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1. Σύντομη Περιγραφή “1st Digital Beach Summit”   

To «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Πρέβεζας στις 3-4 

Σεπτεμβρίου 2021, αποτελεί ένα καινοτόμο συνέδριο που διοργανώνεται για πρώτη φορά 

πανευρωπαϊκά, μέσα στο φυσικό στοιχείο και σε εξωτερικό περιβάλλον (σε δημοτική παραλιακή 

έκταση οργανωμένης παραλίας ενός eco-friendly camping) και το οποίο θα αποτελέσει τη 

δημόσια πλατφόρμα διαλόγου με επίκεντρο τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή μέσα σε ένα 

πράσινο περιβάλλον.  

Στην περιοχή αναμένονται ειδικοί επιστήμονες, επαγγελματίες του κλάδου, προσωπικότητες 

κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και φορέων καθώς και 

των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και κυρίως οι φίλοι και οι φίλες της ψηφιακής τεχνολογίας 

κάθε ηλικίας και γνωστικού επιπέδου για την παρουσίαση της ψηφιακής μετάβασης τόσο στο 

δημόσιο όσο και στην αγορά. 

To «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» διοργανώνεται ως ο ιδανικός και δυναμικός συνδυασμός 

του SMART και του GREEN, με ξεχωριστή προοπτική τουριστικής προβολής τόσο της περιοχής 

μας, όσο και της Ελλάδας στο εξωτερικό, χάριν της μοναδικότητας του κάδρου του 

περιβάλλοντος που θα διεξαχθεί, δίπλα στο γαλαζοπράσινο του Ιονίου και το πράσινο του 

παράκτιου αισθητικού δάσους, της πανευρωπαϊκά διακεκριμένης από το 2020 και πλέον 

ξακουστής μεγαλύτερης παραλίας αμμουδιάς της Ευρώπης του Δήμου Πρέβεζας στα διεθνή 

ΜΜΕ το Μονολίθι. 

Υψηλοί προσκεκλημένοι και ομιλητές από την Ελλάδα, την Ευρώπη και το εξωτερικό, καθώς και 

σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες του κόσμου της νέας εποχής της ψηφιακής 

μετάβασης στην 4η βιομηχανική επανάσταση, θα δώσουν το παρόν με κάθε τρόπο στις 

σημαντικές θεματικές ενότητες των συνεδριών, στα works shops αλλά και με παρεμβάσεις και 

χαιρετισμούς, στην πρώτη του DIGITAL BEACH SUMMIT. Το εν λόγω πρώτο συνέδριο θα 

αποδώσει και αποτελέσει ένα μοναδικό summit ως προς το concept του αλλά και το ξεχωριστού 

κάλλους  φυσικό περιβάλλον που θα λάβει χώρα, συνθέτουν με τη δυναμική της θεματικής τις 

προϋποθέσεις της διοργάνωσης ενός σημαντικού γεγονότος που θα δημιουργήσει την 

απαιτούμενη παρακαταθήκη και έχει την προοπτική να αποτελέσει ένα επιτυχημένο θεσμό σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

2. Ιστορικό ανάπτυξης 2020- 2021  

Η Δημοτική Αρχή είχε σχεδιάσει και αναπτύξει από το 2020 την αρχική πρόταση του project 

ενός καινοτόμου ψηφιακού συνεδρίου στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, για το οποίο και είχε 

εξασφαλίσει τις αρχικές απαιτούμενες αιγίδες και συνεργασίες από τα αρμόδια Υπουργεία και 

Φορείς. Δυστυχώς όμως λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας και της μη τότε ύπαρξης 

εμβολίων και του προγράμματος εμβολιασμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ καθώς και των ζωνών ασφαλείας 



 

COVID FREE από εμβολιασμένους και νοσήσαντες  και σε συνεννόηση με τους κεντρικούς 

φορείς, κρίθηκε ως απαραίτητη η αναβολή της διαδικασίας διοργάνωσης και υλοποίησής του για 

το 2021 όπως και γίνεται πράξη. Άλλωστε την παρούσα περίοδο δεν υπάρχει η σκεπτική της 

αναβολής εκθέσεων και συνεδρίων αλλά η ανάπτυξή τους σε περιβάλλοντα COVID FREE όπως 

ανακοινώθηκε και για τη ΔΕΘ πρόσφατα. 

