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Διαχείριση Αστικού Νερού:
Μια διαφορετική ματιά στις υποδομές 
και τις υπηρεσίες αστικού νερού



Όταν λέμε ‘Αστικό Νερό’ τι εννοούμε;

Μόνο αυτό….;



Ή μήπως και αυτά; 



Πόσο χωριστές είναι αυτές οι ροές – πόσο 
χωριστές πρέπει να είναι αυτές οι ροές;

Που πάει το νερό της βροχής 
στη πόλη (και πως;)
Πως ποτίζουμε τα πάρκα; (και τί 
είναι τα πάρκα στη λειτουργία 
του κύκλου;)
Πόσο νερό χάνουμε στη 
μεταφορά του νερού; πού πάει;
Πόσο καλή πρέπει να είναι η 
ποιότητα του νερού στο 
καζανάκι μας;
Είναι τα κεντρικά δίκτυα η μόνη 
μορφή υποδομών αστικού 
νερού;
Είναι απαραίτητο οι μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων να 
είναι σε μικρά νησάκια στη μέση 
του πουθενά;
Μπορούμε να ‘εξορύξουμε’ 
νερό όχι από την φύση αλλά 
από τα δίκτυα ακαθάρτων;
Είναι καλύτερο να 
διαχειριζόμαστε τις 3 ροές 
(πόσιμο, ακάθαρτο και όμβρια) 
χωριστά; 
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Η εξέλιξη του ‘σκοπού’ της Πόλης και το Αστικό νερό ως 
‘υδρο‐κοινωνικό’ συμβόλαιο

Brown et al, 2008



1. Εισαγωγή στη διαχείριση αστικού νερού – ποια τα σημερινά 
ζητήματα, οι σύγχρονες τάσεις, η έρευνα αιχμής; (υπάρχει ή 
τελειώνει στον Hardy Cross?)

2. Εργαλεία διαχείρισης αστικού νερού: το μοντέλο UWOT
(Εργαστήριο #1): Μοντέλο επιπέδου κατοικίας, σχεδιασμός 
δεξαμενής επαναχρησιμοποίησης ομβρίων (Rainwater 
Harvesting)

3. Τοπική/κυκλική διαχείριση της 1η ροής (όμβρια): εισαγωγή σε 
συστήματα ήπιας διαχείρισης ομβρίων (SUDS). Nature Based 
Solutions. Ecosystem Services. 

4. Εργαλεία διαχείρισης αστικού νερού: το μοντέλο UWOT
(Εργαστήριο #2): Μοντέλο επιπέδου πόλης, σχεδιασμός 
συστήματος επαναχρησιμοποίησης σε διάφορες κλίμακες. 

5. Τοπική/κυκλική διαχείριση της 2η και 3ης ροής (πόσιμο και 
αστικά απόβλητα): Διαχείριση Ζήτησης και 
Επαναχρησιμοποίηση Γκρι νερού. 

6. Διαχείριση Αστικού νερού στη πράξη: Guest Lecture ΕΥΔΑΠ.
7. Νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης αστικού νερού: η έννοια της 
ανθεκτικότητας (Resilience) και πως χρησιμοποιείται στο 
σχεδιασμό (και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι!!!).

Κατά συνέπεια ‐ Αστική Υδρολογία; Όχι μόνο…



Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Σχεδιασμός 
υποδομών αστικού νερού
Ο σχεδιασμός υποδομών και η διαχείριση υδάτων (σε επιχειρησιακό, τακτικό και 
στρατηγικό επίπεδο) αφορά μακροπρόθεσμους ορίζοντες.

Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός = Αβεβαιότητα
Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η μήπως είναι;



Μια νέα «κανονικότητα» (the new normal); 
To μεταβαλλόμενο τοπίο της διαχείρισης υδατικών πόρων (και όχι 
μόνο!)
Το κλιμα αλλάζει συνεχώς 
και γρηγορότερα απόσο 
υπολογίζαμε

Επίπτωση στην προσφορά 
νερού (και ως προς την 
ποσότητα αλλά και ως προς 
τη ποιότητα)

Τα δημογραφικά στοιχεία 
αλλάζουν – (και) λόγω 
μετανάστευσης

Τα μοτίβα κατανάλωσης νερού
που αλλάζανε με αργούς 
ρυθμούς στο παρελθόν πλέον 
εξελίσσονται ταχύτατα – και 
λόγω γεωπολιτικών παραγόντων

Η αστάθεια στην παγκόσμια 
οικονομία επηρεάζει τις νέες 
επενδύσεις για υποδομές

Υπάρχει σοβαρή υστέρηση στις 
επενδύσεις για τις υποδομές νερού 
αλλά και σε συναφείς τομείς π.χ. 
στον ενεργειακό τομέα



 Οι υποδομές φθείρονται & παλιώνουν…

 Αλλά, η φθορά και η ανάγκη αντικατάστασης 
των υποδομών αποτελεί ταυτόχρονα 
ευκαιρία: μειώνει τον βαθμό ‘κλειδώματος’ 
των υποδομών σε επιλογές του παρελθόντος 
(πχ. μεγάλης κλίμακας, κεντρικές υποδομές –
μόνο)

 Η αβεβαιότητα που οφείλεται σε ταχέως 
μεταβαλλόμενες συνθήκες δημιουργεί την 
ανάγκη υιοθέτησης αρχών σχεδιασμού που 
ενισχύουν την αυτονομία, την ανθεκτικότητα, 
τη διασύνδεση και την ασφάλεια.

Από προκλήσεις σε ευκαιρίες

 Αυτό οδηγεί στη διαμόρφωση νέων πολιτικών και                                                                
στρατηγικών στην αγορά που μπορούν να στηρίξουν 
καινοτόμες έννοιες – π.χ. την ιδέα της 
κυκλικής οικονομίας (μια νέα, ευρέως διαδεδομένη και πιθανά «θολή» φράση, αλλά       
αναμφισβήτητα χρήσιμη για να πυροδοτήσει την καινοτομία!)



Ξεκινήσαμε να αναζητούμε υποδομές οι οποίες:
 είναι «έξυπνες» (χρήση αισθητήρων – βλεπουν 

και ακούν), 
 είναι αποδοτικότερες (μειώνουν την κατανάλωση 

νερού και ενέργειας), 
 ενισχύουν την ενεργητική (proactive) διαχείριση

(μείωση διαρροών/αστοχιών/αιχμών 
κατανάλωσης νερού, συστήματα ελέγχου σε 
πραγματικό χρόνο ‐ RCT), 

 είναι πιο ολοκληρωμένες                                 
(μπλε‐πράσινες υποδομές, κλείνουν τον κύκλο 
των 3 ροών ‐ πόσιμο νερό, ακάθαρτα, όμβρια ‐
εκμεταλλεύονται τη σχέση νερού και ενέργειας 
και μετασχηματίζουν τα απόβλητα σε πόρους: η 
ιδέα της Κυκλικής Οικονομίας.

 συνεπώς… περισσότερο ανθεκτικές.

Επαναπροσδιορίζοντας τι είναι ‘υποδομές αστικού νερού’ 
και ποιες είναι οι λειτουργίες τους…

Υποδομές αστικού νερού, ενέργειας, 
μεταφορών, τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνίας πρέπει να είναι περισσότερο 
διασυνδεμένες και να αλληλο‐ωφελούνται

Προσοχή όμως: υπάρχει και αρνητική όψη στις ωραίες αυτές λέξεις: κυβερνο‐τρωτότητα, 
αποτελεσματικότητα έναντι ανθεκτικότητας, παραβατικότητα, αλληλεξαρτήσεις και επιπτώσεις, 
κίνδυνοι στην υγεία.



