
BackTogether:
github.com/ComeTogether/BackTogether

youtube.com/watch?v=Tkapu00BOS4&feature=youtu.be&t=32

Demo:

github.com/ComeTogether/eosio-did-method

DIDs for EOSIO implementation:

Διαβατήριο COVID-19
https://devpost.com/software/backtogether



Δραματικές οικονομικές
συνέπειες τόσο σε ατομικό
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ψυχολογικές και κοινωνικές
συνέπειες, λόγω έλλειψης άμεσης
κοινωνικής δραστηριότητας.

Καραντίνα (Covid-19)

Πρόβλημα



Οικονομικές απώλειες λόγω COVID-19

Συνολικές παγκοσμίως:
Από $5,8 Τρις εώς $8,8 Τρις
(6,4% με 9,7% του παγκόσμιου GDP)
adb.org/publications/updated-assessment-economic-impact-covid-19

Παγκόσμιος τουρισμός
και ταξίδια:
$2,7 Τρις (-30%)
wttc.org/Research/Economic-Impact

Πρόβλεψη απώλειας
θέσεων εργασίας παγκοσμίως:
305 Εκατ.
aa.com.tr/en/economy/ilo-raises-global-job-loss-forecast-to-305m-amid-virus/1823051

Παγκόσμιο λιανικό
εμπόριο:
$2,1 Τρις (-9,6%)

forrester.com/report/Retail+Will+See+A+21+Trillion+Loss+Globally+In+2020/-/E-RES160755#

Παγκόσμιος αθλητισμός:
61,6 Δις

sportspromedia.com/news/two-circles-coronavirus-sports-industry-revenues-losses-study

Παγκόσμια μουσική
βιομηχανία:
$5 Δις

rollingstone.com/pro/features/live-music-concerts-coronavirus-risks-losses-965482/

Αντίκτυπο



Bill Gates

Τελικά, θα έχουμε κάποια
ψηφιακά πιστοποιητικά
που θα δείχνουν ποιος
έχει αναρρώσει ή έχει
κάνει τεστ πρόσφατα,
ή όταν έχουμε εμβόλιο,
ποιος το έχει λάβει.



Σάρωση εγγράφου
ταυτότητας

eID για τις χω ́ρες που
είναι στον κανονισμό
eIDAS. (Online επικυρ́ωση)

Βιομετρική επικύρωση
(δακτυλικό αποτύπωμα,
αναγνώριση προσώπου),
με πλήρη ιδιωτικότητα,
βασισμένη σε Zero
Knowledge proofs

Επικύρωση διαβατηρίων:

Να εξουσιοδοτούν και να
ελέγχουν δειγματοληπτικά
αυτά τα κέντρα υγείας.

Να τρέχουν δικό τους IPFS
node, για αποθήκευση
των δεδομένων.

Σε περίπτωση κρατικής υιοθέτησης,
oι υγειονομικές αρχές μπορούν:

Αδύνατη η μεταφορά και η
πλαστογράφηση των διαβατηρίων.

Λύση αρχειοθέτησης τεστ για κέντρα υγείας
(νοσοκομεία, κλινικές, φορητές μονάδες κλπ).

Αρχειοθέτηση και επικύρωση τεστ COVID-19
(πχ RT-PCR τεστ) και τεστ αντισωμάτων

Λύση



Αγορά

Έξτρα υπηρεσία για τους πελάτες
τους/έξτρα εισόδημα.

Ιδανικός τρόπος αρχειοθέτησης
αποτελεσμάτων τεστ.

• Παροχή υπηρεσιών με επιπλέον προφυλάξεις
υγιεινής στους υπόλοιπους.

• Πιθανή διαφορετική τιμολόγηση.

Επιχειρήσεις/ Ιδιώτες

• Παροχή στάνταρ σετ υπηρεσιών, σε κατόχους διαβατηρίου
(αρνητικούς σε τεστ COVID-19 τις τελευταίες ημέρες ή σε
θετικούς σε τεστ αντισωμάτων), χωρίς διακινδύνευση της
δημόσιας υγείας.

