
 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι εταίρος στο ICT ευρωπαϊκό έργο “PlasticTwist: An open platform for 

plastic lifecycle awareness, monetization, and sustainable innovation”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

θέματος «Συλλογικές πλατφόρμες ευαισθητοποίησης για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική καινοτομία» 

του χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Το 

όραμα του PlasticTwist είναι διττό : 

 εστιάζει στην ενδυνάμωση πολιτών, προγραμματιστών ανάπτυξης λογισμικού, επιχειρηματιών 

καινοτομίας, αλλά και κοινοτήτων και οργανισμών για τον από κοινού σχεδιασμό και ανάπτυξη 

αξιόπιστων και εύχρηστων εφαρμογών και εργαλείων μέσα από ένα περιβάλλον ανοιχτής 

πλατφόρμας, στο οποίο οι τεχνολογίες blockchain συνδράμουν στην καταγραφή, τον συντονισμό, 

τις συναλλαγές και τις διαδικασίες απόδοσης αξίας στα πλαστικά υλικά.  

 στοχεύει στη διαμόρφωση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

σε αυτή την αλυσίδα της κυκλικής οικονομίας που αποδίδει αξία στην επαναχρησιμοποίηση 

πλαστικών, προωθώντας την καινοτομία μέσω της ολοένα αυξανόμενης παροχής και υιοθέτησης 

υπηρεσιών του «πλαστικού ως μια οντότητα που έχει αξία» από τοπικούς κατασκευαστές, 

νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Μέσα από την πλατφόρμα του PlasticTwist αναδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις των μαζικών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες και το κοινό γενικότερα, με στόχο την 

τόνωση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πλαστικών και την αποτύπωση της κοινωνικής 

αντίληψης όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις στα σύγχρονα κοινωνικά 

μέσα. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να κατανοήσουν τους θεματικούς 

συσχετισμούς των αντικειμένων σχετικά με το πλαστικό και, μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς 

(πολίτες, κατασκευαστές, αγορές, αυτοδιοίκηση), να εμπνευσθούν και να κινητοποιηθούν προς μη-

συμβατικές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης πλαστικών. Εργαλεία και εφαρμογές δομημένα με τεχνικές 

ψηφιακών παιγνίων (gamification) συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης καθώς και στην 

υποστήριξη των απαιτήσεων απόδοσης αξίας. Οι λύσεις gamification που προσφέρονται μέσω της 

πλατφόρμας στοχεύουν στην παροχή εμπειρίας με επίκεντρο τον χρήστη και παράλληλα στην ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος του χρήστη για τις υπηρεσίες και το σύστημα του PlasticTwist. 

Τεχνολογικά, στην πλατφόρμα γίνεται χρήση προηγμένων τεχνολογιών blockchain για απόδοση αξίας 

μέσω μιας ειδικής ψηφιακής «κρυπτο-οντότητας (PlasticToken)» και του αντίστοιχου ψηφιακού 

πορτοφολιού (PlasticWallet), ώστε οι συναλλαγές επαναχρησιμοποίησης του πλαστικού να διατηρηθούν 

αμετάβλητες, χρησιμοποιώντας μία αναλλοίωτη δομή καταγραφής των συναλλαγών που υποστηρίζουν 

την επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού και τη διαπραγμάτευση και αγορά προϊόντων. Αυτές οι 

τεχνολογίες υποστηρίζουν τις λειτουργίες της πλατφόρμας σε διάφορες ενότητες και υπηρεσίες, 

διατηρώντας παράλληλα την απόδοση και αξιοπιστία της πλατφόρμας σε υψηλό επίπεδο. Με την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης της πλατφόρμας, μεγάλο εύρος ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και τομέων 

  

 
 

 

 



θα κληθούν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν, όπως πολίτες, δημιουργοί, σχεδιαστές, επιχειρηματίες, 

βιομηχανία πλαστικού, επενδυτές, κ.λπ. Επομένως, οι δυνατότητες μιας καινοτόμου κυκλικής οικονομίας 

γύρω από το πλαστικό θα αναδειχθούν και θα διαδοθούν σε ευρύ κοινό ενδιαφερομένων.  

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται πιλοτικές δράσεις σε 3 χώρες (Ολλανδία, Ελλάδα, Ελβετία), 

στόχος των οποίων είναι η διάχυση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και στις οποίες θα συμμετάσχουν 

διαφορετικές ομάδες (όπως εθελοντές, φοιτητές, δημιουργοί, σχεδιαστές, επιχειρηματίες, κ.λπ.). Η 

πιλοτική δράση στην Ελλάδα υλοποιείται από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με την ερευνητική 

ομάδα OSWINDS του εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επικεφαλής εταίρος του έργου). Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

SOS, μέσα από την εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ που υλοποιείται για 23η χρονιά, εστιάζει στη 

σημαντικότητα της κυκλικής οικονομίας με στόχο την απόδοση αξίας σε πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα 

για μια βιώσιμη οικονομία. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.plastictwist.com/ 
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