
∆ιαχείριση της ζήτησης νερού  

Σηµειώσεις για το µάθηµα ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 
 
∆ηµήτρης Κουτσογιάννης 
Τοµέας Υδατικών Πόρων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
http://www.itia.ntua.gr/dk 
 
 
Μέχρι πρόσφατα, οι προσπάθειες κάλυψης των υδατικών αναγκών για τις διάφορες χρήσεις 
χαρακτηρίζονταν από µονοµέρεια και ακαµψία. Η ζήτηση του νερού είχε θεωρηθεί ως 
δεδοµένο προσδιοριζόµενο από αντικειµενικά στοιχεία (π.χ. εξυπηρετούµενος πληθυσµός, 
αρδευόµενη έκταση) και από µοναδιαίους συντελεστές ζήτησης. Με αυτή την προσέγγιση η 
κάλυψη ή όχι της ανάγκης σε νερό µιας δεδοµένης δραστηριότητας εξαρτάται µονοµερώς 
από τη διαθεσιµότητα νερού ή την προσφορά νερού που προκύπτει ως η συνισταµένη των 
υπαρχόντων ή µελλοντικών υδραυλικών έργων. Την τελευταία δεκαετία αυτή η προσέγγιση 
αµφισβητήθηκε έντονα και προβλήθηκαν η ελαστικότητα της ζήτησης και οι εξ αυτής 
δυνατότητες διαχείρισής της (Κοκώσης και Κουτσογιάννης, 2000). 
 Συχνά η αµφισβήτηση έφτασε στην υπερβολή: υποτιµήθηκε η σηµασία των αναπτυξιακών 
υδραυλικών έργων και υπερτιµήθηκε η δυνατότητα και η εφικτότητα διαχείρισης της 
ζήτησης. Αν εξαιρεθούν οι υπερβολές, η εν λόγω αµφισβήτηση είχε θετικά αποτελέσµατα. 
∆εν είναι δυνατό να απορριφθεί καθολικά η τυπική µέθοδος υπολογισµού των υδατικών 
αναγκών και η έννοια της αντικειµενικότητας στον προσδιορισµό τους. Ωστόσο, η 
ελαστικότητα της ζήτησης είναι αποδεδειγµένο γεγονός και οφείλει να λαµβάνεται σοβαρά 
υπόψη στη διαχείριση υδατικών πόρων.  
 Το πλέον πετυχηµένο παράδειγµα διαχείρισης της ζήτησης σε µεγάλη κλίµακα στη χώρα 
µας προκύπτει από τη διαχείριση της επταετούς ξηρασίας που έπληξε το υδροδοτικό σύστηµα 
της Αθήνας στο τέλος της δεκαετίας του 1980 και το πρώτο µισό της επόµενης (Xenos et al., 
2002). Με µια σειρά µέτρων, η µείωση της κατανάλωσης έφτασε στο 1/3 της συνολικής. Τα 
µέτρα αυτά ήταν οικονοµικά (µεγάλη αύξηση των τιµών και κλιµάκωση του τιµολογίου µε 
πολύ µεγάλες τιµές µονάδας στις µεγάλες καταναλώσεις), επικοινωνιακά (συνεχής και 
ειλικρινής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού), νοµοθετικά και διοικητικά 
(απαγόρευση ποτίσµατος γκαζόν και επιβολή προστίµων για τις  παραβάσεις), καθώς και 
τεχνολογικά (µείωση των διαρροών, χρησιµοποίηση νερού δεύτερης ποιότητας από 
γεωτρήσεις ή ανακύκλωση για πότισµα δηµοτικών πάρκων).  
 Στο γεγονός ότι µετά τη λήξη της ξηρασίας, από τα µέσα τις δεκαετίας του 1990, 
σταµάτησε παντελώς κάθε προσπάθεια διαχείρισης της ζήτησης για το υδροδοτικό σύστηµα 
