
EcoRestoRATE

Plastic free & eco-friendly 

restaurants, cafes, bars

APP & citizen engagement



Our Team

Αλέξανδρος Ζερβόπουλος

Προγραμματιστής
Natural language engineer in AI

Έλενα Ζερβοπούλου
Σκηνοθέτης  
Παραγωγός

Εθνο-ψυχολόγος
Social Innovation

Community & capacity building
Communication 

Emanuele Giasi
Business 

development
Ανανεώσιμες πηγές 

Ενέργειας 



ΠΡΟΒΛΗΜΑ

πλαστικά μιας χρήσης  
ρυπαίνουν όλη την 
Ελλάδα και ειδικά τα 
χιλιάδες νησιά μας κατα 
τη τουριστική περίοδο



ΛΥΣΗ
 

Εφαρμογή για την μείωση / εξάλειψη του 
πλαστικού μιας χρήσης στους χώρους 
εστίασης (εστιατόρια, beach bar, cafe, 
delivery) 

χάρις σε ένα σύστημα αξιολόγησης και 
επιβράβευσης από τους καταναλωτές.



Target groups

ΜΚΟ, εθελοντικοί φορείς

Κοινωνία των πολιτών Επιχειρήσεις 
Εστιατόρια - καφετέριες 

beach bar -  delivery

Τοπικές αρχές
Περιφέρειες - Δήμοι



EcoRestoRATE

Διασύνδεση 
Διαδραστικός χάρτης εύρεσης 

των πλησιεστερων, περισσότερο 
plastic free & eco-friendly 

χώρους εστίασης

Κοινωνική δικτύωση
ενεργών πολιτών, 

πελατών των χώρων εστίασης



● Ανάρτηση προφίλ

● Αξιολόγηση χώρων εστίασης

● Υπεύθυνη ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 

● Ανάδειξη καλών πρακτικών

● Ανταλλαγή ιδεών, ανησυχιών γύρω από πράσινα θέματα 

● Συμμετοχή σε eco-friendly δράσεις - events - διαδραστικά 

παιχνίδια (online & offline)

Οφέλη
● Loyalty - rewards (από δήμους & επιχειρήσεις)

● Μέλος μιας ευχάριστης ενεργής κοινότητας με 

● Community engagement, community building 

Υπηρεσίες 

Πολίτες (reviewers εφαρμογής)

   Πολίτες       Δήμοι

   Επιχειρήσεις



● Υποστήριξη - πρακτικές λύσεις (εταιρείες partners)

● Δυνατότητα διεκδίκησης πιστοποίησης (label)

● Ανάρτηση προφίλ

Οφέλη
● Προβολή 

● Ανακαλύπτει και αυξάνει τους πελάτες του 

● Προσπάθεια για βελτίωση

● Επιβράβευση προσπαθειών μέσω της εφαρμογής (τα 

καλύτερα καταστήματα της χρονιάς ανά 

δήμο/πανελλαδικά) 

● Επαφή με άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις 

Υπηρεσίες 

Επιχειρηματίες εστίασης

    Πολίτες    Δήμοι

   Επιχειρήσεις 



● Ανάρτηση προφίλ

Οφέλη
● Ανάδειξη καλών πρακτικών του τόπου 

● Βελτίωση της εικόνας του προς τους πολίτες & τουρίστες

● Απόκτηση στατιστικών στοιχείων από εφαρμογή 

● Μέτρηση αντικτύπου 

ως προς το αυξανόμενο ποσοστό πράσινων επιχειρήσεων 

εστίασης

ως προς την μείωση του πλαστικού μιας χρήσης και άλλων 

αντίστοιχων μη φιλικών προς το περιβάλλον συμπεριφορών

Υπηρεσίες 

Δήμοι

    Πολίτες    Δήμοι

   Επιχειρήσεις 









Γιατί διαφέρουμε
Αρχικό ενδιαφέρον από δήμο Λήμνου

Δικτύωση μέσω εθελοντών (φοιτητών Πανεπιστήμιου Αιγαίου) με Δήμους, χώρους εστίασης και τοπικές κοινωνίες

Ευαισθητοποίηση

Κινητοποίηση ενεργών πολιτών & επιχειρήσεων

Στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για δήμους και μέτρηση αντικτύπου



Road Map

Στάδιο 0
Επιστημονική συνεργασία 
με Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συνεργασίες με δήμους

Εύρεση επιχειρήσεων εστίασης 
δήμων 

Εγγραφή & δημιουργία προφίλ 

Στάδιο 1
Περαιτέρω έρευνα
Ετοιμάζεται το MVP 

Στάδιο 3
Προώθηση εφαρμογής 
Προσέγγιση χρηστών 

Εγγραφή & δημιουργία προφίλ 

Στάδιο 2

Στάδιο 6
Scale up 

Σε άλλες περιοχές 
της Ελλάδας

 

Διεύρυνση δικτύου 
επιχειρήσεων - δήμων

Στάδιο 4





CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

Ευχαριστούμε!
info@diversityunited.net
elena.zervopoulou@gmail.com

+30 697 8720 336

www.diversityunited.net
www.onevibefilms.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:elena.zervopoulou@gmail.com
http://www.diversityunited.net
http://www.onevibefilms.com

