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Εισαγωγή 
 
 

Το νερό είναι αναµφισβήτητα ο σηµαντικότερος φυσικός πόρος. Χωρίς αυτό δεν 

υπάρχει ζωή. Όταν ρυπαίνεται, κινδυνεύει η υγεία µας. Όταν σπανίζει, περιορίζονται 

οι επιλογές µας. Όταν στερεύει, ξεσπούν διαµάχες. Κι όµως, τις τελευταίες δεκαετίες, 

θεωρούµε την αδιάλειπτη παροχή καθαρού νερού ως κάτι αυτονόητο, σε σηµείο που 

να ξεχνάµε πως τα αποθέµατα δεν είναι ανεξάντλητα. Αυτή η αίσθηση του 

αυτονόητου µας κάνει συχνά άφρονες και σπάταλους. 

 

Τόσο η εθνική, όσο και η κοινοτική νοµοθεσία, αναγνωρίζοντας την αξία αλλά και τη 

σπάνη του νερού, προσπαθούν να επιβάλουν µέτρα περιορισµού της χρήσης του ή 

για να το πούµε σωστότερα, µέτρα ορθολογικής χρήσης του. Κάτι τέτοιο δεν είναι 

πάντα εύκολο. Πρώτον, γιατί οι χρήσεις του νερού διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το 

παρακάτω διάγραµµα δείχνει τις βασικές χρήσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 

Χρήση νερού

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ευρωπαϊκή Ένωση 19% 30% 51%

Ελλάδα 10% 86% 4%

Αστική Γεωργική Βιοµηχανική

 

 

Είναι σαφές ότι στη χώρα µας, τη µερίδα του λέοντος σε ότι αφορά στην κατανάλωση 

νερού, την έχει η γεωργία. Αν και ο κτιριακός τοµέας (κατοικίες, γραφεία και 

εµπορικά) έχουν µικρό µόνο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης, εν τούτοις, τα 

περιθώρια εξοικονόµησης νερού είναι σηµαντικά. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) εκτιµά πως µε κατάλληλα µέτρα εξοικονόµησης και 

ορθολογικής χρήσης, η µέση κατανάλωση νερού στον κτιριακό τοµέα µπορεί να 

πέσει από 150 λίτρα ανά άτοµο ηµερησίως (µέσος ευρωπαϊκός όρος) σε 80 λίτρα 

ανά άτοµο ηµερησίως (µείωση άνω του 45%). 
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Η αύξηση της κατανάλωσης νερού ύδρευσης στην Ελλάδα
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∆υναµικό εξοικονόµησης νερού στον οικιακό τοµέα

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Σήµερα Με απλά µέτρα εξοικονόµησης

λ
ίτ
ρ
α
 α
ν
ά
 ά
το
µ
ο
 η
µ
ερ
η
σ
ίω
ς

 

 

Ένα απλό παράδειγµα αρκεί για να πείσει για το πόσο εύκολο είναι αυτό: 

Αν µία βρύση στάζει µία και µόνο σταγόνα κάθε λεπτό, η συνολική ποσότητα νερού 

που σπαταλιέται σε ένα χρόνο ανέρχεται σε 200 λίτρα. Και ξέρουµε πολύ καλά ότι 

όταν µία βρύση στάζει, δεν µιλάµε απλώς για µια σταγόνα το λεπτό… 

 

Η εξοικονόµηση νερού γίνεται ακόµη πιο επιτακτική καθώς το κλίµα αλλάζει και 

οδηγούµαστε σε ένα µέλλον µε λιγότερες βροχοπτώσεις και αυξηµένη ξηρασία. Όχι 

µόνο η διαθεσιµότητα του νερού γίνεται µικρότερη, αλλά και η κατανάλωση αυξάνει 

λόγω των υψηλότερων θερµοκρασιών. Για παράδειγµα, εκτιµάται ότι για κάθε βαθµό 

αύξησης της θερµοκρασίας το καλοκαίρι, η ηµερήσια κατανάλωση νερού αυξάνει 

κατά 2%.  

