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Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), ως βιολογικά απόβλητα νοούνται τα 

“βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων νοικοκυριών, 

εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης, και παρεμφερή απόβλητα 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων”. Η συνολική ετήσια παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 

στην Ε.Ε, υπολογίζεται σε 88 Mt και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κλάσματα των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) (π.χ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση), τα βιοαπόβλητα αποτελούν το 32%κ.β ενώ στην 

περίπτωση της Ελλάδος, είναι περίπου 44%κ.β. Η παραγωγή βιοαποβλήτων από οικίες, αποτελεί το 

μεγαλύτερο κομμάτι (περίπου το 38% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων) (ΑΣΑ) μεταξύ των διαφορετικών 

τομέων παραγωγής βιοαποβλήτων (εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής 

πώλησης). Μελλοντικές τάσεις δείχνουν ότι οι ποσότητες των παραγόμενων βιοαποβλήτων, 

προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά  λόγω της αύξησης του πληθυσμού και την αύξησης της 

κατανάλωσης, προκαλώντας αντίστοιχη αύξηση στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε περιπτώσεις που 

εφαρμόζονται μη αειφόρες πρακτικές διαχείρισης (π.χ Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) 

(ΧΥΤΑ). Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης των βιοαποβλήτων στους ΧΥΤΑ, παράγεται μεθάνιο και 

στραγγίσματα μέσω των βιολογικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα απουσία οξυγόνου και εξαιτίας 

της υψηλής περιεκτικότητας τους σε νερό. Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τις 

εκπομπές βιοαερίου στην ατμόσφαιρα, είναι το γεγονός ότι το κλάσμα αυτό των απορριμμάτων, 

περιέχει υψηλό ποσοστό μεθανίου ένα χημικά ενεργό αέριο το οποίο συμβάλει στο φαινόμενο της 

κλιματικής αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτιμάται ότι οι ποσότητες ανθρωπογενούς μεθανίου το 

οποίο παράγεται παγκοσμίως, αποτέλεσε το 11%κ.β. της συνολικά παραχθείσας ποσότητας  για το έτος 

2010. Για το λόγο αυτό, η εκτροπή των βιοαποβλήτων από τους ΧΥΤΑ, μπορεί να συμβάλει σημαντικά 

στη μείωση του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής. Πέραν της μόλυνσης του αέρα που προκαλείται από 

τους ΧΥΤΑ, η οργανική ύλη και τα θρεπτικά συστατικά χάνονται και δεν είναι πλέον διαθέσιμα για 

ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής των ΧΥΤΑ, μικραίνει και δημιουργείται 

η ανάγκη για τη δημιουργία νέων. 

Η πολιτική της Ε.Ε στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών επιπτώσεων των 

βιοαποβλήτων ενώ συμβάλει στην αποδοτικότητα των πηγών. Μακροχρόνιο στόχο αποτελεί η 

μετατροπή της Ευρώπης σε μία κοινωνία ανακύκλωσης, αποφεύγοντας τη δημιουργία αποβλήτων, 

χρησιμοποιώντας τα απόβλητα τα οποία δεν μπορούν να αποφευχθούν ως μια πλουτοπαραγωγική πηγή 

όπου αυτό καθίσταται δυνατό. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν μεγαλύτερα επίπεδα ανακύκλωσης και να 

μειωθεί η εξαγωγή επιπλέον φυσικών πόρων. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί στοιχείο 

κλειδί για την εξασφάλιση της αποδοτικότητας των πηγών και της αειφόρου ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών 

οικονομιών. Οι υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης των βιοαποβλήτων, περιλαμβάνουν πέραν της 

αποτροπής στην πηγή, συλλογή (ξεχωριστά ή με τα λοιπά απορρίμματα), αναερόβια χώνευση και 

κομποστοποίηση, καύση και υγειονομική ταφή. Στην παρούσα φάση, η υγειονομική ταφή παραμένει η 

κυρίαρχη μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων για πολλά κράτη μέλη καθώς δεν υπάρχουν 

σημαντικές πρωτοβουλίες σχετικά με την εφαρμογή Εθνικών πολιτικών και τεχνολογιών για τη 

διαχείριση των βιοαποβλήτων. 

