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φύλλο εκπαιδευτικών
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι
Στόχοι
• Να υιοθετήσουν οι µαθητές συνήθειες εξοικονόµησης νερού
• Να πετύχουν µε απλούς τρόπους µείωση στην κατανάλωση του νερού στο σπίτι.
• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της υπόλοιπης οικογένειας

Πληροφορίες

Οικιακή χρήση του νερού
Η οικιακή χρήση νερού δεν αποτελεί τη κυριότερη µορφή κατανάλωσης, σε σχέση µε
τη γεωργία και την βιοµηχανία. Ωστόσο, η προσπάθεια εξοικονόµησης νερού στο σπίτι
αποτελεί το πιο σηµαντικό βήµα για τη διαµόρφωση µιας νέας στάσης απέναντι στη χρήση
του νερού.
Παραδείγµατα από το εξωτερικό, µας δείχνουν ότι µε το συνδυασµό νέων τεχνολογιών
και µε µικρές αλλαγές στην καθηµερινή χρήση του νερού, µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική µείωση στην κατανάλωση νερού. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η οικιακή χρήση
νερού έχει µειωθεί σηµαντικά από το 1985, λόγω της µεγαλύτερης ευαισθητοποίησης
των πολιτών, αλλά και λόγω των σχετικών φόρων που επιβλήθηκαν. Στο διάστηµα αυτό
παρατηρείται µείωση των διαρροών, µείωση του ποτίσµατος κήπων, αλλά και αντικατάσταση συσκευών µε καινούριες που εξοικονοµούν νερό. Στην Σαραγόσα
της Ισπανίας, µέσα σε ένα χρόνο, η οικιακή χρήση µειώθηκε κατά
5.6%, µε αποτέλεσµα να εξοικονοµηθούν 1.176 εκατοµµύρια λίτρα νερού.

Μειώνουµε την κατανάλωση
νερού µε µικρές αλλαγές
στη συµπεριφορά µας*
Μειώνουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο…
Μια βρύση, που στάζει µπορεί να σπαταλήσει περίπου 90 λίτρα νερού την εβδοµάδα. Σε µηνιαία
βάση σπαταλούνται 360 λίτρα και σε ετήσια βάση 4.700 λίτρα νερού.
Στο παλαιό σύστηµα τουαλετών, καταναλώνονται περίπου 9 λίτρα νερού κάθε φορά που χρησιµοποιείται το καζανάκι. Η τοποθέτηση συστήµατος µε διπλή ροή εξοικονοµεί περίπου 3 λίτρα σε
κάθε χρήση. Κάθε άτοµο χρησιµοποιεί το καζανάκι περίπου 4 φορές την ηµέρα. Άρα για τη µέση

*

Οι υπολογισµοί στα παρακάτω παραδείγµατα γίνονται µε βάση την κατανάλωση νερού σε µία µέση οικογένεια τεσσάρων ατόµων σε µηνιαία βάση, αλλά
και κατά τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η τιµή του νερού ποικίλει ανάλογα µε το φορέα, που διαχειρίζεται την ύδρευση και την αποχέτευση. Επίσης, ποικίλουν και οι ποσότητες του νερού, που καταναλώνονται ανάλογα µε το µέγεθος του µαγειρικού σκεύους και των ηλεκτρικών συσκευών.

