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•  Ανοικτή Διακυβέρνηση και Aνοικτά Δεδοµένα  
•  Η νέα ψηφιακή οικονοµία ..Η Οικονοµία των APIs  
•  Από τη διαφάνεια στην ανάπτυξη  
•  Η δικτύωση µε το επιχειρηµατικό και κοινωνικό 
οικοσύστηµα – Η περίπτωση των Crowdhackathons  

•  Επιχειρηµατικότητα έντασης γνώσης και δεδοµένων  
•  Aπό τις ιδέες στην υλοποίηση 
•  Ενα επιχειρησιακό και τεχνολογικό toolkit  
•  Η ευκαιρία του δηµόσιου τοµέα  
 

Μας φτάνουν 30 λεπτά ; 



Georgios Karamanolis 
Crowdpolicy, Co-Founder & CTO 
 
Project management and design for Open 
Government & transparency projects in 
Greece (2009- 2012) 
 
 
   
Twitter @karamanolis 
 
Email : george@crowdpolicy.com 

	
	



H Crowdpolicy 
Η Crowdpolicy παρέχει προηγµένες 
λύσεις ψηφιακής καινοτοµίας και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες 
ανασχεδιασµού διαδικασιών και 
προϊόντων οργανισµών.  
 
Μέσα στο 2014 εκτέλεσε επιτυχώς 
πάνω από 65 σύνθετα έργα 
εφαρµογών πληροφορικής και 
συµβουλευτικής υποστήριξης 
Φορέων για την εξεύρεση και 
αξιοποίηση χρηµατοδοτικών 
εργαλείων µε δράσεις ψηφιακής 
καινοτοµίας 
 
Eχουµε στρατηγικό ενδιαφέρον 
για την “API - data economy” 
 

Ολοκληρωµένη | Πολυκαναλική | Διαδραστική 
Παρουσία Oργανισµών και Φορέων | 
Συνεργατικές πλατφόρµες social intranet - extranet 
 
Ηλεκτρονικές πλατφόρµες επικοινωνίας µε 
πελάτες - προµηθευτές - στελέχη & Συλλογή 
ανατροφοδότησης και αξιολογήσεων προϊόντων 
και υπηρεσιών (Feedback collection & Quality 
engine framework) 
 
Εφαρµογές και υπηρεσίες Project Management 
µε µεθοδολογίες crowdsourcing Social Project 
Management (PM-engine) 
 
Εφαρµογές e-government και πλατφόρµες 
ηλεκτρονικής διαβούλευσης 
 
Προστιθέµενη αξία σε δεδοµένα οργανισµών 
(Opendata | Eµπλουτισµός | Υλοποίηση 
APIs) 
 
Community Building (Citylabs | Innovation hubs) 
 
Business Consulting για άντληση 
χρηµατοδότησης µε καινοτόµες ψηφιακές 
δράσεις 
 
 
 
 
 
 
 



Active	participation	in	>30	Public	Sector	Projects.	Indicatively:		
•  Opengov	(consultations,	recruitment)		
•  Clarity	-Diavgeia	(post	decisions	of	public	sector)	
•  Agora	(post	contracts)	
•  e-government	law	
•  Open	innovation	for	Public	Administration	(openlabs	&	openpad)	
•  Open	Data	-	Geodata	
•  Strategy	for	ICT	-	Digital	Greece	2020		

Business	idea		
formation	

Crowdpolicy	
establishment	

Building	
Growth	foundation	

•  Lean	organization	of	15	high	caliber	employees	
•  Development	of	a	cohesive	Business	ecosystem	
•  Self	financed	operations	
•  Cloud-based	Infrastructure	
•  Delivered	>50	Projects		

George	Karamanolis	
CTO/CIO	

Michael	Psalidas	
Managing	Director	

2009	-	2015	

2012	

2012	-	2014	



Τομείς	Υπηρεσιών	της	Crowdpolicy	

Open	Innovation	–	
Crowdsourcing	Consulting	

Digital	Innovation	@Enterprise	

Crowd	Apps	SAAS	

Crowdhackathons	

Ecosystems	

Products	



H πλατφόρµα της 
Crowdpolicy για την API 
economy και τα opendata 



Η ανοικτή 
διακυβέρνηση στο 
δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό χώρο 
δηµιουργεί µια νέα 
πρακτική στον τρόπο 
υλοποίησης 
υπηρεσιών και στο 
παραγωγικό πρότυπο 