 

 

 

Περιβαλλοντικό Πρόβλημα 
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Το DRYWASTE είναι ένα  LIFE+ Ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο παρέχει μια καινοτόμο προσέγγιση για 

τη διαχείριση των βιοαποβλήτων τα οποία έχουν διαχωριστεί σε οικιακό επίπεδο, μέσω της 

αποτελεσματικής απομάκρυνσης της υγρασίας βιοαποβλήτων με τη χρήση ενός συστήματος οικιακής 

ξήρανσης το οποίο έχει ως σκοπό βελτιώσει και να απλοποιήσει την διαχείριση των βιοαποβλήτων με 

αειφόρο τρόπο. (π.χ. 75 με 85 %κ.β), Η αποδοτική αφαίρεση της υγρασίας οδηγεί σε υψηλή μείωση της 

μάζας και του όγκου ενώ παράγεται ένα ανανεώσιμο τελικό προϊόν (ξηρή βιομάζα) το οποίο μπορεί να 

διαχειριστεί ευκολότερα και αποδοτικότερα για τη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Η 

αναπτυχθείσα τεχνολογία αποτελεί, μια υποσχόμενη εναλλακτική με ενθαρρυντικά αποτελέσματα η 

οποία μπορεί να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων σχετικά με τη 

διαχείριση των βιοαποβλήτων, ενώ παράλληλα να ενισχύσει την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων 

οργανικών αποβλήτων από τους ΧΥΤΑ.  

 

Οι κύριοι στόχοι του έργου DRYWASTE είναι: 

 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εξέταση, η βελτιστοποίηση και η αξιολόγηση, ενός καινοτόμου 

συστήματος οικιακής ξήρανσης, του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των οικιακών οργανικών 

απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθει σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου αυτών, στην 

πηγή. 

 Να συμβάλει στη διάδοση μιας καινοτόμου και πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας στο τομέα της 

διαχείρισης των βιοαποβλήτων με στόχο τη μείωση της μάζας και του όγκου των οργανικών 

απορριμμάτων. 

 Να διερευνήσει το θετικό και αρνητικό αντίκτυπο της χρήσης της τεχνολογίας σε περιβαλλοντικό ναι 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. 

 Να δώσει προτάσεις ως προς το πώς θα μπορούσε αυτή η τεχνολογία να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη 

κλίμακα στο μέλλον.  

 Να παρέχει μια αποτελεσματική εναλλακτική για τη διαχείριση και επεξεργασία των οικιακών 

οργανικών απορριμμάτων στη πηγή.  

 Να διαδώσει και να επικοινωνήσει τα ευρήματα και αποτελέσματα του έργου μέσω ενημερωτικών 

δραστηριοτήτων σε φορείς που σχετίζονται με τον τομέα αυτόν.  

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα DRYWASTE& Στόχοι  

DRYWASTE Στόχοι Προγράμματος 
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Το πρότυπο σύστημα οικιακής ξήρανσης έχει ως στόχο την ξήρανση των διαχωριζομένων στην πηγή 

βιοαποβλήτων μέσω της αποτελεσματικής απομάκρυνσης της περιεχόμενης σε αυτά υγρασίας. Το 

σύστημα αποτελεί έναν κυλινδρικό αντιδραστήρα κατασκευασμένο από κεραμικό υλικό το οποίο μπορεί 

να επεξεργάζεται καθημερινά ποσότητα περίπου 4Κg βιοαποβλήτων. Τα βασικά μέρη του συστήματος 

είναι: 

 Ο θάλαμος ξήρανσης και η βάση του συστήματος μέσα στον οποίο είναι τοποθετημένα όλα τα 

επιμέρους μέρη του συστήματος. 

 Το καλάθι απόρριψης των βιοαποβλήτων, το οποίο έχει κυλινδρικό σχήμα έχει χωρητικότητα 4kG 

(εξαρτάται από το μέγεθος και την φύση των βιοαποβλήτων).   

