
 

 Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμηςησ νερού 

   

Τρόποι εξοικονόμηςησ νεροφ ςτο μπάνιο 

 

1. Ελζγξτε για διαρροι το καηανάκι τθσ τουαλζτασ με τθν προςκικθ χρϊματοσ 
ηαχαροπλαςτικισ. Εάν υπάρχει διαρροι, το χρϊμα κα εμφανιςτεί μζςα ςε 30 λεπτά. Ελζγξτε 
τθν εγκατάςταςθ για φκαρμζνα ι διαβρωμζνα μζρθ. Τα περιςςότερα εξαρτιματα 
εγκακίςτανται εφκολα και είναι άμεςα διακζςιμα με μικρό οικονομικό κόςτοσ. (Ξεπλφνετε 
τθ δεξαμενι μόλισ γίνει θ δοκιμι, για τθν αποφυγι χρωματιςμοφ των τοιχωμάτων τθσ 
δεξαμενισ). 

2. Μθν πετάτε διαφόρων ειδϊν απορρίμματα ςτθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ, 
χρθςιμοποιϊντασ το καηανάκι άςκοπα. 

3. Εάν το καηανάκι ςασ είναι παλιό, αντικαταςτιςτε το με κάποιο, που διακζτει 
δυνατότθτα δι- πλισ ροισ. Τα καηανάκια αυτά ζχουν δφο κουμπιά : ζνα για μικρι ροι και 
ζνα με μεγαλφτερθ ροι, ανάλογα με τθν ανάγκθ. Εάν δεν είναι εφκολθ θ αντικατάςταςθ, 
τοποκετιςτε μζςα ςτθ δεξαμενι ζνα πλαςτικό μπουκάλι, για να μειωκεί ο όγκοσ του νεροφ 
που παροχετεφεται. 

4. Εάν το κουμπί ςτο καηανάκι δεν επανζρχεται ςτθ κζςθ του μετά τθ χριςθ, 
αφινοντασ το νερό να τρζχει ςυνεχϊσ, αντικαταςτιςτε το ι ρυκμίςτε τθ ροι. 

5. Ελαττϊςτε τθ διάρκεια χριςθσ του ντουσ. Αντικαταςτιςτε το τθλζφωνο τθσ 
ντουηιζρασ με κάποιο άλλο χαμθλότερθσ ροισ. Στο εμπόριο κυκλοφοροφν βρφςεσ όπου 
μπορεί να ρυκμιςτεί θ ροι, χωρίσ να επθρεαςτεί θ αναλογία ηεςτοφ και κρφου νεροφ. 

6. Μθν αφινετε τθ βρφςθ ανοιχτι, όταν βουρτςίηετε τα δόντια ςασ ι τα χζρια ςασ. 

7. Μθν αφινετε το νερό να τρζχει, ξυρίηοντασ ι πλζνοντασ το πρόςωπό ςασ. 
Βουρτςίςτε τα δόντια ςασ, όςο περιμζνετε να ηεςτακεί το νερό και κατόπιν πλυκείτε ι 
ξυριςτείτε. 

8. Επαναχρθςιμοποιείςτε τισ πετςζτεσ ςϊματοσ και προςϊπου. Με τον τρόπο αυτό 
μειϊνεται ο όγκοσ των άπλυτων ροφχων και τελικά οι χριςεισ του πλυντθρίου. Επιμζνετε ςε 
αυτό και όταν μζνετε ςε ξενοδοχείο. Ζθτάτε να αλλάξουν πετςζτεσ ι ςεντόνια, μόνο όταν το 
κρίνετε εςείσ. 

9. Χρθςιμοποιιςτε το πλυντιριο ροφχων, μόνο όταν φορτϊνεται πλιρωσ ι ρυκμίςτε 
κατάλλθλα τθ ςτάκμθ νεροφ για το μζγεκοσ του φορτίου που χρθςιμοποιείτε. 