 
Το πρόβληµα αγγίζει τα όρια της κρίσης σε ξηρές και άνυδρες περιοχές, όπως είναι 

για παράδειγµα πολλά νησιά των Κυκλάδων. Εκεί οφείλει να δει κανείς το πρόβληµα 

µε µία επιπλέον ευαισθησία και προσοχή. 
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Το πόσο νερό χρησιµοποιούµε αλλά και το πόσο σπάταλα ή ορθολογικά το 

πράττουµε αυτό, αντικατοπτρίζονται στο λεγόµενο “αποτύπωµα” της κάθε χώρας. Η 

Ελλάδα δεν έχει καθόλου καλή επίδοση σ’ αυτόν τον τοµέα. Το παρακάτω διάγραµµα 

καταγράφει το “αποτύπωµα νερού” για διάφορες χώρες (ο δείκτης αυτός έχει 

προκύψει βάσει µιας κοινής για όλες τις χώρες µεθοδολογίας). 

 

 

 

Σε ότι αφορά στην κατανάλωση νερού σε γραφεία, δίνουµε παρακάτω κάποια 

ενδεικτικά νούµερα. 

Στη Βρετανία θεωρείται ως τυπική κατανάλωση τα 9,3 m3/άτοµο ετησίως, ως καλή 

πρακτική τα 6,4 m3/άτοµο ετησίως, ενώ ο βραχυπρόθεσµος στόχος για τα δηµόσια 

κτίρια είναι τα 6 m3/άτοµο ετησίως. Έρευνα της εταιρίας Thames Water έδειξε ότι οι 

µέσες καταναλώσεις γραφείων ήταν στα εξής επίπεδα: 

• Μικρά γραφεία (κατανάλωση <1.000 m3): 4,4 m3/άτοµο ετησίως 

• Μικρά γραφεία µε catering (κατανάλωση <1.000 m3): 5,9 m3/άτοµο ετησίως 

• Μεγάλα γραφεία (κατανάλωση >1.000 m3): 6,8 m3/άτοµο ετησίως 

• Μεγάλα γραφεία µε catering (κατανάλωση >1.000 m3): 8,3 m3/άτοµο ετησίως 

 

 

Το 2007, η µέση κατανάλωση νερού στα κτίρια της Τράπεζας Πειραιώς ήταν 7,7 

m3/άτοµο ετησίως. 
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Η βρετανική οργάνωση CIRIA, η οποία ασχολείται µε θέµατα δόµησης και 

κατασκευών, δίνει τους εξής δείκτες για κτίρια γραφείων. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κατανάλωση νερού 

2 m3/άτοµο ετησίως 
Καλή πρακτική 

0,4 m3/m2 ετησίως 

4 m3/άτοµο ετησίως 
Τυπική κατανάλωση 

0,6 m3/m2 ετησίως 

7 m3/άτοµο ετησίως 
Υπερβολική κατανάλωση 

0,8 m3/m2 ετησίως 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων της 

Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία µε την ∆/ση Τεχνικών Έργων και Επιµελητείας 

ανέπτυξε το παρακάτω σύστηµα κατάταξης µε βάση την κατανάλωση νερού.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(Να δοθούν ονόµατα στις κατηγορίες 

π.χ.) 

Κατανάλωση νερού 

m3/άτοµο ετησίως 

A: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ <1,5 

B: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1,5-3 

C: ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3-4,5 

D: ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ – 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
4,5-6 

E: ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΑΤΑΛΗ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
6-7,5 

F: ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ – 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
>7,5 

(Ως κατανάλωση εδώ εννοούµε την πρωτογενή κατανάλωση νερού, αφαιρούµε δηλαδή τυχόν ποσότητες 

που αφορούν σε ανακύκλωση νερού). 