 Το θερμικό πιάτο και ο θερμοστάτης, αποτελούν τα κυρίως μέρη του συστήματος τα οποία είναι 

σημαντικά προκειμένου να παρέχουν την αναγκαία θερμική ενέργεια για την ξήρανση των 

βιοαποβλήτων σε θερμοκρασία (≈70oC). 

 Το φυγόκεντρο σύστημα παροχής θερμού αέρα στο προς ξήρανση υλικό. 

 Το πιάτο κατακράτησης των υγρών που προκύπτουν από την διεργασία της ξήρανσης το οποίο είναι 

τοποθετημένο κάτω από το καλάθι συλλογής. 

 Το καπάκι και το φίλτρο ενεργού άνθρακα το οποίο είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος του 

συστήματος προκειμένου να κατακρατά τυχόν ανεπιθύμητες οσμές που προκύπτουν κατά την 

διάρκεια της ξήρανσης ενώ αποτρέπει την δημιουργία θορύβου κρατώντας παράλληλα το θερμικό 

φορτίο στο εσωτερικό του θαλάμου. 

 

Λειτουργικά Μέρη Συστήματος Οικιακής Ξήρανσης 

    
Θάλαμος και βάση Καλάθι 

βιοαποβλήτων 
Θερμικό πιάτο Οικιακός ξηραντήρας 

    
Πιάτο κατακράτησης νερού 

και στραγγισμάτων 
Καπάκι 

Φίλτρο ενεργού 
άνθρακα 

Οικιακός ξηραντήρας (τομή) 

 

 

 

 

Περιγραφή Πρότυπου Συστήματος Οικιακής ξήρανσης 
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Το σύστημα οικιακής ξήρανσης λειτούργησε για περίοδο 8 μηνών σε επιλεγμένα νοικοκυριά του Δήμου 

Παπάγου-Χολαργού τα οποία συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης σε 

εθελοντική βάση. Για την υλοποίηση του σχήματος ξήρανσης των οικιακών βιοαποβλήτων, 

διαμοιράστηκε σε κάθε συμμετέχων νοικοκυριό ο ακόλουθος εξοπλισμός: (1) ένα καινοτόμο σύστημα 

οικιακής ξήρανσης για την απόρριψη των βιοαποβλήτων, (2) ένας μετρητής ενεργειακής κατανάλωσης 

για τη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης της συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

ξηραντήρα, (3) μία ζυγαριά για τη μέτρηση της ποσότητας των βιοαποβλήτων τα οποία τοποθετούνταν 

εντός της συσκευής οικιακής ξήρανσης, (4) σακούλες για τη προσωρινή αποθήκευση του ξηρού 

οργανικού υλικού. Τα βασικά αποτελέσματα που εξήχθηκαν δίδονται ακολούθως: 

 Η χρήση του ξηραντήρα, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαλογής των βιοαποβλήτων στη 

πηγή. Αυτό αποδεικνύεται από τα αυξημένα ποσοστά καθαρότητας (άνω του 99 % κ.β.) της ξηρής 

βιομάζας η οποία συλλέχθηκε από τα νοικοκυριά. Τα επίπεδα καθαρότητας είναι υψηλότερα από 

αυτά που έχουν αναφερθεί σε συνήθεις μεθόδους συλλογής των βιοαποβλήτων γεγονός το οποίο 

δίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναπτυχθείσα τεχνολογία. Η αυξημένη καθαρότητα της ξηρής 

βιομάζας είναι ύψιστης σημασίας όσον αφορά τη χρήση της για την εκμετάλλευση και χρήση της για 

τη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  

 Η χρήση των συστήματος οικιακής ξήρανσης μπορεί να μειώσει δραστικά τη μάζα των συλλεχθέντων 

στη  πηγή βιοαποβλήτων σε οικιακό επίπεδο σε ποσοστό 67.44 %κ.β. Η μείωση της μάζας σχετίζεται 

με την απομάκρυνση της περιεχόμενης υγρασίας των βιοαποβλήτων όταν αυτά επεξεργάζονται με 

αυτόν. Για το λόγο αυτό, αποδεικνύεται ότι η μείωση της μάζας των βιοαποβλήτων στην πηγή (π.χ. σε 

