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ΔΛΛΑΓΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ

ΚΤΠΡΟ

Σίηλορ Έπγος : S.W.A.N.
a digital Solid Waste reuse 

plAtform for BalkaN

υνολικόσ Προώπολογιςμόσ: 
968.000,00 €

(85% ΕΕ & 15% εθνικοί πόροι)

Διάρκεια: Δύο χρόνια. 
(15.09.2017-15.09.2019)

EU programme: INTERREG 
BalkanMed 2014-2020

Logo:
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Δπικεθαλής Δηαίρος-Δλλάδα:
LP1: Διδικός Γιαβαθμιδικός Σύνδεζμος Νομού Αηηικής-Φορέας Γιατείριζης 

Σηερεών Αποβλήηων Αηηικής (ΔΓΣΝΑ)

Δηαίροι-Δλλάδα:
P2: Δλληνικό Υποσργείο Περιβάλλονηος και Δνέργειας

P3: Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ, Τμήμα Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων, Δργαζηήριο Γιοίκηζης 

Τετνολογίας και Καινοηομίας 

Δηαίροι-Αλβανία:
P4: Αλβανικό Υποσργείο Τοσριζμού και Περιβάλλονηος.

P5: ILIRIA-Protection and Social & Environmental Development Association NGO

Δηαίρος-Βοσλγαρία:
P6: Bulgarian Industrial Association- Union of the Bulgarian Business

Δηαίρος-Κύπρος:
P7: Τετνολογικό Πανεπιζηήμιο Κύπροσ-Τμήμα Περιβαλλονηικής Δπιζηήμης και 

Τετνολογίας

Δηαίποι
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ΟΡΑΜΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΟΦΟ

Η ανάπηςξη μιαρ καινοηόμος διαδπαζηικήρ τηθιακήρ πλαηθόπμαρ για ηα

Βαλκάνια, η οποία θα δημιοςπγήζει ηοπικά και θα διασειπιζηεί διακπαηικά

αλςζίδερ αξίαρ για ζηεπεά απόβληηα, ππουθώνηαρ ηην ππάζινη ανάπηςξη ζηο

πλαίζιο ηηρ κςκλικήρ οικονομίαρ ππορ μια κοινυνία μηδενικών αποβλήηυν.

Η Οπγάνυζη και η διαζύνδεζη (βιομησανικών και εμποπικών) παπαγυγών

αποβλήηυν ενηόρ μιαρ πεπιοσήρ, μιαρ σώπαρ ή / και μεηαξύ ηυν Βαλκανικών

συπών για ηην επανασπηζιμοποίηζη, ανακύκλυζη και ενεπγειακή αξιοποίηζη

ηυν αποβλήηυν ηοςρ υρ ππώηερ ύλερ ζε άλλερ βιομησανίερ.

Μείυζη ηος θοπηίος πύπανζηρ ηος πεπιβάλλονηορ με ηην εκηποπή ηος όγκος

ηυν ζηεπεών βιομησανικών αποβλήηυν από ηην ςγειονομική ηαθή.

Μείυζη ηος όγκος ηυν ειζαγυγών ππώηυν ςλών.

Πεπιοπιζμόρ ηυν αεπίυν θεπμοκηπίος
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απεικονίζει πηγέσ ςτερεών αποβλήτων και 
πιθανούσ αποδέκτεσ ροών αποβλήτων

Σσεδιάζονηαρ & Αναπηύζζονηαρ μια τηθιακή πλαηθόπμα η οποία θα:

προτείνει εθνικέσ και διακρατικέσ βιώςιμεσ οδούσ 
επαναχρηςιμοποίηςησ ςτερεών αποβλήτων, μέςω τησ 

αντιςτοίχιςησ τησ προςφοράσ και τησ ζήτηςησ

δημιουργήςει ένα ςυνεργατικό δίκτυο  
ενδιαφερομένων ςτην περιοχή 

Πυρ θα επιηεςσθεί ο ζηόσορ ηος έπγος 
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ΠΕ1-ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΡΓΟΤ

ΠΕ2-ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΤΗ Η ομάδα SWAN χρηςιμοποιεί 
φιλικά προσ το περιβάλλον εργαλεία για να προςεγγίςει το 
δημόςιο και τον ιδιωτικό τομέα, τισ ΜΜΕ και τουσ πολίτεσ των 
περιφερειών που ςυμμετέχουν ςτο έργο.

Έχει καταρτιςτεί χέδιο Επικοινωνίασ (Communication Plan) για 
το SWAN το οποίο οργανώνει και ςυντονίζει την προςπάθεια 
προώθηςησ  και διάχυςησ του έργου.

