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Λευκωσία 1/9/2021 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 

ΑΠΟ:  Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο Διεθνές Γεγονός Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας BEYOND 4.0. 

 

H Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση Δήμων Κύπρου (ΕΔΚ), μας  

πληροφορούν ότι συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με την ΔΕΘ-Helexpo, το Διεθνές  

Γεγονός Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0. που θα πραγματοποιηθεί το 

διάστημα 14-16 Οκτωβρίου 2021, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο  

Θεσσαλονίκης. 

 

Το συγκεκριμένο γεγονός φιλοδοξεί να καταστήσει τη Θεσσαλονίκη Τεχνολογικό 

Κόμβο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης ο οποίος θα εκπαιδεύει και θα 

ενθαρρύνει την καλλιέργεια νέων ταλέντων και τρόπων σκέψης. 

 

Το κύριο θέμα της εκδήλωσης Beyond 4.0. θα είναι «Το μέλλον της Τεχνητής 

Νοημοσύνης (ΤΜ)».  Το θέμα θα αναπτυχθεί σε ένα τεχνολογικό γεγονός υψηλού 

επιπέδου με κεντρικούς ομιλητές, συνέδρια, εργαστήρια οργανωμένα από νεοσύστατες 

και μεγάλες εταιρείες, παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και  συναντήσεις 

για το μέλλον της ΤΝ.  Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν: 

• TN & Οικονομία 

• ΤΝ & Επιχειρήσεις 

• ΤΝ & Εκπαίδευση 

• ΤΝ & Υγεία 

• ΤΝ & Κυβερνοασφάλεια 

• ΤΝ & Τηλεπικοινωνίες και πολλά άλλα 

 

Η έκθεση φέτος θα δώσει έμφαση στις «Έξυπνες Πόλεις» και θα περιλαμβάνει ένα 

χώρο που θα στηθεί ένα «Έξυπνο Χωριό», το οποίο θα ετοιμαστεί μετά από 

συνεργασία μεταξύ της ΚΕΔΕ, ιδιωτικών επιχειρήσεων, start-ups και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων. 

 

Αυτό το συνέδριο είναι ανοιχτό στους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των κλάδων 

της αγοράς, καθώς η τεχνολογία, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες καθορίζουν τις 

εργασίες και τα αποτελέσματα κάθε τομέα μιας εταιρείας. 
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Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προνομιακούς 

χώρους σε πολύ κεντρικά σημεία της Έκθεσης.  Στόχος είναι η παροχή στους εκθέτες 

της καλύτερης δυνατής προβολής και το χτίσιμο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μαζί 

τους. 

 

Θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  στην επίσημη ιστοσελίδα του BEYOND 

4.0.   

https://www.be4ond-expo.gr/ 

 

Οδηγίες εγγραφής: 

https://www.be4ond-expo.gr/exhibitors/exhibitors-area/ 

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Λειτουργό της 

Πληροφορικής Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Άγγελο Θρασυβούλου στο τηλ. 22445235, 

email. thrasyv@ucm.org.cy και στο φάξ. 22677230. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

Χρίστος Πετσίδης 

Διευθυντής 

Υπηρεσιών και Εμπορίου 
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