
 
 

Διεθνές Συνέδριο 
«Προσαρμογή των Μεταφορικών Δικτύων στην 

Κλιματική Αλλαγή» 
 

Προσωρινό πρόγραμμα  
 

  Πρώτη ημέρα 
09:00 - 10:00 

10:00 – 10:30 

Εγγραφή συνέδρων 

Επίσημη έναρξη 

10.30- 11.30 ΘΘέέμμαα  ΙΙ::  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  εεππιισσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ΚΚλλιιμμααττιικκήήςς  ΑΑλλλλααγγήήςς  

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττοουυ  εεππιισσττηημμοοννιικκοούύ  υυππόόββααθθρροουυ,,  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεξξεελλίίξξεεωωνν,,  ττοουυ  χχάάρρττηη  ττωωνν  
θθεερρμμώώνν  σσηημμεείίωωνν  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  κκααιι  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  κκααιι  
ππρροοκκλλήήσσεεωωνν,,  ααππόό  κκααθθηηγγηηττέέςς  κκααιι  εειιδδιικκοούύςς..      

11.30-12.00 Διάλειμμα για καφέ 

12.00-13.00 ΘΘέέμμαα  ΙΙΙΙ::  ΤΤοο  δδιιεεθθννέέςς  κκααννοοννιισσττιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  

ΕΕσσττίίαασσηη  σστταα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  δδιιεεθθννήή  κκααννοοννιισσττιικκάά  κκααιι  πποολλιιττιικκάά  ππλλααίίσσιιαα  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  
σσττηηνν  κκλλιιμμααττιικκήή  ααλλλλααγγήή,,  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  ττηηςς  ΣΣυυννθθήήκκηηςς  ΠΠλλααιισσίίοουυ  γγιιαα  ττηη  
ΚΚλλιιμμααττιικκήή  ΑΑλλλλααγγήή  ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  ((UUNN  FFrraammeewwoorrkk  ccoonnvveennttiioonn  ffoorr  CClliimmaattee  CChhaannggee  --  
UUNNFFCCCCCC))  κκααιι  ααυυττάά  ττοουυ  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  ((mmiittiiggaattiioonn))..   

13:30 – 15:00 Γεύμα  

15:00 - 16:00 ΘΘέέμμαα  ΙΙΙΙΙΙ::  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  οοδδιικκώώνν  δδιικκττύύωωνν 

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  ααννααγγκκααίίωωνν  δδρράάσσεεωωνν    γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοφφυυγγήή//μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  σστταα  οοδδιικκάά  δδίίκκττυυαα..    

16.00-16.30 Διάλειμμα για καφέ 

16.30-18.00 ΘΘέέμμαα  ΙΙVV::  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  σσιιδδηηρροοδδρροομμιικκώώνν  
δδιικκττύύωωνν  

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  ααννααγγκκααίίωωνν  δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοφφυυγγήή//μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  σστταα  σσιιδδηηρροοδδρροομμιικκάά  
δδίίκκττυυαα..    

18.00 Λήξη πρώτης ημέρας 

20.00                                   Επίσημο δείπνο 
 



 

 Δεύτερη ημέρα 

9:30 – 10:30 ΘΘέέμμαα  VV::  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  πποοττάάμμιιωωνν  δδιικκττύύωωνν  

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  ααννααγγκκααίίωωνν  δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοφφυυγγήή//μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  σστταα  πποοττάάμμιιαα  δδίίκκττυυαα..       

10:30 – 11:00 Διάλειμμα για καφέ 

11:00 - 12:00 ΘΘέέμμαα  VVII::  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  λλιιμμέέννωωνν    

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  μμέέττρρωωνν  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  ααννααγγκκααίίωωνν  δδρράάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  
ααπποοφφυυγγήή//μμεείίωωσσηη  ττωωνν  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς  σσττοουυςς  λλιιμμέέννεεςς..      

12:00 - 12:45 ΘΘέέμμαα  VVIIII::  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  κκααιι  ααννάάγγκκεεςς  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  μμεεττααφφοορριικκώώνν  
δδιικκττύύωωνν  ––  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  κκααιι  υυπποο--ππεερριιφφεερρεειιαακκήή  ππρροοοοππττιικκήή    

ΤΤαα  ααξξιιοολλοογγηημμέένναα  σσεε  ττοομμεεαακκήή  ββάάσσηη  μμέέττρραα  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  κκααιι  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  
((ππρροοηηγγοούύμμεενναα  θθέέμμαατταα))  θθαα  εεξξεετταασσττοούύνν  σσεε  έένναα  εευυρρύύττεερροο  γγεεωωγγρρααφφιικκόό  ππλλααίίσσιιοο..  ΤΤαα  
μμεεττααφφοορριικκάά  δδίίκκττυυαα  ττωωνν  μμηη  εεχχόόννττωωνν  ππρρόόσσββαασσηη  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  χχωωρρώώνν,,  ττωωνν  μμιικκρρώώνν  
ννηησσιιωωττιικκώώνν  κκρρααττώώνν,,  ττωωνν  ππααρράάκκττιιωωνν  χχωωρρώώνν,,  ττωωνν  χχωωρρώώνν  πποουυ  εείίννααιι  πποολλύύ  
ααπποομμαακκρρυυσσμμέέννεεςς  ήή  πποολλύύ  κκοοννττάά  σστταα  ««κκααυυττάά  σσηημμεείίαα»»  ττοουυ  χχάάρρττηη  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  
ααλλλλααγγήήςς  έέχχοουυνν  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  θθαα  εεππηηρρεεαασσττοούύνν  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ττρρόόπποο  
ααππόό  ττηηνν  κκλλιιμμααττιικκήή  ααλλλλααγγήή..  ΑΑυυττάά  τταα  ιιδδιιααίίττεερραα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  θθαα  εεξξεετταασσττοούύνν  κκααιι  
θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθοούύνν..   

13:00 – 14:30 Γεύμα 

14:30 - 16:00 ΘΘέέμμαα  VVIIΙΙII::  ΕΕθθννιικκέέςς  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίεεςς   

ΑΑρρκκεεττέέςς  χχώώρρεεςς  έέχχοουυνν  ήήδδηη  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  ττοο  θθέέμμαα  ππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  
μμεεττααφφοορριικκώώνν  ττοουυςς  δδιικκττύύωωνν  σσττιιςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  ττηηςς  κκλλιιμμααττιικκήήςς  ααλλλλααγγήήςς..  ΕΕθθννιικκοοίί  ννόόμμοοιι,,  
ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  θθαα  ππααρροουυσσιιαασσττοούύνν,,  μμααζζίί  μμεε  μμεελλέέττεεςς  
ππεερριιππττώώσσεεωωνν  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ββέέλλττιισσττεεςς  ππρραακκττιικκέέςς..     

16:00 – 16:30 Διάλειμμα για καφέ 

16:30 - 17:30 ΣΣττρροογγγγυυλλήή  ΤΤρράάππεεζζαα  ––  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  //  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  

ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ππρροοςς    ττηη  δδιιαακκρρααττιικκήή  οομμάάδδαα  
εεμμππεειιρροογγννωωμμόόννωωνν  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  πποουυ  
αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  ττοο  θθέέμμαα..   

18.00 Λήξη Συνεδρίου 

 
  
 