Μεθοδολογία / Πακέηα Δπγαζίαρ (ΠΔ)
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ΠΕ3-ΧΗΥΙΑΚΟ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ. Αναπηύζζει ηο Ψηθιακό Οικοζύζηημα SWAN, μια 

πλαηθόπμα πληποθοπικήρ  ζηην οποία θα βαζιζηεί η ανάπηςξη αλςζίδυν αξίαρ 

επανασπηζιμοποίηζηρ ζηεπεών αποβλήηυν.
Η πλαηθόπμα θα λειηοςπγεί υρ τηθιακό παπαηηπηηήπιο για ηην καηαγπαθή ηυν πηγών και ηυν δςνηηικών 

αποδεκηών ηυν ποών ζηεπεών αποβλήηυν ηηρ πεπιθέπειαρ ηος κάθε εηαίπος. Η απσιηεκηονική ηηρ θα ηοςρ 

επιηπέπει να ανηαλλάζζοςν πληποθοπίερ, οδηγώνηαρ ζηη δημιοςπγία ηος σάπηη  SWAN ηεπεών Αποβλήηυν 

ηυν Βαλκανίυν ενόρ μοναδικού Πίνακα ποών ζηεπεών αποβλήηυν και ενδιαθεπομένυν ζηην πεπιοσή.

Μεθοδολογία / Πακέηα Δπγαζίαρ (ΠΔ)

Ψητιακό 
Οικξρύρςημα 

Swan 

Δλλημική 
βάρη 

δεδξμέμχμ

Αλβαμική 
βάρη 

δεδξμέμχμ

Κσποιακή 
βάρη 

δεδξμέμχμ

Βξσλγαοική 
βάρη 

δεδξμέμχμ 
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ΠΔ4-ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΠΗΓΩΝ/ΑΠΟΔΔΚΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. 
Αμαπςύρρει ςξ υάοςη  SWAN ςωμ Σςεοεώμ Απξβλήςωμ ςωμ 
Βαλκαμίωμ – έμα μξμαδικό Πίμακα οξώμ ρςεοεώμ απξβλήςωμ 
και εμδιατεοξμέμωμ ρςημ πεοιξυή.

Ο υάοςηπ απεικξμίζει όλεπ ςιπ σπάουξσρεπ πηγέπ ρςεοεώμ 
απξβλήςχμ με ςα πξρξςικά και πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ 
καθώπ και ςξσπ πιθαμξύπ υοήρςεπ / απξδέκςεπ ασςώμ ςχμ 
οξώμ απξβλήςχμ. 

ΠΔ5-ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΠΗΓΩΝ/ΑΠΟΔΔΚΣΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. Αμαπςύρρει 
ςξμ αλγόοιθμξ πξσ επενεογάζεςαι ςξ υάοςη  SWAN  Σςεοεώμ 
Απξβλήςωμ ςωμ Βαλκαμίωμ και παοέυει διατξοεςικέπ επιλξγέπ 
για αλσρίδεπ ανίαπ επαμαυοηριμξπξίηρηπ ρςεοεώμ απξβλήςωμ και 
ρσματή επιυειοημαςικά μξμςέλα.
Ο αλγόοιθμξπ αμςιρςξιυίζει ςιπ πηγέπ απξβλήςχμ και ςξσπ 
απξδέκςεπ με βάρη κοιςήοια γεωγοατικά (εγγύςηςα μεςανύ πηγήπ 
και απξδέκςη),  ςευμικά (καςαλληλόςηςα ςύπξσ απξβλήςωμ),  
επιυειοημαςικά (βιώριμη επέμδσρη για όλα ςα εμπλεκόμεμα μέοη)

Πιλξςική Εταομξγή

Μεθοδολογία / Πακέηα Δπγαζίαρ (ΠΔ)
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ΠΔ6-ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ. Εναρταλίζει ςη διαυείοιρη ςηπ γμώρηπ 
και ςη ρύμθερη ςωμ απξςελερμάςωμ για ςη δημιξσογία  
βιώριμηπ  σπξδξμήπ μεςά ςημ ξλξκλήοωρη ςξσ έογξσ .

Αμαπςύρρεςαι έμα Βιξμηυαμικό Οικξρύρςημα, δηλαδή έμα 
δίκςσξ βιξμηυαμιώμ ρςημ πεοιξυή πξσ παοάγξσμ και 
υοηριμξπξιξύμ ρςεοεά απόβληςα. Η ρσμεογαρία ςξσπ  
ρςξυεύει ρςημ αμάπςσνη και ποξώθηρη ςξπικώμ / 
πεοιτεοειακώμ / εθμικώμ και διακοαςικώμ αλσρίδχμ ανίαπ 
επαμαυοηριμξπξίηρηπ ρςεοεώμ απξβλήςχμ.

