Recycling@Home

Η αυξανόμενη παραγωγή και ολοένα πιο

Ανάπηυξη & Επίδειξη ενός Οικολογικού,
Καινοηόμου Συζηήμαηος για ηην Οικιακή
Ανακύκλωζη Αποβλήηων
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Μάνδρας-Ειδυλλίας. το πλαίσιο του έργου
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Recycling@Home

To έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον.

LIFE11 ENV/GR/000950

Ο καινοηόμος «οικιακός ανακυκλωηής»
Η

πρωτότυπη

ανακυκλώσιμων
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μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε σπίτι και να
χρησιμοποιείται εύκολα από όλα τα μέλη μίας

Δήμος Αμαρουσίου
Βασ. οφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Σηλ.: 213 2038337
Email: european@maroussi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.maroussi.gr

οικογένειας. Η λειτουργία της βασίζεται στη
συμπίεση (με χρήση εμβόλου/πιστονιού) των
απορριμμάτων που τοποθετούνται στο θάλαμο
συμπίεσης. τη συσκευή δεν τοποθετούνται:
οργανικά απορρίμματα, ρούχα, ξύλο, σπρέι,
γυαλί, ελαστικά, ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός
εξοπλισμός και επικίνδυνα απόβλητα. Σα
συμπιεσμένα υλικά αφαιρούνται εύκολα από
τα αποσπώμενα κουτιά συμπίεσης και στη
συνέχεια συλλέγονται από υπαλλήλους των
Δήμων (συλλογή πόρτα-πόρτα).
Η πρωτότυπη συσκευή Recycling@Home σχεδιάστηκε από τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
χολή Χημικών Μηχανικών
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Σεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Σηλ.: 210 7723106, 210 7723108, 210 7722334
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://www.uest.gr
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
τρ. Ν. Ρόκα 45, Μάνδρα
Σηλ.: 210 5550826
Email: deam.mandra@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.mandras-eidyllia.gr

Σεχνολογίας της χολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Τπεύθυνη
Εργαστηρίου: καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου). Η Μονάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης
αποβλήτων για περισσότερα από 30 χρόνια και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα

Envireco Consulting Α.Ε.
Ιστοσελίδα: http://www. envireco-consulting.com

διαχείρισης αποβλήτων και όχι μόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Recycling@Home, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα: http://www.recyclingathome.eu
Βρείτε μας στο http://www.facebook.com/recycling.at.home

Recycling@Home

