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H 86η ΔΕΘ επιστρέφει στους κανονικούς 
της ρυθμούς… Ανακτά την ταχύτητά της 
αναπτύσσοντας σταθερά  τη δυναμική της.  

Στη φετινή 86η διοργάνωσή της, παρακολουθώντας 

τις τάσεις της εγχώριας αλλά και της διεθνούς αγοράς, 

επιδιώκει να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας στον 

οικονομικό, εμπορικό, επενδυτικό, πολιτιστικό 

τομέα και τρόπους ανάδειξής τους.  Φιλοξενεί 

ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής και παγκόσμιας 

επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας, αξιοποιεί 

τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες και τεχνολογίες και 

δίνει έμφαση και προοπτική   στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.

Εμπλουτισμένη με παράλληλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα (μουσικές 

συναυλίες, γευστικά «συμβάντα» κ.ά.), διαμορφώνει 

μια δελεαστική ατμόσφαιρα φιλοξενίας για τον 

επισκέπτη.

Τιμώμενη  Χώρα 
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έρχονται  
δυναμικά στην 86η ΔΕΘ, για να δώσουν, 
μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας 
στην προηγούμενη διοργάνωση, διεθνές 
περιεχόμενο στον θεσμό της «Τιμώμενης 
Χώρας». 

Στο επίκεντρο της 
συμμετοχής τους θα 
βρεθούν η τεχνολογία 
και οι επενδύσεις, ενώ 
θα παρουσιαστούν οι 
πλέον αναπτυγμένοι 
κλάδοι της οικονομίας 
τους, τα δυνητικά πεδία 
συνεργασίας με τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, 
αλλά και οι προοπτικές 
που δημιουργούνται 
από τις πρόσφατες 
εθνικές κινήσεις 
περαιτέρω σύσφιξης 
των δεσμών των δύο 
χωρών. Μάλιστα, στο 
περίπτερο 13 που θα 
καταλάβει η συμμετοχή 
τους, θα φιλοξενηθεί 
σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων και 
φορέων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα είναι 
μια Ομοσπονδία 
επτά Εμιράτων με 
πρωτεύουσα το Άμπου 
Ντάμπι και μεγαλύτερη 
πόλη το Ντουμπάι και 
αποτελούν ένα κομβικό, 
διεθνές εμπορικό και 
βιομηχανικό κέντρο με 
πολλές ευκαιρίες για τις 
ελληνικές εταιρείες. Η 
συμμετοχή τους στην 
86η ΔΕΘ θα αποτελέσει 
αφορμή για την 
ενίσχυση των ιστορικών 
δεσμών φιλίας μεταξύ 
των δύο λαών, δίνοντας 
κίνητρο περαιτέρω 
ανάπτυξης των διμερών 
εμπορικών, επενδυτικών 
και πολιτιστικών 
σχέσεων.
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Κυκλική Οικονομία 

Ανακύκλωση - Ενέργεια - Δόμηση 

Η κυκλική οικονομία είναι το αύριο και ως τέτοιο 

θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της θεματικής 

αυτής ενότητας. Πρόκειται ουσιαστικά  για ένα 

μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή, την εκμίσθωση, την 

επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή, την ανακαίνιση 

και την ανακύκλωση υπαρχόντων υλικών και 

προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο, με σκοπό 

τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό 

επίπεδο. 

Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί 

για τους τρόπους πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, 

τον οικολογικό σχεδιασμό, την επαναχρησιμοποίηση 

των υλικών με σκοπό τη μικρότερη επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, που εξασφαλίζουν, εκτός των άλλων, 

την εξοικονόμηση κόστους για τον καταναλωτή και 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Επίσης, θα έχει 

τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά πρωτοπόρες 

τεχνολογικές εφαρμογές για υψηλότερες αποδόσεις 

και για τη βέλτιστη εκμετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης 

και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 

και πρωτοποριακά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. 

Μεταξύ των εκθεμάτων θα είναι και εφαρμογές και 

προϊόντα για τη σύγχρονη δόμηση.

Akademia – Εκπαίδευση

Παραγωγοί, αλλά και επιχειρήσεις τροφίμων 

και διακεκριμένοι σεφ, συστήνουν στο πλαίσιο 

αυτής της θεματικής ενότητας στον επισκέπτη 

τον πλούτο των προϊόντων της ελληνικής γης, 

αναδεικνύοντας τη «μαγεία» της ελληνικής 

κουζίνας, αλλά και την ισορροπημένη 

μεσογειακή διατροφή που συμβάλλει σε μια 

καλή υγεία. Η διατροφική ποικιλία της χώρας 

μας θα βρεθεί στο… τραπέζι της 86ης ΔΕΘ.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς 

εκπαίδευσης ενημερώνουν διαδραστικά 

τον επισκέπτη για τους τρόπους απόκτησης 

γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων.  

Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες 

για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με 

συγκεκριμένες μεθόδους και μαθησιακούς 

στόχους, η AKADEMIA θα αποτελέσει 

πόλο έλξης για την ακαδημαϊκή κοινότητα 

και κυρίως για τα νέα παιδιά. Στο επίκεντρό 

της επίσης θα βρεθούν οι νέες δυνατότητες 

μετεκπαίδευσης και η πληροφόρηση για 

διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Γαστρονομία - Διατροφή



Ψηφιακή Ελλάδα  

Η «Ψηφιακή Ελλάδα» είναι η «απάντηση» 

της ΔΕΘ στις προκλήσεις της καινοτομίας του 

σήμερα. 

Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο με δεκάδες start ups 

από τον ευρύτερο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, των 

πολιτιστικών-βιομηχανικών δημιουργιών, του οπτικο-

ακουστικού τομέα, των ψηφιακών παιχνιδιών και της 

δημιουργίας animation. 

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ελλάδας  παρουσιάζονται ιδέες, 

προϊόντα και υπηρεσίες που εμπλουτίζονται από ανοιχτές 

συζητήσεις με το κοινό και από ομιλίες επαγγελματιών 

του χώρου και ειδικών αναλυτών. 

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στη 

ΔΕΘ-Helexpo.

Μουσικές Εκδηλώσεις

Η ΔΕΘ παραδοσιακά δημιουργούσε και στήριζε 

μουσικά δρώμενα (Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, 

Διεθνείς Μουσικές Ημέρες), συμβάλλοντας σημαντικά 

στον πολιτισμό. Τα τελευταία χρόνια, οι μουσικές 

εκδηλώσεις της, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των 

καιρών, δίνουν καθημερινά τον παλμό της Έκθεσης 

του Σεπτεμβρίου, με τη μορφή συναυλιών και τη 

συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της ελληνικής 

μουσικής σκηνής, καλύπτοντας όλα τα μουσικά είδη 

και ικανοποιώντας τις προτιμήσεις όλων των ηλικιών. 

Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα

Δυναμική θα είναι σε αυτή τη θεματική ενότητα η 

παρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 

(ΚΕΕΕ), με συμμετοχές  από τα επιμελητήρια-μέλη της 

από όλη την Ελλάδα, καθώς και η αυτόνομη παρουσία 

Επιμελητηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Άλλωστε, τα Επιμελητήρια δεν θα μπορούσαν να μην 

είναι παρόντα, καθώς εκπροσωπούν, υποστηρίζουν 

και αναδεικνύουν μέσα από μια πληθώρα δράσεων την 

επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην 

αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. 



Ο δημόσιος τομέας, στον οποίο 

περιλαμβάνονται οι κυβερνητικές υπηρεσίες 

και οι υπηρεσίες παροχής δημόσιων αγαθών 

-όπως οι Ένοπλες Δυνάμεις, η δημόσια τάξη, οι 

υποδομές, οι δημόσιες μεταφορές, η δημόσια 

εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, 

καθώς και όλοι οι βαθμοί της Αυτοδιοίκησης- 

συμμετέχει και φέτος στη ΔΕΘ. Τα Υπουργεία, οι 

Περιφέρειες, οι Δήμοι, τα Νομικά πρόσωπα, οι 

Δημόσιες επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί δίνουν 

το «παρών» για την υπεύθυνη ενημέρωση του 

πολίτη γύρω από τον εκσυγχρονισμό τους  και 

την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

e-Politia  (Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί)

Αυτοκίνηση - Ηλεκτροκίνηση - Μικροκινητικότητα

Kosmos - Διεθνείς Συμμετοχές

Κρατικές συμμετοχές ξένων χωρών, αλλά και 

επιχειρήσεις απ’ όλον τον κόσμο απαρτίζουν 

τη θεματική ενότητα «Διεθνείς Συμμετοχές»,  

συνεχίζοντας στην 86η ΔΕΘ μια παράδοση 

χρόνων, με συνεχώς βελτιούμενα ποιοτικά και 

ποσοτικά μεγέθη. Ο διεθνής χαρακτήρας της ΔΕΘ 

είναι άλλωστε εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο της 

διοργάνωσης.

Μια μεγάλη συλλογή από σύγχρονα και κλασικά 

έπιπλα, προσαρμοσμένα στις καθημερινές 

ανάγκες, θα είναι παρούσα στη θεματική αυτή 

ενότητα. Όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι, για να 

γίνει αισθητικά ωραιότερο και περισσότερο 

λειτουργικό.