Μεθοδολογία / Πακέηα Δπγαζίαρ (ΠΔ)
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Αναμενόμενα Αποηελέζμαηα

•Σξ βιξμηυαμικό 
ξικξρύρςημα SWAN θα 

παοαμείμει ποξρβάριμξ 
και εμεογό μεςά ςημ 

ξλξκλήοχρη ςξσ έογξσ

•Θα επιυειοηθεί η επέκςαρη 
ςξσ ρε όλεπ ςιπ Βαλκαμικέπ 

υώοεπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαπ 
ποόρθεςξσπ τξοείπ

• Πλαςτόομεπ και 
Βάρειπ Δεδξμέμχμ ςξσ
Οικξρσρςήμαςξπ  SWAN 

• Διραγχγή καιμξςξμιώμ 
(ποξψόμςα, διαδικαρίεπ) 
από ςιπ  εμδιατεοόμεμεπ 
ΜΜΔ ρςιπ μέεπ ασςέπ 
αλσρίδεπ ανίεπ

• Κσκλική Οικξμξμία

• Βιξμηυαμική σμβίχρη

• Αλσρίδεπ ανίαπ 
επαμαυοηριμξπξίηρηπ 

απξβλήςχμ

• Δκμάθηρη και 
υοηριμξπξίηρη ςηπ 

φητιακήπ πλαςτόομαπ 
SWAN

• Ποξςάρειπ 
Πξλιςικήπ

• Ο αλγόοιθμξπ 
αμςιρςξίυιρηπ θα ξδηγήρει 
ρε κξιμέπ επιυειοημαςικέπ 
εσκαιοίεπ

• Ο Φάοςηπ Βαλκαμικώμ 
ςεοεώμ Απξβλήςχμ SWAN 
θα αμαπςύνει καιμξςόμεπ 
ποξρεγγίρειπ για ςημ 
επίςεσνη ξτέλξσπ 
από ςημ κσκλική 
ξικξμξμία

ΔΡΔΤΝΑ
ΜΔΣΑΥΟΡΑ 

ΓΝΩΗ

ΒΙΩΙΜΑ 
ΔΙΚΣΤΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 
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Οθέλη

Πεοιβαλλξμςικά

•ημαμςικέπ εσκαιοίεπ για ςιπ βιξμηυαμίεπ μα αμςλξύμ καςάλληλα 
σπξκαςάρςαςα ςχμ ποώςχμ σλώμ ςξσπ και μα επιςύυξσμ θεςική μείχρη 
ςχμ εκπξμπώμ αεοίχμ ςξσ θεομξκηπίξσ.

•Αμάπςσνη πεοιβαλλξμςικώμ πξλιςικώμ και ρςοαςηγικώμ για ςη βελςίχρη 
ςηπ διαυείοιρηπ ρςεοεώμ απξβλήςχμ 

Οικξμξμικά

•Οι σπεύθσμξι διαυείοιρηπ ςχμ πόοχμ θα αμαπςύνξσμ  ρςοαςηγικέπ, 
εογαλεία πξλιςικήπ, καθώπ και ποξδιαγοατέπ  /  ποόςσπα πξιόςηςαπ με 
ρςόυξ ςημ ενξικξμόμηρη  ποώςχμ σλώμ και αύνηρη ςηπ  κεοδξτξοίαπ

•Οι παοαγχγξί και ξι απξδέκςεπ  απξβλήςχμ θα ποξρδιξοίρξσμ ςοόπξσπ 
για ςημ αμάκςηρη ςηπ ανίαπ ςξσπ.

Κξιμχμικά

•Δημιξσογία θέρεχμ εογαρίαπ από ςημ σπξρςήοινη ςχμ ςερράοχμ 
πλαςτξομώμ πληοξτξοικήπ χπ ςιπ μέεπ ΜΜΔ πξσ θα εμςαυθξύμ ρςιπ 
αλσρίδεπ ανιώμ διαυείοιρηπ απξβλήςχμ πξσ θα ποξκύφξσμ
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σμβίχρη

Σευμξλξγίεπ 
Πληοξτξοικήπ

Διαυείοιρη 
Απξβλήςχμ

Οικξμξμία
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Δσυαοιρςώ πξλύ για 

ςημ ποξρξυή ραπ

ςξιυεία Δπικξιμχμίαπ: 

 v.angelis@aegean.gr

 skiadi@edsna.gr
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