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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Δημιουργώντας την επόμενη μέρα 

Planning the day after  

 

Δευτέρα 13/9/2021 

10:30 – 12:00: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ : Η χρήση νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη Γεωργία. 
Αειφορία,  Γεωργία ακριβείας, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις  

12:30 – 14:00: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ : *Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό προς 
το περιβάλλον (απολιγνιτοποίηση, αιολικά πάρκα, ηλεκτροκίνηση, βιοαέριο) 

14:30 – 16:00: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Στρατηγική, επενδύσεις, κίνητρα και προοπτικές 
 
16:15 – 17:45: ΠΑΙΔΕΙΑ: Η Παιδεία στην Ψηφιακή Εποχή 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST FORUM PANEL 

*16:00 – 17:30: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Τρίτη 14/9/2021 
 
10:30 – 12:00: ΑΝΑΠΤΥΞΗ : Ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης 
της χώρας  

12:30 – 14:00: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : *Σχέση πολίτη-Δημοσίου. Η νέα ψηφιακή εποχή και 
οι προκλήσεις της  

 
14:30 – 16:00: ΥΓΕΙΑ: Υγεία και οι προκλήσεις μετά την πανδημία 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST FORUM PANEL 

*16:00 – 17:30:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Τετάρτη 15/9/2021 

10:30 – 12:00: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Τα μεγάλα έργα και η αναπτυξιακή προοπτική  

*12:30 – 14:00: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : 200 χρόνια από την Επανάσταση 

*14:30 – 16:00: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ : Ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανθεκτικότητας 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST FORUM PANEL 

 16:00 – 17:45: Η καινοτομία στη Β. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν (Αίθουσα 1) 

 Εθνική Τράπεζα, ΑΠΘ, ΟΚ!Τhess 

 16:00 – 19:00: Συνάντηση ΥΠΕΞ Δυτικών Βαλκανίων  

Υπουργείο Εξωτερικών (Κλειστό για το κοινό) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Πέμπτη 16/9/2021 

*10:30 – 12:00: ΕΥΡΩΠΗ  

-    Η Ελλάδα στην ΕΟΚ – 40 χρόνια / Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση 

12:30 – 14:00: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Το παρόν και το μέλλον της οικονομίας -Η ανάκαμψη και η 
ανάπτυξη της Ελλάδος 

*14:30 – 16:00: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Η μετάβαση στην ψηφιακή δικαιοσύνη – τα πρώτα αποτελέσματα ή 
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Δικαιοσύνης 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST FORUM PANEL 

*16:00 – 17:30: Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο: Thessaloniki Future Thinking Dialogues- 
Ζώνες καινοτομίας (innovation districts) και πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο οικοσύστημα 
στην πόλη μας 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Παρασκευή 17/9/2021 

10:30 – 12:00: ΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Δημιουργώντας την Ελλάδα της επόμενης μέρας  

12:30 – 14:00: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΔΗΜΟΙ : Διοικητική Μεταρρύθμιση και 
ανασυγκρότηση 

14:30 – 16:00: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ : *Η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων μεταφορών 
και υποδομών στην Ελλάδα: αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, μετρό, σιδηρόδρομος, μαρίνες 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POST FORUM PANEL 

16:00 – 17:30: ΣΔΑΜ: «Δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Εξελίξεις και προοπτικές» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

*Οι μέρες, οι ώρες, τα θέματα των πάνελ, καθώς επίσης και τα ονόματα των Υπουργών 
ενδέχεται να τροποποιηθούν και να οριστικοποιηθούν εντός του μήνα Αυγούστου 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2310291500, 
2310291517, 2310291524 και στα e-mail: dv@helexpo.gr, kostopoulou@helexpo.gr, 
tradevisitors@helexpo.gr  


