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Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
∆ηµόσιου, Κοινωνικού Τοµέα
και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη
3 - 6 Νοεµβρίου 2011

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης - E.E.T.A.A. Α.Ε
HELEXPO - Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης - Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Α.Ε. και η HELEXPO – Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε. διοργανώνουν την 8η ∆ιεθνή
Έκθεση POLIS, 3-6 Νοεµβρίου 2011, στη Θεσσαλονίκη µε την συµµετοχή
φορέων της Αυτοδιοίκησης, του ∆ηµοσίου και του Κοινωνικού Τοµέα καθώς
και ιδιωτικών επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες
στους φορείς της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα.
Παρουσίαση των Οργανωτών

1.

 Ε.Ε.Τ.Α.Α. - Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α., είναι εταιρεία
υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης, του
φορέων καθώς και των φορέων που
θέµατα αυτοδιοίκησης και ανάπτυξης,
εταιρεία στο συγκεκριµένο χώρο.

παροχής επιστηµονικής και τεχνικής
∆ηµόσιου Τοµέα και των Κοινωνικών
ενεργοποιούνται ή ενδιαφέρονται για
αποτελεί δε την µεγαλύτερη ελληνική

Η εταιρεία συνεργάζεται µε µεγάλο δίκτυο φορέων στο εσωτερικό και
εξωτερικό και έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα µε την εκπόνηση
µελετών, την υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων και την προώθηση
δράσεων στους τοµείς της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της
κοινωνικής πολιτικής και των ανθρώπινων πόρων, της επιχειρηµατικής δράσης,
του πολιτισµού, του τουρισµού, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και των
σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών.
 HELEXPO - Ελληνικές Εκθέσεις Α.Ε.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 µε την µετεξέλιξη της ενιαίας εταιρείας
HELEXPO – ∆.Ε.Θ. του επίσηµου διοργανωτή Εκθέσεων, Συνεδρίων και
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Ελλάδας µε έδρα την Θεσσαλονίκη. Ο φορέας
διαθέτει εξειδικευµένη και αποτελεσµατική οργανωτική εµπειρία εκθεσιακών
και συνεδριακών εκδηλώσεων πανελλήνιας και διεθνούς εµβέλειας, κλαδικών
εκθέσεων, διεθνών και περιφερειακών συνεδρίων, επιχειρηµατικών
συναντήσεων και διακρατικών επαφών, για τη στρατηγική αµοιβαίας ανάπτυξης
ανάµεσα σε ∆ύση και Ανατολή.
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2.

Σκοπός της Έκθεσης

Με την διοργάνωση της Έκθεσης και τον προγραµµατισµό των
παράλληλων εκδηλώσεων
 Η αυτοδιοίκηση µέσα από το σύνολο της δηµιουργικής δράσης της, των
υποστηρικτικών µηχανισµών της και των συλλογικών της οργάνων,
αναδεικνύεται και συµβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τον πολίτη.
 Ο δηµόσιος τοµέας δηµοσιοποιεί τις προγραµµατισµένες δράσεις του και
παρέχει χρήσιµες πληροφορίες ενώ

 Ο ιδιωτικός τοµέας παρουσιάζει το έργο του, διαπιστώνει επί τόπου τις
ανάγκες της αγοράς της αυτοδιοίκησης και προετοιµάζεται κατάλληλα για
την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων.
Η 8η ∆ιεθνής Έκθεση POLIS 2011 :
 Παρουσιάζει τις καλές πρακτικές και τις καινοτόµες δράσεις της
αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών.
 Ενηµερώνει για τις δράσεις των φορέων, ενισχύει τους διαύλους
επικοινωνίας τους και προβάλλει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και τα
παραγόµενα προϊόντα.
 Προωθεί την ανταλλαγή και σύνθεση εµπειριών και τεχνογνωσίας ανάµεσα
σε φορείς της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και
διευκολύνει την σύνδεση µε την ευρωπαϊκή, βαλκανική και διεθνή εµπειρία.
 Ενισχύει την ανάπτυξη συνεργασιών, δηµιουργία δικτύων και εταιρικών
σχηµάτων µε κοινά ενδιαφέροντα και κοινές δράσεις.
 Παρουσιάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα που
απευθύνονται στην δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση.

3.

Ιστορία της Έκθεσης

Η Έκθεση POLIS 2011 που αποτελεί ήδη ένα σηµαντικό γεγονός για την
Ελληνική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα για το βαλκανικό, µεσογειακό και
ευρωπαϊκό χώρο, διανύει µε ιδιαίτερες φιλοδοξίες την όγδοη διοργάνωσή της
διαγράφοντας µια επιτυχή πορεία από το 1997.
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Ειδικότερα :

 Η 1η Έκθεση POLIS 1997 απετέλεσε πόλο έλξης για 281 φορείς µε 249
περίπτερα, κάλυψη εκθεσιακού χώρου 8.199 τ.µ., ενώ τις συνεδριακές και
ενηµερωτικές συναντήσεις παρακολούθησαν πάνω από 2.500 σύνεδροι.
 Στην 2η Έκθεση POLIS 1999 συµµετείχαν 379 φορείς µε 219 περίπτερα και
κάλυψη εκθεσιακού χώρου 9.134 τ.µ.
 Στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση POLIS 2001 συµµετείχαν 653 φορείς και κάλυψη
εκθεσιακού χώρου 10.992 τ.µ.
 Στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση POLIS 2003 συµµετείχαν 784 εκθέτες από Ελλάδα,
την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη ∆ανία, το Ισραήλ
και την Κύπρο.
 Στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση POLIS 2005 συµµετείχαν 847 εκθέτες, από την
Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού όπως Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερµανία, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Τσεχία, Μεγάλη Βρετανία,
Νορβηγία, ∆ανία, Φιλανδία, Ολλανδία, Τουρκία, Κίνα, Ιαπωνία, Καναδά,
Η.Π.Α., Ισραήλ και Κύπρο, καταλαµβάνοντας εκθεσιακό χώρο 9.750 τ.µ.
 Στην 6η ∆ιεθνή Έκθεση POLIS 2007 συµµετείχαν 745 εκθέτες, από την
Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού όπως Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο,
Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ,
Ιταλία, Καναδά, Κίνα, Κορέα, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Σουηδία, και
Τσεχία, καταλαµβάνοντας εκθεσιακό χώρο 9.801 τ.µ.
 Το 2009 η 7η Έκθεση POLIS φιλοξένησε 493 εκθέτες και υποδέχθηκε 5.000
περίπου επισκέπτες, Οι ξένες χώρες που συµµετείχαν ήταν: Αυστρία,
Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία,
Ελβετία, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Ισραήλ, Καναδάς, Κίνα, Κύπρο, Τουρκία,
Μ. Βρετανία, Ν. Ζηλανδία, Ρουµανία, Σερβία, Σουηδία και FYROM.

4.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Ταυτόχρονα µε την Έκθεση POLIS 2011, προγραµµατίζεται πλήθος
παράλληλων εκδηλώσεων µε την διοργάνωση Συνεδρίων, Ηµερίδων,
Παρουσιάσεων κ.α.
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