οικογένεια οι χρήσεις υπολογίζονται ίσες µε 480 λίτρα σε µηνιαία βάση, και 5840 λίτρα σε
ετήσια. Εποµένως, εξοικονοµούνται περίπου 28.800 λίτρα νερού το µήνα.
Μια τρεχούµενη βρύση καταναλώνει 15 λίτρα νερού ανά λεπτό. Εάν το βούρτσισµα των
δοντιών διαρκεί 2 λεπτά κάθε φορά και γίνεται δύο φορές την ηµέρα από τέσσερις ανθρώπους, η κατανάλωση νερού υπολογίζεται ίση µε 7,2 κυβικά µέτρα µηνιαίως και µε
87,6 κυβικά µέτρα ετησίως. Εάν χρησιµοποιείται ένα ποτήρι νερό, το οποίο περιέχει
περίπου 0,5 λίτρα, καταναλώνονται περίπου 0,12 κυβικά µέτρα σε µηνιαία βάση και
1,46 κυβικά µέτρα σε ετήσια βάση από όλη την οικογένεια. Παρατηρούµε ότι εξοικονοµούνται 7,08 κυβικά µέτρα νερού το µήνα.
Εάν κατά το πλύσιµο των χεριών και του προσώπου, η βρύση τρέχει για 2 λεπτά,
τότε η κατανάλωση φτάνει τα 30 λίτρα για κάθε άτοµο και τα 120 λίτρα για τη
µέση οικογένεια σε ηµερήσια βάση. Σε µηνιαία βάση, η κατανάλωση αγγίζει
τα 3,6 κυβικά µέτρα και σε ετήσια τα 43,8 κυβικά µέτρα νερού. Εάν κάθε
φορά χρησιµοποιείται ο νιπτήρας ή µια µικρή λεκάνη, εξοικονοµούνται τουλάχιστον 5 λίτρα νερό, τα οποία φτάνουν τα 0,6 κυβικά µέτρα το µήνα για
όλη την οικογένεια και 7,3 κυβικά µέτρα σε ετήσια βάση. Με τον τρόπο αυτό
εξοικονοµούνται 0,6 κυβικά µέτρα.
Για ένα πλήρες λουτρό σε γεµάτη µπανιέρα καταναλώνονται περίπου 145150 λίτρα νερό από κάθε άτοµο. Εποµένως, για την οικογένεια των τεσσάρων
ατόµων η κατανάλωση αγγίζει τα 600 λίτρα τη µέρα, τα 18 κυβικά µέτρα το µήνα
και τα 218 κυβικά µέτρα το έτος.Το ντους καταναλώνει κατά µέσο όρο 6 λίτρα νερού
το λεπτό. Εποµένως, η µέση οικογένεια καταναλώνει για ντους διάρκειας 10 λεπτών, 240
λίτρα νερού την ηµέρα. Στη διάρκεια ενός µήνα, η κατανάλωση υπολογίζεται στα 7,2 κυβικά µέτρα
και στη διάρκεια του έτους τα 87,6 κυβικά µέτρα.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αν προτιµάται το ντους από τη γεµάτη µε νερό µπανιέρα, εξοικονοµούνται 10,8 κυβικά µέτρα νερό σε µηνιαία βάση.
Οι παραπάνω υπολογισµοί αποτελούν το µέσο όρο, καθώς η ροή του νερού ποικίλει ανάλογα µε
το είδος της ντουζιέρας. Προφανώς, σε µια ντουζιέρα πίεσης καταναλώνεται µεγαλύτερη ποσότητα νερού. Αν γίνεται προσεκτική χρήση του ντους, καταναλώνεται ακόµα µικρότερη ποσότητα
νερού.

