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Πρόλογος 

Στα πλαίσια της παρούσας αναφοράς γίνεται καταγραφή των αποτελεσμάτων 

που εξάχθηκαν κατά την διάρκεια της δράσης επίδειξης του συστήματος 

οικιακής ξήρανσης DRYWASTE στα νοικοκυριά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

που επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στην δράση. Η ομάδα έργου θεώρησε ορθό, 

να ενοποιήσει την παρούσα έκθεση με την έκθεση αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς η μια είναι άμεσα εξαρτώμενη 

από την δεύτερη. Συνεπώς πέραν της καταγραφής των αποτελεσμάτων της 

πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος, στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης 

5, στην συγκεκριμένη τεχνική έκθεση, πραγματοποιείται αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων αυτών, όπως προβλέπεται στην διάρκεια της δράσης 6. 

Επιπλέον παρουσιάζεται και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί αυτή η ανάλυση και να συνταχθεί η παρούσα έκθεση. 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν κατά την διάρκεια της δράσης επίδειξης 

του συστήματος στα επιλεγμένα νοικοκυριά και η εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων με βάση τα στοιχεία που συνελέγησαν, ώστε το σύστημα 

οικιακής ξήρανσης DRYWASTE να μπορέσει να βελτιστοποιηθεί περαιτέρω στο 

μέλλον προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων κατοίκων. 

Στα κεφάλαια 1,2,3 της παρούσας έκθεσης, καταγράφονται τα αποτελέσματα 

της δράσης επίδειξης του συστήματος ενώ στο κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής, με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί 

από την ομάδα έργου στην αρχή υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και κατά 

την εκτίμηση των επιδόσεων της συσκευής οικιακής ξήρανσης η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη φάση του έργου. 

 

Εικόνα 1. Συσκευή οικιακής ξήρανσης σε σπίτι Δημότη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 
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Εικόνα 2. Δείγμα ξηρού υλικού από οικία 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Μονάδα περιβαλλοντικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π: 

 

Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου 
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: mloiz@chemeng.ntua.gr 
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