
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 21 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ CROWDPOLICY  
 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της διαµόρφωσης του φακέλου για την υποψηφιότητα της πόλης 

µας ως Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα, το ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21 χρησιµοποιεί  τεχνολογίες 

διαβούλευσης και συµµετοχής των πολιτών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία 

καινοτοµίας  Crowdpolicy.  

Η δράση KALAMATA 21 υιοθετεί τακτικές και µεθοδολογίες συµµετοχής των πολιτών και θα 

επιδιώξει και δράσεις ανοικτής καινοτοµίας. Η πλατφόρµα διαβούλευσης είναι το πρώτο βήµα 

σε αυτή την κατεύθυνση. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα διαβούλευσης που κατασκευάστηκε στην 

διεύθυνση http://postit4.citylabs.gr/kalamata21/  έχει δυνατότητες συλλογής σύντοµων ιδεών µε 

την λογική  “gamification” καθώς και υποβολής δοµηµένων και ολοκληρωµένων προτάσεων 

µέσω σχετικής φόρµας.  

 

 
Απεικόνιση του http://postit4.citylabs.gr/kalamata21/ 

 



Ο Γιώργος Καραµανώλης µε καταγωγή από την Καλαµάτα είναι συνιδρυτής της εταιρίας 

Crowdpolicy. Η εταιρεία Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) ιδρύθηκε το 2012 και βασίζεται 

στη φιλοσοφία ότι κάθε οργανισµός, δηµόσιος ή ιδιωτικός, χρήζει βελτιώσεων και 

επαναπροσδιορισµού σε διάφορους τοµείς, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό στην παρούσα 

δυσµενή οικονοµική συγκυρία. 

Η Crowdpolicy στοχεύει στο να γεφυρώσει το κενό ανάµεσα στο κοινό - εννοώντας µε την 

έννοια αυτή καταναλωτές, βιοµηχανικούς πελάτες, πολίτες, εργαζόµενους - και τους 

οργανισµούς, οι οποίοι αναπτύσσοντας έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ τους 

µπορούν να αξιολογήσουν την απόδοσή τους, να εντοπίσουν προβλήµατα, να διαχειριστούν 

κρίσεις και να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Με αυτό το µοντέλο, η εταιρία Crowdpolicy αναπτύσσει εφαρµογές για τον δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα, όπως αυτές της ηλεκτρονικής συµµετοχής και διακυβέρνησης για Δήµους και φορείς του 

Δηµοσίου Τοµέα, σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής, καθώς και µοντέλα ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας, όπως δοµές καινοτοµίας (innovation hubs). Παράλληλα υποστηρίζει 

εταιρίες για την άντληση χρηµατοδοτήσεων µέσα από δράσεις ψηφιακής καινοτοµίας. H εταιρία 

έχει πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και πρόσφατα ανακοίνωσε τη διάθεση 

επιλεγµένων ελεύθερων εκδόσεων πλατφορµών ηλεκτρονικής συµµετοχής και 

δικτύωσης για τοπικές κοινωνίες. Η ενηµέρωση γίνεται µέσα από το δικτυακό τόπο 

citylabs.gr  
 


