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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
9  Μαρτίου 2015 

Διεθνές Συνέδριο  

«Καινοτομίες στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος και 

των Υδάτων» 

19-21 Μαρτίου 2015, Καβάλα.  
 
 Στο πλαίσιο του έργου “Utilizing Stream Waters in the Suppression of Forest 
Fires with the Help of New Technologies” µε ακρωνύµιο "Streams-2-SUPPRESS-
Fires" διοργανώνεται διεθνές συνέδριο στις 19-21 Μαρτίου 2015. Αντικείµενο του 
συνεδρίου είναι οι «Καινοτοµίες στη Lιαχείριση του Περιβάλλοντος και των 
Υδάτων». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο «Ξενοδοχείο IMARET» στην Καβάλα. 
 

Το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στο πλαίσιο του 
«Κοινού Επιχειρησιακού Προγράµµατος  “Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-
2013” -  INTERREG IV».  Επικεφαλής εταίρος του προγράµµατος είναι το Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ συµµετέχουν ακόµη πέντε εταίροι από 
την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Συγκεκριµένα, συµµετέχουν το Πανεπιστήµιο 
Artvin Coruh από την Τουρκία, η νοµαρχία της Braila από τη Ρουµανία, η Lιεθνής 
Ένωση για την Προστασία των Ποταµών Eco-TIRAS από τη Lηµοκρατία της 
Μολδαβίας, το Εθνικό Πανεπιστήµιο Περιβαλλοντικών Επιστηµών και Επιστηµών 
Ζωής  από την Ουκρανία και το Περιβαλλοντικό Κέντρο της Αρµενίας Zikatar.  
 
            Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση καινοτοµιών και νέων 
τεχνολογιών για τη βέλτιστη διαχείριση του περιβάλλοντος και  των υδάτων. 
Ερευνητές και επιστήµονες από τις χώρες όλων των εταίρων του έργου, θα 
παρουσιάσουν εµπειρίες από τις χώρες τους που αφορούν στο θέµα του 
συνεδρίου. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση των τρεχουσών 
εξελίξεων σχετικά µε το περιβάλλον και την διαχείριση των υδάτων µε έµφαση 
στην καινοτοµία και στις νέες τεχνολογίες. Θα δώσει την ευκαιρία σε επιστήµονες, 
φορείς λήψης αποφάσεων και τους ενδιαφερόµενους φορείς να συνεργαστούν και 
συνοµιλήσουν µεταξύ τους, γεγονός που θα βοηθήσει στην προώθηση της 
συνεργασίας για θέµατα έρευνας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και των 
υδάτων µεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου, της Ευρώπης 
αλλά και του υπολοίπου κόσµου. 
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 Το συνέδριο συµπίπτει µε την Παγκόσµια Ηµέρα Lασοπονίας (21 Μαρτίου) 
και την Παγκόσµια Ηµέρα Νερού (22 Μαρτίου) και παρέχει το ιδανικό περιβάλλον 
για να τιµήσουµε αυτές τις σηµαντικές ηµέρες. 
 
 Επιγραµµατικά οι στόχοι του συνεδρίου είναι: α) η παρουσίαση νέων 
καινοτόµων µεθοδολογιών για το περιβάλλον και τη διαχείριση των υδάτων, β)  η 
παρουσίαση ερευνητικών έργων και µελετών που αποτελούν παραδείγµατα 
αποτελεσµατικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και των υδάτων, γ) η 
παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων στην επιστηµονική έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη σε σχέση µε τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των 
υδάτων, δ) η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την πιο αποτελεσµατική 
διαχείριση και ε) να φέρει σε επαφή επιστήµονες και επαγγελµατίες από διάφορα 
µέρη του κόσµου που εργάζονται σε διαφορετικές πτυχές του περιβάλλοντος και 
της διαχείρισης των υδάτων. 
 
Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε µε χαρά στο συνέδριο. 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
Συνεδρίου στο www. http://www.fewm.eu 
 

Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος 
Γεώργιος Ν. Ζαΐµης 


