
 

 
 

 

 
“Ανάπηςξη και επίδειξη ενόρ καινοηόμος ζςζηήμαηορ οικιακήρ ξήπανζηρ 

για ηην επεξεπγαζία ηος οπγανικού κλάζμαηορ ηων οικιακών αποππιμμάηων 

ζηην πηγή” 

                               

 (LIFE 08 ENV/GR/000566) 
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Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο                                       Δήμορ Παπάγος-Χολαπγού

Πρώτο σετ (1) ενημερωτικών δελτίων 
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Ενημερωτικό Δελτίο – (Δεκέμβριος 2010)  

Το DRYWASTE εύναι ϋνα  LIFE+ 

Ευρωπαώκό πρόγραμμα (LIFE 08 

ENV/GR/000566) που ϋχει ςαν  επιδύωξη 

την ειςαγωγό ενόσ νϋου τρόπου 

διαχεύριςησ και επεξεργαςύασ των 

οικιακών οργανικών απορριμμϊτων. Η 

μϋθοδοσ που  ακολουθεύται εύναι η 

ξόρανςη του βιοαποδομόςιμου 

κλϊςματοσ των οικιακών απορριμμϊτων 

ςτην πηγό με τη βοόθεια ενόσ καινοτόμου 

ςυςτόματοσ οικιακόσ ξόρανςησ. 

  

 
Σπλεξγαδόκελνη Εηαίξνη: 

 

- Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο 

(Σχολό Χημικών Μηχανικών) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνςη: 

(http://www.ntua.gr/schools-chem.html) 

 

- Δόμοσ Παπϊγου- Χολαργού 

Ηλεκτρονική Διεύθυνςη: 

(http://www.papagou.gov.gr/portal/page/port

al/papagou/) 

 

 

 

 

Διαθϋςιμα παραδοτϋα/ περιλόψεισ ςτον διαδικτυακό χώρο του 

προγρϊμματοσ: 

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

Διαθέςιμο Υλικό 
 

Παραδοτέα: 
Λεπτϊ από την πρώτη ςυνϊντηςη των ςυνεργαζόμενων φορϋων του ϋργου 

ςτην Αθόνα 
Τεχνικό ϋκθεςη με τισ υπϊρχουςεσ μεθόδουσ και τεχνικϋσ (καλύτερα 

παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ τεχνικϋσ) διαχεύριςησ και επεξεργαςύασ των 
οικιακών οργανικών απορριμμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνου μεγϊλησ 
ϋκταςησ ςυςτόματα ξόρανςησ. 
Λεπτϊ από το ταξύδι ςτην Αγγλύα 
Λεπτϊ από το ταξύδι ςτη Γερμανύα 
Τεχνικό ϋκθεςη με τα αποτελϋςματα των αρχικών δρϊςεων για τον 

ςχεδιαςμό του πρότυπου ςυςτόματοσ οικιακόσ ξόρανςησ των οργανικών 
απορριμμϊτων ςτην πηγό 
Τεχνικό ϋκθεςη με την αναλυτικό περιγραφό του πρότυπου ςυςτόματοσ 

οικιακόσ ξόρανςησ  
Πλόρεσ ςχεδιϊγραμμα του πρότυπου ςυςτόματοσ οικιακόσ ξόρανςησ 

(ςχϋδια) 
 

Ενημερωτικό υλικό 
 

Πόςτερ 
Δελτύο Τύπου 

Επιδύωξη του "DRYWASTE" εύναι ο ςχεδιαςμόσ, η ανϊπτυξη, η εξϋταςη, 

η βελτιςτοπούηςη και η αξιολόγηςη, ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ 

οικιακόσ ξόρανςησ, του βιοαποδομόςιμου κλϊςματοσ των οικιακών 

οργανικών απορριμμϊτων, προκειμϋνου να επϋλθει ςημαντικό μεύωςη 

τησ μϊζασ και του όγκου αυτών, ςτην πηγό. Η ςυνολικό διϊρκεια του 

ϋργου εύναι 30 μόνεσ. 