Τρόποι εξοικονόµησης νερού στο µπάνιο
1.Ελέγξτε για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας µε την προσθήκη χρώµατος ζαχαροπλαστικής. Εάν υπάρχει διαρροή, το χρώµα θα εµφανιστεί µέσα σε 30 λεπτά. Ελέγξτε την εγκατάσταση για φθαρµένα ή διαβρωµένα µέρη. Τα περισσότερα εξαρτήµατα εγκαθίστανται εύκολα
και είναι άµεσα διαθέσιµα µε µικρό οικονοµικό κόστος. (Ξεπλύνετε τη δεξαµενή µόλις γίνει η
δοκιµή, για την αποφυγή χρωµατισµού των τοιχωµάτων της δεξαµενής).
2.Μην πετάτε διαφόρων ειδών απορρίµµατα στη λεκάνη της τουαλέτας, χρησιµοποιώντας
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 πλαστικό µπουκάλι, για 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 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.
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Τα πλυντήρια ρούχων χρησιµοποιούν περίπου 150 λίτρων νερού για κάθε πλύση. Εάν το φορτίο
της πλύσης κάθε φορά είναι το µέγιστο δυνατό, είναι δυνατόν να ελαττωθεί η χρήση νερού κατά
2 λίτρα την εβδοµάδα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονοµούνται 300 λίτρα νερό την εβδοµάδα και 1,2
κυβικά µέτρα το µήνα.
6.Μην αφήνετε τη βρύση ανοιχτή, όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας ή τα χέρια σας.
7.Μην αφήνετε το νερό να τρέχει, ξυρίζοντας ή πλένοντας το πρόσωπό σας. Βουρτσίστε τα δόντια
σας, όσο περιµένετε να ζεσταθεί το νερό και κατόπιν πλυθείτε ή ξυριστείτε.
8.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 κρίνετε εσείς.
9.Χρησιµοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, µόνο όταν φορτώνεται πλήρως ή ρυθµίστε κατάλληλα
τη στάθµη νερού για το µέγεθος του φορτίου που χρησιµοποιείτε.
10.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.
11.Αναζητήστε στην αγορά συστήµατα, που δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε το νερό από
το οπτήρα ή το µπάνιο σε ειδική δεξαµενή και από εκεί να τροφοδοτείται το καζανάκι. Έτσι, δεν
χρησιµοποιείτε καθαρό, πόσιµο νερό στην τουαλέτα.

Μειώνουµε την κατανάλωση νερού στην κουζίνα…
Αν κάθε µέλος µιας µέσης οικογένειας των τεσσάρων ατόµων, που πίνει 2 λίτρα νερού
την ηµέρα, άφηνε τη βρύση να τρέξει για λίγο, για να έχει δροσερό νερό το καλοκαίρι, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση θα έφτανε τα 8 λίτρα, τα οποία αντιστοιχούν σε 32
ποτήρια χωρητικότητας, περίπου 0,25 λίτρα. Η ποσότητα του νερού που σπαταλιέται,
υπολογίζεται µε βάση την παραδοχή ότι σε µία βρύση µε ρυθµό ροής 15 λίτρα τα λεπτό
χρειάζονται 4 δευτερόλεπτα, για να τρέξει το κρύο νερό. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι
σε µηνιαία βάση σπαταλούνται 0,96 κυβικά µέτρα νερού και σε ετήσια βάση 11,68 κυβικά µέτρα. Αυτή η ποσότητα του νερού εξοικονοµείται, διατηρώντας στο ψυγείο µπουκάλια
µε νερό.
Μια βρύση που τρέχει για 1 λεπτό, χρησιµοποιεί περίπου 10-15 λίτρα νερού, ενώ µία
µικρή λεκάνη έχει χωρητικότητα 5 λίτρα. Εάν τα φρούτα και τα λαχανικά πλένονται σε µία
λεκάνη, αντί κάτω από τρεχούµενο νερό, εξοικονοµούνται το λιγότερο 10 λίτρα σε ηµερήσια βάση. Σε µηνιαία βάση, η ποσότητα που εξοικονοµείται, ανέρχεται σε 0,3 κυβικά
µέτρα και σε ετήσια βάση σε 3,65 κυβικά µέτρα.
Ένα πλυντήριο πιάτων µπορεί να χρησιµοποιήσει µέχρι 50 λίτρα νερό
σε κάθε πλύση. Εάν χρησιµοποιείται από την τετραµελή οικογένεια
µία φορά την ηµέρα, η κατανάλωση σε µηνιαία βάση αγγίζει τα 6
κυβικά µέτρα και σε ετήσια τα 18,25 κυβικά µέτρα. Το πλύσιµο
των πιάτων µε το χέρι, εάν αυτό διαρκεί 5 λεπτά και η παροχή
της βρύσης είναι 15 λίτρα ανά λεπτό και γίνεται δύο φορές
την ηµέρα, καταναλώνονται 150 λίτρα ηµερησίως και 4,5
κυβικά µέτρα µηνιαίως. Αν γίνεται σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων ή πλένονται τα πιάτα στο χέρι χωρίς, όµως, σπατάλη νερού (π.χ. χρησιµοποιώντας λεκάνη, κλείνετε τη βρύση
όταν δεν τη χρειάζεστε), τότε εξοικονοµείται 1,5 κυβικό µέτρο
νερού το µήνα.