10. Αντικαταςτιςτε τισ ςτρόφιγγεσ του πλυντθρίου, όπου παρατθρείται διαρροι. Εάν 
θ ςτρόφιγγά ςασ ςτάηει ςε ρυκμό μιασ ςταγόνασ ανά δευτερόλεπτο, ενδζχεται να 
ςπαταλιςετε 10 κυβικά μζτρα ετθςίωσ, που κα επιβαρφνουν το κόςτοσ τθσ φδρευςθσ και 
αποχζτευςθσ. 



11. Αναηθτιςτε ςτθν αγορά ςυςτιματα, που δίνουν τθ δυνατότθτα να ςυγκεντρϊνετε 
το νερό από το οπτιρα ι το μπάνιο ςε ειδικι δεξαμενι και από εκεί να τροφοδοτείται το 
καηανάκι. Έτςι, δεν χρθςιμοποιείτε κακαρό, πόςιμο νερό ςτθν τουαλζτα. 

Τρόποι εξοικονόμηςησ νεροφ ςτην κουζίνα 

1. Τοποκετιςτε ζναν ταχυκερμοςίφωνα ςτο νεροχφτθ τθσ κουηίνασ ςασ, ϊςτε να 
τρζχει άμεςα το ηεςτό νερό. Αυτό κα μειϊςει τισ δαπάνεσ ενζργειασ. 

2. Είναι προτιμότερο να ζχετε κρφο νερό ςε μπουκάλια ςτο ψυγείο, παρά να αφινετε 
τθ βρφςθ να τρζχει κάκε φορά που κζλετε ζνα δροςερό ποτιρι νερό. 

3. Ρροςπακιςτε να χρθςιμοποιείτε το ίδιο ποτιρι για το πόςιμο νερό κατά τθ 
διάρκεια τθσ θμζρασ. Με τον τρόπο αυτό ελαττϊνεται ο αρικμόσ των ποτθριϊν, που πρζπει 
να πλυκοφν. 

4. Επιλζξτε το κατάλλθλο ςκεφοσ, όταν μαγειρεφετε. Πςο μεγαλφτερα είναι τα ςκεφθ, 
τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ κατανάλωςθ ςε νερό. 

5. Κατά το πλφςιμο των πιάτων με το χζρι, γεμίςτε το νεροχφτθ ι μία λεκάνθ με νερό 
και το ανάλογο απορρυπαντικό. Ξεβγάλετε γριγορα με χαμθλι ροι. Για ακόμα μεγαλφτερθ 
εξοικονόμθςθ νεροφ, χρθςιμοποιιςτε τον ζνα νεροχφτθ για το πλφςιμο των πιάτων και τον 
άλλο για το ξζβγαλμα. 

6. Αφιςτε τα λερωμζνα πιάτα και ςκεφθ να μουλιάςουν ςτο νερό, αντί να 
απομακρφνετε τα αποφάγια κάτω από τρεχοφμενθ βρφςθ. 

7. Χρθςιμοποιιςτε το πλυντιριο πιάτων, μόνο όταν γεμίςει πλιρωσ. 

8. Μθν χρθςιμοποιείτε το τρεχοφμενο νερό, για να ξεπαγϊςετε το κρζασ ι άλλα 
παγωμζνα τρόφιμα. Ξεπαγϊςτε τα τρόφιμα, ςταδιακά, τοποκετϊντασ τα ςτθ ςυντιρθςθ του 
ψυγείου από το προθγοφμενο βράδυ και αφινοντάσ τα ςτθ ςυνζχεια εκτόσ ψυγείου για 
λίγο. 

