
  

  

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς 

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) 

  
Τίτλος έργου:  

Βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών και επιβράβευσης αγορών YummyWallet με τεχνολογία Blockchain, 

εισαγωγή κρυπτονομισμάτων και εφαρμογή της σε φοιτητικές / ακαδημαϊκές κοινότητες της Ελλάδας και εξωτερικού. 

 

Κωδικός πράξης: 5055928 

 

Διάρκεια: 18/2/2020 – 17/8/2022 (30 μήνες) 

 

Σύντομη Περιγραφή 

Το YummyWallet (https://en.yummywallet.com) είναι μια πλατφόρμα πληρωμών και επιβράβευσης που σήμερα βρίσκεται σε 

λειτουργία εξυπηρετώντας επιχειρήσεις και καταναλωτές στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι καταναλωτές πληρώνουν 

με το κινητό τους και ταυτόχρονα συλλέγουν πόντους ανταμοιβής από τις αγορές τους, οι οποίοι μπορούν να εξαργυρωθούν ως 

μετρητά με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Η αρχική ιδέα διαπιστώθηκε μέσα από την ίδια την αγορά και μετά από 

πολλές συζητήσεις με εκατοντάδες λιανεμπόρους όλων των κατηγοριών και μεγεθών, οι οποίοι έχουν ανάγκη να διατηρήσουν 

την πελατειακή τους βάση και τους πιστούς τους πελάτες που τους εξασφαλίζουν συγκεκριμένο και σταθερό έσοδο, ενώ 

παράλληλα επιθυμούν την απόκτηση νέων πελατών και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών για να βελτιώνουν την εμπειρία 

των πελάτων τους. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω μιας πλατφόρμας διαχείρισης (online back office), ορίζουν 

το ποσοστό επιβράβευσης των προϊόντων τους και αναλύουν την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών τους σε σχέση με 

την επιχείρησή τους ή το εμπορικό τους σήμα. Το YummyWallet έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την πιλοτική λειτουργία του 

με 3.500 χρήστες και βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης να (α) επεκτείνει τις υπηρεσίες του σε άλλες χώρες και (β) να 

διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών του αξιοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις της αγοράς. Το 

προτεινόμενο έργο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια καθολική πλατφόρμα πληρωμών και ανταμοιβών που θα βασίζεται στην 

τεχνολογία blockchain, έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) και ψηφιακών νομισμάτων (Yummycoins). 

 

 

Προϋπολογισμός 

 

Δημόσια 

Δαπάνη 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή  

Συνολικό 

Κόστος 

Πράξης 

433.290,00€ 141.510,00€ 574.800,00€ 

  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).  