Εξοικονόµηση νερού στο σπίτι
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

17/3

σελίδα

Τρόποι εξοικονόµησης νερού στην κουζίνα
1.Τοποθετήστε έναν ταχυθερµοσίφωνα στο νεροχύτη της κουζίνας σας, ώστε να τρέχει άµεσα το ζεστό
νερό. Αυτό θα µειώσει τις δαπάνες ενέργειας.
2.Είναι προτιµότερο να έχετε κρύο νερό σε µπουκάλια στο ψυγείο, παρά να αφήνετε τη βρύση να τρέχει
κάθε φορά που θέλετε ένα δροσερό ποτήρι νερό.
3.Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε το ίδιο ποτήρι για το πόσιµο 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 το νεροχύτη ή µία λεκάνη µε νερό και το ανάλογο
απορρυπαντικό. Ξεβγάλετε γρήγορα µε χαµηλή ροή. Για ακόµα µεγαλύτερη εξοικονόµηση νερού, χρησιµοποιήστε τον ένα νεροχύτη για το πλύσιµο των πιάτων και τον άλλο για το ξέβγαλµα.
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 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.
9.Προτιµήστε να πλένετε τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε µία λεκάνη νερό, αντί κάτω από συνεχώς ανοιχτή βρύση.

Μειώνουµε την κατανάλωση νερού στον κήπο και στο αυτοκίνητο…
Ένας ψεκαστήρας για το πότισµα του κήπου χρησιµοποιεί 15 λίτρα ανά λεπτό κι εποµένως, 0,9
κυβικά µέτρα την ώρα.
Το πλύσιµο του αυτοκινήτου καταναλώνει 150 λίτρα νερού κάθε φορά. Το εβδοµαδιαίο πλύσιµο
καταναλώνει κατά τη διάρκεια του έτους 7,8 κυβικά µέτρα. Εάν ελαττωθούν τα πλυσίµατα στο µισό,
δηλαδή ανά δύο εβδοµάδες, εξοικονοµούνται 3,9 κυβικά µέτρα νερό το χρόνο.

