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Εκδήλωση για την έναρξη του μήνα Κυβερνοασφάλειας, Άγιος Φραγκίσκος, 1 Οκτωβρίου 2018 

         
 
   Την 1 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την έναρξη του μήνα 
Κυβερνοασφάλειας (National Cyber Security Awareness Month) στις ΗΠΑ, την οποία 
παρακολούθησαν τα μέλη της ομάδας EuropeSV (στελέχη Προξενείων των κρατών-μελών της ΕΕ στην 
Silicon Valley, τοπικών γραφείων ευρωπαϊκών φορέων Trade & Invest, καθώς και ευρωπαϊκών 
φορέων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, incubators, accelerators κλπ). Η εκδήλωση έλαβε χώρα 
υπό τον συντονισμό του ευρωπαϊκού φορέα στήριξης της καινοτομίας, EIT Digital (www.eitdigital.eu).  
 
 Ο μήνας Κυβερνοασφάλειας θεσπίστηκε πριν από 15 έτη στις ΗΠΑ προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τις απειλές στον κυβερνοχώρο και να προωθήσει την 
ψηφιακή ασφάλεια, μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον εξής σύνδεσμο: 
https://www.dhs.gov/national-cyber-security-awareness-month 

Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφέρειας και πόλεων της πολιτείας 
της Καλιφόρνια που συμμετείχαν στην ως άνω εκδήλωση, αναφέρθηκαν στις δράσεις που έχουν 
αναλάβει προκειμένου να θωρακίσουν τους οργανισμούς τους έναντι ψηφιακών επιθέσεων. Κοινή 
διαπίστωση όλων ήταν η ανάγκη εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών 
συστημάτων, καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί πολύ συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις τον 
«αδύναμο κρίκο» (π.χ. άνοιγμα ύποπτων emails από απροσεξία). Άρθρο σχετικό με την εν λόγω 
εκδήλωση είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο: 
https://smartup.life/security-in-numbers-europe-leads-cybersecurity-awareness/ 
   

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης ενημέρωσαν επίσης για την δυνατότητα εγγραφής 
ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα σπουδών σε θέματα κυβερνοασφάλειας, “Cybersecurity 360 for 
executives” (συνεργασία του EIT Digital με το Πανεπιστήμιο Berkeley), το οποίο απευθύνεται σε 
στελέχη επιχειρήσεων και κρατικών/ιδιωτικών οργανισμών. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στον εξής σύνδεσμο: 
https://eitdigitalx.eu/cybersecurity360/  
 
 Στον Άγιο Φραγκίσκο πραγματοποιείται κάθε χρόνο το σημαντικότερο σε διεθνές επίπεδο 
συνέδριο κυβερνοασφάλειας RSA (www.rsaconference.com). Η επόμενη διοργάνωση θα λάβει χώρα 
από 4 έως 8 Μαρτίου 2019.  
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