
 
Απιέο παξεκβάζεηο ζηνλ εμνπιηζκό ελόο λνηθνθπξηνύ πεηπραίλνπλ εμνηθνλόκεζε λεξνύ 

πνπ θηάλεη θαη ην 30% ηεο θαηαλάιωζεο.    Η πηνζέηεζε ελόο απινύ Σρεδίνπ Δξάζεο γηα 

ηελ Εμνηθνλόκεζε λεξνύ θαη’ νίθνλ κπνξεί λα κεηώζεη ηε ζεκεξηλή πίεζε ζηνπο πδαηηθνύο 

πόξνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10%.  Τα κέηξα πνπ πξνωζεί ην ΥΠΕΚΑ θαη ε Εηδηθή Γξακκα-

ηεία Υδάηωλ έρνπλ ζεζκηθό, θαλνληζηηθό, νηθνλνκηθό θαη επηδεηθηηθό ραξαθηήξα: 

Μέηρο 1ο: Υπνρξεωηηθή εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζε λέεο θα-

ηνηθίεο κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηωλ ζρεηηθώλ θαλνληζηηθώλ δηαηάμεωλ. 

Μέηρο 2ο: Φξήζε ηωλ νκβξίωλ πδάηωλ γηα πόηηζκα ή άιιεο δεπηεξεύνπζεο ρξή-

ζεηο, ζε πεξηνρέο πξνηεξαηόηεηαο, κε ηελ ππνρξεωηηθή θαηαζθεπή νκβξνδεμακελώλ. 

Μέηρο 3ο: Παξνρή νηθνλνκηθώλ θηλήηξωλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ζε 

παιηέο θαηνηθίεο, ζε πεξηνρέο πξνηεξαηόηεηαο. 

Μέηρο 4ο: Θεζκνζέηεζε ελόο Εζληθνύ Σήκαηνο Εμνηθνλόκεζεο Νεξνύ γηα ηνλ βαζη-

θό θηεξηαθό εμνπιηζκό. 

Μέηρο 5ο: Πξναγωγή θαη ελίζρπζε Πηινηηθώλ Έξγωλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκν-

γήο κέηξωλ εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζε θηήξηα (επαγγεικαηηθά θαη δεκόζηα) θαη ηελ ε-

λεξγή ζπκκεηνρή ηωλ Επηρεηξήζεωλ Ύδξεπζεο κε ζρεηηθέο ηνπηθέο δξάζεηο ελεκέ-

ξωζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. 
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! πάνηα ελέγτοσμε για διαρροές 

Δηαβάδνπκε ηελ έλδεημε ζην κε-

ηξεηή λεξνύ θαη δελ θαηαλαιώλνπ-

κε λεξό γηα πεξίπνπ δύν ώξεο.   

Εάλ ε έλδεημε ζην κεηξεηή αιιάμεη, 

ηόηε σπάρτει διαρροή! 

 

Aπό κηα βξύζε πνπ «ηξέρεη» 

κπνξεί λα ράλνληαη θαη 100 λίηρα 

νερού ηην εβδομάδα! 

 

 

 

Με απλούς ηρόποσς  

Μειώνοσμε ηην καηανάλωζη νερού 

 

Ξεχνάμε το λάστιχο….. 

Εμνηθνλνκνύκε έωο θαη 1000 λίηρα ηνλ κήλα όηαλ: 

  Δελ ρξεζηκνπνηνύκε ην ιάζηηρν γηα λα πιύλνπκε ην απηνθί-

λεην καο. 

  Πνηίδνπκε κόλν όηαλ πξέπεη -λωξίο ην πξωί ή ην βξάδπ. 

‘Όρη όηαλ βξέρεη.  Όρη όηαλ θπζάεη. 

√   Φξεζηκνπνηνύκε ζθνύπα ή ζθνπγγαξίζηξα γηα ηνλ 

θαζαξηζκό εμωηεξηθώλ ρώξωλ θαη ότι ηο λάζηιτο. 

 
                       Ελέγχουμε το καδανάκι….. 

√   Εμνηθνλνκνύκε έωο θαη 250 λίηρα νερού ην 

κήλα όηαλ ειέγρνπκε γηα δηαξξνή ην θαδαλάθη .  

Πξνζζέηνπκε ζηε δεμακελή ρξώκα καγεηξηθήο 

θαη πεξηκέλνπκε κηζή ώξα.   

Εάλ εκθαληζηεί ρξώκα ζηε ιεθάλε ηόηε σπάρτει διαρ-

ροή!  Η αληηθαηάζηαζε ηνπ θζαξκέλνπ εμαξηήκαηνο εί-

λαη εύθνιε, θηελή θαη απιή. 

 

√  Εμνηθνλνκνύκε έωο θαη 450 λίηρα νερού ην κήλα, όηαλ κεηώλνπκε ηνλ όγθν ηνπ λεξνύ πνπ θαηαλα-

ιώλεηαη αλά ρξήζε κε κηα απιή ζπζθεπή εθηόπηζεο (πρ έλα γεκάην κπνπθάιη λεξό πνπ βπζίδνπκε ζηε 

δεμακελή).   

         Κλείνουμε τε βρύσε…. 

√   Εμνηθνλνκνύκε έωο θαη 450 λίηρα νερού ην κήλα όηαλ 

κεηώλνπκε ηε δηάξθεηα ηνπ ληνπο θαηά έλα ιεπηό.  

Εάλ ην ληνπο καο γεκίδεη έλα 4ιηηξν θνπβά ζε ιηγόηεξν 

από 20 δεπηεξόιεπηα, ην αληηθαζηζηνύκε κε έλα άιιν 

ρακειόηεξεο ξνήο. 

√      Εμνηθνλνκνύκε έωο θαη 200 λίηρα νερού ην 

κήλα όηαλ δελ αθήλνπκε ηε βξύζε αλνηρηή ζπ-

λερώο όηαλ βνπξηζίδνπκε ηα δόληηα καο, πιέ-

λνπκε ην πξόζωπν καο ή μπξηδόκαζηε.  
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