 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό 
 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό, που προβλέπει ολοκληρωµένη διαχείρισή του και 

βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και εξασφάλιση επάρκειας τόσο για τις 

ανθρώπινες κοινωνίες όσο και για τα οικοσυστήµατα, µορφοποιήθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (2000/60). Η Οδηγία αυτή θέτει ως στόχο την 

προστασία και διαχείριση των υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα και 
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υψηλή ποιότητα νερού όχι µόνο για τις ανάγκες των ανθρώπινων κοινωνιών αλλά και 

για τις λειτουργίες των οικοσυστηµάτων, το αργότερο µέχρι το 2015.  

 

Η Οδηγία θεωρείται σταθµός στην περιβαλλοντική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τόσο λόγω των µεγαλεπήβολων στόχων που θέτει όσο και λόγω της νέας 

προσέγγισης που υιοθετεί (ολοκληρωµένη κι όχι αποσπασµατική διαχείριση, 

προσέγγιση οικοσυστήµατος, συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση και 

υλοποίηση των πολιτικών διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης). 

 

Βασικό εργαλείο για την επιτυχή εφαρµογή της είναι η ευαισθητοποίηση και 

ενηµέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων, ο περιορισµός της σπατάλης νερού και η 

ανάληψη από όλους τους εταίρους των ευθυνών που τους αντιστοιχούν για τη 

διασφάλιση µακροχρόνια των υδατικών οικοσυστηµάτων. 

 

Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς 
 

Αναλαµβάνοντας το ποσοστό ευθύνης που της αναλογεί, η Τράπεζα Πειραιώς 

προωθεί µια ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση του νερού, που στοχεύει στο 

να µειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της τράπεζας και λαµβάνει µέτρα 

εξοικονόµησης και ορθολογικής διαχείρισης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό και µέσω του προγράµµατος LIFE– GREENbanking4Life, η 

Τράπεζα Πειραιώς προχωρά τόσο σε εφαρµογή µέτρων που περιορίζουν τη 

σπατάλη νερού στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, όσο και σε διαρκή ενηµέρωση των 

εργαζοµένων προκειµένου να προστατευτεί ο πολύτιµος αυτός φυσικός πόρος.  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ορθολογική διαχείριση του νερού στα Καταστήµατα της 

τράπεζας που βρίσκονται σε περιοχές που δοκιµάζονται από τη σπάνη του νερού, 

όπως είναι τα νησιά των Κυκλάδων. 

 

Στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς που άνοιξαν µετά το 2005 χρησιµοποιούνται 

ήδη καζανάκια διπλής, ενώ έχει ξεκινήσει πιλοτικά και η ρύθµιση διακοπτών της ροής 

του νερού. Αν και η κατανάλωση ζεστού νερού είναι ελάχιστη, σε πολλά καταστήµατα 

υπάρχουν, αντί για δύο βρύσες για ζεστό και κρύο, βρύσες µείξης ζεστού-κρύου νερού 

που περιορίζουν τη σπατάλη. 
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Πρακτικές ορθολογικής διαχείρισης του νερού 
Η ορθολογική χρήση του νερού επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους: 

1. Με αλλαγή συµπεριφοράς, και 

2. Με τεχνικές παρεµβάσεις 

Προφανώς η πρώτη προσέγγιση είναι φθηνότερη, πλην όµως δυσκολότερη και 

απαιτεί χρόνο και υποµονή. Η δεύτερη επιλογή όχι µόνο είναι απαραίτητη αλλά 

αποδίδει και οικονοµικά ως επένδυση. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υιοθετήσει κανείς 

και τις δύο προσεγγίσεις αν θέλει να έχει ουσιαστικά αποτελέσµατα. 

Το παρακάτω διάγραµµα συνοψίζει τις προτεραιότητες µίας πολιτικής ορθολογικής 

διαχείρισης του νερού. 