• OpenGov  
• Διαύγεια  
• Aγορά   
• Nόµος για την Ηλεκτρονική Διακυβ
έρνηση  

• Ανοικτά Δεδοµένα  – 
Geodata.gov.gr   

• Labs.OpenGov 
• StartupGreece 
• digitalgreece2020  

• Oι ιδρυτές της Crowdpolicy 
συµµετείχαν στον συντονισµό 
και στην υλοποίηση αυτών των 
δράσεων     

   

Τα Παραδείγµατα στην Ελλάδα 
 http://crowdpolicy.com/opengov-projects/  



• Τεχνολογικά & Θεσµικά Εργαλεία 
– Ανοικτά Δεδοµένα / Aνοικτό Λογισµικό 

•  Δηµιουργία οριζόντιων οµάδων και διοίκηση 
έργου – Ανθρώπινα δίκτυα  
•  Αξιοποίηση / κινητοποίηση υφιστάµενων 
πόρων, Συνέργειες  
•  Agile Development και Agile Project 
management 
•  20 –80   
•  Έµφαση στα αποτελέσµατα 

Βασικά Χαρακτηριστικά δράσεων  
OpenGov στην Ελλάδα (2009 – 2012) 



Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ σε αριθµούς 
 (version 1 + version 2)	

4260 

17.6M 

15.500 

142 * 

6K * 

63K 

Φορείς 

Αποφάσεις (10/2010 - ) 

Αποφάσεις / Ηµέρα 

Ενοποιηµένα Συστήµατα 

Ερωτήµατα σε Help Desk 

Χρήστες (*) 

* Έως το 2013 



Ανοικτά Δεδοµένα στην πράξη ; 



To οικοσύστηµα (καινοτοµίας) των 
ανοικτών δεδοµένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 

http://goo.gl/7VLWK 



Crowdsourcing και Δεδοµενα - Η 
µεγάλη εικόνα 

Τα επιχειρηµατικά 
µοντέλα της νέας 
ψηφιακής οικονοµίας 
κινούνται στην τοµή 
των κύκλων  
-  Crowdsourcing 
-  opendata 
-  big data 

(sensors) 



Aνοικτά Δεδοµένα – Το Πλαίσιο Πολιτικής 

 
 
 
 
 
 
 

Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιείται προσπάθεια, τόσο στο 
δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, να καταστεί η Διοίκηση 
πιο ανοιχτή, µε έµφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τους  
πολίτες, τους οργανισµούς και τους φορείς µέσω της διάθεσης 
ανοιχτών δεδοµένων… 

 
Τα ανοιχτά δεδοµένα έχουν ως στόχο: 
 
• Την ενίσχυση της διαφάνειας 
• Τη δηµιουργία µιας ενιαίας ευρωπαϊκής πληροφοριακής 
αγοράς 

• Τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών  
• Τη δηµιουργία περισσότερων και νέων θέσεων εργασίας 
• Την ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας... 

 
 
 
 
 
 
 



•  Open by default: Αρχή της εξ ορισµού ανοικτής διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης της δηµόσιας πληροφορίας  

•  Επέκταση πεδίου εφαρµογής, πλην των εγγράφων, σε 
πληροφορίες και δεδοµένα  

•  Πρόβλεψη ανοικτής διάθεσης «συνόλων 
δεδοµένων» (datasets) 

•  Σύσταση “Μητρώου Ανοικτών Δεδοµένων του Δηµοσίου” 
•  Ετήσιος διαγωνισµός αξιοποίησης ανοικτών δεδοµένων 
•  Βραβεία αριστείας για δηµόσιους φορείς 
•  Ετήσια έκθεση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. προς τη Βουλή 

Στοιχεία Νοµοθεσίας (ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 237) 

 



1. Τι είναι Crowdsourcing ;  
Mεθοδολογίες και διαδικασίες που ο κόσµος (crowd - πλήθος) 
συµµετέχει ενεργά 
π.χ Crowdfunding, διαβουλεύσεις, δηµοφιλείς πλατφόρµες όπως το foursquare ή το tripadvisor 
στηρίζονται στην συµµετοχή του πλήθους 

 
2. Τι είναι API ;  
Απλός τρόπος µεταφοράς λειτουργιών και δεδοµένων από ένα 
σύστηµα σε ένα άλλο 
π.χ google maps ; τρόπος ενσωµάτωσης ενός video από το youtube  e-payments συστήµατα 
των τραπεζών σε e-shops 

 
3. Τι είναι opendata 
H διάθεση των δεδοµένων µε τρόπο ώστε να τον καταλαβαίνουν τα 
λογισµικά, οι εφαρµογές και τα συστήµατα 
π.χ Δεδοµένα που εµφανίζονται σε χάρτες και οπτικοποιούνται, περιεχόµενα µιας βάσης 
δεδοµένων που εχει στοιχεία. Συνήθως διαθέσιµα µέσω µιας γλώσσας προγραµµατισµού όπως  
ΧΜL, json. 

