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ΟΡΑΜΑ

• Ανάπτυξη μιασ καινοτόμου ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ που θα
λειτουργήςει ςαν καταλύτησ ςτη μετάβαςη από το γραμμικό μοντέλο
οικονομίασ ςτο κυκλικό μοντέλο δημιουργώντασ τοπικέσ και
διακρατικέσ αλυςίδεσ αξιών των παραγόμενων μη επικίνδυνων
ςτερεών αποβλήτων επανατροφοδοτώντασ τα ςτην παραγωγική
αλυςίδα, επιδιώκοντασ μια κοινωνία μηδενικών αποβλήτων.



ΣΟΦΟ
Η ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΙΚΗ ΤΜΒΙΩΗ

•Η οργάνωςη και ςύνδεςη όλων των παραγωγών αποβλήτων ςε μια περιοχή, 
χώρα ή και μεταξύ των χωρών που ςυμμετέχουν ώςτε να ανακυκλώςουν 
και να ανακτήςουν τα ςτερεά απόβλητά τουσ ςτισ βιομηχανίεσ.
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υνολικόσ Προϋπολογιςμόσ: 
968.000,00 €

(85% EU & 15% εθνική πόροι)

Διάρκεια: 2 χρόνια από 15 
Σεπτεμβρίου 2017

EU πρόγραμμα: INTERREG 
BalkanMed 2014-2020

Site:
https://www.swan-interreg.com/

Project Title : S.W.A.N. 
a digital Solid Waste reuse 

plAtform for BalkaN

Εταίροι
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ΠΩ ?          
ΜΕ ΣΟΝ ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ OΠΟΤ:

Θα δημιουργηθεί δίκτυο ςυνεργαςίασ των 
ενδιαφερόμενων μερών/φορέων ςτην περιοχή. 

Μέςω ανάπτυξησ αλγορίθμου θα προταθούν αλυςίδεσ 
επανένταξησ των ςτερεών αποβλήτων ςτη παραγωγική 
διαδικαςία μέςω ςύνδεςησ τησ προςφοράσ και ζήτηςησ 

Θα χαρτογραφηθούν όλα τα παραγόμενα ρεύματα 
ςτερεών αποβλήτων (ποςοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριςτικά ) και οι πιθανοί αποδέκτεσ αυτών 
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SWAN ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑ ΑΠΟ

ΣΕΕΡΙ ΙΣ ΠΛΑΣΥΟΡΜΕ/ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα δημιουργηθούν 4 ηλεκτρονικέσ πλατφόρμεσ, οι οποίεσ θα λειτουργήςουν 
για την καταχώρηςη των ρευμάτων αποβλήτων κάθε χώρασ. Μια κοινή 

αρχιτεκτονική θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, οδηγώντασ ςτη 
δημιουργία ενόσ οικοςυςτήματοσ ρευμάτων ςτερεών αποβλήτων και 

ενδιαφερόμενων μερών περιοχή των Βαλκανίων 

Swan 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Ελληνική IT 
Πλατφόρμα

Αλβανική IT 
Πλατφόρμα

Κυπριακή  IT 
Πλατφόρμα

Βουλγάρικη
IT 

Πλατφόρμα
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ΟΥΕΛΗ

• Οι βιομηχανίεσ Θα αναπτύξουν νέεσ ςτρατηγικέσ, προδιαγραφέσ και ςτάνταρτ 
για την εξοικονόμηςη πόρων

• για τουσ παραγωγούσ αποβλήτων και τουσ μεταφορείσ Θα αναπτυχθούν νέεσ 
επιχειρηματικέσ ευκαιρίεσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

•Η αξιοποίηςη των ςτερεών αποβλήτων ωσ εναλλακτικά, δευτερογενή υλικά θα 
οδηγήςει ςτη εξοικονόμηςη τα υφιςτάμενων ςυμβατικών πόρων
•Μείωςη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

•Εκτροπή μεγάλου ποςοςτού απορριμμάτων από την διάθεςη (καύςη και ταφή)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ

•Δημιουργία νέων θέςεων εργαςίασ τόςο ςτον τομέα τησ πληροφορικήσ για την 
υποςτήριξη καθεμίασ από τισ 4 πλατφόρμεσ αλλά και νέων επιχειρήςεων που θα 
ειςέλθουν ςτο δίκτυο αξιοποίηςησ ςτερεών αποβλήτων που θα δημιουργηθεί
• Θα μειωθεί το κόςτοσ διαχείριςησ των ςτερεών αποβλήτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Ευχαριςτώ πολύ!

___________________________________________________________________

Όλγα κιάδη
SWAN Project Manager
Αναπλ. Διεύθ. Προγραμματιςμού, Έρευνασ, Καινοτομίασ και Ευρωπαΰκών Προγραμμάτων
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.– ΦοΔΣΑ Αττικήσ
E skiadi@edsna.gr , W www.edsna.gr
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