ΕΙΑΣ.  
 

ις   

 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

ΕΙΑΣ (T: 210 9219660 & 210 9219684, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr & eias@ath.forthnet.gr). 
 

 
 

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΙΑΣ έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης με θεματολογία κατ’ 

επιλογήν για τα στελέχη διαφόρων εταιριών και ενδοεπιχειρησιακά. Το ΕΙΑΣ μπορεί να προσαρμόσει 

τα εκπαιδευτικά του προγράμματα στο επίπεδο των γνώσεων, ιδιαιτεροτήτων και συγκεκριμένων 

αναγκών για εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού δυναμικού  κάθε επιχείρησης. 
 

 
 

Παρακαλούμε να δώσετε την κατά την κρίση σας αναγκαία δημοσιότητα στην εγκύκλιο αυτή. 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

Δρ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου 

Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Σ. 
 
 
Συνημμένα:  Αίτηση Συμμετοχής 

http://www.privacyrisksadvisors.com/
http://www.cyberinsurancegreece.com/
mailto:eiasinfo@eias.gr


 
 

 
 
 

 
Προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών 
Λ. Συγγρού 106, 117 41 ΑΘΗΝΑ 
T: 210 9219660  F: 210 9219917 
E-mail:  eiasinfo@eias.gr 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Σεμινάριο «CYBER RISKS MANAGEMENT», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 

Δεκεμβρίου 2016, από την Εταιρία μας θα μετάσχουν οι ακόλουθοι: 
 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ-
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.: ΕΜAIL: 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 
Όροι συμμετοχής & πληρωμής: 
 

 Η συμμετοχή στα Προγράμματα/Σεμινάρια του Ε.Ι.Α.Σ. κατοχυρώνεται με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής και 
του ποσού των διδάκτρων στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του ΕΙΑΣ. 
Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει είτε στα γραφεία του ΕΙΑΣ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα (με επιβάρυνση 2% των 
τραπεζικών εξόδων) είτε με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του EIAΣ:  
 
ALPHA BANK: 114-00-2786006633                  EΘΝΙΚΗ: 142/48003627       
IBAN: GR8101401490114002786006633               IBAN: GR6501101420000014248003627  
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5032013025-298                             EUROBANK: 0026.0141.47.0200566956      
IBAN: GR6801720320005032013025298               IBAN: GR4002601410000470200566956          
 
 Αντίγραφο του καταθετηρίου παρακαλούμε να σταλεί είτε ηλεκτρονικά με mail στο eiasinfo@eias.gr είτε με fax στον αριθμό 210 
9219917.  Είναι απαραίτητο να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο σας ή την εταιρία σας καθώς και τον τίτλο του σεμιναρίου στην 
κατάθεση.  
 
Επιστροφή διδάκτρων/Πολιτική ακύρωσης: 
 

Δίδακτρα επιστρέφονται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 Εφόσον γίνει γραπτή ενημέρωση στο ΕΙΑΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου. Δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να γίνει είτε αντικατάσταση του συμμετέχοντα είτε να μεταφερθεί το ποσό της συμμετοχής σε μελλοντικό 
Σεμινάριο του ΕΙΑΣ.   
 Σε περίπτωση ακύρωσης του Σεμιναρίου από τον διοργανωτή (ΕΙΑΣ). 
Δίδακτρα δεν επιστρέφονται στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ακυρώσει τη συμμετοχή του τις τελευταίες πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη του Σεμιναρίου ή εάν για οποιαδήποτε λόγο δεν προσέλθει στο Σεμινάριο χωρίς 
προειδοποίηση. 
 
*   Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία όπου επιθυμείτε να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό 
(Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Ατομικά στοιχεία για Φυσικά Πρόσωπα ή της Εταιρίας σας).   

 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ή ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     

ΑΦΜ:          ΔΟΥ: 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:                                                                                       ΠΟΛΗ:                                                                   Τ.Κ.: 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                                                               FAX:                                              ΕΜAIL: 

  
 

ΕΤΑΙΡΙΑ:________________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ________________     ΣΦΡΑΓΙΔΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ: __________________________ 

 
 
 

mailto:eiasinfo@eias.gr
mailto:eiasinfo@eias.gr



