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Τηλ.: +30 210 7723108, 7722334, 7723334, 7723106 
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Δικτυακόσ χώροσ: www.uest.gr 
Ηλεκτρονική διεύθυνςη: 

mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr 

Επικοινωνία με τα Δημοτικά Καταςτήματα 
Παπάγου-Χολαργού 

 
Δημοτικό Κατάςτημα Χολαργού 

Διεύθυνςη  :   Περικλϋουσ 55, 15561 Χολαργόσ 
Τηλ. Κϋντρο:  213 2002800 

 
Δημοτικό Κατάςτημα Παπάγου 

Διεύθυνςη  : Αναςτϊςεωσ 90, 15669 Παπϊγου 
Τηλ. Κϋντρο: 213 2027100 

Ενημερωτικό 
Φυλλάδιο 



Δράσεις Έργοσ 

LIFE ΕNV-DRYWASTE 

Υπολογύζεται ότι ςτην ΕΕ παρϊγονται ετηςύωσ 76,5-102 
εκατομμύρια τόνοι αποβλότων από τρόφιμα και κόπουσ που 
περιϋχονται ςτα ανϊμεικτα αςτικϊ απορρύμματα και 37 
εκατομμύρια τόνοι από τη βιομηχανύα γεωργικών προώόντων 
διατροφόσ. 
 
• Μύα μϋςη τετραμελόσ οικογϋνεια, παρϊγει ημερηςύωσ 2 

κιλϊ διατροφικϊ απόβλητα με υγραςύα 85-90%.  
 
•  Η περιεχόμενη υγραςύα του κλϊςματοσ αυτού κρύνεται 

ιδιαύτερα υψηλό.  
 
• Μύα βιώςιμη και ταυτόχρονα καινοτόμοσ τεχνικό ςτον 

τομϋα τησ διαχεύριςησ του βιοαποδομόςιμου κλϊςματοσ 
των οικιακών απορριμμϊτων, εύναι η αφαύρεςη τησ 
περιεχόμενησ υγραςύασ  αυτού ςτην πηγό.  

 
• Το ϋργο «DRYWASTE» προβλϋπει  τον ςχεδιαςμό, την 

ανϊπτυξη, την εξϋταςη, την βελτιςτοπούηςη και την 
αξιολόγηςη, ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ ξόρανςησ του 
οργανικού κλϊςματοσ των οικιακών  απορριμμϊτων 

 
• Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, θα μπορούςε να 

χρηςιμοποιηθεύ για την παραγωγό Compost, 
Θερμότητασ μϋςω καύςησ, Βιοαιθανόλησ, κλπ,  

 Πλεονεκτήματα Χρήσης της Σσσκεσής 
 

1. Σημαντικό μεύωςη των δρομολογύων για τη ςυλλογό 
των απορριμμϊτων. 

2. Το κόςτοσ διαχεύριςησ ςε κεντρικϋσ μονϊδεσ 
αποφεύγεται μειώνοντασ ςημαντικϊ τα ϋξοδα για ϋναν 
Δόμο 

3. Με  την αφαύρεςη του οργανικού κλϊςματοσ γύνεται 
πολύ καλύτερη η ανακύκλωςη των ςυςκευαςιών με 
αποτϋλεςμα ο Δόμοσ να ϋχει τη δυνατότητα πολύ 
μεγαλύτερησ ανϊκτηςησ υλικών και να μειώνεται ςτο 
ελϊχιςτο το υπόλειμμα των απορριμμϊτων που θα 
οδηγεύται  ςτισ κεντρικϋσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ 
αποβλότων 

4. Η μη διϊθεςη των απορριμμϊτων ςε ΧΥΤΑ επιμηκύνει 
το χρόνο ζωόσ τουσ αφενόσ και αφετϋρου μειώνονται οι 
βλαβερϋσ εκπομπϋσ το οπούο ευθύνεται για τισ 
κλιματικϋσ   αλλαγϋσ 

LIFE ΕNV-DRYWASTE 

Παροσσίαση Έργοσ Κύριοι Στότοι τοσ Έργοσ 

 
Προςδιοριςμόσ των ενεργειακών απαιτόςεων λειτουργύασ 

του ςυςτόματοσ οικιακόσ ξόρανςησ 
 

Σχεδιαςμόσ του πρότυπου ςυςτόματοσ οικιακόσ ξόρανςησ 
 
Καταςκευό του πρότυπου καινοτόμου ςυςτόματοσ 
 
Εγκατϊςταςό και λειτουργύα του ςε 20 επιλεγμϋνα 

νοικοκυριϊ του Δόμου Παπϊγου προκειμϋνου το ςύςτημα 
να δοκιμαςτεύ ςε πραγματικϋσ ςυνθόκεσ λειτουργύασ 

 
Αξιολόγηςη τησ απόδοςησ του ςυςτόματοσ/Προτϊςεισ για 

μεγϊλησ κλύμακασ χρόςη του ςυςτόματοσ/Αξιολόγηςη των 
περιβαλλοντικών  και οικονομικών επιπτώςεων  του 
 

Διερεύνηςη των εναλλακτικών μεθόδων επεξεργαςύασ του 
τελικού προώόντοσ,  
 

Προτϊςεισ χρόςεισ του ςτην Ελληνικό αγορϊ. 

 

Πρότυπο Σύςτημα  
Οικιακήσ ξήρανςησ 

 
• Η διϊδοςη των αποτελεςμϊτων τησ εφαρμογόσ μιασ 

καινοτόμου τεχνολογύασ ξόρανςησ των οικιακών 
οργανικών απορριμμϊτων ςτην πηγό.  
 

• Ο ςχεδιαςμόσ, η καταςκευό, η λειτουργύα  και η επύδειξη 
ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ ξόρανςησ των οργανικών 
απορριμμϊτων ςτην πηγό 
 

• Η ςημαντικό ελϊττωςη του όγκου των οικιακών οργανικών 
απορριμμϊτων με την αφαύρεςη τησ περιεχόμενησ ςε αυτϊ 
υγραςύα 
 

• Η δημιουργύα ενόσ τελικού ξηρού προώόντοσ το οπούο θα 
μπορούςε να αξιοποιηθεύ  για την παραγωγό ενϋργειασ,  
κόμποςτ, κλπ.  

 

Επικοινωνία 

Συντονιςτήσ: 
 

Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 
 

Email:mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr 
 

Δικτυακόσ χώροσ: http://www.uest.gr/drywaste/gr/index.htm 

 