 

 

Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού 

 

Είτε εφαρµοστούν τεχνικές εξοικονόµησης νερού είτε όχι, η ενηµέρωση και 

ευαισθητοποίηση του προσωπικού είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία 

ενός προγράµµατος µείωσης της σπατάλης νερού. Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής 

συνείδησης στη διαχείριση του νερού µπορεί «να κάνει τη διαφορά». Οι τεχνικές που 

µπορούν να εφαρµοστούν στα υδραυλικά συστήµατα µπορούν να συµβάλλουν 

σηµαντικά αλλά ο καθοριστικός παράγοντας είναι η συµπεριφορά των εργαζοµένων.  

 

Έλεγχος διαρροών – επισκευές 

 

Σηµαντικές απώλειες νερού συµβαίνουν λόγω διαρροών και βλαβών στο εσωτερικό 

δίκτυο ύδρευσης, τις βρύσες και τα καζανάκια. Μερικές φορές οι διαρροές των 

εσωτερικών δικτύων δεν είναι εµφανείς και για αυτό απαιτείται η συνεχής 

παρακολούθηση των λογαριασµών κατανάλωσης νερού. Σε περίπτωση που 
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διαπιστωθεί µια απρόσµενη αλλαγή στην κατανάλωση πρέπει να ελεγχθεί αµέσως το 

δίκτυο και οι συσκευές. Κάθε βλάβη ή διαρροή, όσο και µικρή κι αν είναι, πρέπει να 

διορθώνεται αµέσως γιατί οι απώλειες νερού µπορεί να είναι σηµαντικές.  

 

 

 

 

Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουµε αν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο 

είναι να σηµειώσουµε την ένδειξη του υδροµετρητή την Παρασκευή απόγευµα, όταν 

κλείσει το Κατάστηµα και φύγει όλο το προσωπικό και την ∆ευτέρα της επόµενης 

εβδοµάδας, πριν φτάσει το προσωπικό. Οποιαδήποτε διαφορά στην ένδειξη του 

υδροµετρητή –αν δεν υπάρχει κατανάλωση νερού για άλλους λόγους– υποδεικνύει 

διαρροή στις σωληνώσεις ή διαρροή σε βρύση ή καζανάκι. Προϋπόθεση, βέβαια, 

είναι η ύπαρξη υδροµετρητή ακριβείας. 

 

Σταγόνα-σταγόνα… 

 

Αν µία βρύση στάζει µία και µόνο σταγόνα κάθε λεπτό, η συνολική ποσότητα νερού που 

σπαταλιέται σε ένα χρόνο ανέρχεται σε 200 λίτρα. Τριάντα σταγόνες το λεπτό σηµαίνει 6 

κυβικά µέτρα νερού σε ένα χρόνο, όσο δηλαδή καταναλώνει ένας εργαζόµενος στο ίδιο 

διάστηµα. Σηµειωτέον ότι η σταθερή ροή αντιστοιχεί σε 5 σταγόνες το δευτερόλεπτο, δηλαδή 

300 σταγόνες το λεπτό. 

 

Πόσο νερό σπαταλιέται; 

   
1 σταγόνα/sec 

32 λίτρα ηµερησίως 

Σταθερή ροή 

160 λίτρα ηµερησίως 

Ροή διαµέτρου 1,5 mm 

320 λίτρα ηµερησίως 
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Τεχνικές λύσεις εξοικονόµησης νερού 
 

Α. ΒΡΥΣΕΣ  

 

Συστήµατα περιορισµού της ροής του νερού από βρύσες 

 

Η ροή για τις βρύσες µπάνιου πρέπει να είναι λίγο µικρότερη από τις βρύσες 

κουζίνας, 5-7  λίτρα ανά λεπτό και 6-8 λίτρα ανά λεπτό αντίστοιχα.  Υπάρχουν 

συστήµατα που αναµειγνύουν αέρα µέσα στο νερό και δίνουν την εντύπωση πιο 

δυνατής ροής µέσα από την βρύση ή την κεφαλή του ντους. Τα συστήµατα αυτά 

µπορούν να εξοικονοµήσουν νερό χωρίς απώλεια άνεσης για τον χρήστη. Η 

εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει το 40-50%. 

