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Ενημερωτικό Δελτίο – (Ιούνιος 2011)  

Το DRYWASTE είναι ένα  LIFE+ 

Ευρωπαΰκό πρόγραμμα (LIFE 08 

ENV/GR/000566) που έχει ςαν  επιδίωξη 

την ειςαγωγή ενόσ νέου τρόπου 

διαχείριςησ και επεξεργαςίασ των 

οικιακών οργανικών απορριμμάτων. Η 

μέθοδοσ που  ακολουθείται είναι η 

ξήρανςη του βιοαποδομήςιμου 

κλάςματοσ των οικιακών απορριμμάτων 

ςτην πηγή με τη βοήθεια ενόσ καινοτόμου 

ςυςτήματοσ οικιακήσ ξήρανςησ. 

  

 
Σπλεξγαδόκελνη Εηαίξνη: 

 

- Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 

(Σχολή Χημικών Μηχανικών) 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

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

 

- Δήμοσ Παπάγου- Χολαργού 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 

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

al/papagou/) 
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Επιδίωξη του "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. Η ςυνολική διάρκεια του 

έργου είναι 30 μήνεσ. 

Χρονική Διάρκεια: 

01/01/2010 έως 30/06/2012 

 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος ξήρανσης των  

οικιακών οργανικών απορριμμάτων στην πηγή 



Άξζξν 

Υπνινγίδεηαη όηη ζηελ Ε.Ε. παξάγνληαη εηεζίσο 76,5-102 εθαηνκκύξηα ηόλνη απνβιήησλ από 

ηξόθηκα θαη θήπνπο πνπ πεξηέρνληαη ζε αλάκεηθηα αζηηθά απνξξίκκαηα θαη έσο 37 εθαηνκκύξηα 

ηόλνη από ηε βηνκεραλία εηδώλ δηαηξνθήο θαη πνηώλ. Τα βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα είλαη 

ζπλήζσο πγξά απόβιεηα πνπ πθίζηαληαη ζήςε. Υπάξρνπλ δύν θύξηεο ξνέο ηέηνησλ απνβιήησλ - 

ηα πξάζηλα πνπ πξνέξρνληαη από θήπνπο, πάξθα θ.α. θαη ηα απόβιεηα καγεηξείσλ. 

  

Σήκεξα, εθαξκόδνληαη πνιύ δηαθνξεηηθέο Εζληθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ βηνινγηθώλ 

απνβιήησλ, νη νπνίεο θπκαίλνληαη από ειάρηζηα κέηξα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε έσο θηιόδνμεο 

πνιηηηθέο ζε άιια. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη ζε 

παξεκπόδηζε ή θαζπζηέξεζε ηεο πιήξνπο ρξήζεο πξνεγκέλσλ ηερληθώλ δηαρείξηζεο ησλ 

βηνινγηθώλ απνβιήησλ. 

 

 

Σηόρνο Έξγνπ 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος ξήρανσης των  

οικιακών οργανικών απορριμμάτων στην πηγή 

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

Tν πεξηερόκελν ζε πγξαζία ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ είλαη πςειό, αιιά πνηθίιεη 

ζεκαληηθά. Ο κέζνο όξνο πγξαζίαο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη κεηαμύ 60% θαη 
95 %, ηηκέο πνπ ζεσξνύληαη ζεκαληηθά πςειέο. Γη' απηό ην ιόγν ε απνκάθξπλζε απηήο 
πξνθαιεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ. 
 
Σηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εηζαγσγή κίαο θαηλνηόκνπ ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα  δηαρείξηζεο 
ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ. Η νηθηαθή μήξαλζε έρεη ζαλ ζηόρν ηελ 
απνκάθξπλζε ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ηνπ θιάζκαηνο απηνύ ησλ απνξξηκκάησλ. 
 
Τν ηειηθό μεξό ππόινηπν, ρσξίο ηελ πεξηερόκελε πγξαζία θαη κε ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ 
παζνγόλσλ νξγαληζκώλ ιόγσ ηεο έιιεηςεο απηήο, είλαη άνζκν θαη κπνξεί λα απνζεθεπηεί 
γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα. Τν μεξό ππόινηπν, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή Compost, Θεξκόηεηαο κέζσ θαύζεο, βηνθαπζίκσλ, θιπ, 
γεγνλόο πνπ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ  πεξηβαιινληηθή Επξσπατθή θαη Eζληθή 
λνκνζεζία απνθέξνληαο πνιιαπιά νθέιε ζε πεξηβαιινληηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό 
επίπεδν 



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 18 κήλεο  πινπνίεζεο 

ηνπ έξγνπ νη αθόινπζεο δξάζεηο 

έρνπλ νινθιεξωζεί: Βελτιστοποίηση του πρότυπου 

Συστήματος 

Η δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξόηππνπ 

ζπζηήκαηνο νηθηαθήο μήξαλζεο νινθιεξώζεθαλ.  