 

3. SMART & GREEN: Η Πράσινη και η Ψηφιακή Μετάβαση οι βασικοί πυλώνες 

του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε, του ΕΛΛΑΔΑ 2.0 και του ΕΣΠΑ 2021-2027 

Ποια είναι όμως στις ημέρες μας η σπουδαιότητα της ψηφιακής μετάβασης αλλά και της 

πράσινης στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην καθημερινότητα και στο 

μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών και ποια δυναμική αυτή προσφέρει σε ένα ανάλογο ως προς 

τη θεματική του καινοτόμο συνέδριο που την προβάλει μέσα από το συνδυασμό των βασικών 

πυλώνων του SMART & GREEN; 

Έχουμε ήδη εισέλθει στη λεγόμενη από τα διεθνή φόρα και τις ευρωπαϊκές επιταγές «ψηφιακή 

δεκαετία» Από τις αρχές του Οκτωβρίου 2020, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την Επιτροπή να 

παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πυξίδα η οποία να καθορίζει τις συγκεκριμένες 

ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030. Κάτι ανάλογο με την εθνική στρατηγική 2020-2030. Η 

ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για πολλές από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν όχι μόνο τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλλά και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο 

ζουν και εργάζονται. Εκμεταλλευόμενη την ώθηση που της έδωσε η πανδημία COVID-19, η ΕΕ 

εργάζεται για να επιταχύνει την τεχνολογική μετάβαση. 

Όλο το πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης στην στρατηγική ανάπτυξη συμβαδίζει και 
«συναναπτύσσεται» με την πράσινη μετάβαση όπου από την ανακοίνωση για μια Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τους πολίτες της από το 2019, 
ανανεώνεται η δέσμευση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των 
προκλήσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον, η οποία αποτελεί καθήκον υψίστης σημασίας 
για τη γενιά μας. Χρόνο με τον χρόνο, η ατμόσφαιρα θερμαίνεται και το κλίμα αλλάζει. Πρόκειται 
για μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη 
και ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική 
ως προς τη χρήση των πόρων, στην οποία ως το 2050 έχουν μηδενιστεί οι καθαρές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου και όπου η οικονομική ανάπτυξη έχει αποσυνδεθεί από τη χρήση των 
πόρων. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της παρούσας 
Επιτροπής για την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σε συνέχεια όλων αυτών, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας «Ελλάδα 2.0» το 
οποίο και κατόπιν από το πράσινο φως από το ECOFIN, προ λίγων ημερών με προκαταβολή 4 
δις € από το συνολικό ποσό των 31 δις € και έγκρισης από τον αρμόδιο Υπουργό για τα πρώτα 
12 έργα ύψους 1,42 δις € όπου κυριαρχεί η ψηφιακή μετάβαση η οποία μαζί με την πράσινη 
μετάβαση αποτελούν τους δύο από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες του σχεδίου ξεπερνώντας 
τα 30,5 δις €. 



 

Ανάλογη δυναμική αλλά υψηλή ποσόστωση ως προς το σύνολο του συνολικού ύψους 26,2 δις 
υπάρχει για τους πυλώνες  SMART & GREEN και στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-
2027. 

Ως συνέπεια και αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων και πλαισίων ανάπτυξης μόνο 
επίκαιρο και σημαντικό ως θεματική επιλογή αποτελεί η διοργάνωση του «1st DIGITAL BEACH 
SUMMIT» στο Δήμο Πρέβεζας για τη ψηφιακή μετάβαση σε συνδυασμό μέσα από την 
καινοτομία του της πράσινης μετάβασης αλλά και της τουριστικής προβολής του Δήμου 
Πρέβεζας και της περιοχής μας ευρύτερα. 

 

4. Ανάλυση concept «1st Digital Beach Summit» 

Σε συνέχεια όλων των προαναφερθέντων προτεραιοτήτων και ευρωπαϊκών και εθνικών 

στρατηγικών, το concept του συνεδρίου, αποτελεί τη βέλτιστη συνδυαστική αξιοποίηση του 

φυσικού πλούτου από τη μία της μοναδικής ομορφιάς του παράκτιου αισθητικού δάσους και 

παραλίας μας - με τη διεθνή διάκριση που ο Δήμος Πρέβεζας κατέκτησε από το 2020 για τη 

μεγαλύτερη παραλία ενιαίας αμμουδιάς στην Ευρώπη του Μονολιθίου, ως την ασφαλέστερη 