 

 

 
Επιλογές ροής νερού 

 

Επιλογή των κατάλληλων βρυσών 

 

Σε περίπτωση χρήσης ζεστού νερού, είναι προτιµότερο να υπάρχουν βρύσες µείξης 

του νερού, αντί για δύο χωριστές βρύσες που πρέπει να ρυθµιστούν κατάλληλα για 

την επιθυµητή κάθε φορά θερµοκρασία του νερού. 
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∆ιακόπτες παροχής νερού µε φωτοκύτταρα 

 

Εξασφαλίζουν µέγιστη εξοικονόµηση νερού, αφού η βρύση κλείνει αυτόµατα όταν 

το νερό δεν χρησιµοποιείται. Τα συστήµατα αυτά έχουν µεγάλο κόστος και η 

χρήση τους δεν συνιστάται σε γραφεία µε µικρό αριθµό εργαζοµένων ή κατοικίες. 

Είναι όµως χρήσιµα και τα συναντάµε σε κοινόχρηστους χώρους όπου συνήθως 

γίνεται µεγάλη σπατάλη νερού (π.χ. πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης, 

καφέ, εστιατόρια). Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει το 70-80%. 

 

 
Βρύση µε ροή ελεγχόµενη από φωτοκύτταρο 
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Συστήµατα αυτόµατης διακοπής της παροχής νερού µετά από συγκεκριµένο 

χρόνο χρήσης (3-30 sec). Η αποτελεσµατικότητά τους είναι συνήθως περιορισµένη, 

καθώς ο χρήστης τείνει να πιέζει συνεχώς τον διακόπτη.  

 
Βρύση µε ελεγχόµενη ροή περιορισµένου χρόνου 

 

 

Β. ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ 

 

Με δεδοµένο ότι σηµαντικό ποσοστό της κατανάλωσης νερού οφείλεται στη χρήση 

του στα καζανάκια, είναι σηµαντικό να χρησιµοποιούµε στην τουαλέτα αφενός νερό 

που δεν χρειάζεται να έχει την ποιότητα (καθαρότητα) του πόσιµου και αφετέρου να 

χρησιµοποιούµε την κατάλληλη ποσότητα, χωρίς να σπαταλάµε αδίκως το νερό.  

 

Καζανάκια ελεγχόµενης ή διπλής ροής 

 

Από τα καζανάκια, προτιµότερα είναι εκείνα στα οποία η ροή εξαρτάται από τον 

χρόνο πίεσης του κουµπιού. Η εξοικονόµηση νερού µε τον τρόπο αυτό µπορεί 

να φτάσει έως και στο 70%. Σε χώρους γραφείων, αυτό µεταφράζεται κατά µέσο 

όρο σε εξοικονόµηση 90 λίτρων νερού ανά τουαλέτα ηµερησίως. Μια άλλη λύση 

είναι τα καζανάκια µε επιλογή µικρής ή µεγάλης ροής (συνήθως 3 και 6 λίτρα 

αντίστοιχα). Τα καζανάκια σταθερής ροής 6 ή 9 λίτρων δεν συνιστώνται. Με τα 

καζανάκια διπλής ροής µπορεί να επιτευχθεί κατά µέσο όρο εξοικονόµηση 11 

λίτρων νερού ηµερησίως ανά άτοµο. 

