ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΟ ΚΕΟΔΥ επιδιώκει συνεργασίες με ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και
Επιστημονικά Ινστιτούτα στο πλαίσιο:
> Προγραμματικών Συμφωνιών
> Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών και
Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ
> Διμερών / Πολυμερών Διακρατικών Μορφωτικών Συμβάσεων Επιστημονικών Ανταλλαγών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
Επιδιώκει επίσης συνεργασίες με φορείς Τοπικής ή Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς
και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο της ανάδειξης του
επιστημονικού του έργου μέσω:
> Διεξαγωγής σεμιναρίων, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
> Πραγματοποίησης επιστημονικών συνεδρίων

Επιστημονικό Συμβούλιο
Ιάκωβος Γκανούλης (Πρόεδρος)
Μαρία Λαζαρίδου (Αν. Πρόεδρος)
Θωμάς Λαναράς
Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης
Μαργαρίτης Βαφειάδης
Βασίλειος Αντωνόπουλος
Επαμεινώνδας Σιδηρόπουλος
Παναγιώτης Στεφανίδης
Κωνσταντίνη Σαμαρά

Διοικητικό Συμβούλιο
Ελπίδα Κολοκυθά (Πρόεδρος)
Κωνσταντίνος Βουδούρης (Αν. Πρόεδρος)
Μαρία Μουστάκα (Γεν. Γραμματέας)
Νικόλαος Θεοδοσίου (Ταμίας)
Δημήτριος Καρπούζος
Διονύσιος Λατινόπουλος
Μάριος Σαπουντζής

Επικοινωνία:
keody@auth.gr
www.keody.auth.gr
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ΙΔΡΥΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΙΔΡΥΣΗ
Το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Υδάτων (ΚΕΟΔΥ) ιδρύθηκε με απόφαση
της Συγκλήτου του ΑΠΘ στις 6-7-11. Υπάγεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου η
οποία και το εποπτεύει.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του ΚΕΟΔΥ είναι:
> η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη, η εκπαίδευση και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
> η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, και μεταφοράς τεχνογνωσίας,
> η προώθηση διεθνών δραστηριοτήτων
και η συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά
δίκτυα και εκδηλώσεις,
σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
υδάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του ΚΕΟΔΥ είναι:
Η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και
έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων
απαιτεί τη συνέργεια και τη συμβολή των
βασικών κλάδων των τεχνολογικών και
των φυσικών επιστημών. Η διεπιστημονικότητα θεμελιώνεται στην πληρότητα
του ΑΠΘ σε επιστημονικό προσωπικό με
δραστηριότητες έρευνας, μελέτης και
εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν σε
όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των
υδάτων.
Η ανάπτυξη και η προώθηση βέλτιστων
πρακτικών και η χάραξη πολιτικής για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων,
αποβλέποντας σε μια συμπαγή, κατανοητή
και ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης
των υδάτων.
Η μεταφορά τεχνογνωσίας και σύγχρονων
μεθοδολογιών, πρακτικών και εργαλείων
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.
Η άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη και διαχείριση
των υδάτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια
Τμήματα και Σχολές.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ΚΕΟΔΥ πραγματώνει τους σκοπούς του
μέσα από μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν:
> τη δημοσίευση μελετών και πορισμάτων
των ερευνών που πραγματοποιούνται
στο ΚΕΟΔΥ.
> την ανάπτυξη δικτύου πηγών δεδομένων
και τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων
δεδομένων.
> τη δημιουργία βιβλιοθήκης, που θα εξυπηρετεί τους ειδικούς επιστημονικούς
σκοπούς του ΚΕΟΔΥ.
> την έκδοση και την επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων.
> την προβολή των δραστηριοτήτων του
ΚΕΟΔΥ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
> τη χορήγηση υποτροφιών από ιδίους πόρους για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας.