Τρόποι εξοικονόµησης νερού στον κήπο και το αυτοκίνητο
1. Μην ποτίζετε υπερβολικά τον κήπο σας. Κατά γενικό κανόνα, οι χορτοτάπητες χρειάζονται πότισµα µόνο
κάθε 5 έως 7 ηµέρες το καλοκαίρι και κάθε 10 έως 14 ηµέρες το χειµώνα. Μια ισχυρή βροχή ικανοποιεί τις
ανάγκες σε νερό για διάστηµα δύο εβδοµάδων.
2.Ποτίζετε τον κήπο σας νωρίς το πρωί, όταν η θερµοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι χαµηλότερες.
Αυτό µειώνει τις απώλειες νερού από την εξάτµιση.
3.Τοποθετήστε τους ψεκαστήρες σας, έτσι ώστε, το νερό να προσγειώνεται στο χορτοτάπητα και τους θάµνους και όχι στις πεζοδροµηµένες περιοχές.
4.Είναι προτιµότερη η εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και δεν υπάρχουν διαρροές κατά µήκος του δικτύου.
5.Αποφύγετε την υπερβολική χρήση λιπασµάτων, η οποία αυξάνει τις ανάγκες για νερό.
6. Ποτίστε µε το νερό του ενυδρείου σας τα φυτά. Το νερό αυτό είναι πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο και
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα.
7.Επιλέξετε φυτά τα οποία είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής σας.
8.Τοποθετήστε στην άκρη της µάνικάς σας βρύση, ώστε να προσαρµόζεται η ροή στις απαιτήσεις σας και να
αποφεύγονται οι σπατάλες.
9.Μην αφήνετε τους ψεκαστήρες ή τις µάνικες αφύλακτα. Οι µάνικες κήπων σας µπορούν να σπαταλήσουν
πάνω από 2,5 κυβικά µέτρα νερό, µόνο σε µερικές ώρες. Χρησιµοποιήστε ένα χρονόµετρο κουζινών για να
θυµηθείτε να το κλείσετε.
10.Ελέγχετε τακτικά τις µάνικες, τους συνδετήρες και τα βύσµατα για τυχόν διαρροές.
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11. Για τον καθαρισµό της αυλής σας χρησιµοποιήστε σκούπα, αντί για τρεχούµενο νερό. Αποφύγετε την
εγκατάσταση των διακοσµητικών κατασκευών, όπου χρησιµοποιείται νερό, π.χ. τα σιντριβάνια, εκτός αν το
νερό ανακυκλώνεται. Εντοπίστε πιθανές απώλειες λόγω της εξάτµισης και της διεύθυνσης του αέρα.
12. Προτιµήστε τα πλυντήρια αυτοκινήτων, τα οποία ανακυκλώνουν το νερό. Εάν πλένετε οι ίδιοι το αυτοκίνητό σας, επιλέξτε περιοχές µε γρασίδι.

Δράσεις

Βρύσες που στάζουν

Κατανάλωση

Κατανάλωση σε 4-µελή οικογένεια
Μήνας
Χρόνος
Ηµέρα
(κυβικά
(κυβικά
(λίτρα)
µέτρα)
µέτρα)

90 λίτρα εβδοµαδιαία

0,36

4,7

4,32

52,56

Καζανάκι απλό

9 λίτρα/χρήση,
4 φορές/µέρα

Καζανάκι διπλής ροής

6 λίτρα/χρήση,
4 φορές/µέρα

96

2,88

Βούρτσισµα δοντιών µε
συνεχώς ανοιχτή βρύση

15 λίτρα για 2 λεπτά,
2 φορές την ηµέρα

240

7,2

Βούρτσισµα δοντιών µε
χρήση ποτηριού

0,5 λίτρα 2
φορές την ηµέρα

4

0,12

30 λίτρα για 2 λεπτά

120

0,36

144

Εξοικονόµηση
ανά µήνα
(κυβικά µέτρα)
0,36

144

34,56
87,6

7,08

Πλύσιµο προσώπου και χεριών µε τρεχούµενη βρύση
Πλύσιµο προσώπου και
χεριών µε βρύση κλειστή
όταν δεν χρειάζεται
Λουτρό µε γεµάτη µπανιέρα

1,46
43,8
0,34

5 λίτρα

20

0,02

0,24

150 λίτρα

600

18

219

6 λίτρα για 10 λεπτά

240

7,2

87,6

-1,2

-15,6

-0,3

-3,65

0,3

0,96

10,8
Ντους
Πλυντήριο ρούχων

150 λίτρα ανά πλύση

1,2

2 λιγότερες πλύσεις
Πλύσιµο φρούτων και λαχανικών µε τρεχούµενη βρύση
Πλύσιµο φρούτων και
λαχανικών σε λεκάνη
Ποτήρι νερό από βρύση που
τρέχει µέχρι να έρθει
δροσερό νερό
Πλύσιµο πιάτων µε
πλυντήριο ή λεκάνη

