
Διαχείριση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στο Συνεδριακό Τουρισμό 

Ως βιώσιμη ορίζεται η ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις σημερινές ανθρώπινες 

ανάγκες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους. 
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Αειφόρος ανάπτυξη στη διοργάνωση 

εκδηλώσεων και συνεδρίων

•Ο σχεδιασμός και η οργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων, εκθέσεων

και κάθε άλλης μορφής εκδηλώσεων αποτελεί ένα θέμα εξαιρετικού

ενδιαφέροντος για όσους προγραμματίζουν ή ενδιαφέρονται να

οργανώσουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, και προσδίδουν

μεγάλη σημασία στον τρόπο, τα μέσα διοργάνωσης και την επίδραση

τους στο περιβάλλον.

•Όσοι αποσκοπούν στην διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων,

επιδεικνύοντας πάντα σεβασμό προς το υπερβάλλον και τη κοινωνία

που τα φιλοξενεί θα ήταν προτιμότερο να απευθυνθούν στους

επαγγελματίες οργανωτές συνεδρίων, που διαθέτουν την απαραίτητη

τεχνογνωσία και εμπειρία εγγυώμενοι την επιτυχία κάθε εκδήλωσης.



Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης

ISO - International Standard Organization

ISO 9000 – Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας

ISO 14001- Περιβαλλοντικά πρότυπα για 

επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών 

(π.χ. ξενοδοχεία) 



BSΙ - British Standard Institute

BS ISO 14025 – Περιβαλλοντικά πρότυπα  

επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων

BS ISO 14001:2004 Περιβαλλοντικά πρότυπα για 

επιχειρήσεις προσφοράς  

υπηρεσιών (π.χ. ξενοδοχεία)

BS 8901 – 2007 – Περιβαλλοντικά πρότυπα 

επιχειρήσεων οργάνωσης παντός 

είδους συνεδρίων, εκδηλώσεων, 

εκθέσεων. 



Green Events

Tο νέο πρότυπο   ISO 20121
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H οργάνωση μιας εκδήλωσης βάσει 

προτύπων 

έχει πολλά πλεονεκτήματα
•Ενισχύει τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης στην αγορά

•Προσδίδει αξία στους διοργανωτές, αφού κερδίζουν 
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, που αναζητάει την 
εξειδίκευση και την τεχνογνωσία. 

•Η πραγματοποίηση μιας αειφόρου εκδήλωσης αποτελεί 
τρόπον τινά τη «βιτρίνα» της επιχείρησης στη χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών.

•Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που 
σέβονται το περιβάλλον, διότι έτσι αποκτούν εμπειρίες 
σχετικές με την αειφόρο ανάπτυξη.



H οργάνωση μιας εκδήλωσης βάσει 

προτύπων 

έχει πολλά πλεονεκτήματα…
•Βοηθά τις επιχειρήσεις να επενδύουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη,  η οποία αποτελεί πλέον μια διαδικασία 

συνεχούς βελτίωσης.

•Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα αποδοτικότερο 

σχεδιασμό.

•Μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς 

βελτιώνεται ο έλεγχος, η κατανάλωση και η διαχείριση 

ενέργειας, μειώνονται τα απόβλητα.

•Επιτυγχάνεται μείωση των εξόδων. Τα οικονομικά οφέλη 

και οι επιπτώσεις στην μακροπρόθεσμη διάρκεια  

λειτουργίας της επιχείρησης είναι πλέον ορατά.
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H οργάνωση μιας εκδήλωσης βάσει 

προτύπων 

έχει πολλά πλεονεκτήματα …

•Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στον μετασχηματισμό της 

αγοράς και την χρήση νέων τεχνολογιών.

•Οι καταναλωτές αρχίζουν να επιλέγουν προϊόντα και 

αειφόρες πρακτικές σε όλους τους τομείς της ζωής τους.

•Δίδεται η ευκαιρία στους οργανωτές εκδηλώσεων και 

συνεδρίων να καλύψουν παρόμοιες ανάγκες των 

συμμετεχόντων.

