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Το O engine είναι η πρώτη  ολοκληρωμένη υπηρεσία αξιοποίησης 
και εξωστρέφειας των δεδομένων των Οργανισμών του Δημοσίου 

και του ιδιωτικού τομέα. 

Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε Οργανισμό να εκμεταλλευθεί 
τον πληροφοριακό του πλούτο και να παρέχει ελεύθερες ή συνδρομητικές 

υπηρεσίες πρόσβασης! 

Υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης  από την Crowdpolicy  

Public | Private | Communities | ICT market 

Πρωτογένους 5, Αθήνα 10554 |
Τηλ. 2122134475 | Fax 2122134476|

www.crowdpolicy.com  | e-mail hello@crowdpolicy.com



Ανοικτά Δεδομένα 
είναι τα έγγραφα, οι πληροφο-

ρίες και τα δεδομένα που κατέχει η 
δημόσια διοίκηση και είναι κατ' αρχήν 

ανοικτά και προσβάσιμα και χρήσιμα σε 
όλους.

 
Για παράδειγμα :

• Χάρτες και σημεία ενδιαφέροντος, όπως πολιτι-
  στικοί χώροι ή χώροι κοινωνικής προσφοράς
• Στατιστικά στοιχεία απόδοσης των υπηρεσιών

• Ανωνυμοποιημένα στοιχεία πληθυσμού
• Στοιχεία επιχειρήσεων 

• Πολλά άλλα

Tο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης καθιερώνει την αρχή της 
εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και 
περαιτέρω χρήσης της δημόσιας 
πληροφορίας.  

Ο νέος νόμος για τη διάθεση των δημόσιων 
δεδομένων (4305 - 237 Α'/31.10.2014) δίνει 
τη δυνατότητα στο δημόσιο τομέα να 
παρέχει ελεύθερα ή με συνδρομητική 
πρόσβαση τα δεδομένα του σε 
ενδιαφερόμενους πολίτες, συλλογικούς, 
κοινωνικούς εταίρους και επιχειρήσεις. 

Στην Crowdpolicy πιστεύουμε στη 
δυναμική της αξιοποίησης των δημόσιων 
δεδομένων για την ενίσχυση της 
ψηφιακής οικονομίας και της εθνικής 
οικονομίας συνολικά. Επιπλέον, 
ο δημόσιος τομέας έχει μια μοναδική 
ευκαιρία. Να εκμεταλλευθεί 
αποτελεσματικά τον πληροφοριακό του 
πλούτο και να αποτυπώσει την αξία που 
παράγει στην κοινωνία στο πλαίσιο των 
αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο αυτό σας παρουσιάζουμε τις 
υπηρεσίες «O engine» της Crowdpolicy, 
που περιλαμβάνουν: 

Την τεχνική υποστήριξη διάθεσης ανοικτών 
δεδομένων των Φορέων μέσα από 
κατάλληλο opendata portal ενοποιημένο 
με το δικτυακό τόπο του Φορέα.

Τη διαμόρφωση «opendata action plan».

Την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών 
προστιθέμενης για το Φορέα 
(π.χ. ελεγχόμενες συνδρομητικές 
υπηρεσίες χρήσης δεδομένων).

Tην υποστήριξη επικοινωνίας - branding 
και την επικοινωνία του αποτελέσματος 
σε κοινότητες χρηστών, πολίτες και 
κοινωνικούς εταίρους.

Τη μελέτη cost - benefit για το Φορέα και 
την κεφαλοποίηση και χρηματοοικονομική 
απόδοση της πρωτοβουλίας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καραμανώλης,
Co-Founder & CTO / CIO
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Mάθε περισσότερα και εκδήλωσε ηλεκτρονικά 
το ενδιαφέρον σου για την υπηρεσία 

στο www.crowdpolicy.com/oengine 
| Κάλεσέ μας στο 2122134475 

by Crowdpolicy

Την οργανωτική, συμβουλευτική 
υποστήριξη Φορέων και Οργανισμών 
για τη συγγραφή σχετικών διοικητικών 
πράξεων.