 

  
∆ιακόπτες ελεγχόµενης ροής 
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∆ιακόπτης ελεγχόµενης ροής 

 

 

 

 
Καζανάκι διπλής ροής 
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Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 

 

Συλλογή βρόχινου νερού και αποθήκευσή του για χρήση στα καζανάκια  

 

Η συλλογή και χρήση βρόχινου νερού έχει σηµαντική παράδοση όχι µόνο στην 

Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη. Η έλλειψη νερού σε άνυδρες 

περιοχές, όπως για παράδειγµα στα νησιά του Αιγαίου, δηµιούργησαν την ανάγκη να 

βρεθούν τρόποι εκµετάλλευσης του νερού της βροχής για διάφορες χρήσεις όπως το 

πότισµα. Ουσιαστικά πρόκειται για συστήµατα που χρησιµοποιούσαν οι πρόγονοί 

µας και που οι συνθήκες λειψυδρίας επανέφεραν σε µια πιο σύγχρονη εκδοχή. Τα 

συστήµατα αυτά αποτελούνται από µια επιφάνεια  συλλογής, που συνήθως είναι η 

στέγη ενός κτιρίου, και τα συστήµατα για την µεταφορά (σωλήνες και υδρορροές), τη 

διήθηση, την αποθήκευση (στέρνα) και τη διανοµή του νερού.  

 

Το συλλεγόµενο νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις, ανάλογα µε την 

επεξεργασία που θα υποστεί, από τη χρήση του στις τουαλέτες έως –µε την 

κατάλληλη επεξεργασία και τη χρήση φίλτρων- τη παραγωγή υψηλής ποιότητας 

πόσιµου νερού. Όλες σχεδόν οι στέγες, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την συλλογή του βρόχινου νερού, αν το 

συλλεγόµενο νερό δεν χρησιµοποιείται ως πόσιµο.   

 

Η ποσότητα του νερού που συλλέγεται εξαρτάται από το ύψος της βροχής στην 

περιοχή και το εµβαδόν της στέγης. Έχει υπολογιστεί ότι αν διαθέτουµε µια στέγη 

150 τ.µ. σε µια περιοχή µε ετήσιο ύψος βροχής 400 mm (όπως η Αθήνα) µπορούµε 

να συλλέξουµε 60 κυβικά µέτρα νερό τον χρόνο, που αντιστοιχούν σε παροχή 165 

λίτρων νερού την ηµέρα, όσο δηλαδή η µέση κατανάλωση ενός ατόµου. Η ποιότητα 

του συλλεγόµενου νερού στην πόλη είναι συνήθως χαµηλότερη από αυτή στην 

ύπαιθρο λόγω της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  

 

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες για τη συλλογή βρόχινου νερού και την αποθήκευσή του 

για χρήση στα καζανάκια και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις, όπου δεν απαιτείται 

καθαρό πόσιµο νερό: 

 

(α) Εφόσον το κτίριο το επιτρέπει, κατασκευάζεται στέρνα ή δεξαµενή κατάλληλη για 

τη συγκέντρωση του βρόχινου νερού από την ταράτσα του κτιρίου. Σχετική εµπειρία 

επ’ αυτού υπάρχει στις Κυκλάδες. 
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(β) Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τοποθέτηση σε κατάλληλο σηµείο ειδικής 

δεξαµενής όπου µπορεί να συλλέγεται το βρόχινο νερό.  

 

(γ) Το βρόχινο νερό µπορεί να συλλέγεται επίσης σε µία δεξαµενή συλλογής των 

επεξεργασµένων ηµιακάθαρτων νερών αν γίνεται ανακύκλωση νερού σε ένα κτίριο.  

 

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη ανοίγµατος στο πάνω 

µέρος, ώστε τα νερά που υπερχειλίζουν να διοχετεύονται για άλλες χρήσεις ή στο 

αποχετευτικό σύστηµα. 

 

Το κόστος ενός συστήµατος συλλογής βρόχινου νερού καθορίζεται κυρίως από το 

κόστος κατασκευής της στέρνας και είναι περίπου ίσο µε το κόστος ανοίγµατος ενός 

πηγαδιού. Ένα σύστηµα συλλογής βρόχινου νερού µπορεί να ενσωµατωθεί τόσο 

στην αρχή του σχεδιασµού ενός νέου κτιρίου όσο και να κατασκευαστεί εκ των 

υστέρων σε υπάρχοντα κτίρια. 