 
 

Tρεις “απλοί” ορισµοί  



Αpi Economy 

Api business models : http://www.slideshare.net/jmusser/j-musser-apibizmodels2013?related=1 
IBM API Management : http://www.slideshare.net/ibmapimgmt/the-api-driven-business-model?related=1 
 

H νέα µορφή ψηφιακής οικονοµίας µε 
βασικούς παίχτες :  

•  Οργανισµούς που παρέχουν 
δεδοµένα  σε όλους τους κλάδους 
(δηµόσιο, τουρισµός ενέργεια .. retail 
κλπ) 

•  Μobile apps - δηµοφιλή social 
platforms (π.χ facebook, twitter) 

•  Εταιρίες πληροφορικής που τα 
αξιοποιούν  

•  Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες 
ελεγχόµενης πρόσβασης σε 
δεδοµένα (µέτρηση, ανάλυση, 
συνδροµές) 



Πόσο χρήσιµα είναι τα δεδοµένα 
των στάσεων του ΟΑΣΑ ; 

H Crowdpolicy διαθέτει 
σύγχρονες cloud 
τεχνολογίες 
παρουσίασης 
δεδοµένων των 
πόλεων και των 
οργανισµών  
 
 

 



Πόσο χρήσιµα θα ήταν τα δεδοµένα  
κτιρίων του δηµοσίου ; 

H Crowdpolicy διαθέτει 
σύγχρονες τεχνολογίες 
παρουσίασης 
δεδοµένων των 
πόλεων και των 
οργανισµών  
 
 

 



Πώς θα µπορούσε 
µια Περιφέρεια να 
παρουσιάσει τα 
ανοικτά δεδοµένα 
της ! 



Πώς θα µπορούσε 
µια Περιφέρεια να 
παρουσιάσει τα 
ανοικτά δεδοµένα 
της ! 



Εθνικό	Κέντρο	Κοινωνικής	Αλλυλεγγύης	–	Υποδομή	Διάθεσης	Δεδομένων	για	Οικισμούς	
ROMA	



Vouliwatch - Crowdsourcing 
worfklow 



συνΑθηνά-www.synathina.gr 

Η Crowdpolicy σχεδίασε 
και υλοποίησε την 
πλατφόρµα synathina.gr 
Η πλατφόρµα 
βραβεύθηκε σε ανοικτό 
διαγωνισµό από το 
ίδρυµα Bloomberg στο 
πλαίσιο του Mayors 
Challenge.  
 
Το βραβείο : 1M ευρώ! 



Crowdcollekt : Mobile Crowdsourcing  

Υπηρεσία 3 σε οθόνη tablet/mobile: 
παρουσίαση τεκµηρίου σε συνάρτηση 
µε το χάρτη (συνδεδεµένα σηµεία 
ενδιαφέροντος) 

αναζήτηση σηµείων 
ενδιαφέροντος 

καταχώρηση  
σηµείου ενδιαφέροντος  

Συµπληρώνει το πλέγµα υπηρεσιών του 
Εθνικού κέντρου τεκµηρίωσης 

open APIs για κάθε ενέργεια στο συστήµα 
Ανάπτυξη ψηφιακής οικονοµίας - ICT start 

ups 
Cultural IT industry  ; 
Gamification as a service ; 
data clearance  ; 

 
 

 



INNOVATING WITH OPENDATA – 
Πώς ;  

●  Να προκληθεί ενδιαφέρον σε δυναµικούς ανθρώπους ώστε 
οµαδικά και συµµετοχικά να δηµιουργήσουν προϊόντα και υπηρεσίες 
για τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας 

●  Να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις νεανικής επιχειρηµατικότητας, 
αφού µέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία µπορεί να προκύψει µια 
νέα οµάδα ή εταιρία που θα συµβάλει µελλοντικά στην οικονοµία της 
χώρας µας. 

