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Ζήτηση της Αθήνας: εξέλιξη κατανάλωσης, πληθυσμού και έργων

Πού βρίσκουμε όλο αυτό το νερό;
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Είναι η ζήτηση το ίδιο με την κατανάλωση;  
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Διαφορετική στρατηγική για κάθε πρόβλημα: π.χ. για τις πραγματικές 
απώλειες

1. Ζωνοποίηση και δημιουργία των DMAs
(υδραυλικά απομονωμένων περιοχών), 
εντοπισμός διαρροών και μείωση χρόνου 
απόκρισης επισκευής διαρροών.

2. Διαχείριση της πίεσης. 
3. Εντοπισμός διαρροών στην ιδιοκτησία του 

καταναλωτή.
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Η ερώτηση λοιπόν είναι: μπορούμε να εντοπίσουμε διαρροές στο σπίτι μας 
(πριν έρθει ο λογαριασμός!)

Μέσα στη νύχτα τόση 
κατανάλωση; Κάτι συμβαίνει 
εδώ….

Ναι – αλλά χρειαζόμαστε «έξυπνους 
μετρητές» (smart meters)



• Πρόσβαση σε μετρήσεις σε 
πραγματικό χρόνο

• Πρόσβαση σε παλαιότερα δεδομένα 
(ιστορικά στοιχεία καταναλωτή)

• Και πολλά άλλα…

Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης κατανάλωσης νερού και ενέργειας 
σε επίπεδο οικίας, σε πραγματικό χρόνο



Επιμερισμός συνολικής κατανάλωσης στις επί μέρους συσκευές

Πως ξέρω τι συσκευές 
υπάρχουν σε ένα σπίτι;



Ειδοποιήσεις για πιθανές διαρροές στις οικιακές εγκαταστάσεις

 Σύγκριση με 
ιστορικά στοιχεία

 Προειδοποίηση 
για πιθανή 
διαρροή (και πότε 
ξεκίνησε!)



Απομακρυσμένος έλεγχος οικιακών συσκευών νερού – ενέργειας (από το 2013!)

Ενεργοποίηση
/απενεργοποίηση συσκευών:
 Πλυντήριο πιάτων
 Πλυντήριο ρούχων
 Θερμοσίφωνο



Και φυσικά παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας και ενεργειακού 
αποτυπώματος των συσκευών



Μπορούμε να μειώσουμε (και) την κατανάλωση πόσιμου νερού; (μέχρι τώρα 
μιλήσαμε μόνο για τις απώλειες)

 Πόσο μπορεί να 
κυμαίνεται η 
κατανάλωση;

 Στοιχεία ΕΕ για το 2015
 Οι ΗΠΑ γύρω στα 500
 Άρα υπάρχει μεγάλη 

ελαστικότητα στη 
ζήτηση (και εντός των 
απαιτήσεων ποιότητας 
ζωής)



Μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον καταναλωτή προς μια πιο 
προσεκτική χρήση του νερού μέσα από τέτοιες πλατφόρμες; 

Σύγκριση με παλαιότερες μετρήσεις αλλά 
και με άλλους (πιο αποδοτικούς) χρήστες;

Ενημέρωση για καλές πρακτικές και νέες 
τεχνολογίες, μέσω διαδραστικών e-courses!



Θα υιοθετούσατε όμως εσείς τέτοιες τεχνολογίες;

• Εξαρτάται...

👪👪



Μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε αυτό το «εξαρτάται»;

Μοντέλα «ευφυών πρακτόρων»

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε σενάριο αστικοποίησης 
της Α. Αττικής
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Εξέλιξης ζήτησης τη περίοδο ξηρασίας 90-91 



Και μετά τι κάνουμε;

Μοντέλα υπολογισμού επιπτώσεων από υιοθέτηση νέων/παλιών τεχνολογιών

Από το σπίτι ... ... μέχρι τους ταμιευτήρες



Με στόχο να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό «ψηφιακό δίδυμο» των 
υποδομών νερού

Μια πιστή ψηφιακή αναπαράσταση του πλήρους συστήματος που θα αλλάζει όταν κάτι αλλάζει στον φυσικό 
κόσμο θα μας βοηθήσει να βελτιώνουμε συνεχώς την ασφάλεια των υποδομών και των υπηρεσιών νερού



Σας ευχαριστώ πολύ!

Έξυπνα συστήματα διαχείρισης νερού και μείωσης κατανάλωσης

Χρήστος Μακρόπουλος
Καθηγητής ΕΜΠ
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