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«Τεχνητή νοημοσύνη, το παράδειγμα του Ισραήλ» 
 
 
Επιχειρηματικό γεύμα με θέμα "Israel's leading Artificial Intelligence Powerhouse - an 
example to follow" διοργάνωσε ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ισραήλ, σε 
συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την 
υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Κύπρο, στις 19 Ιανουαρίου 2023 στο Royal 
Hall.  
 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο κος Τομ Νταν, Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ, ο 
οποίος ανέπτυξε τη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη που ακολουθεί το Ισραήλ, 
τονίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει και γιατί οι χώρες πρέπει να ακολουθήσουν 
παρόμοιες πρακτικές, αλλά και τις απειλές που ενέχει για την ασφάλεια, τη δημοκρατία 
και τις επιχειρήσεις. 
 
Την εκδήλωση προσφώνησε ο πρόεδρος του Κυπρο – Ισραηλίτικου Συνδέσμου κ. 
Χριστάκης Παπαβασιλείου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Μάριος Τσιακκής και ο 
Πρέσβης του Ισραήλ, κ. Oren Anolik.  
 
Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ επεσήμανε τις εξαιρετικές σχέσεις και συνεργασία που 
έχουν οι δύο χώρες τα τελευταία χρόνια, ενώ αναφορά έγινε και στην πρόσφατη 
επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ μαζί με τον επιχειρηματικό 
σύνδεσμο στο Ισραήλ με πέραν των 200 συμμετεχόντων.  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους 
περισσότερα από 120 άτομα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον κ. Tom Dan με 
θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και το παράδειγμα του Ισραήλ, ενώ οι συμμετέχοντες με 
το πέρας της εκδήλωσης είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις, να συνομιλήσουν 
και να ανταλλάξουν απόψεις με τον ομιλητή. 
 
Το παρών τους στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λεμεσού, μέλη 
του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ισραήλ και μεγάλος αριθμός Κυπρίων και 
ξένων επιχειρηματιών.  
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