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Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020

θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο
7th Information Security Conference.
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Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
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Το συνέδριο θα

αρχίσει στις

Και θα τελειώσει στις
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Στον σημερινό κόσμο της ψηφιακής 
τεχνολογίας, έχουν σημειωθεί πολλά 
επιτεύγματα. Όμως, εκτός από αυτά 
γίνονται καθημερινά επιθέσεις από 
χάκερς. Αυτές οι επιθέσεις λέγονται 

κυβερνο – επιθέσεις.
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Έτσι, προκύπτει θέμα ψηφιακής ασφάλειας.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν στελέχη 
επιχειρήσεων, ειδικοί σε ζητήματα ψηφιακής 

ασφάλειας και ακαδημαϊκοί.

Αυτοί θα πουν την γνώμη τους και θα 
προτείνουν πρακτικές και στρατηγικές για να 

υπάρχει ψηφιακή ασφάλεια.
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Ένα συνέδριο μπορεί να έχει πολύ κόσμο.

Αν θέλω να χαλαρώσω, προσπαθώ να βρω ένα μέρος 

με λιγότερο κόσμο. Είναι εντάξει.

Δεν υπάρχει πρόβλημα.
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Σε ένα συνέδριο προσκαλούνται οι ομιλητές. 
Αυτοί εκφράζουν την άποψή τους για το θέμα 

του συνεδρίου.

Οι ομιλητές αυτού του συνεδρίου αναφέρονται 
αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eits.gr/#speakers
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Σε κάθε συνέδριο υπάρχει ο χώρος όπου 
γίνονται οι εγγραφές των συμμετεχόντων.

Εκεί, πραγματοποιώ την εγγραφή μου.
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Προσπαθώ να χαμογελώ και να απαντώ 
με ευγενικό τρόπο σε αυτά που με ρωτούν. 
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Σε κάθε συνέδριο υπάρχει χώρος που
πραγματοποιούνται οι ομιλίες. 

Εκεί πάνε οι συμμετέχοντες.

Εκεί, πηγαίνω και εγώ.
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Βρίσκω θέση να κάτσω.

Σε περίπτωση που με ενοχλεί η ένταση 

του ήχου ή τα δυνατά φώτα, πηγαίνω να κάτσω 
στις θέσεις που βρίσκονται πίσω.

Έχουν πάνω τους ειδικά αυτοκόλλητα που 
γράφουν «Αισθητηριακά Φιλικές Θέσεις» .
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Μπορεί να μου ζητήσουν κάποιοι ακροατές 
να καθίσουν στις θέσεις δίπλα μου.

Σηκώνομαι για να τους κάνω χώρο να 
περάσουν.

Προσπαθώ να μιλώ με ευγενικό τρόπο 

και να χαμογελώ.
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Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας,

στο συνέδριο αυτό ακολουθεί συζήτηση.

Οι ακροατές  θέτουν ερωτήσεις ( 1 έως 2 
ερωτήσεις ο κάθε ακροατής) και οι ομιλητές 

απαντούν και συζητούν για αυτές.
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Σε κάθε συνέδριο γίνονται διαλλείματα. Οι ώρες 
των διαλλειμάτων αναφέρονται στο πρόγραμμα

του συνεδρίου.

Στο διάλειμμα, μπορώ να πάω στον μπουφέ

για να πάρω καφέ και κεράσματα. 
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Στο διάλειμμα, μπορώ να μιλήσω

στους ομιλητές των οποίων μου αρέσουν

οι εισηγήσεις.

Τους πλησιάζω, λέω το όνομά μου 

και κάνω χειραψία. 

Τους εξηγώ τι μου αρέσει στην ομιλία τους .
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Παρακάτω είναι η κάτοψη του χώρου.

Θα με βοηθήσει να εντοπίσω την είσοδο, 

την έξοδο, τον χώρο εγγραφών, 

το αμφιθέατρο, το κυλικείο, την τουαλέτα

και το φουαγιέ.
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Την κάτοψη μπορώ να την μελετήσω σε μεγάλο 
μέγεθος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.eef.edu.gr/media/3162/amfithe-
atro-peristy-lio-diastaseis2018.pdf
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Αν κουραστώ, μπορώ να φύγω.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα 

με αυτό.
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