•Και το σημαντικότερο επίτευγμα είναι η συμμετοχή όλων 

μας στη ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ.
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Επιλέξτε την κατάλληλη Ομάδα 

Επισκεφτείτε, μελετήστε και αξιολογήστε τον χώρο 

της εκδήλωσης 

Θέστε και κοινοποιήστε τους στόχους της εκδήλωσης 

σε όλο το σύνολο συνεργατών. 

Ξεκινώντας την Υλοποίηση 

του Προγράμματος



Communication & Mkt.

1. Επιλέξτε πιστοποιημένα 

ξενοδοχεία και συνεδριακούς 

χώρους 

2. Δώστε προτεραιότητα σε 

καταλύματα κοντά στο χώρο 

της εκδήλωσης.

3. Ζητήστε από τους

συμμετέχοντες να μην 

ξοδεύουν ασύστολα ενέργεια 

όταν αυτή δεν χρειάζεται 

(π.χ. σβήσιμο φώτων και a/c)

4. Ζητήστε από τους 

συμμετέχοντες να είναι 

φειδωλοί στη χρήση των λινών 

του δωματίου τους διότι έτσι 

δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον

Accommodation

1. Προσπαθήστε να 

μην υπάρχει μεγάλη 

απόκλιση στο guarantee,

ώστε να μην γίνεται σπατάλη.

2. Χρησιμοποιείτε σκεύη 

επαναχρησιμοποιούμενα αντί 

μιας χρήσης.

3. Χρησιμοποιείτε εγχώρια 

βιολογικά τρόφιμα και ποτά.
4. Όλα τα προϊόντα να είναι 
πακεταρισμένα σε 
ανακυκλούμενα υλικά.
5. Ενημερώστε όλους τους 
προμηθευτές σας για τους
στόχους και τις απαιτήσεις 

σας σε οικολογικά προϊόντα.

Food & Beverage

1. Μειώστε την χρήση χαρτιού

χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικά μέσα για 

επικοινωνία, προώθηση 

διαφημιστικού υλικού, και 

κοινοποίηση 

παρουσιάσεων των 

ομιλητών στους 

συμμετέχοντες.

2. Επιλέξτε ανακυκλωμένα ή 

ανακυκλούμενα υλικά

3. Εκτυπώστε έντυπο υλικό 
πλησίον του τόπου της 
εκδήλωσης, αντί να το 
μεταφέρετε από μακρινές 
περιοχές.

Checklists & Guidelines

Sustainable Events - Guidelines
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Exhibits & Exhibitors

1. Κάνετε χρήση 

teleconferencing γι’ αυτούς 

που δεν μπορούν να 

ταξιδέψουν.

2. Προγραμματίστε την 

μεταφορά των συμμετεχόντων

από τα διάφορα ξενοδοχεία 

στον χώρο της εκδήλωσης. 

3. Χρησιμοποιείτε οχήματα 

φιλικά προς το περιβάλλον.

4. Χρησιμοποιείτε Ταξί 

Φιλικά προς το περιβάλλον.

Transportation

1. Χρησιμοποιείστε το 

διαδίκτυο για επικοινωνία 

με τους συμμετέχοντες.

2. Χρησιμοποιείστε 

ανακυκλωμένα υλικά και 

φυτικά μελάνια.

3. Κάνετε χρήση  Laptops με 

οθόνες LCD και μην τα

έχετε στη πρίζα όταν δεν 

τα χρειάζεστε.

Information Technology

1. Ζητήστε από τους 

εκθέτες να  είναι 

φειδωλοί στη χρήση 

υλικών πακεταρίσματος 

δώρων.

2. Προτρέψτε τους 

συμμετέχοντες στη 

χρήση ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας αντί 

έντυπης.

3. Ζητήστε από του 

εκθέτες την 

επαναχρησιμοποίηση 

κιβωτίων μετά το πέρας 

της εκδήλωσης.
4. Κοινοποιήστε τον

αριθμό των 
συμμετεχόντων.