στην Ευρώπη και πλέον στις ασφαλέστερες παγκοσμίως ως προς τον COVID 19 - και από την 

άλλη για την υλοποίηση της καινοτόμου ιδέας της ανάπτυξης ενός παραλιακού σε ανοικτό χώρο 

διεθνούς συνεδρίου για τη ψηφιακή μετάβαση σε κάθε επίπεδο, αλλά και με προτεραιότητα ως 

προς την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή με την ονομασία  «1st DIGITAL BEACH 

SUMMIT» Preveza 2021, δηλαδή πρώτο παραλιακό ψηφιακό συνέδριο στην Ευρώπη. Από το 

2020 που είχαμε παρουσιάσει και προτείνει το εν λόγω concept, το οποίο βασίζεται στους 

κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής και εθνικής ανάπτυξης και μετάβασης η ανταπόκριση από 

τους φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν άκρως θετική 

και άμεση.  

Σήμερα το 2021, στην αρχή της εποχής του 5G αλλά και της όλο και πιο έντονης θετικά αλλά και 

ποσοτικά εισόδου της ψηφιακής μετάβασης στην καθημερινότητά μας, η οποία επιτεύχθηκε 

αλλά και επιταχύνθηκε σε ρυθμούς ρεκόρ είτε στις δημόσιες είτε στις ιδιωτικές συναλλαγές και 

επαγγελματικές και κοινωνικές δράσεις μας, η έναρξη και η ανάπτυξη ενός ανάλογου συνεδρίου 

γίνεται στο πιο ιδανικό ίσως timing. 

Η ανάπτυξη ενός συνεδρίου πάνω στην οργανωμένη παραλία και μέσα στο αισθητικό δάσος, 

μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι όπου τη θέση των κλειστών αιθουσών θα πάρει η πανέμορφη 

διακεκριμένη και ξακουστή πλέον παραλία, των διαδρόμων ενός περιορισμένου συνεδρίου που 

θα αντικατασταθούν με την παρουσία των συνέδρων στην Πρέβεζα στα μοναδικά σοκάκια με τις 

ξεναγήσεις τους στα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία και τη δυνατότητα να νιώσουν μοναδικές 

εμπειρίες του φυσικού πλούτου μας, των τοπικών μας προϊόντων  και της γαστρονομίας μας και 

των κατασκευασμένων σκηνικών background που θα αντικαταστήσει με αξιώσεις το μοναδικό 

ηλιοβασίλεμα του Ιονίου θα προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες αλλά 

σίγουρα μία μαγική εικόνα σκέτη διαφήμιση για τον τόπο μας αλλά και την Ελλάδα προς το 

εξωτερικό όπως άλλωστε όλοι οι φορείς και συντελεστές συμφώνησαν.   

 



 

5. Τουριστική προβολή συνεργασία με τον ΕΟΤ & αειφόρος τουρισμός 

Η μοναδικότητα της εικόνας που θα αποδώσει το «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» ως συνέδριο 

που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πράσινο και δίπλα στο γαλάζιο του Ιονίου πελάγους με 

φόντο το μοναδικό ηλιοβασίλεμα που προσφέρει η περιοχή καθώς και η καινοτομία της 

αξιοποίησης της ιδέας για εναλλακτικό συνεδριακό τουρισμό σε συνδυασμό με την παρουσίαση 

των ανεξάντλητων προτάσεων απόλαυσης του παζλ για ένα αειφόρο τουρισμό που προσφέρει 

η Πρέβεζα οδήγησαν στη συνεργασία με το ΕΟΤ.    

6. Αιγίδες – Συνεργασίες 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

• ΕΟΤ 

• ΚΕΔΕ 

 

7. Χορηγική υποστήριξη 

Το «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» κυρίως της μοναδικότητας της ιδέας ανάπτυξής του αλλά 

και σε συνέχεια του κύρους των Υπουργείων και φορέων που του απέδωσαν τις αιγίδες τους, 

έχει προκαλέσει το σχετικό αρχικό ενδιαφέρον εταιρειών του κλάδου που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τα έργα τους και τις ψηφιακές υπηρεσίες, λύσεις και 

εφαρμογές τους, διαμέσου του συνεδρίου.  

