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17ο Διεθνές 
Συνέδριο 

Περιβαλλοντικής 
Επιστήμης και 
Τεχνολογίας – 

CEST2021 
 

Το 17ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (17th 
International Conference on Environmental Science and Technology - 
CEST2021), θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα. 
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Global Network of Environmental Science and 
Technology από κοινού με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα) και το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα) και υποστηρίζεται ακαδημαϊκά 
από το University of Salerno (Ιταλία), το University of Cincinnati (ΗΠΑ) και το 
Imperial College London (Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και από το World Water 
Assessment Programme της UNESCO, το International Water Association (IWA) 
και το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη. Η μη κυβερνητική οργάνωση Prince 
Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW), συνεργάζεται με το 
CEST προσφέροντας υποτροφίες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και 
συμμετοχής στο συνέδριο σε φοιτητές και ερευνητές από αναπτυσσόμενες χώρες. Οι 
εργασίες του συνεδρίου τελούν υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών της 
EN.I.R.I.S.S.T. διοργανώνεται ειδική συνεδρία (special session) σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ναυτιλιακών μεταφορών (Environmental impact of 
maritime transport). 
Στη συνεδρία θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικά με τα παρακάτω θεματικά πεδία: 

• Ατμοσφαιρικές εκπομπές. 
• Ενεργειακή αποδοτικότητα και κλιματική αλλαγή. 
• Διαχείριση θαλάσσιου έρματος. 
• Περιβαλλοντική διαχείριση σε λιμάνια και μαρίνες. 
• Διαχείριση θαλάσσιου έρματος. 
• Πετρελαϊκή ρύπανση. 
• Θαλάσσια ρύπανση από υφαλοχρώματα. 
• Ανακύκλωση πλοίων. 
• Διαχείριση αποβλήτων σε λιμάνια και μαρίνες. 
• Περιβαλλοντικές πολιτικές για λιμάνια και μαρίνες. 
• Environmental policies for shipping and ports. 
• Πρωτοβουλία για αειφόρο ναυτιλία. 

Αναλυτική περιγραφή των θεματικών ενοτήτων και των συνεδριών που 
οργανώνονται μπορείτε να βρείτε στο https://bit.ly/2Uaz7fk. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου στην 

https://bit.ly/2Uaz7fk


 
2 

 
 

 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.cest2021.gnest.org/, ενώ μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής και υποβολής των εργασιών. Οι εργασίες 
μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά έως τις 23 Απριλίου 2021. 

 
Επικοινωνία - Γραμματεία Συνεδρίου CEST2021 

Τηλ. 210-6492451- 452, e-mail: cest@gnest.org 
 

Απαιτήσεις 
Εμπλεκόμενων 

Φορέων 
Επιβατικού 

Μεταφορικού 
Έργου και 

Υπηρεσιών 
 

 
Στο πλαίσιο του έργου EN.I.R.I.S.S.T., για την ενίσχυση της Πλατφόρμας 
Επιβατικών Μετακινήσεων (Τ6.4), συντάχθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής 
απαιτήσεων από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ (AUTH-CIVIL) και το 
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(UAEGEAN-STT) και διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. 
Όπως παρατηρείται, οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι η ηλεκτροκίνηση και η 
μικροκινητικο� τητα είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τόσο τον φορέα τους 
αλλά και την Ελληνική κοινωνία στο σύνολό της καθώς παράλληλα εκτιμούν ότι θα 
υιοθετηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα των δύο ετών.  
• Αρκετά σημαντικές είναι οι υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης για 

συνδυασμένες μετακινήσεις και η υπηρεσία Κινητικότητα ως Υπηρεσία 
(Mobility as a Service) για την οποία θεωρούν πιθανή την ένταξή της εντός 
της τετραετίας. Παρατηρείται επίσης ότι για  το συνεπιβατισμο�  στις 
μεταφορές (ride sharing/car pooling) όπως και της υπηρεσίας από κοινού 
χρήσης οχημάτων εκτιμάται μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Τέλος πιο 
καινοτόμες επιλογές όπως τα αυτόνομα οχήματα και η εναέρια αστικη�́  
κινητικότητα (urban air mobility) φαίνεται να μην απασχολούν τους φορείς 
στον ίδιο βαθμό καθώς θεωρούν την υιοθέτησής τους πιο μακροπρόθεσμη 
επιλογή παρόλο που τα εκτιμόμενα έτη υιοθέτησής τους στην Ελλάδα 
μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά αισιόδοξα. 

https://www.cest2021.gnest.org/
mailto:cest@gnest.org
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Σχήμα 1: Ζητήματα που θα απασχολήσουν σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο φορέα, σχετικά 
με τις επιβατικές μεταφορές σε κλίμακα από 1 έως 5 (όπου 1 σημαίνει ότι δε θα 
απασχολήσουν καθόλου, και 5 ότι θα απασχολήσουν πάρα πολυ�́ ). 