Ιδιωτικές
Επιχειρήσεις

Δημόσιο
Τομέα

ΜΚΟ & 
Οργανώσεις

πολιτών

engine
Το σε:

Άμεση εφαρμογή του σχετικού 
νόμου, ευρωπαϊκών οδηγιών 
(π.χ. INSPIRE) και πολιτικών 
της Ε.Ε. σχετικά με τη διάθεση 
ανοικτών δεδομένων. 

Ενίσχυση της 
διαλειτουργικότητας, 
της αποδοτικότητας και 
της ικανότητας χρηματο-
δότησης μέσω της 
ψηφιακής καινοτομίας!

Αποτύπωση του οφέλους στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που επιθυμούν 
να έχουν έσοδα από 
τα δεδομένα τους και 
να είναι μπροστά σε 
θέματα διαφάνειας 
και εταιρικής 
διακυβέρνησης.

ΜΚΟ και Οργανώσεις 
πολιτών που προωθούν 
κοινωνικές δράσεις και 
βασίζονται σε διάθεση, 
ανάλυση και επεξεργασία 
δεδομένων. 

Οι υπηρεσίες «O engine» μπορούν να χρησιμοποιούνται 
από Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής που ειναι πάροχοι 
συστημάτων και εφαρμογών σε Φορείς του Δημοσίου τομέα για τη 
διάθεση opendata από υφιστάμενα συστήματα (realtime data ή 
δημοσίευση datasets) ή από εταιρίες Συμβούλων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες τους!

Mάθε περισσότερα και εκδήλωσε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σου 
για την υπηρεσία στο www.crowdpolicy.com/oengine  
| Κάλεσέ μας στο 2122134475 

by Crowdpolicy



Πως παρέχουμε την υπηρεσία:

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης 
συστημάτων και υποστήριξη συγγραφής 
διοικητικών πράξεων

Πρόταση ανοικτών δεδομένων (open data 
action plan) και cost benefit analysis

Υλοποίηση τεχνικής λύσης διάθεσης 
ανοικτών δεδομένων (opendata portal 
ή/και realtime ελεγχόμενη 
συνδρομητική υπηρεσία)

Διασύνδεση με κοινότητες και επικοινωνία 
του αποτελέσματος

Καμπάνια - υπηρεσίες επικοινωνιακής 
υποστήριξης

Γιατί θα βοηθήσει η λύση μας;

Υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου / 
του νόμου

Υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για 
δικτύωση με οικοσυστήματα - κοινότητες

Ο δημόσιος Φορέας γίνεται φιλικός σε 
χρηματοδότησεις από Ε.Ε. ή από διεθνείς 
δράσεις καινοτομίας 

Μέρος ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος

Καλή πρακτική διοίκησης 

Προϋποθέσεις πρόσθετων εσόδων 
από το Φορέα αν παρέχει μέρος των 
υπηρεσιών πρόσβασης σε συνδρομητικά 
δεδομένα 

Ενοποίηση συστήματος της Crowdpolicy 
με υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή 
του Φορέα
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Mάθε περισσότερα και εκδήλωσε ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον σου 
για την υπηρεσία στο www.crowdpolicy.com/oengine  
| Κάλεσέ μας στο 2122134475 

by 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! 

Crowdpolicy_υπηρεσίες:

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 Manage-
ment 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

Mάθε περισσότερα και 
εκδήλωσε ηλεκτρονικά 
το ενδιαφέρον σου 
για την υπηρεσία στο 
www.crowdpolicy.com/oengine  
| Κάλεσέ μας στο 2122134475 

Πρωτογένους 5, Αθήνα 10554 
|Τηλ. 2122134475 
|Fax 2122134476
www.crowdpolicy.com 
e-mail hello@crowdpolicy.com
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