 

8. Επαγγελματική διοργάνωση από εξειδικευμένους επαγγελματίες 

Η διοργάνωση και μάλιστα μιας καινοτόμου ιδέας ενός συνεδρίου όπως αποτελεί το «1st 

DIGITAL BEACH SUMMIT» σε συνδυασμό με την υψηλή ευθύνη που φέρει ο Δήμος από τις 

αιγίδες κύρους των Υπουργείων και των σημαντικών φορέων απαιτεί την άρτια και 

επαγγελματική διοργάνωση με μεγάλη ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία από επαγγελματίες 

του είδους στη διοργάνωση μεγάλων συνεδρίων. Η απαραίτητη αυτή συνεργασία θα αποφέρει 

το σωστό θεμιτό αποτέλεσμα που θα κεφαλαιοποιήσει στο έπακρο την αρχική ιδέα που αμέσως 

κέρδισε το ενδιαφέρον αλλά και τα θετικά σχόλια τόσο των θεσμικών φορέων όσων και των 

εκπροσώπων της αγοράς του ψηφιακού κόσμου αλλά και των επαγγελματιών της επικοινωνίας. 

Ο Δήμος Πρέβεζας δεν διαθέτει την ανάλογη δυναμική ούτε σε ανθρώπινο δυναμικό ούτε σε 

τεχνογνωσία και εμπειρία και οφείλει να συνεργαστεί με καταξιωμένους πανελλαδικά 

επαγγελματίες του χώρου ώστε να διασφαλίσει την άριστη διοργάνωση προ, κατά καθώς και 

άμεσο διάστημα μετά το πέρας του «1st DIGITAL BEACH SUMMIT». 



 

Βέβαια από το περασμένο έτος ήδη από το γραφείο Δημάρχου έχει οριστεί project manager του 

«1st DIGITAL BEACH SUMMIT». 

9. Agenda – ομιλητές και θεματικές ενότητες 1st Digital Beach Summit 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» θα συμμετάσχουν ομιλητές 

τόσο από αξιωματούχους της Ε.Ε. και κυβερνητικούς και πολιτικούς φορείς όλου του φάσματος, 

εκπρόσωποι κεντρικών οργάνων της Τ.Α.  μαζί με διακεκριμένους επιστήμονες και 

εκπροσώπους ψηφιακών εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο των 

κεντρικών θεματικών ενοτήτων κατά το διήμερο που θα διεξαχθεί.  

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου: 

1. Το 5G στην Ελλάδα – Η Επόμενη ημέρα 

2. Ψηφιακή Διακυβέρνηση στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση  

3. Η νέα εποχή και οι προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες έξυπνες πόλεις - 

Πρακτικές στην ΑΤ 8 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 

4. Οι ψηφιακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τις  

Κοινωνικές Δράσεις 

5. Smart & Green, οι σύμμαχοι της επιτυχίας στο μέλλον 

6. Digitalization, Virtual Learning & Skills Αssessment 

7. Ψηφιακές Εφαρμογές και προώθηση βιώσιμου βιωματικού τουρισμού  

8. Ψηφιακή Υγεία 

      10. Works – shops 

Στο συνέδριο θα διεξαχθούν και εξειδικευμένα works shops ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 

εγγεγραμμένων συνέδρων καθώς και σε τοπικούς επιχειρηματίες τόσο στη θεματική των 

ψηφιακών λύσεων στον τουρισμό, τις ψηφιακές τεχνικές δεξιότητες, τη νέα εποχή του 5G και 

των ψηφιακών εφαρμογών στην υπηρεσία των πολιτών.  

   

  11. 1st Digital Beach Summit /COVID FREE – συμμετοχές 2021 

Το συνέδριο θα αποτελεί ζώνη υψηλού ελέγχου ως προς τον COVID 19 και όλοι οι 

συμμετέχοντες, συντελεστές και σύνεδροι είτε θα έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή θα 

αποτελούν νοσήσαντες ή θα διαθέτουν PCR & Rapid Test 48 ωρών ως προς τις παρούσες 

διατάξεις και θα προσαρμόζεται προς κάθε νέα διάταξη ακόμα και στο να αποτελέσει COVID 

FREE συνέδριο. 



 

      

12. Επικοινωνιακή Στρατηγική  

Εκτός από τους επαγγελματίες της διοργάνωσης το «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» όπως 

είθισται θα πλαισιωθεί από καταξιωμένους πανελλαδικά επαγγελματίες δημοσιογράφους της 

τηλεόρασης και μεγάλων πανελλαδικών ΜΜΕ με ανάλογη εμπειρία σε ανάλογα συνέδρια.  