Κέντρα υγείαςΚράτη -
Υγειονομικές αρχές Πολίτες

Εκδηλώσεις, στάδια, θέατρα, μουσεία,
αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες,
εστιατόρια, ξενοδοχεία, τουριστικές
επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες,
πολυπληθή γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.

Απόδειξη ύπαρξης αντισωμάτων
ενάντια στον ιό, εύκολα και ανά
πάσα στιγμή.

Επιστροφή στην πλήρη οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα.

Παρακολούθηση των εμβολιασμών
τους και λήψη υπενθυμίσεων.

Άνοιγμα των συνόρων.

Άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας.

Δεδομένα για τους εμβολιασμούς
του πληθυσμού.



Πριν την υιοθέτηση από υγειονομικές αρχές:

Αποθήκευση δεδομένων σε δικό μας IPFS network.

Χρέωση των κέντρων υγείας για κάθε διαβατήριο,
τα οποία μετακυλύουν το κόστος στους πελάτες
και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Χρέωση για τεχνική υποστήριξη των υγειονομικών αρχών.

Χρέωση επιχειρήσεων - επικυρωτών για έξτρα χαρακτηριστικά.

Open source κώδικας για μέγιστη διαφάνεια.

Μετά από υιοθέτηση από υγειονομικές αρχές:

Επιχειρηματικό μοντέλο



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

EOSIO Blockchain:
Υψηλή ασφάλεια και
δυνατότητα κλιμάκωσης
(scalability).

Αρχιτεκτονική ιδιωτικού
IPFS - δημόσιου EOS Main-net

•Αμελητέο κόστος
•Δυνατότητα κλιμάκωσης σε
τεράστιο αριθμό χρηστών
•Συμμόρφωση με το GDPR
• Ιδιωτικότητα δεδομένων
•Ελεγξιμότητα/ διαφάνεια

Συμμόρφωση με το πρότυπο
επαληθεύσιμων διαπιστευτηρίων
(Verified Credentials - VC) W3C
Διαλειτουργικότητα με άλλες
παρόμοιες εφαρμογές και εύκολη
ενσωμάτωση με εφαρμογές που
χρησιμοποιούν W3C DIDs και VCs.
Πρώτη υλοποίηση W3C DIDs για
EOSIO Blockchains.

Παροχή API
Ευκολία ενσωμάτωσης



Go-to-market

Προώθηση σε κέντρα υγείας που εκτελούν τεστ.

Γνωστοποίηση και συνεργασία με αρμόδιους
δημόσιους φορείς.

Προώθηση σε επιχειρήσεις - επικυρωτές.

Συμμετοχή σε Hackathons για ευκαιρίες έκθεσης,
περεταίρω εξέλιξης της λύσης και χρηματοδότησης.



Ενσωμάτωση του BackTogether στο ComeTogether
για ασφαλή επανεκκίνηση περισσότερων εκδηλώσεων.

Ιδρυτική ομαδ́α του ComeTogether (cometogether.network), που
δίνει τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εισιτηρίων
στους διοργανωτές εκδηλώσεων, με τη δύναμη του blockchain.

Το ComeTogether καταπολεμα ́ τη μαύρη αγορά στα εισιτήρια
εκδηλωσ́εων (απάτη και μεταπωλη ́σεις σε πολύ υψηλες́ τιμές).

Παρομ́οιες απαιτήσεις για τα διαβατήρια COVID-19. Θα πρέπει να
ειν́αι αδυνατο να μεταφερθουν η να πλαστογραφηθούν. Επομένως,
χρησιμοποιήσαμε την υποδομή ε ́κδοσης εισιτηριών εκδηλώσεων, που
έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχημε ́να σε 14 εκδηλωσεις, σαν τη βάση για
το συσ́τημα πιστοποιητικών ανοσίας.



