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Το Κ
Κέντρο Ολοκλη
ηρωμένης Διαχχείρισης Υδάτω
ων (ΚΕ.Ο.Δ.Υ
Υ.) ιδρύθηκε μεε απόφαση τηςς Συγκλήτου το
ου
Α.Π..Θ. ΣΤΙΣ 6-7-22011. Υπάγετα
αι στη Σύγκληττο του Πανεπισ
στημίου, η οπο
οία το εποπτεύεει.
ΚΕ.Ο.Δ.Υ. περιιλαμβάνει δραστηριότητες έρρευνας, μελέτη
ης και εκπαίδευ
υσης, οι οποίεςς αντιστοιχούνν στο
Το Κ
γνωσ
στικό αντικείμεενο της ολοκλη
ηρωμένης διαχχείρισης του
υδαττικού περιβάλλλοντος και των υδατικών πόρρων, όπως περιιγράφονται ανα
αλυτικά στη συυνέχεια.
Σκοππός του ΚΕ.Ο.Δ
Δ.Υ. είναι:







Η διεπιστημονικ
κού χαρακτήρα
α μελέτη και έέρευνα σε διεθννή κλίμακα τηςς ολοκληρωμέν
ένης διαχείριση
ης
τω
ων υδάτων, η οποία
ο
βασίζετα
αι στην αλληλεεπίδραση των περιβαλλοντικ
π
κών, τεχνικών, οικονομικών,
κοοινωνικών καιι πολιτικών παρ
ραμέτρων πουυ σχετίζονται με
μ το νερό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση τω
ων
υδδάτων απαιτεί τη συνέργεια και τη συμβολλή των βασικών κλάδων των τεχνολογικώνν και των
φυυσικών επιστη
ημών.
Η ανάπτυξη καιι η προώθηση βέλτιστων πραακτικών, η χάρ
ραξη πολιτικήςς για την ολοκλληρωμένη
διιαχείριση των υδάτων, αποβλ
λέποντας σε μιια συμπαγή, κα
ατανοητή και ολιστική
ο
προσέέγγιση της
διιαχείρισης τωνν υδάτων.
Η μεταφορά τεχχνογνωσίας κα
αι νέων σύγχροονων μεθοδολο
ογιών, πρακτικών και εργαλεείων για την
ολλοκληρωμένη διαχείριση τωνν υδάτων.
Η άσκηση προπ
πτυχιακών και μεταπτυχιακώ
ών φοιτητών σττη μελέτη και διαχείριση
δ
τωνν υδάτων, σε
συυνεργασία με τα
τ αρμόδια Τμ
μήματα και Σχοολές
Αντιικείμενο του ΚΕ.Ο.Δ.Υ.
Κ
είναι:





Η βασική & εφα
αρμοσμένη έρεευνα, η συστημματική μελέτη
η, η εκπαίδευση
η και η παροχήή υπηρεσιών
συυμβούλου, καθθώς και η δια βίου
β μάθηση σστο γνωστικό αντικείμενο
α
τηςς ολοκληρωμέννης διαχείριση
ης
τω
ων υδάτων καιι της προστασίας του περιβάλλλοντος.
Η ανάπτυξη δρά
άσεων κατάρτιισης, ενημέρωσσης, μεταφορά
άς τεχνογνωσία
ας σε θέματα οολοκληρωμένη
ης
διιαχείρισης τωνν υδάτων και προστασίας
π
τουυ περιβάλλοντο
ος τόσο στην Ελλάδα
Ε
όσο κααι σε άλλες χώρες.
Η προώθηση διεεθνών δραστηριοτήτων και η συμμετοχή σε
σ διεθνή επισττημονικά δίκτυυα και εκδηλώσ
σεις
ποου εξυπηρετούύν τους σκοπού
ύς του ΚΕ.Ο.Δ
Δ.Υ., και προάγγουν τη συνεργγασία μεταξύ ττων χωρών με
διιαφορετικό κοιινωνικο- οικοννομικό επίπεδοο ανάπτυξης, προκειμένου
π
να
α αναδειχθούν οι συνέργειες και
η ανάγκη διακρατικών και διεεθνών συμφωννιών σε θέματα
α διαχείρισης υδάτων.