●  Να δηµιουργηθούν χρήσιµα εργαλεία, καινοτόµες εφαρµογές και 
µεθοδολογίες υψηλής προστιθέµενης αξίας ώστε να εξελιχθούν και 
να χρησιµοποιούνται  από κάθε ενδιαφερόµενο, καθώς τα 
αποτελέσµατα θα είναι ελεύθερα και διαθέσιµα µε ανοικτό τρόπο για 
όλη την κοινωνία. 

●  Η προώθηση τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας που σχετίζονται 
µε τον τουρισµό µέσα από τη διάθεση καινοτόµων ψηφιακών 
εφαρµογών που θα υλοποιηθούν. 

 
 
 
 



Πώς λειτουργούν τα 
Crowdhackathons 

●  Stakeholders - Kινητοποίηση : Data providers / 
Δηµόσιοι φορείς, Developers, Χορηγοί, Kοινότητες 

 
●  Τεχνικές προδιαγραφές σε Διαβούλευση 

○  Εφαρµογές που αξιοποιούν δεδοµένα από Δηµόσιους Φορείς 
(opendata),  τα συνδυάζουν µε τρίτες πηγές από τοµείς της 
Οικονοµίας και έχουν  στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής 
οικονοµίας  και της επιχειρηµατικότητας.   

○  Χρήσιµα εργαλεία και εφαρµογές που βελτιώνουν τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες των φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

○  Δηµιουργικότητα µε βάση ανοικτά δεδοµένα 
 

●  Σύνολα δεδοµένων - πηγές 
  
Crowdhackathon INNOVATING WITH OPANEDTA  





Στιγµές κατά την ανάπτυξη των 
εφαρµογών 



Στο mentoring room 



και πάλι ανάπτυξη 



Παρουσίαση σε όλους και σε επιτροπή 
αξιολόγησης 



Ανακοίνωση αποτελεσµάτων & 
Βράβευση (#transport – Ιούλιος 2015) 



Oι εφαρµογές είναι διαθέσιµες για βελτίωση και χρήση ως open 
source στο github https://github.com/crowdhackathon-transport/  

Ανοικτά αποτελέσµατα - Προσφορά στο 
Eπιχειρηµατικό και Kοινωνικό οικοσύστηµα 







(Open) Εφαρµογές Οpendata για την 
φορολογική συνείδηση 

•  Qr code scanning και αξιολόγηση 
επιχείρησεων  

•  CRM και κίνητρα 
•  E- loyalty cards  
•  Μοντέλα tripdadvisor 
•  Εφαρµογές αναζήτησης πλησιέστερων 
καταστηµάτων σε σχέση µε δηµόσια σηµεία 
ενδιαφέροντος  

https://github.com/crowdhackathon-apodeiksi 



(Open) Εφαρµογές Opendata για τις 
µεταφορές 

•  Αισθητήρες 
•  Wifi hotspots σε µέσα µεταφοράς 
•  Δροµολόγια και πληροφορίες  
•  Οπτικοποιήσεις 
•  Open hardware  
•  Εφαρµογές για την κοινωνική αλληλεγγύη 

github.com/crowdhackathon-transport/ 



Παράδειγµα! 



(Open) Εφαρµογές Οpendata για 
Τουρισµό 

25 εφαρµογές opensource 
 
 



Κίνητρα και (άµεσα) ανταποδοτικά 
µοντέλα 

Bελτίωση υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα  
 
Crowdfunding  ? 
 
Kυκλική καινοτοµία µε ανταποδοτικότητα κατά 
την υλοποίηση εφαρµογών 



Χρειάζονται αποτελεσµατικοί τρόποι 
υλοποίησης υπηρεσιών 

• Διαχείριση αλλαγής – 
Αποκεντρωµένη 
υλοποίηση 
• Κοινότητες χρηστών 
• Pilots – Agile Methodology 
• Insourcing – out Sourcing 
– Crowdsourcing 
• ΟpenSource – Ανοικτές 
λύσεις 



Υπάρχουν Ικανά 
στελέχη της 
δηµόσιας 
διοίκησης που 
είναι «στο 
ψυγείο».. 

Χρειάζονται Ανθρώπινα Δίκτυα, Παντού 





 
Crowdpolicy Ψηφιακές Συµµετοχικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε. 
 
Πρωτογένους 5, 10554 Αθήνα 

Τ: +30 212 213 4475 

F: +30 212 213 4476 

E: hello@crowdpolicy.com 

W: www.crowdpolicy.com 
 


