
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Bureau Veritas πιστοποιεί τα Ποσειδώνια 2022  

ως την πρώτη Βιώσιμη Εκδήλωση στην Ελλάδα 

Παρίσι, Πειραιάς, 25/5/2022 - Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., ο κορυφαίος διοργανωτής εμπορικών 

εκθέσεων στην Ελλάδα, και η Bureau Veritas (BV), παγκόσμιος ηγέτης στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και 

τις πιστοποιήσεις, συνεργάστηκαν ώστε τα Ποσειδώνια 2022, η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση, να πιστοποιηθεί 

ως η πρώτη βιώσιμη έκθεση στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη της Bureau Veritas, τα Ποσειδώνια 2022 έλαβαν 

την πιστοποίηση ISO 20121 και καθίστανται η πρώτη ναυτιλιακή έκθεση που πιστοποιεί τη δέσμευση του 

εκθεσιακού κλάδου στη διοργάνωση βιώσιμων εκδηλώσεων. Το ISO 20121 είναι ένα διεθνές πρότυπο που 

παρέχει καθοδήγηση και βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση μιας εκδήλωσης και τον έλεγχο των κοινωνικών, 

οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. 

Η Bureau Veritas αξιολόγησε επιτυχώς το σύστημα διαχείρισης της εκδήλωσης των Ποσειδωνίων σύμφωνα 

με τον κύριο στόχο του ISO 20121: ισορροπημένη προσέγγιση και απόδοση στην οικονομική δραστηριότητα, 

την περιβαλλοντική ευθύνη και την κοινωνική πρόοδο. 

Τόσο τα διδάγματα από την κρίση της πανδημίας όσο και η εισαγωγή νέων πολιτικών βιωσιμότητας και 

νομικών απαιτήσεων, έδωσαν ώθηση στη δέσμευση των Ποσειδωνίων να ενσωματώσει πτυχές βιωσιμότητας 

κατά τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης των Ποσειδωνίων 2022. 

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που λάβαμε αυτή την πιστοποίηση, καθώς αποτελεί διαπιστευτήριο για τη 

βιωσιμότητα της εμβληματικής εκδήλωσής μας. Η αυστηρή διαδικασία ελέγχου στην οποία υποβληθήκαμε από 

την Bureau Veritas μας έκανε να εμβαθύνουμε σε κρίσιμους τομείς της λειτουργίας μας, βοήθησε να 

τονώσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων μας για τη βιωσιμότητα, αύξησε την επικέντρωση και την προσοχή 

της ομάδας στη λεπτομέρεια και μας όπλισε με ανανεωμένη ώθηση και επιθυμία να συνεχίσουμε την 

προσπάθεια να παράγουμε τις υψηλής ποιότητας, διεθνώς αναγνωρισμένες εκδηλώσεις με τις οποίες τα 

Ποσειδώνια έχουν γίνει συνώνυμο», δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων 

Ποσειδώνια Α.Ε., διοργανωτών της έκθεσης Ποσειδώνια και του Posidonia Sea Tourism Forum. 

«Θερμά συγχαρητήρια στα Ποσειδώνια για την εν λόγω πρωτοβουλία, που οδήγησε σε αυτό το  σπουδαίο 

αποτέλεσμα. Η πιστοποίηση ISO 20121 αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών τους να κάνουν αυτή την 

εκδήλωση ακόμα πιο βιώσιμη. Η συνεργασία μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν πολύ 

αποτελεσματική και ήταν χαρά μας  να είμαστε δίπλα στην ομάδα των Ποσειδωνίων για να τους 

υποστηρίξουμε», δήλωσε από την πλευρά της η Παγιέτ Παλαιολόγου, Vice President Marine & Offshore 

Division South East Europe, Black Sea & Adriatic Zone. 

Το διεθνές πρότυπο ISO 20121 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στο σύστημα διαχείρισης 

βιωσιμότητας μιας εταιρείας για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των εκδηλώσεων που διοργανώνει. Ισχύει για 

οργανισμούς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων και καλύπτει διαφορετικές 

γεωγραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνθήκες. Απαιτεί από τους οργανισμούς να αναγνωρίσουν τη σχέση 

τους με την κοινωνία και τον αντίκτυπό τους σε αυτήν και στις προσδοκίες της από τις εκδηλώσεις. Στόχος 

είναι να βελτιωθεί η βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης των εκδηλώσεων. Το πρότυπο 

ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ευημερία, την 



 

ισότητα, το καθαρό νερό, την καθαρή ενέργεια, την οικονομική ανάπτυξη, τις βιώσιμες πόλεις, την υπεύθυνη 

κατανάλωση, το κλίμα, τη βιώσιμη εκβιομηχάνιση, τη μείωση των ανισοτήτων και τις κοινωνίες χωρίς 

αποκλεισμούς. 

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης της Bureau Veritas, ευθυγραμμισμένες με το αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών 

του Οργανισμού στον τομέα της Ναυτιλίας από το 1828, διασφαλίζουν την αξιοπιστία και την προστιθέμενη 

αξία των ελέγχων σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς. Οι 

υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης βιωσιμότητας αναμένεται να πρωτοστατήσουν τα επόμενα χρόνια, 

λαμβάνοντας θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων ποιότητας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, διαχείρισης κινδύνων 

και άλλων καθιερωμένων και εφαρμοσμένων προτεραιοτήτων των οργανισμών παγκοσμίως. Μείνετε 

συντονισμένοι με την Bureau Veritas. 

Σχετικά με την Bureau Veritas  

Η Bureau Veritas είναι ηγέτης στις υπηρεσίες πιστοποίησης και ταξινόμησης. Ιδρύθηκε το 1828 και αυτή τη 

στιγμή ο Όμιλος αριθμεί περισσότερους από 80.000 υπαλλήλους που εδρεύουν σε 1.600 γραφεία και 

εργαστήρια ανά τον κόσμο. Η Bureau Veritas βοηθά τους περισσότερους από 400.000 πελάτες της να 

βελτιώνουν συνεχώς την απόδοσή τους, παρέχοντας τους βέλτιστες υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν, οι υποδομές τους καθώς και τα προϊόντα 

τους πληρούν υψηλές προδιαγραφές και είναι σύμφωνες με κανονισμούς ποιότητας, ασφάλειας, 

περιβαλλοντικής προστασίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Η Bureau Veritas είναι εισηγμένη στον Euronext Paris και ανήκει στα CAC 40 ESG, CAC next 20 και SBF 120. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.bureauveritas.com, και ακολουθήστε 

μας στο Twitter και στο Linkedin. 

Σχετικά με τις Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. 

Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. είναι οι κορυφαίοι διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων στην Ελλάδα και 

δραστηριοποιούνται μέσω της έδρας τους στον Πειραιά. Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. ειδικεύονται σε 

εμπορικές εκθέσεις αφιερωμένες στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται 

με τον θαλάσσιο τουρισμό. Η εταιρεία είναι ο διοργανωτής των Ποσειδωνίων, της διεθνούς ναυτιλιακής 

έκθεσης, των Posidonia Games, μιας σειράς αθλητικών εκδηλώσεων δικτύωσης, και του Posidonia Sea 

Tourism Forum, ενός διεθνούς συνεδρίου και έκθεσης για τον θαλάσσιο τουρισμό. 
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