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Ενημερωτικό Δελτίο – (Σεπτέμβριοσ  2011)  

Συμμετέχω Στη Δράςη 



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. 

  

 
Σσλεργαδόκελοη Εηαίροη: 

 

- 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/) 

 

 

 

 

 Διαθέςιμο Υλικό 
 

Παραδοτέα: 
  Πρακτικά από την πρώτη ςυνάντηςη των ςυνεργαζόμενων 

φορέων του έργου ςτην Αθήνα 
  Τεχνική έκθεςη με τισ υπάρχουςεσ μεθόδουσ και τεχνικέσ 

(καλύτερα παραδείγματα και βέλτιςτεσ τεχνικέσ) διαχείριςησ και 
επεξεργαςίασ των οικιακών οργανικών απορριμμάτων, 
ςυμπεριλαμβανομένου μεγάλησ έκταςησ ςυςτήματα ξήρανςησ. 

   Πρακτικά από το ταξίδι ςτην Αγγλία 
   Πρακτικά από το ταξίδι ςτη Γερμανία 
   Τεχνική έκθεςη με τα αποτελέςματα των αρχικών δράςεων για 

τον ςχεδιαςμό του πρότυπου ςυςτήματοσ οικιακήσ ξήρανςησ των 
οργανικών απορριμμάτων ςτην πηγή 

   Τεχνική έκθεςη με την αναλυτική περιγραφή του πρότυπου 
ςυςτήματοσ οικιακήσ ξήρανςησ 

   Πλήρεσ ςχεδιάγραμμα του πρότυπου ςυςτήματοσ οικιακήσ 
ξήρανςησ (ςχέδια) 

   Τεχνική έκθεςη προςδιοριςμού των ενεργειακών αναγκών του 
ςυςτήματοσ 

   Πρακτικά από την δεύτερη ςυνάντηςη τησ ομάδασ έργου 
  Τεχνική έκθεςη καταγραφήσ των πειραματικών αναλύςεων που 

διενεργήθηκαν ςτην διάρκεια λειτουργίασ τησ ςυςκευήσ ξήρανςησ 
  Τεχνική έκθεςη των επιδόςεων τησ ςυςκευήσ ξήρανςησ του 

οργανικού κλάςματοσ των οικιακών απορριμμάτων 
  Εγχειρίδιο λειτουργίασ ςυςκευήσ ξήρανςησ 
  Οδηγόσ βελτιςτοποίηςησ ςυςτήματοσ οικιακήσ ξήρανςησ 

Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος ξήρανσης των  

οικιακών οργανικών απορριμμάτων στην πηγή 

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. 

 



Πρόοδος Έργου 

Τοσς ηειεσηαίοσς 2 κήλες  

σιοποίεζες ηοσ έργοσ οη αθόιοσζες 

δράζεης έτοσλ οιοθιερωζεί: 

. 
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Η δράση επίδειξης του καινοτόμου 

συστήματος οικιακής ξήρανσης 

DRYWASTE  ξεκίνησε 

Η ζπζθεπή νηθηαθήο μήξαλζεο DRYWASTE έρεη ήδε 

εγθαηαζηαζεί ζηα 20 επηιεγκέλα λνηθνθπξηά ηνπ 

Δήκνπ Παπάγνπ-Χνιαξγνύ από ηνλ Ινύιην ηνπ 

2011. ηα ηειεπηαία 2  ζπζηήκαηα εηζήρζεθαλ ζηηο 3 

Σεπηεκβξίνπ 2011  ελώ ιόγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο 

ε νκάδα έξγνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην λα 

θαηαζθεπάζεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ζπζηεκάησλ αθόκα. Η δξάζε ζπλνιηθά πξόθεηηαη 

λα δηαξθέζεη έσο ηα κέζα Δεθεκβξίνπ σζηόζν 

νξηζκέλα ζπζηήκαηα  ζα ζπλερίζνπλ λα 

ιεηηνπξγνύλ έσο ηα ηέιε Ιαλνπαξίνπ 2012. Σηνπο 

θαηνίθνπο έρνπλ δνζεί εξσηεκαηνιόγηα ε 

ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ ζα βνεζήζεη ηελ νκάδα 

έξγνπ λα βγάιεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ώζηε ην 

ζύζηεκα ζην κέιινλ λα γίλεη αθόκα πνην 

αληαγσληζηηθό. Σηνπο θαηνίθνπο έρνπλ δνζεί 

επηπιένλ κεηξεηέο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα 

ηελ θαηαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δείγκαηα 

ησλ μεξώλ απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη εβδνκαδηαία 

από ηελ νκάδα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνθεηκέλνπ 

λα κεηξεζνύλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά.  Επηπιένλ 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ πηνζέηεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

ηερληθήο δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθώλ νξγαληθώλ 

απνξξηκκάησλ από μέλεο εηαηξίεο. 

