ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε
να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

1.

Ελέγξτε για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας µε την προσθήκη χρώµατος
ζαχαροπλαστικής. Εάν υπάρχει διαρροή, το χρώµα θα εµφανιστεί µέσα σε 30
λεπτά (Ξεπλύνετε τη δεξαµενή µόλις γίνει η δοκιµή, για την αποφυγή χρωµατισµού των
τοιχωµάτων της δεξαµενής). Ελέγξτε την εγκατάσταση για φθαρµένα ή διαβρωµένα
µέρη. Τα περισσότερα εξαρτήµατα εγκαθίστανται εύκολα και είναι άµεσα
διαθέσιµα µε µικρό οικονοµικό κόστος.

2.

Μην πετάτε διαφόρων ειδών απορρίµµατα στη λεκάνη της τουαλέτας, εκτός από
το πρόβληµα που δηµιουργείτε στις σωληνώσεις της
αποχέτευσής σας, χρησιµοποιείτε και το καζανάκι
άσκοπα.

3.

Εάν το καζανάκι σας είναι παλιό, αντικαταστήστε το µε
κάποιο, που διαθέτει δυνατότητα διπλής ροής. Τα
καζανάκια αυτά έχουν δύο κουµπιά: ένα για µικρή ροή και
ένα µε µεγαλύτερη ροή, ανάλογα µε την ανάγκη. Εάν δεν
είναι εύκολη η αντικατάσταση, τοποθετήστε µέσα στη
δεξαµενή ένα γεµάτο µικρό πλαστικό µπουκάλι νερού, ώστε να µειωθεί ο όγκος
του νερού που παροχετεύεται.

4.

Εάν το κουµπί στο καζανάκι δεν επανέρχεται στη θέση του µετά τη χρήση,
αφήνοντας το νερό να τρέχει συνεχώς, αντικαταστήστε το ΑΜΕΣΑ ή ρυθµίστε τη
ροή.
5. Ελαττώστε τη διάρκεια χρήσης του ντους.
Αντικαταστήστε το τηλέφωνο της ντουζιέρας µε
κάποιο άλλο χαµηλότερης ροής. Στο εµπόριο
κυκλοφορούν βρύσες όπου µπορεί να ρυθµιστεί η
ροή, χωρίς να επηρεαστεί η αναλογία ζεστού και
κρύου νερού.

2

6. Τοποθετήστε µέσα στις ντουζιέρες σας µεγάλες
λεκάνες στις οποίες θα περισυλλέγετε το νερό
όταν θα κάνετε ντους και θα το χρησιµοποιείτε για
τη λεκάνη της τουαλέτας αντί να κάνετε συνεχή
χρήση στο καζανάκι.
7. Μην αφήνετε τη βρύση
ανοιχτή, όταν βουρτσίζετε τα
δόντια σας ή πλένετε τα χέρια σας. Κλείνοντας τη βρύση
όση ώρα σαπουνίζουµε τα χέρια µας ή βουρτσίζουµε τα
δόντια µας, εξοικονοµούµε 15 λίτρα νερού το λεπτό!
8.

Μην αφήνετε το νερό να τρέχει, ξυρίζοντας ή πλένοντας το
πρόσωπό σας.
9. Επαναχρησιµοποιείστε τις πετσέτες σώµατος και
προσώπου. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο όγκος των
άπλυτων ρούχων και τελικά οι χρήσεις του πλυντηρίου.
Επιµένετε σε αυτό και όταν µένετε σε ξενοδοχείο.
Ζητάτε να αλλάξουν πετσέτες ή σεντόνια, µόνο όταν το
ζητήσετε εσείς.
10. Χρησιµοποιήστε το πλυντήριο
ρούχων, µόνο όταν φορτώνεται
πλήρως ή ρυθµίστε κατάλληλα τη στάθµη νερού για το
µέγεθος του φορτίου που χρησιµοποιείτε.

11. Αντικαταστήστε τις στρόφιγγες του πλυντηρίου, όπου
παρατηρείται διαρροή. Εάν η στρόφιγγά σας στάζει σε ρυθµό
µιας σταγόνας ανά δευτερόλεπτο, ενδέχεται να σπαταλήσετε
10 κυβικά µέτρα ετησίως, που θα επιβαρύνουν το κόστος της ύδρευσης και
αποχέτευσης.
12. Αναζητήστε στην αγορά συστήµατα, που δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε
το νερό από το νεροχύτη, το νιπτήρα ή το µπάνιο σε ειδική δεξαµενή και από
εκεί να τροφοδοτείται το καζανάκι. Έτσι, δεν χρησιµοποιείτε καθαρό, πόσιµο
νερό στην τουαλέτα.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