Χρονική Διάρκεια: 

01/01/2010 έωσ 30/06/2012 

 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος ξήρανσης των  

οικιακών οργανικών απορριμμάτων στην πηγή 



Άξζξν 

Υπολογύζεται ότι ςτην Ε.Ε. παρϊγονται ετηςύωσ 76,5-102 εκατομμύρια τόνοι αποβλότων από τρόφιμα και κόπουσ που περιϋχονται ςε 

ανϊμεικτα αςτικϊ απορρύμματα και ϋωσ 37 εκατομμύρια τόνοι από τη βιομηχανύα ειδών διατροφόσ και ποτών. Τα βιοαποικοδομόςιμα 

απόβλητα εύναι ςυνόθωσ υγρϊ απόβλητα που υφύςτανται ςόψη. Υπϊρχουν δύο κύριεσ ροϋσ τϋτοιων αποβλότων - τα πρϊςινα που 

προϋρχονται από κόπουσ, πϊρκα κ.α. και τα απόβλητα μαγειρεύων. 

  

Σόμερα, εφαρμόζονται πολύ διαφορετικϋσ Εθνικϋσ πολιτικϋσ διαχεύριςησ των βιολογικών αποβλότων, οι οπούεσ κυμαύνονται από 

ελϊχιςτα μϋτρα ςε οριςμϋνα κρϊτη μϋλη ϋωσ φιλόδοξεσ πολιτικϋσ ςε ϊλλα. Αυτό μπορεύ να οδηγόςει ςε μεγϊλεσ περιβαλλοντικϋσ 

επιπτώςεισ και ςε παρεμπόδιςη ό καθυςτϋρηςη τησ πλόρουσ χρόςησ προηγμϋνων τεχνικών διαχεύριςησ των βιολογικών αποβλότων. 

 

Σηόρνο Έξγνπ 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος ξήρανσης των  

οικιακών οργανικών απορριμμάτων στην πηγή 

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

Tο περιεχόμενο ςε υγραςύα των οικιακών απορριμμϊτων εύναι υψηλό, αλλϊ ποικύλει ςημαντικϊ. 
Ο μϋςοσ όροσ υγραςύασ των οικιακών απορριμμϊτων κυμαύνεται μεταξύ 60% και 95 %, τιμϋσ που 
θεωρούνται ςημαντικϊ υψηλϋσ. Γι' αυτό το λόγο η απομϊκρυνςη αυτόσ προκαλεύ ςημαντικό 
μεύωςη του όγκου των οικιακών οργανικών απορριμμϊτων. 
 
Στόχοσ του ϋργου εύναι η ειςαγωγό μύασ καινοτόμου τεχνολογύασ ςτον τομϋα  διαχεύριςησ των 
οικιακών οργανικών απορριμμϊτων. Η οικιακό ξόρανςη ϋχει ςαν ςτόχο την απομϊκρυνςη τησ 
περιεχόμενησ υγραςύασ του κλϊςματοσ αυτού των απορριμμϊτων. 
 
Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρύσ την περιεχόμενη υγραςύα και με την αδρανοπούηςη των 
παθογόνων οργανιςμών λόγω τησ ϋλλειψησ αυτόσ, εύναι ϊοςμο και μπορεύ να αποθηκευτεύ για 
μεγϊλο χρονικό διϊςτημα χωρύσ να προκαλεύ προβλόματα. Το ξηρό υπόλοιπο, μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ για την παραγωγό Compost, Θερμότητασ μϋςω καύςησ, βιοκαυςύμων, κλπ, 
γεγονόσ που ϋρχεται ςε πλόρη ςυμφωνύα με την  περιβαλλοντικό Ευρωπαώκό και Eθνικό 
νομοθεςύα αποφϋροντασ πολλαπλϊ οφϋλη ςε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επύπεδο 



Πρόοδος Έργου 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των 

Υπαρχόντων  Οικιακών Συστημάτων  

Επεξεργασίας των Οργανικών 

Απορριμμάτων  

Τν πξώην ηξίκελν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε ησλ 

ππαξρόλησλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ησλ νηθηαθώλ 

νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ζε Επξσπατθό θαη Δηεζλέο 

επίπεδν. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ησλ νξγαληθώλ 

απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή ζε Δηεζλέο επίπεδν θαη 

θαηαγξάθνληαη όιεο  νη ππάξρνπζεο κέζνδνη  θαζώο 

θαη ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε απηώλ . Η αλαθνξά 

βξίζθεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθό  ηόπν ηνπ έξγνπ: 

 

(http://www.uest.gr/drywaste/gr/index.h

tm).  