15 λίτρα/λεπτό
5 λίτρα
1 λίτρο νερό που τρέχει
για κάθε 2 ποτήρια
δροσερό νερό

32

0,96

11,68

50 λίτρα ανά πλύση

150

4,5

54
3

Πλύσιµο πιάτων µε το χέρι
µε τη βρύση συνεχώς
ανοιχτή
Πλύσιµο αυτοκινήτου
εβδοµαδιαία
Πλύσιµο αυτοκινήτου 2
φορές το µήνα
Σύνολο

-10

50

150 λίτρα τη φορά

1658

1,5

18

0,6 για 4
φορές

7,8

0,3 για 2
φορές

3,9

50,16

605,97

3,9

29,58
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Παρατηρώντας τον πίνακα, συµπεραίνουµε ότι η ποσότητα του νερού, που εξοικονοµείται είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Πέρα από την εξοικονόµηση του νερού σηµαντικό είναι και το οικονοµικό όφελος, που προκύπτει. Με βάση την κλιµακούµενη χρέωση το όφελος που προκύπτει ανέρχεται σε 30 περίπου €, µηνιαίως.
Πιο αναλυτικά:

Κατανάλωση νερού
σε κυβικά µέτρα

Χρέωση σε €
ανά κυβικό µέτρο

Οικονοµικό όφελος
σε µηνιαία βάση σε €

0 -5
5 - 20
20 - 27

0,39
0,61
1,75

1,95
9,15
12,25

27 - 36

2,45

6,321

Σύνολο

29,671

Άλλοι τρόποι εξοικονόµησης νερού στο σπίτι
1.Μην πετάτε το ήδη χρησιµοποιηµένο νερό στην αποχέτευση. Χρησιµοποιήστε το και για άλλο σκοπό,
όπως το πότισµα φυτών ή τον καθαρισµό εγκαταστάσεων, το πλύσιµο αυτοκινήτου κ.ά.
2.Ελέγξτε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τυχόν διαρροές. Διαβάστε το µετρητή νερού του σπιτιού σας,
πριν και µετά από µια περίοδο λίγων ωρών, όταν δεν καταναλώνεται νερό. Εάν ο µετρητής δεν έχει την
ίδια ένδειξη, υπάρχει διαρροή.
3.Μονώστε τους υδροσωλήνες σας. Θα πάρετε το καυτό νερό γρηγορότερα και παράλληλα, θα αποφεύγετε τη σπατάλη νερού, όσο περιµένετε να θερµανθεί.
4.Κατά τη ρύθµιση της θερµοκρασίας νερού, αντί να αυξήσετε τη ροή του νερού, µειώστε τη. Εάν το νερό
είναι πάρα πολύ καυτό ή κρύο, γυρίστε τη στρόφιγγα για την εξισορρόπηση της θερµοκρασίας.
5.Όταν αγοράζετε ηλεκτρική συσκευή, η οποία χρησιµοποιεί νερό, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της και
προτιµήστε εκείνη µε τη µικρότερη κατανάλωση νερού, αλλά και ενέργειας.