1. Τοποθετήστε ένα ταχυθερµοσίφωνα στο νεροχύτη της κουζίνας σας, ώστε να
τρέχει άµεσα το ζεστό νερό. Αυτό θα µειώσει τις δαπάνες ενέργειας.
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2. Το καλοκαίρι να έχετε κρύο νερό σε µπουκάλια στο ψυγείο, αντί να αφήνετε τη
βρύση να τρέχει κάθε φορά που θέλετε ένα δροσερό ποτήρι
νερό.
3. Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε λίγα ποτήρια για να πίνετε
νερό κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Με τον τρόπο αυτό
ελαττώνεται ο αριθµός των ποτηριών, που πρέπει να πλυθούν.
4. Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος, όταν µαγειρεύετε. Όσο
µεγαλύτερα είναι τα σκεύη, τόσο µεγαλύτερη είναι και η
κατανάλωση σε νερό.
5. Κατά το πλύσιµο των πιάτων µε το χέρι, γεµίστε µία λεκάνη µε νερό και το
ανάλογο απορρυπαντικό. Ξεβγάλετε γρήγορα µε χαµηλή ροή σε µία δεύτερη
λεκάνη. Το νερό της λεκάνης για το ξέβγαλµα, αν δεν έχει µέσα πολύ
απορρυπαντικό, χρησιµοποιήστε το για πότισµα φυτών.
6. Αφήστε τα λερωµένα πιάτα και σκεύη να µουλιάσουν στο νερό, αντί να
αποµακρύνετε τα αποφάγια κάτω από τρεχούµενη βρύση.
7. Χρησιµοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, µόνο όταν έχει
γεµίσει πλήρως.
8. Μην χρησιµοποιείτε το τρεχούµενο νερό, για να
ξεπαγώσετε το κρέας ή άλλα παγωµένα τρόφιµα.
Ξεπαγώστε τα τρόφιµα, σταδιακά, τοποθετώντας τα στη
συντήρηση του ψυγείου από το προηγούµενο βράδυ και
αφήνοντάς τα στη συνέχεια εκτός ψυγείου για λίγο ή χρησιµοποιώντας γι’αυτό το
σκοπό το φούρνο µικροκυµάτων σας.
9. Προτιµήστε να πλένετε τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε µία λεκάνη νερό,
αντί κάτω από συνεχώς ανοιχτή βρύση. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονοµείτε το
λιγότερο 10 λίτρα νερού την ηµέρα!

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ &
ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1. Μην ποτίζετε συχνά τον κήπο σας. Κατά γενικό κανόνα,
τα περισσότερα φυτά χρειάζονται πότισµα µόνο κάθε 5 µε 7 ηµέρες το καλοκαίρι
και κάθε 11 µε 14 ηµέρες το χειµώνα. Μια ισχυρή βροχή ικανοποιεί τις ανάγκες
σε νερό για διάστηµα δύο εβδοµάδων. Το νερό από το πλύσιµο φρούτων,
λαχανικών κ.ά., όπως και το νερό που περισσεύει σε ένα ποτήρι, µην το
αδειάζετε στο νεροχύτη. Ποτίστε τα λουλούδια σας!
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2. Ποτίζετε τον κήπο σας πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν η
θερµοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι
χαµηλότερες. Αυτό µειώνει τις απώλειες νερού από την
εξάτµιση.
3. Αποφεύγετε να σφουγγαρίζετε χρησιµοποιώντας απορρυπαντικό µέσα στη λεκάνη σφουγγαρίσµατος. Αν δεν έχετε
χρησιµοποιήσει απορρυπαντικό, µπορείτε να χρησιµοποιείται το νερό αυτό για το πότισµα των φυτών σας.
4. Τοποθετήστε δοχεία περισυλλογής νερού στα σηµεία εξόδου νερού από τα
κλιµατιστικά σας και χρησιµοποιήστε το για πότισµα των φυτών σας. Το ίδιο
µπορούν να κάνουν και όσοι επαγγελµατίες χρησιµοποιούν
παγοµηχανές.
5. Στην εξοικονόµηση νερού είναι προτιµότερη η
εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν διαρροές κατά µήκος του
δικτύου.

6. Τοποθετήστε τους ψεκαστήρες σας από τα αυτόµατα ποτιστικά, έτσι ώστε το νερό
να προσγειώνεται στα λουλούδια και τους θάµνους και όχι στις πλακοστρωµένες
περιοχές.
7. Αποφύγετε την υπερβολική χρήση λιπασµάτων, η οποία
αυξάνει τις ανάγκες για νερό στα φυτά.
8. Ποτίστε µε το νερό του ενυδρείου σας τα φυτά. Το
νερό αυτό είναι πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν λίπασµα.
9. Επιλέξετε φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες
κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής σας και δεν χρειάζονται πολύ νερό.
10. Τοποθετήστε στην άκρη της µάνικάς σας βρύση, ώστε να προσαρµόζεται η ροή
στις απαιτήσεις σας και να αποφεύγονται οι σπατάλες.
11. Μην αφήνετε τους ψεκαστήρες ή τις µάνικες αφύλακτα. Οι µάνικες κήπων
µπορούν να σπαταλήσουν πάνω από 2,5 κυβικά µέτρα νερό, µόνο σε µερικές
ώρες.
12. Ελέγχετε τακτικά τις µάνικες, τους συνδετήρες και τα βύσµατα για τυχόν
διαρροές.

5

13. Για τον καθαρισµό της αυλής σας χρησιµοποιήστε σκούπα, αντί για τρεχούµενο
νερό. Αποφύγετε την εγκατάσταση διακοσµητικών κατασκευών, όπου
χρησιµοποιείται νερό, π.χ. σιντριβάνια. Εντοπίστε πιθανές
απώλειες λόγω της εξάτµισης και της διεύθυνσης του
αέρα.
14. Προτιµήστε τα πλυντήρια αυτοκινήτων, τα οποία
χρησιµοποιούν σύστηµα ανακύκλωσης νερού, ή νερό από
δικές τους γεωτρήσεις.

Επιµέλεια