Κεντρικός χορηγός επικοινωνίας έχει οριστεί το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

καθώς και θα υπάρξει συνεργασία με διεθνή πρακτορεία. 

Στο πλαίσιο της ανάγκης επικοινωνίας του «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» στην περιοχή θα 

τρέξει ειδική καμπάνια ενημέρωσης στα τοπικά ψηφιακά ΜΜΕ radio καθώς και σε επιλεγμένα 

περιφερειακά ως προς το πρόγραμμα την πλατφόρμα εγγραφών και τα ψηφιακά μέσα 

επικοινωνίας του συνεδρίου αλλά και τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια. Το συνέδριο θα 

μεταδίδεται διαδικτυακά online αλλά και θα υπάρξει η αναμετάδοση σε ποιότητα τηλεοπτικής 

εικόνας. 

Στο συνέδριο θα λειτουργήσει και εξειδικευμένο γραφείο τύπου όπου και λόγω του διεθνούς 

χαρακτήρα που θα έχει θα καλύπτει το summit και στα αγγλικά όπως και συνηθίζεται σε 

ανάλογα συνέδρια. 

13. Προσφορά στην τοπική αγορά και κοινωνία  

Η ανάπτυξη του «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» ακόμα και υπό τους περιορισμούς που 

επιβάλει η εποχή μας θα αποτελέσει μία ανερχόμενη δυναμική ανάπτυξης στην τοπική αγορά 

και κοινωνία. Με πάνω από 200 επισκέπτες ομιλητές, εκπροσώπους εταιρειών και χορηγών, 

διοργανωτές και συντελεστές αλλά και συνέδρους από όλη την Ελλάδα, αναμένεται με την 

εξέλιξή του να αποτελεί μία νέα δυναμική στις αρχές του Σεπτεμβρίου τόσο για τις τουριστικές 

όσο και για τις εμπορικές επιχειρήσεις στο Δήμο μας. Ανάλογα καθιερωμένα διεθνή συνέδρια 

ψηφιακής θεματικής ανά τον κόσμο και δίχως την καινοτομία του συνδυασμού του φυσικού 

περιβάλλοντος και της θάλασσας φτάνουν να υποδέχονται πολύ μεγάλους αριθμούς 

επισκεπτών γεγονός που αποτελεί και τον επόμενο στόχο στη μετά COVID 19 εποχή και όπως 

λέμε η αρχή είναι το ήμισυ του παντός! 

      14. Project αναπτυξιακής εξωστρέφειας  

Μία άλλη σπουδαία προοπτική εκτός από την καθιέρωση της Πρέβεζας με το συνέδριο ως 

ετήσιο rendez -vous ψηφιακής μετάβασης στο εθνικό επίπεδο, αποτελεί και η διεθνής 

παρουσίαση και προβολή του τόπου μας, είτε μέσα από την επικοινωνία που θα γίνει από τη 

διοργάνωση του συνεδρίου είτε διαμέσου των εταιρειών ψηφιακών μέσων διαμέσου των δικών 

τους δικτύων ανά τον κόσμο. Αρκεί μία ανάρτηση και μία ανακοίνωση από τη Google, Microsoft, 

Cisco, IBM, Sigfox στα διεθνή τους κοινωνικά δίκτυα και η μαγική εικόνα που θα αποφέρει το 

συνέδριο θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. 

     

 



 

15.   Μελλοντική δυναμική ανάπτυξης εθνικής & διεθνούς εμβέλειας 

Το «1st DIGITAL BEACH SUMMIT» ως απόλυτος συνδυασμός του SMART & GREEN στη 

δεκαετία της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης που μπήκαμε και ιδιαίτερα στη μετά COVID 19 

εποχή, αποτελεί μία ξεχωριστή αφετηρία μιας σπουδαίας δυναμικής προς αξιοποίηση από το 

Δήμο μας με πολλαπλά οφέλη και ιδίως για τους νέους μας. Με την έναρξη του «1st DIGITAL 

BEACH SUMMIT» βάζουμε τα θεμέλια ώστε να αναπτύξουμε ένα διεθνές γεγονός στο Δήμο 

μας για την επόμενη δεκαετία ακόμα και με θεματική εναλλαγή ανά έτος. 