 

Ανακύκλωση ηµιακάθαρτων νερών και χρήση του σε δευτερεύουσες ανάγκες 

 

Η ανακύκλωση των ηµιακάθαρτων νερών γίνεται µε τη συλλογή των νερών από 

επιλεγµένες χρήσεις (π.χ. πλυντήριο, νιπτήρας, νεροχύτης, µπάνιο) και τη µεταφορά 

τους µε χωριστό δίκτυο σωληνώσεων σε µια δεξαµενή προσωρινής αποθήκευσης 

του ηµιακάθαρτου νερού, η επεξεργασία και ο καθαρισµός του µε απλά συστήµατα 

και η µεταφορά του σε µια δεξαµενή αποθήκευσης από όπου διοχετεύεται όταν 

υπάρχει ανάγκη συνήθως στο καζανάκι της τουαλέτας ή για άρδευση κήπων και 

επιλεγµένων καλλιεργειών.  
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Συστήµατα συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού 

 

 

 

Η πρακτική αυτή επιβάλλεται ήδη σε πολλές χώρες (π.χ. Γερµανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, 

Ισραήλ, Κύπρο), σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα παρέχονται και επιδοτήσεις για 

εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων. Μελέτες για την Ελλάδα έδειξαν ότι η επιδότηση 

για την εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων σε άνυδρες περιοχές (εξετάστηκε π.χ. η 

Κάλυµνος) συµφέρει οικονοµικά σε σχέση µε τα σηµερινά κόστη κάλυψης των 

αναγκών σε νερό. 
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Σωστή κατασκευή συστήµατος ανακύκλωσης ηµιακάθαρτων νερών  - Σωστός 

έλεγχος και συντήρηση 

 

Σύµφωνα µε την εµπειρία που υπάρχει από την εφαρµογή προγραµµάτων 

ανακύκλωσης σε διάφορες χώρες, πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

 

1. Τοποθέτηση δεξαµενής αποθήκευσης των ηµιακάθαρτων νερών µέσα στο 

κτίριο (αν υπάρχει επαρκής χώρος) ή σε κοντινή απόσταση από το κτίριο. 

 

2. Σχεδιάζουµε διπλό δίκτυο σωληνώσεων για τη συλλογή και ανακύκλωση των 

ηµιακάθαρτων νερών, που δεν αναµειγνύεται µε το (πόσιµο) νερό του δικτύου 

που καταλήγει στις βρύσες του νιπτήρα του νεροχύτη. Στα νέα κτίρια 

προβλέπουµε την ανάπτυξη χωριστού δικτύου από την αρχή, ακόµα και αν δεν 

εγκατασταθεί αµέσως δεύτερο δίκτυο για τα ηµιακάθαρτα νερά. Έτσι είναι 

εύκολη η εφαρµογή αργότερα του συστήµατος ανακύκλωσης των 

ηµιακάθαρτων νερών. Η εκ των προτέρων σχεδίαση του συστήµατος είναι πολύ 

πιο οικονοµική και αποτελεσµατική σε σχέση µε την εκ των υστέρων ανάπτυξή 

του. 

 

3. Αν και στην Ελλάδα δεν έχουµε σηµαντικές εφαρµογές µέχρι τώρα των 

συστηµάτων ανακύκλωσης των ηµιακάθαρτων νερών, η σχετική τεχνολογία 
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διεθνώς αναπτύσσεται ραγδαία. Η αξιοποίηση της διαθέσιµης εµπειρίας 

συµβάλλει στην αποφυγή προβληµάτων και δυσκολιών.  

 

4. Στο σχεδιασµό του συστήµατος πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσής 

του  µε το σύστηµα αποχέτευσης σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε 

πρόβληµα, δυσλειτουργία ή υπερχείλιση.  

