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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρατηρήθηκε   την  τρέχουσα εβδομάδα  μια  ραγδαία  αύξηση  της  κατανάλωσης
νερού,  η  οποία  έφθασε  τα  5.000  κυβικά  μέτρα  ανά  24ωρο  και  θέτει  σε  κίνδυνο  την
υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος. Η ΔΕΥΑΜΒ προκειμένου να προστατεύσει
την απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών  έχει προχωρήσει σε περιορισμένες μειώσεις της
πίεσης  σε  χρόνους  που  ήδη  έχουν  ανακοινωθεί,  ενώ  παράλληλα  υπενθυμίζει  στους
καταναλωτές  οδηγίες  ορθής  χρήσης  του  πόσιμου  νερού,  με  σκοπό  την  ασφάλεια  της
υδροδότησης.
Ειδικότερα παρακαλούνται οι καταναλωτές:

 Να αποφεύγουν την αλόγιστη χρήση του.
 Να καθαρίζουν τις αυλές, βεράντες, μπαλκόνια, πεζοδρόμια και γενικά όλους τους 

εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας με σκούπισμα και σφουγγάρισμα, χωρίς να 
χρησιμοποιείτε λάστιχο. Έτσι υπάρχει εξοικονόμηση έως 40 λίτρα νερού το λεπτό.

 Να  μην  χρησιμοποιούν  λάστιχο  για  πλύσιμο  αυτοκινήτου.  Έτσι  υπάρχει
εξοικονόμηση έως και του 85% της ποσότητας του νερού.

 Να ελέγχουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τυχόν διαρροές.
 Να ελέγχουν για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας.
 Να  επιλέγουν  «τηλέφωνο»  ντουζιέρας  με  ρυθμιστή  ροής.  Η  εξοικονόμηση  νερού

μπορεί να είναι έως και 100 λίτρα, ανά χρήση.
 Για οποιαδήποτε χρήση να μην αφήνουν τη βρύση ανοιχτή άσκοπα.
 Να χρησιμοποιούν το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων μόνο όταν είναι γεμάτο.
 Να συντηρούν κρύο νερό στο ψυγείο και να μην αφήνουν τη βρύση να τρέχει για ένα

δροσερό ποτήρι νερό.
 Να αποφεύγουν την υπερβολική χρήση λιπασμάτων στον κήπο η οποία αυξάνει τις

ανάγκες για νερό.
 Να ποτίζουν (αυτόματο πότισμα) τον κήπο νωρίς το πρωί όταν η θερμοκρασία και η

ταχύτητα του αέρα είναι οι χαμηλότερες.
 Να  επιλέγουν  για  τον  κήπο  φυτά  τα  οποία  είναι  ανθεκτικά  στις  ιδιαίτερες

κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής.
 Να μην χρησιμοποιείται  το νερό του δικτύου ύδρευσης για πότισμα καλλιεργειών

(μπαξέδων  κλπ)  ιδιαίτερα  στις  περιοχές  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Ν.Αγχιάλου,
Αγριάς και Αρτέμιδας.

 Να πλένουν τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε μια λεκάνη νερό και όχι κάτω
από συνεχώς ανοικτή βρύση.

 Να μην χρησιμοποιούν το τρεχούμενο νερό για να ξεπαγώσουν τρόφιμα.
 Για τον καθαρισμό της αυλής να χρησιμοποιούν σκούπα αντί για τρεχούμενο νερό.
 Να μην πετάνε το ήδη χρησιμοποιημένο νερό στην αποχέτευση. Να το χρησιμοποιούν

για άλλο σκοπό όπως το πότισμα φυτών ή τον καθαρισμό εγκαταστάσεων κ.α..
Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας ότι το νερό,  βασικό στοιχείο της ζωής, είναι κοινωνικό
αγαθό που βρίσκεται σε ανεπάρκεια κι’ έχουμε την ευθύνη να το διαχειριζόμαστε σωστά και
να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την εξοικονόμησή του.