Checklists & Guidelines

Sustainable Events - Guidelines
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1. Ζητήστε από τους 

προμηθευτές παροχή

αντίγραφου

Πιστοποίησης (ISO14001)

τους.

2. Ζητήστε να σας παρέχουν 

προϊόντα πιστοποιημένα.

3. Χρησιμοποιείτε ντόπιους 

Προμηθευτές.

4. Προτιμάτε προϊόντα τα 

οποία δύνανται να 

επαναχρησιμοποιηθούν ή 

ανακυκλωθούν.

5.Αξιολογήστε παρόμοιες 

εκδηλώσεις του παρελθόντος 

και κάνετε χρήση αυτών 

των πληροφοριών.

Procurement
1.Τοποθετήστε κάδους 

περισυλλογής με 

χαρακτηρισμούς 

Ανακύκλωσης.

2. Χρησιμοποιήστε

ανακυκλώσιμα υλικά 

διακόσμησης.

3.Καθιερώστε πολιτική 

χρέωσης για μεγάλες 

ποσότητες σκουπιδιών, που

αφήνουν οι συμμετέχοντες 

μετά το πέρας των 

εκδηλώσεων.

4. Αποφύγετε τη χρήση μη 

βιολογικών χημικών 

προϊόντων καθαρισμού.

5.Τοποθετήστε θερμοστάτη 

σε χαμηλό επίπεδο και 

μειώστε τη χρήση ενέργειας.

6. Εκπαιδεύστε το 

προσωπικό σας.

Event Production

Checklists & Guidelines

Sustainable Events - Guidelines
13



Στάδια Οργάνωσης Εκδήλωσης 

Σύμφωνα με το  Πρόγραμμα Περιβαλλοντική Διαχείρισης 

PLAN

•Καταγράψτε τους στόχους της εκδήλωσής, που προγραμματίζετε.

•Χρησιμοποιήστε checklists για να επιλέξετε το επίπεδο της αειφόρου  

εκδήλωσης, που θα οργανώσετε, λαμβάνοντας υπόψη κόστος,           

πρακτικές, προϊόντα και προμηθευτές. 

•Ολοκληρώστε διαδικασίες υλοποίησης και κοινοποιήστε το πρόγραμμα 

σε  όσους εμπλέκονται σε αυτό.

•Καθορίστε στόχους οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν και να 

αξιολογηθούν.

DO

CHECK

• Προετοιμάστε τον προϋπολογισμό της εκδήλωσης, επιλέγοντας 

μηχανήματα φιλικά προς το περιβάλλον «πράσινο εξοπλισμό», άρτια 

καταρτισμένο προσωπικό. Υιοθετήστε διαδικασίες υλοποίησης για την 

αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων σας. 

•Προτρέψτε τους προμηθευτές σας να ακολουθούν τις απαιτήσεις του 

κανονισμού (BS8901) και επιβεβαιώστε ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία, η 

οποία συνδράμει στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου.

•Καταγράψτε τα στάδια υλοποίησης και τις αποφάσεις που λαμβάνετε.

•Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα διοίκησης, και οι διαδικασίες υλοποίησης

ακολουθούν τον αρχικό σχεδιασμό σας.

• Αξιολογήστε την πορεία υλοποίησης των στόχων σας, αποκτώντας 

πολύτιμες εμπειρίες για μελλοντικές διοργανώσεις. 

•Επικοινωνήστε τα αποτελέσματα στους συνεργάτες της διοργάνωσης.
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Μιχάλης Βασταρδής

Η Πραγματοποίηση μιας αειφόρου εκδήλωσης 
προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων. 
Καθένας θα πρέπει να συνδράμει στο μερίδιο 

που του αναλογεί.                                                        
Η συμμετοχή αυτή θα βοηθήσει στην Επίτευξη 

του Στόχου, που δεν είναι άλλος από την     

Σωτηρία του Πλανήτη μας.