της Αθήνας οφείλεται σε πολλούς αντικειµενικούς και υποκειµενικούς λόγους, µεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται: η πλήρης ένταξη στο υδροδοτικό σύστηµα των έργων Ευήνου, που 
αύξησαν σηµαντικά τη διαθεσιµότητα νερού, η ιδιωτικοποίηση της ΕΥ∆ΑΠ και το 
ενδιαφέρον της για µεγιστοποίηση των εσόδων από πωλήσεις, και η γενικευµένη κοινωνική 
συµπεριφορά του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται από µικρή µνήµη και 
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ευδαιµονισµό, παρόλο που στις δύσκολες συνθήκες αντιδρά ιδιαίτερα θετικά. Παρόλη τη 
διακοπή της πολιτικής διαχείρισης της ζήτησης, το επιτυχηµένο αυτό παράδειγµα έχει 
καταγραφεί επιστηµονικά και τεχνικά, και είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί και στο µέλλον, 
είτε σε περιόδους κρίσεων, είτε σε µονιµότερη βάση.  
 Αν στην ύδρευση η ελαστικότητα της κατανάλωσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορεί να 
φτάνει στο 1/3 της συνολικής, στην άρδευση η ελαστικότητα σε περιόδους έµµονων 
ξηρασιών είναι µεγαλύτερη. Συγκεκριµένα, µε κατάλληλο προγραµµατισµό µπορούν να 
µειώνονται  οι αρδευόµενες εκτάσεις. Μπορούν να αφήνονται ακαλλιέργητες γεωργικές 
εκτάσεις µε µονοετείς καλλιέργειες (συνδυασµός µε αγρανάπαυση) ή να καλλιεργούνται µε 
ξηρικές καλλιέργειες, ενώ το διαθέσιµο νερό πρέπει να διατίθεται στις πολυετείς καλλιέργειες 
για την αποφυγή ζηµιών µεγάλης κλίµακας. Είναι αυτονόητο ότι αυτού του τύπου οι 
διευθετήσεις πρέπει να συνδυάζονται µε κατάλληλο σύστηµα γεωργικών ασφαλίσεων και 
αποζηµιώσεων.  
 Μέτρα διαχείρισης της ζήτησης σε µονιµότερη βάση (όχι δηλαδή µόνο σε περιόδους 
κρίσεων) αποσκοπούν στην εξοικονόµηση νερού, η οποία είναι εφικτή τόσο στην υδρευτική, 
όσο και στην αρδευτική χρήση. Οι διαρροές νερού σε υδρευτικά δίκτυα συχνά φτάνουν σε 
µερικές πόλεις (π.χ. Μεσολόγγι) σε πολύ µεγάλα ποσοστά, οπότε υπάρχει µεγάλο περιθώριο 
εξοικονόµησης χωρίς επιπτώσεις στις λειτουργίες της πόλης.  Στα συστήµατα επιφανειακής 
άρδευσης, οι απώλειες νερού είναι σηµαντικές, και θα µπορούσαν να µειωθούν σηµαντικά µε 
τη χρήση κλειστών δικτύων καταιονισµού και ακόµη περισσότερο µε στάγδην άρδευση. 
Ωστόσο,  οι πρακτικές αυτές εξοικονόµησης νερού απαιτούν κατασκευαστικές παρεµβάσεις 
και προϋποθέτουν σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις. Επιπλέον, προϋποθέτουν τιµολόγηση 
του νερού και αντίστοιχα οικονοµικά εργαλεία.  
 Στις πιο ελλειµµατικές περιοχές, έχει ιδιαίτερο νόηµα η ανάκτηση υγρών αποβλήτων και η 
επαναχρησιµοποίηση τους εναλλακτικά για άρδευση, βιοµηχανική χρήση ή εµπλουτισµό της 
υδροφορέων µε στόχο την αντιµετώπιση της υφαλµύρισης. 
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