
 
 
 
 

 

 

 

         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

“Protecting streams for a clean Black Sea by 
reducing sediment and litter pollution with joint 

innovative monitoring and control tools and 
nature-based practices” 

 
Το έργο «Protecting streams for a clean Black Sea by reducing sediment and litter 
pollution with joint innovative monitoring and control tools and nature-based practices 
(BSB963)» με ακρωνύμιο «Protect-Streams-4-Sea» ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου, 2020. Η 
συνολική διάρκειά του είναι 24 μήνες.  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στα πλαίσια του «Κοινού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020 - INTERREG IV».  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 907.135,00 € με τη 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. να ανέρχεται στο ποσό των  834.543,41 €.  
 
Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (πρώην 
Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ). Από Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος θα το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, την Έδρα UNESCO Con-E-ect και το 
εργαστήριο Γεωμορφολογίας, Εδαφολογίας και Παρόχθιων Περιοχών (Geri Lab). 
Συμμετέχουν ακόμη τέσσερις εταίροι από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 
Συγκεκριμένα, συμμετέχουν η Υπηρεσία Διαχείρισης Υδάτων  Buzau-Ialomita από τη 
Ρουμανία, η ΜΚΟ Young Foresters Union από την Αρμενία, η ΜΚΟ Eco-TIRAS International 
Association of River Keepers από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, και το Πανεπιστήμιο Artvin 
Coruh από την Τουρκία. Για την βιώσιμη διαχείριση των υδάτων πόρων της Μαύρης 
Θάλασσας, οι γειτονικές χώρες πρέπει να υιοθετήσουν κοινές μεθόδους και πρακτικές. 
Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου έργου επειδή έχει 
εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες της Μαύρης Θάλασσας και επειδή οι δράσεις του 
προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 
 
O κύριος στόχος του Έργου «Protect-Streams-4-Sea» είναι η προστασία του περιβάλλοντος 
και η μείωση των ρύπων και των απορριμμάτων στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό θα επιτευχθεί 
εστιάζοντας στους ρύπους και τα απορρίμματα που προέρχονται από τα ποτάμια και τις 
λεκάνες απορροής τους που καταλήγουν στη Μαύρη Θάλασσα. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 
δημιουργηθεί ένα κοινό πρόγραμμα παρακολούθησης αυτών των ρύπων και των 
απορριμμάτων για την προώθηση του συντονισμού της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της από κοινού μείωσης των ρύπων και των απορριμμάτων μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων 
πρακτικών διαχείρισης. Αυτό θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά θα βελτιώσει και 
την ευημερία των λαών της περιοχής. 