 

Τνπο πξώηνπο 12 κήλεο  πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ νη αθόινπζεο δξάζεηο 

έρνπλ νινθιεξωζεί: Βελτιστοποίηση του πρότυπου 

Συστήματος 

Η δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξόηππνπ 

ζπζηήκαηνο νηθηαθήο μήξαλζεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη.  

Μεηξήζεηο ηεο απόδνζεο  θαη ησλ επηδόζεσλ ηεο 

ζπζθεπήο  ιακβάλνπλ ρώξα απηήλ ηελ επνρή ζηελ 

Μνλάδα  Πεξηβαιινληηθήο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ηνπ 

Ε.Μ.Π. Πεηξάκαηα πξνζδηνξηζκνύ ησλ πνηνηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ππνζηξώκαηνο θαζώο θαη ηνπ 

ηειηθνύ πξντόληνο  ζα δώζνπλ κηα νινθιεξσκέλε άπνςε 

ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο . Τν βειηησκέλν ζύζηεκα 

αλακέλεηαη λα έρεη  νινθιεξσζεί ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ. 

Σηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ην πξόηππν 

ζύζηεκα νηθηαθήο μήξαλζεο ζε ιεηηνπξγία ζην 

εξγαζηήξην ηνπ Ε.Μ.Π.    

 

 

Σχεδιασμός του Πρότυπου Συστήματος  

Ξήρανσης των Οικιακών Οργανικών 

Απορριμμάτων στην Πηγή   

. 

 Τν πξόηππν ζύζηεκα μήξαλζεο ζηελ πεγή ησλ 

νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ  έρεη ήδε 

ζρεδηαζηεί, θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγεί γηα 2 κήλεο 

ηώξα ζηελ Μνλάδα πεξηβαιινληηθήο Επηζηήκεο θαη 

Τερλνινγίαο ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Η 

ζπζθεπή έρεη δείμεη όηη κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε  ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ. 

Η ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θεξακηθό πιηθό, 

ελώ ε ειάηησζε ηεο κάδαο  ησλ νξγαληθώλ 

απνξξηκκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 80%. 

 

Πξόηππν Σύζηεκα Οηθηαθήο μήξαλζεο 

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



Εισαγωγή του  Συστήματος Οικιακής 

Ξήρανσης σε Επιλεγμένα Νοικοκυριά 

Σε απηήλ ηε δξάζε ε ζπζθεπή νηθηαθήο μήξαλζεο 

ζα εηζαρζεί ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά ηνπ Δήκνπ 

Παπάγνπ- Χνιαξγνύ. Πεξίπνπ 20 λνηθνθπξηά έρνπλ 

επηιερζεί γηα απηήλ ηε δηαδηθαζία. Η νκάδα έξγνπ 

ζα έρεη ηελ επθαηξία  λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

απόδνζε ηεο ζπζθεπήο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ελώ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζα πξνθύςνπλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επξύηεξε θιίκαθα. 

Μεηξήζεηο ηεο κείσζεο ηνπ όγθνπ, ηεο κάδαο, ησλ 

νζκώλ, θιπ.  ησλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. 

Τα απνηειέζκαηα ζα  ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 

αλάιπζε θύθινπ δσήο ηνπ νηθηαθνύ μεξαληήξα  ν 

νπνίνο πξόθεηηαη λα νινθιεξσζεί κέζα ζην 2012. 

Εκδήλωση Ευρεία Δημοσιοποίησης   

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ : 

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

Μελλοντικές Δράσεις 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  

Απηή ε εθδήισζε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηα όξηα ηνπ λένπ Δήκνπ Παπάγνπ- Χνιαξγνύ 

ελώ αλακέλεηαη ζπκκεηνρή ηδησηώλ θαη 

εθπξνζώπσλ θνξέσλδηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. 

Τνλ ίδην κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ 

Παπάγνπ Χνιαξγνύ  πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθηαθνύ ζπζηήκαηνο 

μήξαλζεο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο 

ησλ εθδειώζεσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν 

ηνπ έξγνπ. 

Δήμοσ Παπάγου- Χολαργού 

εθδήισζε επξύηεξεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Τν ζρέδην δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηνλ Σεπτέμβριο 2011 

Τνλ Σεπτέμβριο ηνπ 2011 θα λαβει χώρα ε πξώηε 


