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Σίηινο Έξγνπ : 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. 
(2017-2019)

EU programme: INTERREG 
BalkanMed 2014-2020
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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

Δηαίξνη



απεικονίζει πηγέσ ςτερεών αποβλήτων και 
πιθανούσ αποδέκτεσ ηνπο

προτείνει εθνικέσ και διακρατικέσ οδούσ 
επαναχρηςιμοποίηςησ  αποβλήτων, μέςω τησ 

αντιςτοίχιςησ τησ προςφοράσ και τησ ζήτηςησ

δημιουργήςει ένα ςυνεργατικό δίκτυο  
ενδιαφερομένων ςτην περιοχή

Ο ζρεδηαζκόο  θαη ε αλάπηπμε κηαο 

ςεθηαθήο πιαηθόξκαο ε νπνία ζα:

Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ



Η κείωςη του φορτίου ρύπανςησ του 
περιβάλλοντοσ με την εκτροπή του όγκου 

των ςτερεών βιομηχανικών αποβλήτων από 
την υγειονομική ταφή. 

Η κείωςη του όγκου των ειςαγωγών πρώτων 
υλών.

Ο περιοριςμόσ των αερίων θερμοκηπίου

ηόρνο ηνπ Έξγνπ



ΠΕ1-ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΕΡΓΟΤ

ΠΕ2-ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΤΗ

Δθπνλεί Σρέδην Δπηθνηλσλίαο κε ζηόρν ηελ πξνβνιή 

ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηε δηάρπζε ησλ δξάζεσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.

Μεζνδνινγία / Παθέηα Δξγαζίαο (ΠΔ)

Θέηεη ηηο βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ



Ψηφιακό 
Οικοσύστημα 

Swan 

Δλλημική 
βάση 

δεδομέμωμ

Αλβαμική 
βάση 

δεδομέμωμ

Κσπριακή 
βάση 

δεδομέμωμ

Βουλγαρική 
βάση 

δεδομέμωμ 

ΠΕ3-ΧΗΥΙΑΚΟ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ
Αλαπηύζζεη κηα πιαηθόξκα πιεξνθνξηθήο  ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί ε 

δεκηνπξγία αιπζίδσλ αμίαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηεξεώλ 

απνβιήησλ.

Η πιαηθόξκα ζα ιεηηνπξγεί σο ςεθηαθό παξαηεξεηήξην γηα ηελ 

θαηαγξαθή, από θάζε εηαίξν, ησλ πεγώλ, ησλ δπλεηηθώλ απνδεθηώλ 

θαη ησλ  απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ/αλαδεηνύλ.  Η αξρηηεθηνληθή ηεο ζα 

ηνπο επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ-εηαίξσλ.



ΠΕ4-ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΠΗΓΨΝ/ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ

Αλαπηύζζεη ην ράξηε  SWAN ησλ Σηεξεώλ 

Απνβιήησλ ησλ Βαιθαλίσλ

Ο ράξηεο απεηθνλίδεη ηηο ππάξρνπζεο πεγέο 

ζηεξεώλ απνβιήησλ, ηνπο πηζαλνύο απνδέθηεο 

θαζώο θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνπλ/αλαδεηνύλ. 



ΠΕ5-ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΠΗΓΨΝ/ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

Αλαπηύζζεη ηνλ αιγόξηζκν πνπ επεμεξγάδεηαη ην 

ράξηε  SWAN  Σηεξεώλ Απνβιήησλ ησλ Βαιθαλίσλ 

θαη παξέρεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα αιπζίδεο 

αμίαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

θαη ζπλαθή επηρεηξεκαηηθά κνληέια.

Ο αιγόξηζκνο  αληηζηνηρίδεη ηηο πεγέο απνβιήησλ 

θαη ηνπο απνδέθηεο κε βάζε θξηηήξηα γεσγξαθηθά 

(εγγύηεηα κεηαμύ πεγήο θαη απνδέθηε),  ηερληθά 

(θαηαιιειόηεηα ηύπνπ απνβιήησλ),  επηρεηξεκαηηθά 

(βηώζηκε επέλδπζε γηα όια ηα εκπιεθόκελα κέξε)



ΠΕ6-ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ

Γηαζθαιίδεη ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο θαη ηε 

ζύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία  

βηώζηκεο  ππνδνκήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ .

Αλαπηύζζεηαη έλα Βηνκεραληθό Οηθνζύζηεκα, 

δειαδή έλα δίθηπν βηνκεραληώλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

παξάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ζηεξεά απόβιεηα. Η 

ζπλεξγαζία ηνπο  ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

πξνώζεζε ηνπηθώλ / πεξηθεξεηαθώλ / εζληθώλ θαη 

δηαθξαηηθώλ αιπζίδσλ αμίαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ζηεξεώλ απνβιήησλ.



Καταγραφή

ρεκαηηθή απεηθόληζε ησλ βαζηθώλ ελεξγεηώλ



Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα

•Τξ 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 

• Ειραγχγή καιμξςξμιώμ 
(ποξψόμςα, διαδικαρίεπ) 
από ςιπ  εμδιατεοόμεμεπ 
ΜΜΕ ρςιπ μέεπ ασςέπ 
αλσρίδεπ ανίεπ

• Κσκλική Οικξμξμία

• Βιξμηυαμική Σσμβίχρη

• Αλσρίδεπ ανίαπ 
επαμαυοηριμξπξίηρηπ 

απξβλήςχμ

• Εκμάθηρη και 
υοηριμξπξίηρη ςηπ 

φητιακήπ πλαςτόομαπ 
SWAN

• Ποξςάρειπ 
Πξλιςικήπ

• Ο αλγόοιθμξπ 
αμςιρςξίυιρηπ θα ξδηγήρει 
ρε κξιμέπ επιυειοημαςικέπ 
εσκαιοίεπ

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

ΔΡΔΤΝΑ
ΜΔΣΑΥΟΡΑ 

ΓΝΩΗ

ΒΙΩΙΜΑ 
ΔΙΚΣΤΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 



Οθέιε

Πεξηβαιινληηθά
Σεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηηο βηνκεραλίεο λα αληινύλ θαηάιιεια 

ππνθαηάζηαηα ησλ πξώησλ πιώλ ηνπο θαη λα επηηύρνπλ  κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.

Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθώλ ζηξαηεγηθώλ θαη πνιηηηθώλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Οηθνλνκηθά
Οη ππεύζπλνη δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ ζα αλαπηύμνπλ  ζηξαηεγηθέο, 

εξγαιεία πνιηηηθήο, θαζώο θαη πξνδηαγξαθέο/πξόηππα πνηόηεηαο κε 

ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε  πξώησλ πιώλ θαη αύμεζε ηεο  θεξδνθνξίαο

Οη παξαγσγνί θαη νη απνδέθηεο  απνβιήησλ ζα πξνζδηνξίζνπλ 

ηξόπνπο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο αμίαο ηνπο.

Κνηλσληθά
Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο από ηελ ππνζηήξημε ησλ ηεζζάξσλ 

πιαηθνξκώλ πιεξνθνξηθήο σο ηηο λέεο ΜΜΔ πνπ ζα εληαρζνύλ ζηηο 

αιπζίδεο αμηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ ζα πξνθύςνπλ
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Δυχαριστώ πολύ για τημ 

προσοχή σας

τοιχεία Δπικοιμωμίας: 

v.angelis@aegean.gr

mailto:v.angelis@aegean.gr