9. Ρροτιμιςτε να πλζνετε τα φροφτα, τα χόρτα και τα λαχανικά ςε μία λεκάνθ νερό, 
αντί κάτω από ςυνεχϊσ ανοιχτι βρφςθ 

Τρόποι εξοικονόμηςησ νεροφ ςτον κθπο και το αυτοκίνητο 

1. Μθν ποτίηετε υπερβολικά τον κιπο ςασ. Κατά γενικό κανόνα, οι χορτοτάπθτεσ 
χρειάηονται πότιςμα μόνο κάκε 5 ζωσ 7 θμζρεσ το καλοκαίρι και κάκε 10 ζωσ 14 θμζρεσ το 
χειμϊνα. Μια ιςχυρι βροχι ικανοποιεί τισ ανάγκεσ ςε νερό για διάςτθμα δφο εβδομάδων. 

2. Ροτίηετε τον κιπο ςασ νωρίσ το πρωί, όταν θ κερμοκραςία και θ ταχφτθτα του αζρα 
είναι οι χαμθλότερεσ. Αυτό μειϊνει τισ απϊλειεσ νεροφ από τθν εξάτμιςθ. 

3. Τοποκετιςτε τουσ ψεκαςτιρεσ ςασ, ζτςι ϊςτε, το νερό να προςγειϊνεται ςτο 
χορτοτάπθτα και τουσ κάμνουσ και όχι ςτισ πεηοδρομθμζνεσ περιοχζσ. 

4. Είναι προτιμότερθ θ εγκατάςταςθ αυτόματου ποτίςματοσ. Βεβαιωκείτε ότι 
λειτουργεί ςωςτά και δεν υπάρχουν διαρροζσ κατά μικοσ του δικτφου. 



5. Αποφφγετε τθν υπερβολικι χριςθ λιπαςμάτων, θ οποία αυξάνει τισ ανάγκεσ για 
νερό. 

6. Ροτίςτε με το νερό του ενυδρείου ςασ τα φυτά. Το νερό αυτό είναι πλοφςιο ςε 
άηωτο και φϊςφορο και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ λίπαςμα. 

7. Επιλζξετε φυτά τα οποία είναι ανκεκτικά ςτισ ιδιαίτερεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ 
τθσ περιοχισ ςασ. 

8. Τοποκετιςτε ςτθν άκρθ τθσ μάνικάσ ςασ βρφςθ, ϊςτε να προςαρμόηεται θ ροι ςτισ 
απαιτιςεισ ςασ και να αποφεφγονται οι ςπατάλεσ. 

9. Μθν αφινετε τουσ ψεκαςτιρεσ ι τισ μάνικεσ αφφλακτα. Οι μάνικεσ κιπων ςασ 
μποροφν να ςπαταλιςουν πάνω από 2,5 κυβικά μζτρα νερό, μόνο ςε μερικζσ ϊρεσ. 
Χρθςιμοποιιςτε ζνα χρονόμετρο κουηινϊν για να κυμθκείτε να το κλείςετε. 

10. Ελζγχετε τακτικά τισ μάνικεσ, τουσ ςυνδετιρεσ και τα βφςματα για τυχόν διαρροζσ. 

11. Για τον κακαριςμό τθσ αυλισ ςασ χρθςιμοποιιςτε ςκοφπα, αντί για τρεχοφμενο 
νερό. Αποφφγετε τθν εγκατάςταςθ των διακοςμθτικϊν καταςκευϊν, όπου χρθςιμοποιείται 
νερό, π.χ. τα ςιντριβάνια, εκτόσ αν το νερό ανακυκλϊνεται. Εντοπίςτε πικανζσ απϊλειεσ 
λόγω τθσ εξάτμιςθσ και τθσ διεφκυνςθσ του αζρα. 

12. Ρροτιμιςτε τα πλυντιρια αυτοκινιτων, τα οποία ανακυκλϊνουν το νερό. Εάν 
πλζνετε οι ίδιοι το αυτοκίνθτό ςασ, επιλζξτε περιοχζσ με γραςίδι. 

 

Ρθγι : www.watersave.gr 

 

 

http://www.watersave.gr/