 

5. Τα εξαρτήµατα και ο εξοπλισµός (αντλίες, βαλβίδες, σωληνώσεις, µονάδα 

επεξεργασίας κα) που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να πληρούν προδιαγραφές 

από τον κατασκευαστή που να ταιριάζουν µε τις απαιτήσεις του συστήµατος 

ανακύκλωσης ηµιακάθαρτων νερών, όπως για παράδειγµα οι αντοχές και οι 

διαστάσεις των σωληνώσεων, η λειτουργία των αντλιών κ.α. Οι βαλβίδες τριών 

κατευθύνσεων που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να διατηρούν καθαρή τη δίοδο 

του νερού που δεν είναι από ανακύκλωση.  

 

6. Η δεξαµενή αποθήκευσης των νερών πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό, 

σταθερό και επίπεδο έδαφος, ίσως και σε µια τσιµεντένια βάση, λίγο πάνω από 

το έδαφος.   

 

7. Η δεξαµενή πρέπει να είναι σταθερή και να µην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής 

της. Επίσης, οι τυχόν υπερχειλίσεις της πρέπει να οδηγούνται στο αποχετευτικό 

δίκτυο. 

 

8. Οι σωληνώσεις που µεταφέρουν το ανακυκλωµένο νερό πρέπει να έχουν 

κατάλληλη σήµανση ή/και διαφορετικό χρωµατισµό για τους τεχνικούς που θα 

κληθούν να εργασθούν στον καθαρισµό ή επιδιόρθωση του δικτύου στο 

µέλλον.  

 

9. Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα τακτικού καθαρισµού των σωληνώσεων 

και των βαλβίδων που χρησιµοποιούνται.    

 

10. Η εγκατάσταση του συστήµατος πρέπει να γίνει από συνεργείο το οποίο θα έχει 

κάποια εµπειρία και γνώµη για να αποφευχθούν αστοχίες και προβλήµατα στη 

λειτουργία του.    

 

11. Στα καταστήµατα της τράπεζας στα οποία θα εφαρµοστεί ενδεχοµένως 

σύστηµα ανακύκλωσης, το ηµιακάθαρτο νερό θα προέρχεται σχεδόν 



 

  Σελ. 20 

αποκλειστικά από το νιπτήρα και το νεροχύτη, οπότε όλα τα ηµιακάθαρτα νερά 

οδηγούνται σε ένα κοινό δίκτυο. Στο δίκτυο αυτό µπορεί να οδηγείται και το 

βρόχινο νερό από τις ταράτσες, ακόµα και αν αυτό δεν είναι απόλυτα καθαρό, 

σε σηµείο που βρίσκεται πριν την απλή επεξεργασία των ηµιακάθαρτων νερών 

αν απαιτείται κάποιος καθαρισµός ή µετά την επεξεργασία τους αν το βρόχινο 

νερό είναι αρκετά καθαρό.      
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Η εξοικονόµηση νερού βήµα-βήµα στην Τράπεζα Πειραιώς  

 

ΒΗΜΑ 1 

Συστηµατική παρακολούθηση των λογαριασµών κατανάλωσης του νερού 

Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων της Τράπεζας 

▼ 

ΒΗΜΑ 2 

Τακτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές στο δίκτυο 

▼ 

ΒΗΜΑ 3 

Συγκέντρωση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση και τις υπάρχουσες 

υποδοµές 

▼ 

ΒΗΜΑ 4 

Αποσαφήνιση στόχων και αλλαγών που επιδιώκονται 

▼ 

ΒΗΜΑ 5 

Επιλογή κατάλληλων τεχνικών λύσεων 

▼ 

ΒΗΜΑ 6 

Ενηµέρωση του προσωπικού για τους στόχους, το είδος και το σκοπό των αλλαγών 

▼ 

ΒΗΜΑ 7 

Παρακολούθηση των αποτελεσµάτων, βελτίωση, µεταφορά εµπειρίας 

▼ 

ΒΗΜΑ 8 

Ενηµέρωση Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Θεµάτων. ∆ιάδοση αποτελεσµάτων 
 

 
 


