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Σε Συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Πανελλήνια Ένωση 
Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».
 
Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της δεύτερης BEYOND, έχουν προγραμματιστεί στο 
Περίπτερο 15 σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ,  την Παρασκευή και το Σάββατο, θεματικά πάνελ και 
συζητήσεις για τις Έξυπνες Πόλεις, με τη συμμετοχή περισσότερων από εξήντα ομιλητών. 
Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών τεχνολογίας 
και νεοφυών επιχειρήσεων, θα ανταλλάξουν απόψεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των 
πόλεων και για το πώς αναβαθμίζεται η καθημερινότητα των πολιτών.
Κάποιες από τις ενδιαφέρουσες θεματικές είναι:
 Η ψηφιακή γραφειοκρατία στη διακυβέρνηση με την παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων
 Οι ψηφιακές λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διοικητική αναδιοργάνωση
 Οι εφαρμογές που προάγουν την εξωστρέφεια των Δήμων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως και λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία κατηγορία,   
 εντάσσονται προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, την καλύτερη αξιοποίηση των αρχείων υπηρεσιών και εφαρμογές για τη διαβίωση ηλικιωμένων.

Επιπλέον, το Σάββατο μεταξύ 10:00-15:00, θα διεξαχθεί και το συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης) 
με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στους ΟΤΑ: Καλές πρακτικές & λειτουργικές εφαρμογές».

Θεματικά πάνελ

BEYONDστη

για τις έξυπνες πόλεις

Τέλος στις 30 Σεπτεμβρίου στο Περίπτερο 15 και ώρα 12.00-14.00, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει προγραμματίσει εκδήλωση με τίτλο 

«Η καινοτομία ως πυλώνας ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

και στις 15.00-16.30, εκδήλωση με θέμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας & Κουπόνια Καινοτομίας 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

Τέλος στις 30 Σεπτεμβρίου στο Περίπτερο 15 και ώρα 12.00-14.00, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
έχει προγραμματίσει εκδήλωση με τίτλο 

«Η καινοτομία ως πυλώνας ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» 

και στις 15.00-16.30, εκδήλωση με θέμα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας & Κουπόνια Καινοτομίας 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
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Ιn cooperation with the Central Union of Municipalities of Greece, the Region of Central Macedonia and 
the Panhellenic Association of General Secretaries of Local Government, “Kleisthenis”).

In the framework of the parallel events of the second BEYOND, thematic panels and discussions on 
Smart Cities, with the participation of more than sixty speakers, have been scheduled at Pavilion 15 
on Friday and Saturday in cooperation with the Central Union of Municipalities of Greece. More spe-
cifically, representatives of the state, local government, technology companies and start-ups, will ex-
change ideas on the modernization of the functioning of cities and how to upgrade the citizens’ 
daily life.
Some of the interesting topics are
    Digital bureaucracy in governance with the presentation of specific information
    Digital functions that support administrative reorganization
    Applications that promote the extroversion of Municipalities and the citizens’ service, as well as solutions for smart cities. Indicatively, the final category includes proposals   
for energy upgrading, better use of service records and applications for the elderly.

Finally, on Saturday between 10:00-15:00, the conference of the Panhellenic Association of General Secretaries of Local Governments (Kleisthenis) will take place 
under the title "Digital Transformation in Local Authorities: Good practices & functional applications".
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Finally, on September 30 at Pavilion 15 from 12.00-14.00, the Region of Central Macedonia is organizing the event 

"Innovation as a pillar of development in the Region of Central Macedonia" 

and on 15.00-16.30, 

"Innovation Investment Plans & Innovation Vouchers for the Small 
and Medium Enterprises of the Central Macedonia Region"


