
Ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες
για τη σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση

#smartcities #opencities 
#creativecities #agilecities

• Υλοποιούν τη Νομοθεσία, Ευρωπαικές Πολιτικές και Στρατηγικές. 

• Αναβαθμίζουν τη σχέση με τους πολίτες, προάγουν και ενισχύουν το δημόσιο έργο.

• Yποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.

• Προάγουν την καινοτομία, την ανάδειξη του τοπικού και ανθρώπινου κεφαλαίου.

• Δημιουργούν ευκαιρίες χρηματοδότησης για δράσεις και έργα (Δωρεές, Crowdfunding).

• Έχουν διακριθεί και βραβευθεί. Είναι καλές πρακτικές σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΔΗΜΟΙ  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Οι λύσεις μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: 



Crowdinnovation: 
Πλατφόρμα Συμμετοχής 
και Διαβούλευσης

• Ακούμε τους πολίτες 

• Συνδιαμορφώνουμε το 
επιχειρησιακό σχέδιο και 
πολιτικές 

• Συμβατή με τον Καλλικράτη 
και την Λειτουργία 
Επιτροπών Διαβούλευσης 

Open Data: 
Πλατφόρμα Ανοικτών 
Δεδομένων

• Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία 
για τα ανοικτά δεδομένα και 
τη real time δημοσιοποίηση 
της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού

• 

• 

Δημιουργούμε ευκαιρίες 
χρηματοδότησης καθώς τα 
opendata είναι κεντρική 
πολιτική της Ε.Ε. 

Προάγουμε την Καινοτομία

• 

Crowdfunding: 
Πλατφόρμα Δωρεών
για Δήμο

• Συλλογή Δωρεών από 
πολίτες, φορείς του 
ιδιωτικού τομέα, απόδημο 
πληθυσμό κ.λπ.

Συμβατή με το ελληνικό και 
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 
δωρεών Φορέων του 
Δημόσιου τομέα

hello.crowdapps.net  |  crowdhackathon.com

Πρωτογένους 5, Αθήνα 10554 
Τηλ. 2169002600 | Fax 2122134476
www.crowdpolicy.com 
e-mail: hello@crowdpolicy.comCrowdPolicy

@Crowdpolicy

Social Wi-Fi:

• Δημιουργία κοινότητας 
συντήρησης και επέκτασης 
(community building) από τους 
ίδιους τους Δημότες

• Εύκολη και άμεση επέκταση 
του δικτύου, προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση

• Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος 
κόμβου, τοποθετείται με 
εξαιρετική ευκολία ενώ δεν 
χρειάζεται καμία ρύθμιση

Δωρεάν Wi-Fi

gov BOT:
Chatbot

• Κανάλι επικοινωνίας σαν 
εναλλακτικό μέσο εξυπηρέτισης 
πολιτών

• Προσομοιάζουν συνομιλία με 
άνθρωπο, τρέχουν πάνω από 
υφιστάμενα λογισμικά γραπτής 
επικοινωνίας (facebook 
messenger)

• Παροχή πληροφοριών για τον 
Δήμο, τουριστικές πληροφορίες 
και άλλα

City Plus:
Χαρτογράφιση δημιουργικής
δραστηριότητας πόλης

• Αποτύπωση της εθελοντικής 
δραστηριότητας της πόλης και 
την καταγραφή δράσεων των 
ομάδων πολιτών

• Διασύνδεση εθελοντικής 
δραστηριότητας από ομάδες και 
οργανώσεις πολιτών με τις 
υπηρεσίες του Δήμου

• Χαρτογράφηση σημείων 
κοινωνικής προσφοράς

• Αποτύπωση ιδεών και 
προτάσεων από τους πολίτες

City-Agenda: 
Αναφορές για προβλήματα
με ψηφιακό συμμετοχικό
τρόπο

• Πολυκαναλική διάθεση  
και μέσω facebook chatbot

• Παρουσίαση κατάστασης 
αιτημάτων (traffic light 
control concept)

• Εντοπισμός ενδεχόμενων 
προβλημάτων περιοχών και 
αναφορά προτάσεων από 
πολίτες σε πραγματικό χρόνο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
για Χρηματοδότηση από 

Κοινοτικά, Εθνικά 
ή Ιδιωτικά funds 

Σχεδιάζουμε δράσεις 
ψηφιακής καινοτομίας 
οι οποίες μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν

Αποκτούμε πρόσβαση 
σε κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση Έργων 
& Δράσεων

Μάθε για όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον ιδιωτικό 
και τον δημόσιο τομέα στο www.crowdpolicy.com