οικιακό επίπεδο) συμβάλλει θετικά στην αλυσίδα διαχείρισης των ΑΣΑ (π.χ. διαλογή, μεταφορά, 

επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και απόρριψη) σε όρους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και 

κοινωνικούς 

 

 Στο τέλος της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, η περιεχόμενη υγρασία έχει μειωθεί αποτελεσματικά 

σε 25.86% κ.β. Με αυτό το ποσοστό υγρασίας, η βιολογική αποσύνθεση των βιοαποβλήτων (και κάθε 

άλλου βιοαποδομήσιμου οργανικού υποστρώματος), παύει να υφίσταται. Η παύση της 

βιοαποδόμηση και η φυσική σταθεροποίηση των βιοαποβλήτων είναι επιθυμητή καθώς: (1) 

αποτρέπεται πιθανή ενόχληση από οσμές στους χρήστες, (2)επιτρέπονται μεγαλύτεροι περίοδοι 

αποθήκευσης των βιοαποβλήτων σε οικιακό επίπεδο και (3)το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των ΑΣΑ 

μεταμορφώνεται σε ένα λιγότερο προβληματικό και ευκολότερα να χρησιμοποιηθεί υλικό (π.χ. ξηρή 

βιομάζα).   
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 Η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος στη διάρκεια λειτουργίας του στα επιλεγμένα νοικοκυριά, 

προσδιορίστηκε ίση με 1.87 kWh/kg βιοαποβλήτων, το οποίο κοστίζει περίπου 1.17 € ανά μήνα και 

ανά νοικοκυριό. 

 

 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω ερωτηματολογίων η οποία πραγματοποιήθηκε στα επιλεγμένα 

νοικοκυριά ήταν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά δείχνοντας ότι οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι 

από τη συνολική απόδοση του συστήματος ξήρανσης των βιοαποβλήτων (πιθανότητα ευρύτερης 

χρήσης του συστήματος στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου, διαχείριση των 

βιοαποβλήτων, μείωση της μάζας και του όγκου των βιοαποβλήτων, οχλήσεις κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας, επιθυμία να αγοράσουν το προϊόν). 

 

 

 Το σχήμα οικιακής ξήρανσης βιοαποβλήτων, συμβάλλει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων οι οποίοι 

συνδέονται με την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων οργανικών από τους ΧΥΤΑ  

 Η συσκευή οικιακής ξήρανσης, συμβάλλει στην εφαρμογή συστημάτων διαλογής βιοαποβλήτων στην 

πηγή τα οποία θεωρούνται η πλέον αποτελεσματική τεχνική όσον αφορά τη αειφόρο διαχείριση των 

ΑΣΑ.  

 Το σχήμα ξήρανσης βιοαποβλήτων συμβάλλει στην αύξηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης του 

κοινού - στην αύξηση της ευαισθησίας του κόσμου σε περιβαλλοντικά θέματα – στην εφαρμογή καλώ 

περιβαλλοντικών πρακτικών στις συνήθεις δραστηριότητες των νοικοκυριών. 

 Ο διαχωρισμός και ξήρανση των βιοαποβλήτων στη πηγή, συντελεί στη δημιουργία ενός υψηλής 

ποιότητας «καθαρού» υλικού για χρήση με διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας. 

 Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός του παραγόμενου ξηρού υλικού, έδειξε ότι η ξηρή βιομάζα έχει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για τη δημιουργία προϊόντων προστιθέμενης αξίας. 

Συγκεκριμένα, το τελικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό παραγωγής κόμποστ, πέλλετ, 
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 βιοκαύσιμα και πράσινης ενέργειας μέσω αναερόβιας χώνευσης, μέσω των διεργασιών μετατροπής 

της βιομάζας σε βιοκαύσιμα και θερμική επεξεργασία. 

 Η χρήση του σχήματος ξήρανσης των βιοαποβλήτων σε μεγάλη κλίμακα, αυξάνει τον θετικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

 Η χρήση του σχήματος ξήρανσης των βιοαποβλήτων, μειώνει τον αριθμό των δρομολογίων των 

απορριμματοφόρων, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συλλογής και 

μεταφοράς των βιοαποβλήτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μεσογειακές χώρες, καθώς και 

στις χώρες της Νότιας Ευρώπης όπου οι κλιματικές συνθήκες απαιτούν συχνότερη συλλογή των 

ευκολότερα αποδομήσιμων απορριμμάτων. 