Χρονοδιάγραμμα

Δεκέμβριος
Διάκριση στο

covidhackgr.gov.gr
του υπουργείου

ψηφιακής διακυβέρνησης.

Πρώτη υλοποίηση των W3C
DIDs για EOSIO Blockchains.

Διάκριση στο 2ο Antivirus
Crowdhackathon.

Συμφωνία με την Emergency
health (εταιρεία παροχής
υπηρεσιών υγείας με
80.000 πελάτες).

Απρίλιος

MOBILE

1.0

Προτότυπο της εφαρμογής
και του smart contract

(στο EOSIO Jungle Testnet).

Διάκριση στο 1ο Antivirus
Crowdhackathon

(crowdhackathon.com/antivirus).

Μάιος Ιούνιος
Deployment ιδιωτικού

IPFS δικτύου.

Έκδοση 1.0 της
mobile εφαρμογής.

Έκδοση 1.0 του API.
Σεπτέμβριος Νοέμβριος

Ενσωμάτωση
στο ComeTogether.

Dashboard πληροφόρησης
για τους προσωπικούς

εμβολιασμούς (για τους πολίτες).

Στατιστικά δεδομένα για τις αρχές.

Φεβρουάριος

2021202120202020

Απρίλιος
Ολοκλήρωση συμμόρφωσης

με το πρότυπο
επαληθεύσιμων

διαπιστευτηρίων W3C.

API
1.0

Επικύρωση με βιομετρικά
βασισμένη σε ZK proofs
(πλήρης ιδιωτικότητα

βιομετρικών δεδομένων).

Σεπτέμβριος



20+ years of bringing new tech to markets.
Founder of http://ortelio.co.uk, https://noos.cloud,
http://tero.gr. BSc in biology.

Stratos Arampatzis
Business Development

Over 2 years software engineer (Schoox,
ComeTogether) and Head of Blockchain
in ComeTogether. MEng Electrical and
Computer Engineering AUTH.

linkedin.com/in/antoniads/

Stavros Antoniadis
COO/Head of Blockchain

Software engineer for more than 2 years
(Veltio, ComeTogether). MEng Electrical
and Computer Engineering.

linkedin.com/in/nikoscha/

Nikos Chatzivasileiadis
CTO/Full stack developer

Former software engineer for 3 years - Cloud
Robotics (Ortelio). 2 years business development
(CEO ComeTogether). MEng Electrical and
Computer Engineering AUTH.

linkedin.com/in/lpenteri/

Lazaros Penteridis
CEO/Business Development

linkedin.com/in/efstathios-mitskas-646a2980/

Stathis Mitskas
Full Stack developer
More than 2 years - software engineer
(Accenture, ComeTogether). Three Masters
(CS, Finance-Banking, Leadership).
Best paper award on BlockSys 2018.

3 years of experience in Digital Marketing.
MSc Civil Engineer.

linkedin.com/in/antonispapadopoulos-/

Antonis Papadopoulos
Graphic designer/ digital marketer

Chief Internal Auditor at OPAP S.A.
Advisor to the Hellenic BlockChain Hub,
Advisor to the Hellenic Capital Market Blockchain hub.

Mariza Melliou
Business Advisor

https://www.linkedin.com/in/kouloumos/

Andreas Kouloumos
Blockchain Developer
Software developer for 2+ years(FSU.gr, ComeTogether).
MEng Electrical and Computer Enginnering NTUA

linkedin.com/in/claudiabacco/

Claudia Bacco
Head of marketing
Formerly Global Head of Brand and Customer
at Nokia and Vice President at Frequentis.

Director of Founder Institute Munich,
Founder of InFutura, PhD in immunology
from University of California San Francisco.

linkedin.com/in/cloudfactor

Claudia Schaller
Immunity Advisor

linkedin.com/in/stratos-arampatzis/ linkedin.com/in/marisa-melliou-63a79031/

Team


