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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΟΔΔΥΠ
To Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΚΕΟΔΔΥΠ) του
Α.Π.Θ. είναι ένα από τα 36 Κέντρα Υδάτων κατηγορίας II της UNESCO στον κόσμο και το πρώτο
που θεσμοθετείται (ΦΕΚ 4545/ ΤΕΥΧΟΣ Α' 99/08.06.2018) στην Ελλάδα. Το ΚΕΟΔΔΥΠ αποτελεί
ουσιαστικά μετεξέλιξη του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων (ΚΕΟΔΥ), το οποίο
ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ (ΔΣ ορισμένο από τη Σύγκλητο), (αρ. συν. 2837/06.07.2011)
εποπτεύεται από αυτήν και αποτελείται από εκπροσώπους διαφόρων Σχολών, 13 Τμημάτων που
δραστηριοποιούνται στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Χημείας, Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Νομικής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του ΚΕΟΔΔΥΠ είναι η διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και έρευνα σε διεθνή κλίμακα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων η οποία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των
περιβαλλοντικών, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων που σχετίζονται με το νερό.
Σκοπός του Κέντρου είναι:
• Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών της διαχείρισης των υδατικών πόρων
γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και αλλού.
• Η βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, η συστηματική μελέτη και η εκπαίδευση μέσω ολοκληρωμένων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, από τις επιστήμες του μηχανικού, μέχρι τις θεωρητικές επιστήμες, την τέχνη
και την επικοινωνία.
• Προοπτικές διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και καινοτόμων εργαλείων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων, με
έμφαση στις διασυνοριακές υδρολογικές λεκάνες απορροής.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη δράσεων κατάρτισης, ενημέρωσης, και μεταφοράς τεχνογνωσίας ως βάση για την εφαρμογή νέων ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης των υδατικών πόρων και προστασίας περιβάλλοντος στην περιοχή.
• Η προώθηση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση αρμοδίων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και το ευρύ κοινό.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Εκπαίδευση / Έρευνα σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων
• Σεμινάρια / Θερινά σχολεία στην κατασκήνωση του ΑΠΘ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής
• Γεφυρώνοντας το νερό με τον πολιτισμό
• Διασυνοριακά θέματα / διεθνής συνεργασία
• Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα με άλλα Κέντρα UNESCO ή το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για το νερό IHE Delft Institute for Water Education, Netherlands
• Βιβλία / δημοσιεύσεις
• Ερευνητικά προγράμματα

THE CENTER CIMWRM
Τhe Center for Integrated and Multidisciplinary Water Resources Management (CIMWRM) is one of
36 UNESCO's 36 Water Centers in the world and the first one to be established Greece (Government
Gazette 4545 / TITLE A 99 / 08.06.2018). CIMWRM is essentially an evolution of the Center for Integrated Water Management (KEODY), which was established and supervised by the Senate of the Aristotle University of Thessaloniki (assembly no. 2837 / 06.07.2011), with its Governing Boards appointed
also by the Senate and consisting of repre-sentatives of different Faculties from 13 Departments that
are active in the field of water re-sources management. School of Civil Engineering, School of Rural
and Surveying Engineering, School of Spatial Planning and Development, School of Chemistry, School
of Biology, School of Geology, School of Agriculture, School of Forestry and Natural Environment,
School of Medicine, School of Political Sciences, School of History and Archaeology, School of Law,
School of Journalism and Mass Communications.
THE OBJECTIVE OF THE CENTER
The objective of CIMWRM is the advancement of the science and practice of Integrated Water Resources Management (IWRM) to address water related challenges by regional /international/global action. Moreover:
• Develop, promote and infuse sound practices of IWRM around the Mediterranean re-gion, South Eastern Europe and elsewhere;
• Promote research and practice through integrated and multidisciplinary approaches, in-volving a wide
range of disciplines, from natural sciences to engineering, from human sciences to art and communication;
• Provide a platform for advance international cooperation among Member States and the exchange of
knowledge, information and tools on IWRM, in particular in the context of transboundary water systems;
• Provide policy advise, training and capacity building, technical and information support as a basis to
develop and implement new integrated methods of water resources man-agement in the region;
• Promote awareness of IWRM issues among governmental institutions at central, re-gional and local
levels, media, NGOs and the public at large.
ACTIVITIES
• Water Education/ Research
• Training / Seminars / Summer schools in AUTh summer camp in Kalandra, Halkidiki
• Bridging water & cultures
• Transboundary issues /international cooperation
• Joint Master’s Degree with other UNESCO Centers or the IHE Delft Institute for Water Edu-cation
• Books/publications
• Research projects
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