Το διαβάσατε ότι…
«Γαλλία: Οι πισίνες φέρνουν…λειψυδρία. Οι πολλές και φθηνές κατασκευές προκαλούν
υψηλή κατανάλωση νερού.
Με έλλειψη νερού απειλείται η Γαλλία το καλοκαίρι και η αιτία δεν είναι άλλη από τις…πισίνες. Η Γαλλία έχει τις περισσότερες κατά κεφαλήν πισίνες σε ολόκληρη την Ευρώπη
και οι πωλήσεις τους διπλασιάστηκαν τα τελευταία 4 χρόνια, λόγω της µείωσης των τιµών τους, αλλά και του φονικού κύµατος καύσωνα, που έπληξε τη χώρα το καλοκαίρι του
2003. Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η επιθυµία των καταναλωτών να αποκτήσουν µια φθηνή
πισίνα έχει σηµαντική επίπτωση στην κατανάλωση νερού. Και αυτό γιατί οι φθηνές πισίνες, αυτές για τις οποίες, δεν απαιτείται εκσκαφή του εδάφους, είναι δύσκολο να κρατηθούν καθαρές, µε αποτέλεσµα να γεµίζουν µε νερό πολλές φορές µέσα σε ένα καλοκαίρι.
Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας υπάρχουν 70.000 πισίνες. Η
µεγάλη αύξηση του αριθµού τους τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους λόγους για την
έλλειψη νερού που απειλεί τη Γαλλία εφέτος το καλοκαίρι. Η µεγαλύτερη απειλή προέρχεται ωστόσο από τους αγρότες, καθώς η έκταση της καλλιεργήσιµης γης αυξήθηκε από
ένα εκατοµµύρια εκτάρια το 1955 σε τέσσερα εκατοµµύρια το 2000. Ύστερα από χειµώνα µε σχετικά λίγες βροχοπτώσεις και εν όψει ενός θερµού καλοκαιριού, οι γαλλικές
αρχές επέβαλαν περιορισµούς στην κατανάλωση ύδατος. Οι περιοχές που απειλούνται
περισσότερο εκτείνονται από τη νότια Βρετάνη ως το νοτιοδυτικό τµήµα της χώρας»
(εφηµερίδα το ΒΗΜΑ, Ιούνιος 2005)
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Πληροφορίες