Έπιπλα - Οικιακός Εξοπλισμός

Στην 86η ΔΕΘ σημαντική είναι η παρουσία και της 

αυτοκίνησης-ηλεκτροκίνησης.  Θα παρουσιαστούν 

νέα μοντέλα αυτοκινήτων και μηχανών, εταιρείες 

καυσίμων και λιπαντικών, εξοπλισμοί συνεργείων και 

ανταλλακτικών, συστήματα ασφαλείας και επιχειρήσεις 

που αξιοποιούν εναλλακτικές μορφές καυσίμων. Στο 

πλαίσιο δε της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα 

παρουσιαστεί και το concept της μικροκινητικότητας, 

που  κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας 

σημαντικό πυλώνα της πράσινης πόλης και 

προσφέροντας οφέλη στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο 

περιβάλλον. Τα προϊόντα της καλύπτουν μια ευρεία 

γκάμα, από ποδήλατα και σκούτερ μέχρι τροχοσανίδες 

και segways, που μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητα ή 

ακόμα και ηλεκτρικά για αποστάσεις γύρω στα 5 χλμ.
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Η ΔΕΘ - Helexpo, εδρεύοντας στην 

προσφυγομάνα Θεσσαλονίκη, αποτίει 

στην 86η διοργάνωσή της τον φόρο 

τιμής που αναλογεί τόσο στην επέτειο 

όσο και στην πόλη με τη δημιουργία ενός 

πρωτότυπου οπτικοακουστικού θεάματος 

- αφιερώματος, που θα προβάλλει 

αξιόπιστα το ιστορικό αφήγημα της 

προσφυγικής ροής από την Μικρά Ασία 

και τον Πόντο στη μητέρα Ελλάδα. 

Η κεντρική ιδέα του θεάματος, το 

οποίο λειτουργεί ως μια μηχανή του 

χρόνου, ταξιδεύει τον επισκέπτη 

στην πρόσφατη Ιστορία της χώρας,  

υποστηρίζοντας το αφήγημα της 

επιτυχίας των ξεκληρισμένων βίαια 

από τις πατρογονικές τους εστίες, που 

μεγαλούργησαν κι ανέστησαν την 

καινούργια πατρίδα και όχι του θρήνου 

για τις αλησμόνητες πατρίδες. 

Το αφιέρωμα θα παρουσιαστεί στο 

Περίπτερο 6 (Περίπτερο των Εθνών), σε 

μια έκταση 500 τ.μ., όπου οι επισκέπτες 

θα οδηγούνται συντονισμένα ανά 

ομάδες στις ιστορικές ενότητές του, 

ακολουθώντας μια 15λεπτη διηγηματική 

διαδρομή με τη συνδρομή του αφηγητή. 

Αυτή η ιδιαίτερη περιδιάβαση θα είναι 

εμπλουτισμένη με  εικόνες και στοιχεία 

συλλεκτικών - ιστορικών αρχείων, καθώς 

και με μια εμπνευσμένη, πρωτότυπη 

μουσική σύνθεση, γραμμένη ειδικά για τη 

συγκεκριμένο εκδήλωση.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 86ης ΔΕΘ

THΛ: 2310291548, 2310291232 

e-mail : tif@helexpo.gr | tif3@helexpo.gr 

ΤΗΛ.: 2310291235, 2310291517

Πληροφορίες για 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η φετινή χρονιά έχει έναν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα για 

τη χώρα μας, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 

καταστροφή της Μικράς Ασίας και εν γένει του Ελληνισμού 

της καθ’ ημάς Ανατολής, ο οποίος αποτελεί συστατικό στοιχείο 

της εθνικής μας ταυτότητας, της πατρώας κληρονομιάς και 

προαιώνιο λίκνο της  Μεγάλης Προσφυγιάς.

100 ΧΡΟΝΙΑ
από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Στην τρίτη του χρονιά εισέρχεται 

αισίως ο θεσμός του Thessaloniki 

Helexpo Forum, που φέτος 

αναδεικνύει τη συνεργασία 5 μεικτών 

Επιμελητηρίων (Ελληνο-αμερικανικό, 

Ελληνο-γερμανικό, Ελληνο-γαλλικό, 

Ελληνο-ιταλικό, Ελληνο-αραβικό)  

με τη ΔΕΘ-Helexpo και έρχεται να 

εμπλουτίσει την 86η ΔΕΘ και να 

δώσει περιεχόμενο στη θεματική 

διάσταση «Προκαλώντας το μέλλον». 

Επενδύσεις, κυκλική οικονομία, 

αξιοποίηση αποβλήτων, ενέργεια, 

αγροδιατροφή, logistics, μεταφορές, 

υποδομές, cyber security είναι 

μερικές μόνο από τις θεματικές 

που θα αναπτυχθούν στο 3ο 

Thessaloniki Helexpo Forum, 

με τη συμμετοχή κυβερνητικών 

αξιωματούχων, εκπροσώπων της 

αντιπολίτευσης, θεσμικών φορέων και 

επιχειρηματιών.

3Ο Thessaloniki HELEXPO Forum 
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