ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

•

2ο Thessaloniki Helexpo Forum: Δημιουργώντας την επόμενη μέρα

Με 19 θεματικές ενότητες, περισσότερους από 120 ομιλητές και θέμα «Δημιουργώντας την επόμενη
μέρα» θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 17 Σεπτεμβρίου το 2ο Thessaloniki Helexpo Forum στο
Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης». Υπουργοί, εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεσμικοί
παράγοντες, φορείς, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του χώρου
της Υγείας, της Παιδείας, της Δικαιοσύνης και του Πολιτισμού θα προσεγγίσουν μια σειρά κρίσιμων
ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις για την
επόμενη μέρα της πανδημίας και πώς αυτή θα σχεδιαστεί. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν δια
ζώσης
το
φόρουμ
μπορούν
να
κάνουν
online
προεγγραφή
στο
link
https://services.helexpo.gr/helexpoforumvisitors/ και να εκτυπώσουν το badge τους. Προεγγραφή μπορεί
να γίνει σε όλα τα πάνελ εκτός από αυτό του ΥΠΕΞ, για το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
απευθυνθούν στη γραμματεία του Thessaloniki Helexpo Forum (tradevisitors@helexpo.gr, τηλ:2310
291517, 2310 291235 και 2310291524). Για την είσοδο στο φόρουμ απαιτείται επίδειξη πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης και αστυνομικής ταυτότητας. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του φόρουμ
μέσω live streaming από την ιστοσελίδα https://www.thessaloniki-helexpo-forum.gr/.

•

Architects in Greece - 14 Σεπτεμβρίου 2021

Την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ. - 8:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί το 3ο αρχιτεκτονικό
webinar με τίτλο Architects in Greece, το οποίο διοργανώνει το ΚΤΙΡΙΟ. Σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία
της Ελλάδας παρουσιάζουν έργα τους και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική
και την ποιότητα των κτιρίων.
Δηλώστε συμμετοχή δωρεάν ΕΔΩ

•

On-line Διεθνές Συνέδριο ΜΜΕ Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
ΜΜΕ

To Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και
Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), σας προσκαλεί στο on-line Διεθνές Συνέδριο παρόχων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΜΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2021. Το
Συνέδριο θα διοργανωθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ως εταίρος του έργου CET και ΜΜΕ VET NET που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει θέματα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Βιοτεχνικές/Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και πώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν οι πάροχοι Συνεχούς Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) ΜΜΕ με δυναμικές λύσεις. Οι βιοτεχνίες και οι ΜΜΕ φαίνεται να
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στο υπάρχον επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά μετά την κρίση του
COVID 19. νέες ανάγκες σε δεξιότητες και νέες συνθήκες της αγοράς απαιτούν προσαρμοστικότητα και
ευαισθητοποίηση σχετικά με το αναπτυξιακό δυναμικό του ψηφιακού και οικολογικού μετασχηματισμού.
Επιπλέον, υπάρχουν επίσης κοινωνικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, οι λιγότερες ευκαιρίες για
τρίτες χώρες που αυξάνουν τις ανησυχίες των ΜΜΕ. Λαμβάνοντας εξέχον μέρος σε αυτό το συνέδριο, θα
έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε, να συναντηθείτε διαδικτυακά με άλλους, να μοιραστείτε θέματα και να
ανακαλύψετε λύσεις ή ιδέες. Εγγραφή στην ηλεκτρονική διέυθυνση: https://bit.ly/3jfYhoW . Για
περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται το προσχέδιο προγράμματος του Συνεδρίου. Για τυχόν
απορίες ή διευκρινήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασίλη Σιωμάδη:
siomadis@imegsevee.gr . Η ηλεκτρονική σας παρουσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

•

Συνέδριο - Save the Date: «Δίκαιη μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και
προοπτικές» - 17.09.2021

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Επιχειρηματικό
Φόρουμ με θέμα «Δίκαιη μετάβαση στην εποχή χωρίς άνθρακα: Εξελίξεις και προοπτικές». Στην αίθουσα
«Αλέξανδρος» (Νο.3), και ώρα 16.00 – 17.30 μ.μ.
Ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο info@eg.gov.gr έως την Παρασκευή 10
Σεπτεμβρίου. Η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και η επίδειξη της αστυνομικής

ταυτότητας πριν την είσοδο στο Συνεδριακό Κέντρο θα είναι απαραίτητη για όλους τους συμμετέχοντες,
ενώ δεδομένων των υγειονομικών συνθήκων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας εισόδου στην
αίθουσα και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες περιορισμούς του ΕΟΔΥ.