 

Σχήμα 2: Εκτιμώμενα έτη για την υιοθέτηση καινοτόμων μέσων/υπηρεσιών για τις 
επιβατικές μεταφορές στην Ελλάδα 

Διοργάνωση 
Διαδικτυακών 
Εκπαιδευτικών 

Σεμιναρίων 
από το Α.Π.Θ. 

 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ερευνητικής υποδομής 
EN.I.R.I.S.S.T., τα Εργαστήρια Σχεδιασμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και 
Οδοποιίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών καθώς το 
Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα διοργανώσουν στις 21 και 23 
Απριλίου 2021 αντίστοιχα, διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια.  
Το σεμινάριο του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Μεταφορών Συγκοινωνιακής Τεχνικής 
και Οδοποιίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών έχει ως 
αντικείμενο τη χρήση βέλτιστων πρακτικών για τη συλλογή δεδομένων αναγκαίων 
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Συνεπιβατισμός στις μεταφορές 

Από κοινού χρήση οχημάτων 

Κινητικότητα ως Υπηρεσία

Αυτόνομα οχήματα

Μικροκινητικότητα 

Ηλεκτρικά οχήματα

Εναέρια αστική κινητικότητα 

Αξιοποίηση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα 

Σε τι βάθος χρόνου τα παρακάτω θα υιοθετηθούν  στην Ελλάδα;
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Συνεπιβατισμός στις μεταφορές

Από κοινού χρήση οχημάτων 

Κινητικότητα ως Υπηρεσία

Υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης 

Αυτόνομα οχήματα

Ηλεκτροκίνηση

Μικροκινητικότητα

Εναέρια αστική κινητικότητα

Δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα 

Πόσο θα απασχολήσουν το φορέα σας και την Ελλάδα τα ακόλουθα 
θέματα;

Ελλάδα Φορέας 
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για την επίτευξη των στόχων του έργου EN.I.R.I.S.S.T.,  
Το σεμινάριο του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών έχει ως αντικείμενο τις τεχνικές συλλογής, προετοιμασίας, ανάλυσης και 
αξιοποίησης δεδομένων σχετικών με τις μεταφορές. Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο θα 
παρουσιαστούν μέθοδοι επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, με τη χρήση 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), και θα επισημανθούν οι πηγές 
τέτοιων δεδομένων καθώς και η έμπρακτη ανάλυση και οπτικοποίησή τους. 
Επιπλέον, θα αναλυθεί η ανάπτυξη μακροσκοπικών υποδειγμάτων προσομοίωσης 
της κυκλοφορίας, τόσο σε επίπεδο προσφοράς, όσο και σε επίπεδο ζήτησης, όπως και 
η οπτικοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους. Θα παρουσιαστούν 
μέθοδοι εξόρυξης μεγάλων δεδομένων σε σύγχρονα έξυπνα αστικά κέντρα και θα 
παρουσιαστούν μέθοδοι μηχανικής εκμάθησης για την αξιοποίησή τους, όπως 
μέθοδοι δέντρων, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και μέθοδοι συσταδοποίησης. 
Τέλος, θα παρουσιαστούν εφαρμογές προηγμένων αλγορίθμων στην ανάλυση και 
πρόβλεψη δεδομένων σχετικών με τις μεταφορές με ιδιαίτερη αναφορά στα 
νευρωνικά δίκτυα και τις βασικές αρχές λειτουργίας τους. 
 

 

 
 

Γνωρίστε μας 

 

 
   

 

 
  

 

 

 

 

Κρίσιμες 
ημερομηνίες 

 
09/04/2021  

16η Επιστημονική 
συνάντηση του έργου 

 

Follow us 

 

   

     

https://www.enirisst.gr/?page_id=2612&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2653&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2642&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2725&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2676&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2718&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2697&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2692&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2702&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2732&lang=el