Μεηξήζεηο ηεο απόδνζεο  θαη ησλ επηδόζεσλ ηεο 

ζπζθεπήο  έιαβαλ  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  έδσζαλ κηα νινθιεξσκέλε άπνςε ηεο 

απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν βειηησκέλν ζύζηεκα 

νινθιεξώζεθε ζηα ηέιε 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  ζρεδηάζηεθε θαη 

ιεηηνύξγεζε γηα ζπλνιηθό ρξνληθό δηάζηεκα 4 κελώλ 

ζηελ Μνλάδα πεξηβαιινληηθήο Επηζηήκεο θαη 

Τερλνινγίαο ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. Η 

ζπζθεπή έδεημε 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 



Πρόοδος Έργου 

Μείωση της Μάζας των Οικιακών 

Οργανικών Απορριμμάτων στην Πηγή 

Οη αλαιύζεηο νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ ηνπ ηέζζεξηο 

κήλεο δνθηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Μνλάδα 

Πεξηβαιινληηθήο  Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο ηνπ 

Ε.Μ.Π. έδεημαλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο πγξαζίαο ησλ 

απνξξηκκάησλ ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε ειάηησζε ηεο 

κάδαο  ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

πεγή ε νπνία θηάλεη ην (81%) όπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 

 

Επηδόζεηο ηνπ Βειηηζηνπνηεκέλνπ 

Σπζηήκαηνο Οηθηαθήο μήξαλζεο: 
Πλεονεκτήματα  Χρήσης του 

Συστήματος 

Ελάττωση του Όγκου των Οικιακών 

Βιοαποδομήσιμων Απορριμμάτων . 

 
Οη αλαιύζεηο νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ έδεημαλ επηπιένλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ 

απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή ε νπνία θηάλεη ην (64%) 

όπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ελώ 

απηόο κπνξεί λα κεησζεί πεξαηηέξσ: 
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Η αθαίξεζε θαη μήξαλζε ηνπ νξγαληθνύ 
θιάζκαηνο ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ θαη ε 
μήξαλζή ηνπ ζηελ πεγή  έρεη κεηαμύ άιισλ ηα 
αθόινπζα πιενλεθηήκαηα: 
 
Σεκαληηθή κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ 

απνξξηκκαηνθόξσλ γηα ηε ζπιινγή ησλ 
απνξξηκκάησλ 
Με  ηελ αθαίξεζε θαη μήξαλζεο ηνπ 

νξγαληθνύ θιάζκαηνο γίλεηαη πνιύ θαιύηεξε ε 
αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπαζηώλ  
Η κε δηάζεζε απηνύ ηνπ ηύπνπ ησλ 

απνξξηκκάησλ ζε ΦΥΤΑ επηκεθύλεη ην ρξόλν 
δσήο ηνπο αθελόο θαη αθεηέξνπ κεηώλνληαη νη 
εθπνκπέο βηναεξίνπ ην νπνίν επζύλεηαη γηα ηηο 
θιηκαηηθέο   αιιαγέο. Με ηαπηόρξνλε 
αλαθύθισζε πιηθώλ, ην ζύλνιν ησλ νηθηαθώλ 
απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνύληαη ζηνπο ΦΥΤΑ 
εθηξέπεηαη ζρεδόλ εμνινθιήξνπ κε ζεκαληηθά 
νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε 
Τν θόζηνο δηαρείξηζεο ζε θεληξηθέο κνλάδεο 

απνθεύγεηαη κεηώλνληαο ζεκαληηθά ηα έμνδα 
γηα ηνλ Δήκν θαη ηνπ δεκόηεο 
Γίλεηαη ζπκκόξθσζε κε ην Εζληθό θαη 

θνηλνηηθό λνκνζεηηθό πιαίζην  
 Απνηειεί ελαιιαθηηθή κέζνδν επεμεξγαζίαο 

ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ, θαζώο 
ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε είλαη ρξνλνβόξα  
δηεξγαζία θαη παξάγεη νζκέο νη νπνίεο είλαη 
ελνριεηηθέο  γηα ηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο 
θαη επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ ελώ δελ κπνξεί 
λα πξαγκαηνπνηεζεί κε επθνιία ζε πεξηβάιινλ 
πόιεο 
Τν μεξό ππόινηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο ιίπαζκα ή λα παξαρζεί πςειήο πνηόηεηαο 
θόκπνζη ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη 
βηνθαύζηκα 
Είλαη άνζκε θαη εύρξεζηε γηα ηνλ κέζν 

πνιίηε 
Η ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο ζπζθεπήο είλαη 

κηθξή ζε ηέηνην βαζκό πνπ κία κέζε 
ηεηξακειήο νηθνγέλεηα  δελ επηβαξύλεηαη πάλσ 
από 2,5-3  επξώ/κήλα ελώ ε πεξηβαιινληηθή 
επηβάξπλζε ηεο είλαη πνιύ κηθξόηεξε ζε ζρέζε 
κε ηα νθέιε ηεο 

 

 

 

 

 



Εισαγωγή του  Συστήματος Οικιακής 

Ξήρανσης σε Επιλεγμένα Νοικοκυριά 

Σε απηήλ ηε δξάζε ε ζπζθεπή νηθηαθήο μήξαλζεο 

ζα εηζαρζεί ζε επηιεγκέλα λνηθνθπξηά ηνπ Δήκνπ 

Παπάγνπ-Φνιαξγνύ. Πεξίπνπ 20 λνηθνθπξηά ζα 

επηιερηνύλ 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 : 
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Μελλοντικές Δράσεις 

πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  

εθδήισζε επξύηεξεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

Απηή ε εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα όξηα 

ηνπ λένπ Δήκνπ Παπάγνπ-Φνιαξγνύ ελώ 

αλακέλεηαη ζπκκεηνρή ηδησηώλ θαη εθπξνζώπσλ 

θνξέσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Τνλ ίδην 

κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ελεκεξσηηθά 

ζεκηλάξηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Δήκνπ Παπάγνπ- 

Φνιαξγνύ  πξνθεηκέλνπ λα γλσξίζνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθηαθνύ ζπζηήκαηνο μήξαλζεο. 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξόλνπο ησλ 

εθδειώζεσλ ζα αλαξηεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ 

έξγνπ. 

Τν ζρέδην δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηνλ Σεπτέμβριο 2011 

Τνλ Σεπτέμβριο ηνπ 2011 πξόθεηηαη λα γίλεη μια 


