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Σύνοψη Παραδοτέου 

 

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί τον Οδηγό σχεδιασμού της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 

Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ) σε μια περιοχή. 

 

Στις πρώτες ενότητες του Οδηγού παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ελλάδας σύμφωνα με το οποίο προδιαγράφεται η διαχείριση των 

Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο Κατάλογος των ΕΟΑ, 

συνοδευόμενων από τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων), 

που καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI Greece. 

 

Στη συνέχεια, διατυπώνεται η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται για το σχεδιασμό 

συστήματος χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ΕΟΑ σε οποιαδήποτε περιοχή με βάση 

την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από το σχεδιασμό του συστήματος στις 2 περιοχές πιλοτικής 

εφαρμογής στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI Greece. Για κάθε ένα στάδιο της μεθοδολογικής 

προσέγγισης δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία και περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις των 

εργασιών που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα και 

αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων. 

 

Για ορισμένες από τις εργασίες, στο Παράρτημα του Οδηγού δίνονται τα εργαλεία που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου LIFE IP CEI Greece και τα οποία απαιτούνται για την 

εκπόνηση των αντίστοιχων σταδίων. 

 

Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις και επισημάνσεις για την εφαρμογή πρακτικών 

διαχείρισης ανά είδος ΕΟΑ που έχουν αναπτυχθεί στο έργο, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης 

προσέγγισης που θα περιλαμβάνει την χωριστή συλλογή και την ασφαλή τελική διαχείριση 

τους. Οι προτάσεις αυτές με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις που σχετίζονται με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά έκαστης περιοχής μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν σε 

συνέχεια της προτεινόμενης μεθοδολογίας, σε άλλες περιοχές της χώρας. 
  



 

 

Executive Summary 

 

The current Deliverable consists the Guide for the Design of an integrated management of 

Hazardous Household Waste (HHW). 

 

The first chapters of the guide present the EU and Greek legislative framework which defines 

the management of these waste. In addition, the List of EOAs is presented, accompanied by 

the corresponding EWC codes (European Waste Catalog), compiled in the framework of the 

LIFE IP CEI Greece project. 

 

The methodological approach proposed for the design of an HHW separate collection and 

management system in any area is formulated, based on the experience gained from the 

design of the respective system in the 2 pilot application areas within the LIFE IP CEI Greece 

project. For each step of the methodological approach, specific data are given and the 

minimum requirements of the work to be done are described in order to ensure the 

completeness and representativeness of the data. 

 

For some of the tasks, in the Guide’s Annexes the tools that have been developed in the 

framework of the LIFE IP CEI Greece project and are required for the elaboration of the 

respective steps, are given. 

 

Finally, proposals and suggestions are presented for the application of management practices 

per type of HHW as developed in the context of an integrated approach which will include 

their separate collection and safe final management. These proposals with some required 

modifications related to the specific characteristics of each region can be adopted and applied 

following the proposed methodology, in other areas of the country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


