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Crowdpolicy: Με το thesmetro.gr αξιοποιούµε τη δυναµική του πλήθους στα Μεγάλα Έργα Υποδοµών	  
Συνεργασία της Crowdpolicy µε την Αττικό Μετρό για το Μετρό Θεσσαλονίκης 	  
	  
	  
Η Crowdpolicy, µε εξειδίκευση στον τοµέα πληθοπορισµού (crowdsourcing), ανέπτυξε και υλοποίησε για 
λογαριασµό της Αττικό Μετρό µια καινοτόµο πλατφόρµα µε την ονοµασία «Θες Μετρό» 
http://www.thesmetro.gr, στο πλαίσιο υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη 
προσέγγιση ενηµέρωσης, συµµετοχής και αξιολόγησης των πολιτών σε µεγάλα έργα υποδοµής, η οποία βασίζεται σε 
µεθοδολογίες crowdsourcing και geo-location. 	  
	  
Συγκεκριµένα, µέσω του διαδικτυακού τόπου thesmetro.gr καθώς και των συναφών κοινωνικών δικτύων, το κοινό 
θα έχει αρχικά άµεση εικόνα και ενηµέρωση για τα οικονοµικά στοιχεία του έργου, τους τρόπους 
χρηµατοδότησης και κατανοµής του προϋπολογισµού καθώς και την πορεία εξέλιξης των εργασιών ανά 
σταθµό - έργα πολιτικού µηχανικού, Η/Μ συστηµάτων και τροχαίου υλικού. Η ενηµέρωση του περιεχοµένου θα 
γίνεται µε τρόπο δυναµικό, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έγκυρη ροή πληροφορίας προς τους ενδιαφερόµενους, 
καθώς και µε τη χρήση σύγχρονων µεθόδων οπτικοποίησης (infographics). 	  
	  
Παράλληλα, το κοινό θα µπορεί να συµµετέχει ενεργά µέσα από το site και τα social media προτείνοντας 
ιδέες και προτάσεις, αναφέροντας τυχόν παράπονα και κακοτεχνίες και συνεισφέροντας σε επίπεδο 
περιεχοµένου (π.χ. φωτογραφίες, video) αρχικά κατά το στάδιο κατασκευής. Εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας των σταθµών, µέσω ειδικών εφαρµογών και µε τη χρήση QR Codes σε κατάλληλα σηµεία, το κοινό θα 
µπορεί να ενηµερώνεται και να αξιολογεί τις υπηρεσίες που λαµβάνει, συνδιαµορφώνοντας µε τον τρόπο 
αυτό τη συνολική εικόνα του Μετρό Θεσσαλονίκης.	  
	  
Για την υλοποίηση του έργου χρησιµοποιήθηκαν οι πλατφόρµες G-engine και Q-Engine της Crowdpolicy, οι οποίες 
διαµορφώθηκαν κατάλληλα ούτως ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου, υποστήριζοντας την τεχνολογική 
και επιχειρησιακή του πολυπλοκότητα. Μέσω του G-Engine παρέχονται γεωπληροφορίες για την πορεία του έργου 
ανά σταθµό, ενώ η πλατφόρµα Q-Engine υποστηρίζει το κοµµάτι αξιολόγησης των έργων από το επιβατικό κοινό. 	  
	  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύµβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε. κος Χρήστος Τσίτουρας δήλωσε ότι «Η 
υλοποίηση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πρωταρχικό µας στόχο. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη, γεµάτο 
προκλήσεις. Η ενεργός συµµετοχή του κοινού της Θεσσαλονίκης σε όλη τη διαδικασία κατασκευής αλλά και 
λειτουργίας είναι απαραίτητη µε στόχο να βελτιώνουµε διαρκώς τις υπηρεσίες µας προς το επιβατικό κοινό.	  
 	  
Μέσω της συνεργασίας µας µε την Crowdpolicy είµαστε σε θέση να συλλέγουµε µε τρόπο δοµηµένο τη γνώµη και 
την άποψη από το επιβατικό κοινό, είτε µέσω διαδικτύου είτε στους φυσικούς σταθµούς, το οποίο θα αποτελεί την 
αφετηρία για τυχόν διορθωτικές ενέργειες και ευρύτερα τη βάση για τη διαρκή αναβάθµιση των υπηρεσιών µας».	  
	  
Ο κος Γιώργος Καραµανώλης, συνιδρυτής και CIO της Crowdpolicy δήλωσε ότι «Η εν λόγω πλατφόρµα αποτελεί ένα 
επιτυχηµένο παράδειγµα για το πώς σύγχρονες πρακτικές πληθοπορισµού µπορούν να αξιοποιηθούν από εταιρείες, 
δηµιουργώντας έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας µε τους καταναλωτές. Η λογική της πλατφόρµας αυτής µπορεί να 
εφαρµοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, δίνοντας ουσιαστικό βήµα σε όλους τους πολίτες για τη 
βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που λαµβάνουν».	  
	  
	  
~~	  
	  
Η Crowdpolicy ιδρύθηκε το 2012 και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρµογή µεθοδολογιών και πρακτικών 
πληθοπορισµού (crowdsourcing) για λογαριασµό οργανισµών, ιδιωτικού ή δηµόσιου χαρακτήρα. Στόχος της είναι να 
δηµιουργεί γέφυρες επικοινωνίας ανάµεσα στο κοινό - καταναλωτές, βιοµηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόµενους 
- και τους οργανισµούς. Με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων, οι οργανισµοί αξιοποιούν τη 
“συλλογική νοηµοσύνη” για να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήµατα, να διαχειριστούν 
κρίσεις, να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες και ευρύτερα για να αναπροσδιορίσουν τη 
λειτουργική και στρατηγική τους τοποθέτηση. Πρόσθετα, η Crowdpolicy δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών, δίνοντας έµφαση σε θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας, χρηµατοδότησης και 
παρακολούθησης έργων, καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρµογών. Στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει να 
επιδείξει ένα σηµαντικό χαρτοφυλάκιο έργων και πελατών από τον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. 	  



	  
	  
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε:	  
• Βίκυ Φωτεινού,  Crowdpolicy ΙΚΕ, +30 212 213 4475, marketing@crowdpolicy.com 	  
	  
http://www.thesmetro.gr	  
	  

	  
	  
	  