Πραγματοποίηση Εκδήλωσης Ευρεία 

Δημοσιοποίησης   

Η εθδήισζε επξείαο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξόθεηηαη λα ιάβεη ρώξα ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 2011 θαη ώξα 6:00κκ. Σην πνιηηηζηηθό 

θέληξν ηνπ Δήκνπ. Αλακέλεηαη ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηώλ ζηα ζπίηηα ησλ νπνίσλ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην πξόηππν ζύζηεκα νηθηαθήο 

μήξαλζεο, ηδησηώλ θαη εθπξνζώπσλ εηαηξηώλ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Σηελ εθδήισζε 

πξόθεηηαη λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ ελώ ζα γίλεη εθηελήο ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηώλ θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ 

σο πξνο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη 

ηνπ θαηλνηόκνπ ζπζηήκαηνο νηθηαθήο μήξαλζεο.   

Παραγωγή DVD φιλμ 

Η νκάδα έξγνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή 

ελόο  DVD  θηικ ην νπνίν ζα παξνπζηάδεη ην 

θαηλνηόκν ζύζηεκα νηθηαθήο μήξαλζεο, ηα κέξε 

από ηα νπνία απαξηίδεηαη, ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαζώο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ 

από ηελ ρξήζε απηνύ. Τν DVD αλακέλεηαη λα 

έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ ελώ 

ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: 
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Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες επηζθεθζείηε ηελ ηζηοζειίδα ηοσ έργοσ : 

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

Μελλοντικές Δράσεις 

Το ζτέδηο δράζες ηοσ προγράκκαηος κέτρη ηολ Ιαλοσάρηο ηοσ 2012 

περηιακβάλεη ηα αθόιοσζα:  

Ολοκλήρωση της δράσης επίδειξης του 

συστήματος οικιακής ξήρανσης 

Τνπο κήλεο πνπ αθνινπζνύλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

πιήζνο αλαιύζεσο νη νπνίεο ζα δώζνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ζηελ νκάδα κειέηεο γηα ηηο παξαγόκελεο 

πνζόηεηεο νηθηαθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάησλ 

θαζώο θαη γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηώλ. 

Η δξάζε επίδεημεο ηνπ ζπζηήκαηνο  αλακέλεηαη λα 

έρεη νινθιεξσζεί έσο ην ηέινο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 

2012.   

Πραγματοποίηση ανάλυσης κύκλου 

ζωής του συστήματος οικιακής 

ξήρανσης 

Μέζα ζηνλ Οθηώβξην ζα μεθηλήζεη λα εθπνλείηαη ε 

αλάιπζε θύθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο (LCA) από 

ηελ νκάδα έξγνπ. Η αλάιπζε ζα παξνπζηάζεη ην 

πεξηβαιινληηθό θόζηνο ηεο ρξήζεο ελόο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο από ηελ ζηηγκή πνπ απηό 

θαηαζθεπάδεηαη έσο ηελ ζηηγκή πνπ πάςεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Από ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

αλάιπζεο ζα πξνθύςεη εάλ απηό ην ζύζηεκα ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιε θιίκαθα 

από πεξηβαιινληηθή άπνςε. 

Οικονομικοτεχνική ανάλυση του 

συστήματος 

Σηελ δηάξθεηα ησλ επόκελσλ κελώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί  ε νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ε νπνία ζα θαζνξίζεη εάλ ε πηνζέηεζε 

ηεο πξνηεηλόκελεο ηερλνινγίαο είλαη εθηθηή 

νηθνλνκηθά θαη ηερληθά κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο 

ζπλζήθεο. Επηπιένλ ζα νξηζηεί θάησ από πνηεο 

πξνϋπνζέζεηο ζα κπνξνύζε λα πηνζεηεζεί ε ρξήζε 

ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο    

Ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά 

Μία αθόκα κειέηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε απηό ην 

δηάζηεκα  από ηελ νκάδα έξγνπ. Η κειέηε ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο επθαηξίεο πνπ αλνίγεη ε ύπαξμε 

κίαο ηέηνηαο ζπζθεπήο ζηελ Ειιεληθή αγνξά θαζώο 

θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ. Η κειέηε ελδέρεηαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί ζηα κέζα Ιαλνπαξίνπ. 