 Kατανεμημένα συστήματα γίνονται 
ολοένα και οικονομικά αποδοτικότερα 
και ταιριάζουν καλύτερα σε ένα κυκλικό 
κόσμο (circular world). 

 Η διαθεσιμότητα δεδομένων πεδίου σε 
πραγματικό χρόνο επιτρέπει την 
απομακρυσμένη παρακολούθηση των 
κατανεμημένων συστημάτων 
(μετατρέποντας τα σε κυβερνο‐φυσικά 
συστήματα – CPS).

 Νέα εργαλεία διαχείρισης του κύκλου 
νερού εμφανίζονται και επιτρέπουν την 
ενσωμάτωση των νεών υποδομών στα 
παλιότερα συστήματα – με αυξημένη 
δια δραστικότητα στη διαδικασία 
αποφάσεων.  

Τα δομικά στοιχεία ενός 
νέου τοπίου για τις 
υποδομές αστικού 
νερού
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 Αυτό επιτρέπει (αλλά και απαιτεί!) πιο εξελιγμένες προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων των 
CPS και των νέων πλαισίων σχεδιασμού ‐ γύρω από την ανθεκτικότητα.



Αλλάζοντας τον ρόλο των υποδομών: μια κατανεμημένη 
προσέγγιση στη διαχείριση αστικού νερού

Πάρκο ή Αντιπλημμυρικό;

Ολοκληρωμένες λύσεις όπου 
μπλε και πράσινες υποδομές 
χρησιμοποιούνται για τη 
μείωση των πλημμυρικών 
επιπτώσεων και την αύξηση 
των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών.

Υδροφόρος ή Δεξαμενή;

Εκμετάλλευση των υπόγειων 
υδάτων όχι απλά ως έναν 
υδατικό πόρο αλλά και ως ένα 
τρόπο αποθήκευσης νερού και 
ενέργειας (και χρήσης τους ως 
ΑΠΕ!)

Λύμα ή Πόρος;

Μετασχηματίζοντας τα απόβλητα σε 
πόρους. Μονάδα Επεξεργασίας 
Λυμάτων ή
• μονάδα παραγωγής ενέργειας; 
• εργοστάσιο παραγωγής 

λιπασμάτων;
• εργοστάσιο παραγωγής ενεργού 

άνθρακα;



Μόνο κύκλος Νερού; + Ενέργεια + Ύλη
Από την εξόρυξη αποβλήτων (sewer mining) μέχρι την επόμενη γενιά 
υποδομών μιας κυκλικής οικονομίας

NextGen H2020
DESSIN H2020

Επαναχρησιμοποίηση στο σημείο ζήτησης και 
άρα μικρότερη ανάγκη για δημιουργία νέων 
υποδομών  δικτύου, αρθρωτό και άρα κατάλληλο 
για μεταβλητούς πληθυσμούς.



IWA Report: Κυκλική Οικονομία στον Αστικό 
κύκλο του Νερού. 

 Το μονοπάτι του νερού (όμβρια, γκρί, 
επαναχρησιμοποίηση, διαρροές, διαχείριση 
ζήτησης)

 Το μονοπάτι της ενέργειας (μείωση 
απωλειών, παραγωγή από μικροτουρμπίνες, 
εναλλάκτες θερμότητας στα λύματα, 
ενέργεια από τα οργανικά στα λύματα (πχ 
βιοαέριο), ανανεώσιμα + παραγωγή 
(αφαλάτωση)).

 Το μονοπάτι της ύλης (ιλύς επεξεργασίας 
νερού + αποβλήτων προς γεωργία, θρεπτικά, 
πλαστικά, μέταλλα, πρωτεΐνες, 
φαρμακευτικά, αέρια).

Μια καλή περίληψη των 
βασικών ιδεών του Νερού στη 
Κυκλική Οικονομία

Είναι πάντα το πρόβλημα θέμα τεχνολογίας;