Οικιακή χρήση του νερού και ρύπανση
Η κατανάλωση νερού στο σπίτι δεν έχει µόνο ως αποτέλεσµα τη σπατάλη νερού, αλλά
και τη ρύπανσή του. Ένα µεγάλο ποσοστό των ρύπων που καταλήγουν στο υπόγεια, αλλά και στα επιφανειακά νερά προέρχεται από τα νοικοκυριά: απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού, µέσα καθαρισµού και περιποίησης του σώµατος
(σαµπουάν, αφρόλουτρα, κα), αποσµητικά, χρώµατα, διαλύτες, φαρµακευτικά και ιατρικά προϊόντα,
χρησιµοποιηµένα λάδια οχηµάτων, λάδια από
τηγάνι…καταλήγουν στην αποχέτευση και από
εκεί στη θάλασσα, στο υπέδαφος ή στα υπόγεια νερά .
Χρησιµοποιώντας απορρυπαντικά µε µέτρο,
όταν πλένουµε τα ρούχα ή τα πιάτα, χρειαζόµαστε λιγότερο νερό για να τα ξεπλύνουµε και
ταυτόχρονα µειώνουµε την ποσότητα επικίνδυνων χηµικών που ελευθερώνονται στο αποχετευτικό σύστηµα και στο περιβάλλον. Επίσης, ιδιαίτερα σκόπιµη κρίνεται η χρήση απορρυπαντικών
φιλικών στο περιβάλλον.
Προκειµένου να αποφύγουµε την επιβάρυνση των νερών
που χρησιµοποιούµε µε ρύπανση, είναι αναγκαία η λήψη µέτρων
όπως τα παρακάτω:
• Επιλέγουµε µέσα καθαρισµού, χρώµατα, καλλυντικά και άλλα προϊόντα, που είναι πιο
φιλικά στο περιβάλλον. Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά είδη και ορισµένα φέρουν
κάποιο εθνικό ή το ευρωπαϊκό “οικολογικό σήµα”, ένδειξη ότι ικανοποιούν κάποιες
συγκεκριµένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
• Τα στερεά απορρίµµατα (αποτσίγαρα, ταµπόν, σερβιέτες, προφυλακτικά, εσώρουχα,
πλαστικά συσκευασιών κά) δεν πρέπει να καταλήγουν στην τουαλέτα ή στον υπόνοµο, γιατί έτσι φτάνουν στα απόνερα και προκαλούν µεγάλα προβλήµατα. Μπορεί να
βουλώσουν τους σωλήνες της αποχέτευσης. Επίσης, τα στερεά απόβλητα κάθε είδους
(µπουκάλια, σακούλες, κουτιά αναψυκτικών κα), που περιφέρονται στους δρόµους των
πόλεων, συνήθως, φράζουν τους υπονόµους και ευθύνονται για φαινόµενα πληµµύρας σε ορισµένες περιπτώσεις µε αποτέλεσµα να απαιτείται µεγάλη δαπάνη και πολύς
κόπος για να αποµακρυνθούν από το δίκτυο αποχέτευσης.
• Τα υπολείµµατα φαρµάκων και γενικότερα ιατρικών ειδών δεν πρέπει να καταλήγουν
στην τουαλέτα ή στον υπόνοµο. Σε πολλές χώρες, είναι υποχρεωτικό να επιστρέφονται
στις φαρµακευτικές βιοµηχανίες και να καταστρέφονται.
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Πληροφορίες
• Τα υπολείµµατα χρωµάτων, βερνικιών και διαλυτών δεν πρέπει να καταλήγουν
στον υπόνοµο µέσω του νιπτήρα ή της τουαλέτας. Σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται χωριστά και να καταστρέφονται από τους δήµους µε ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο. Όταν δεν υπάρχουν συστήµατα χωριστής συλλογής,
µπορείτε να χαρίζετε τα χρώµατα, που περισσεύουν σε κάποιο γνωστό σας, που
τα χρειάζεται, έτσι ώστε να µην καταλήξουν στα απόβλητα. Προτιµάτε οικολογικά
χρώµατα, που διαλύονται µε νερό και όχι µε επικίνδυνους διαλύτες.
• Υπολείµµατα τροφών δεν πρέπει να καταλήγουν στο νεροχύτη, ακόµα και αν τα
απόνερα καταλήγουν σε κάποιο βιολογικό καθαρισµό, γιατί αυξάνουν το “οργανικό φορτίο”. Μπορείτε να κάνετε κοµπόστ τα οργανικά απόβλητα (υπολείµµατα
τροφών) στην αυλή ή µε τη βοήθεια ενός ειδικού κάδου κοµποστοποίησης. Κυκλοφορούν ήδη και στην ελληνική αγορά.
• Μπαταρίες οικιακής χρήσης (ιδιαίτερα οι µικρές, σε σχήµα κουµπιού) ή
οχηµάτων δεν πρέπει να καταλήγουν στα νερά (ποτάµια, λίµνες, θάλασσα,
πηγάδια) γιατί αποτελούν µεγάλο κίνδυνο για το περιβάλλον, αλλά και για
την υγεία. Δεν αδειάζουµε τα υγρά των µπαταριών αυτοκινήτων και σκαφών στο έδαφος ή στο νερό, γιατί περιέχουν οξέα, αλλά και υπολείµµατα
µολύβδου, που είναι ένα τοξικό υλικό. Στην Ελλάδα έχουν, ήδη, ξεκινήσει
προγράµµατα χωριστής συλλογής οικιακών µπαταριών καθώς και µπαταριών (συσσωρευτών) οχηµάτων και σκαφών.
• Τα χρησιµοποιηµένα λάδια αυτοκινήτων (ορυκτέλαια) είναι επικίνδυνα απόβλητα. Ένα δοχείο χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων είναι αρκετό για να ρυπάνει µια λίµνη ή µια θάλασσα σε επιφάνεια ίση µε δύο
γήπεδα ποδοσφαίρου Στην Ελλάδα έχουν, ήδη, ξεκινήσει προγράµµατα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσής (αναγέννησής) τους.
• Όταν κάνουµε ντους, δεν χρειάζεται να σπαταλάµε σαµπουάν
ή/και αφρόλουτρο /σαπούνι. 30-60 λίτρα νερού είναι υπεραρκετά για ένα ντους. Στην αγορά διατίθενται σαµπουάν, αφρόλουτρα και σαπούνια που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.
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