 Το κόστος συλλογής και μεταφοράς των ΑΣΑ μειώνεται ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση των 

δρομολογίων των απορριμματοφόρων τα οποία απαιτούνται για το σκοπό αυτό (Μικρότερη 

ποσότητα αποβλήτων πρέπει να συλλεχθεί και να απορριφθεί).  

 Το κόστος απόρριψης των ΑΣΑ (φόροι απόρριψης οι οποίοι πληρώνονται από τους Δήμους στον 

διαχειριστή του ΧΥΤΑ) μειώνεται καθώς τα επίπεδα του κόστους είναι ανάλογα της απορριπτέας 

ποσότητας. 

 Με βάση της ανάλυση κόστους-οφέλους, η υλοποίηση του σχήματος ξήρανσης των βιοαποβλήτων σε 

μεγάλη κλίμακα, θεωρείται μια βιώσιμη και υποσχόμενη εναλλακτική για την αποδοτική και αειφόρο 

διαχείριση των βιοαποβλήτων.  

 

 

 

i. Πολίτες/Νοικοκυριά: Η περιβαλλοντική συνείδηση αυξάνεται καθώς λαμβάνουν περισσότερες 

πρωτοβουλίες και προσπάθειες για τη προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνουν την πρακτική 

της συλλογής και ξήρανσης των καθημερινά παραγόμενων βιοαποβλήτων ως μια ημερήσια 

δραστηριότητα, παράγουν ένα προϊόν με υψηλή προστιθέμενη αξία το οποίο προέρχεται από τα 

απορρίμματα που παράγουν, συμμετέχουν ενεργά σε σχήματα ανακύκλωσης υλικών, αποκτούν ένα 

αίσθημα ευθύνης για τα απορρίμματά τους, κλπ.  

ii. Τοπικές αρχές: Τους παρέχεται ένα αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου να αναδιοργανώσουν και 

να αναβαθμίσουν τις τακτικές που εφαρμόζουν για τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων τα οποία 

δημιουργούνται στις περιοχές τους, γεγονός το οποίο βασίζεται στις αρχές και προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής και Εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα α) στη 

μείωση κόστους (μέσω τη μείωση του κόστους για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ στους ΧΥΤΑ καθώς 

και της χρήσης του τελικού προϊόντος) (βιομάζας), β) μηδενισμό των οχλήσεων συλλογής και μεταφοράς 

των απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ, γ) βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ του Δήμου/Κοινότητας. 

iii. Ιδιωτικός τομέας: Εταιρίες ιδιωτών οι οποίες σχετίζονται με την εκμετάλλευση βιομάζας μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το ανανεώσιμο υλικό για τη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  

iv. Δημόσιοι Φορείς/Φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικών: Η χρήση της συσκευής οικιακής 

ξήρανσης, θα συμβάλλει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων που σχετίζονται με την εκτροπή των 

βιοαποδομήσιμων απορριμμάτων από τους ΧΥΤΑ και την έναρξη σχημάτων διαλογής βιοαποβλήτων στη 

πηγή. Σε αντίθεση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή στα ήδη υπάρχοντα σχήματα διαχείρισης 

απορριμμάτων, οι αρχές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής και νομοθεσίας, 

εφαρμόζονται δίδοντας απτά αποτελέσματα. 

Αντίκτυπος του Έργου σε φορείς σχετιζόμενους με τη Διαχείριση των Απορριμμάτων 
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To Υλοποιήθηκε στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, Ελλάδα 
 

  
 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & 

Τεχνολογίας 
Σχολή Χημικών Μηχανικών 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

Τηλ: +30 210 7723108, 7722334 
Φαξ: +30 210 7723285 

Δικτυακός χώρος: www.uest.gr 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Δήμος Παπάγου-

Χολαργού 

Δήμος Παπάγου-

Χολαργού 

http://www.uest.gr/
mailto:mloiz@chemeng.ntua.gr

