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Τ ο προηγούµενο Σαββατοκύριακο το 
στρογγυλό πρώην αεροφυλάκιο που στεγάζει το Innovathens 
στην Τεχνόπολη στο Γκάζι γέµισε από νεανική ενέργεια, ενθου-
σιασµό και δύναµη. ∆εκάδες φοιτητές, σπουδαστές και νέοι 
επιστήµονες, κατανεµηµένοι σε 16 οµάδες, δούλεψαν σκληρά 
για ένα ολόκληρο 48ωρο προκειµένου να παρουσιάσουν τις 
ιδέες τους µε τη µορφή εφαρµογών, προϊόντων και υπηρεσι-
ών σε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Το 
NBG i-bank #fintech crowdhackathon -το πρώτο hackathon 
στην Ελλάδα µε θέµα τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές- που 
διοργανώθηκε από την Crowdpolicy µε τη δυναµική και ενερ-
γητική υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας σηµείωσε επιτυχία 
χάρη στη δουλειά, στο µεράκι και την επιµονή αυτών των νέων 
προγραµµατιστών κ.ά. που αποτελούσαν τις 16 οµάδες. Ο 
37χρονος Μιχάλης Ψαλλίδας -διπλωµατούχος του Τµήµατος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και µεταπτυχιακός στο International 
MBA στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών- είναι ένα από τα 
δύο βασικά επιτελικά πρόσωπα της διοργανώτριας του NBG 
i-bank #fintech crowdhackathon. Ο Μιχάλης είναι συνιδρυτής 
και διευθύνων σύµβουλος της διοργανώτριας Crowdpolicy 
(www.crowdpolicy.com), η οποία ειδικεύεται στον σχεδιασµό, 
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση πρωτοβουλιών και πλατ-
φορµών CrowdSourcing και CrowdFunding, επιχειρώντας 
κάθε φορά µε τα projects της να γεφυρώσει το κενό ανάµεσα 
στους καθιερωµένους οργανισµούς και το «πλήθος» (το µαζικό 
ακροατήριο των πολιτών). Επιπλέον, είναι συνιδρυτής και δι-
ευθύνων σύµβουλος της Social Bank, η οποία ειδικεύεται σε 
θέµατα Χρηµατοοικονοµικών Τεχνολογιών για την Κοινωνική 
και Αναπτυξιακή Τραπεζική.

Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 και όπως εξηγεί ο ίδιος ο 
Μιχάλης Ψαλλίδας, «ξεκινήσαµε µε τον Γιώργο Καραµανώλη 
έχοντας την εµπειρία του σχεδιασµού και της υλοποίησης µεγάλων 
και πολύπλοκων έργων σε επίπεδο διαχείρισης, οργάνωσης και 
συµµετοχής, όπως η ∆ιαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/), το 
Opengov (http://www.opengov.gr/home/) και άλλες πρωτοβου-
λίες ανοιχτής διακυβέρνησης, µε τις οποίες ασχοληθήκαµε την 
περίοδο 2009-2012». Η βάση και το εφαλτήριο των δύο συνιδρυ-
τών ήταν οι πρωτοβουλίες που, όπως επισηµαίνει και ο Μιχά-
λης, «έχουν συµβάλει και συνεχίζουν µε τον τρόπο τους να συµ-

βάλλουν στην ενεργό συµµετοχή των πολιτών, στη διάδραση µε 
τις αποφάσεις και τα δεδοµένα του ∆ηµοσίου, στην αξιοποίηση 
απόψεων και ιδεών, αποτελώντας πρωτοποριακές δράσεις που 
ενισχύουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς κάθε πολίτης έχει 
άµεση πρόσβαση σε δεδοµένα µε εύκολο τρόπο».

Από τότε µέχρι το χρηµατοοικονοµικό crowdhackathon 

µεσολάβησαν πολλά και ενδιαφέροντα. «Στην Crowdpolicy 
έχουµε αναπτύξει µια σουίτα cloud εφαρµογών την οποία ονοµά-
ζουµε “Crowdapps”. Εκτός αυτών, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε 
έργα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις πελατών 
µας», επισηµαίνει ο Μιχάλης Ψαλλίδας και προσθέτει: «Το τε-
λευταίο µας έργο, για το οποίο είµαστε ιδιαίτερα περήφανοι, είναι 
η πλατφόρµα Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας. Εκεί παρείχαµε 
συµβουλευτική υποστήριξη, σχεδιασµό, υλοποίηση και υποστή-
ριξη λειτουργίας της πλατφόρµας Crowdfunding της Εθνικής 
Τράπεζας Act4Greece. Αποτελεί από τα πιο σηµαντικά και µεγαλύ-
τερα έργα της Crowdpolicy, καθώς η Εθνική Τράπεζα είναι η 4η σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που υλοποιεί πλατφόρµα crowdfunding. Ενώ 
το crowdfunding αποτελεί µια συνηθισµένη πρακτική στο εξωτε-
ρικό, µόλις πρόσφατα κάνει τα πρώτα του βήµατα στην Ελλάδα, 
µε το Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο βέβαια προς το 
παρόν φιλοξενεί κοινωφελείς δράσεις. Ηδη η πρώτη ολοκληρώ-
θηκε, πετυχαίνοντας τον χρηµατικό στόχο δυο µήνες πριν από τη 
λήξη της περιόδου χρηµατοδότησης. Σύντοµα, το θεσµικό πλαίσιο 
στην Ελλάδα θα επιτρέψει και το investment crowdfunding, το 
οποίο σηµαίνει ότι οι εταιρείες και οι startup θα µπορούν να δηµο-
σιεύουν το business plan ή το project τους και να χρηµατοδοτούνται 
από το πλήθος. Εχει σηµασία ότι η χρηµατοδότηση από το πλήθος 
έχει µεγαλύτερη αξία ως προς τη δηµιουργία της κοινότητας γύρω 
από το project σε σχέση µε τα χρήµατα που συγκεντρώνονται. Η 
υποστήριξη από τον κόσµο µε τα χρήµατα που δίνει µια κοινότητα 
υποστηρικτών ή δυνητικών πελατών για την υπηρεσία ή το 
προϊόν που χρηµατοδοτείται. Επιπλέον, η υιοθέτηση από το πλή-
θος της ιδέας µε χρήµατα δηµιουργεί µια θετική αξιολόγηση 
(crowdevaluation) για επένδυση από θεσµικούς επενδυτές µε τη 
µέθοδο matching funds».

Ενας ενδεικτικός κατάλογος έργων της Crowdpolicy περι-
λαµβάνει: 
α) Το έργο που αφορά τη συµβουλευτική υποστήριξη, τον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση της πλατφόρµας Open Dashboard 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
β) Το έργο που αφορά τη συµβουλευτική υποστήριξη για τον 
σχεδιασµό, τη χρηµατοδότηση και την υλοποίηση του Κόµβου 
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Αθηναίων 
Innovathens. 
γ) Το έργο που αφορά τη συµβουλευτική υποστήριξη, τον 
σχεδιασµό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λειτουργίας του 
Vouliwatch, www.vouliwatch.gr. 
δ) Το συνΑθηνά του ∆ήµου Αθηναίων, µια ψηφιακή πλατφόρ-
µα δικτύωσης ενεργών πολιτών. Η Crowdpolicy συµµετείχε 
επιπλέον ως Technology Partner στην πρόταση του ∆ήµου 
Αθηναίων που βραβεύτηκε από το διεθνές ίδρυµα Bloomberg 
µε 1 εκατ. ευρώ στον διεθνή διαγωνισµό Bloomberg Mayors 
Challenge. 
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H ETAIΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙ∆ΙΚΕΥΕΤΑΙ στον σχεδιασµό, 
στην ανάπτυξη και την υλοποίηση 
πρωτοβουλιών και πλατφορµών 
CrowdSourcing και CrowdFunding

Η Εθνική Τράπεζα 
και το Open Bank API 
ΤΟ CROWDHACKATHON ΕΙΝΑΙ ένας διήµερος 
διαγωνισµός ανοιχτής καινοτοµίας πάνω σε κάποιο 
θέµα που απασχολεί την κοινωνία και την 
οικονοµία. Νέοι προγραµµατιστές, επιχειρηµατίες, 
στελέχη µάρκετινγκ και επικοινωνίας, µε όρεξη, 
γνώση, όνειρα και ιδέες, έρχονται στο πλαίσιο µιας 
έγκυρης διαγωνιστικής διαδικασίας σε συνεργασία 
µε έµπειρους µέντορες και τις υλοποιούν κατά τη 
διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Ιδιαίτερη 
σηµασία, όπως επισηµαίνει ο Μιχάλης Ψαλλίδας, 
έχει το Open Bank API, το οποίο ανακοίνωσε η 
Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του NBG i-bank 
#fintech crowdhackathon. Το API της Εθνικής 
Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε 
προγραµµατιστή ή εταιρεία να διασυνδέεται µε 
ασφάλεια και κανόνες µε τα συστήµατα της 
τράπεζας και να εκτελούνται συναλλαγές σε 
πραγµατικό χρόνο. Είναι η πρώτη φορά στην 
Ελλάδα που δίνεται API από τράπεζα και από τις 
λίγες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ανοίξει τον 
δρόµο για την ανάπτυξη εφαρµογών fintech. 
Ειδικότερα, η υιοθέτηση ενός ανοιχτού προτύπου 
έχει πρόσθετη σηµασία, καθώς θα συµβάλει ακόµα 
περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη.
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