
Ενημέρωση για το Crowdhackathon #smartcity - 
Βραβεία και διαδικασία! 
 
Aγαπητοί φίλοι,  
  
Σας στέλνω ενημέρωση για το Crowdhackathon #smartcity το οποίο 
διοργανώνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την 
Crowdpolicy.  
Το σύνολο της διαδικασίας καθώς και τα βραβεία αναφέρονται στον 
σύνδεσμο http://crowdhackathon.com/smartcity/  
  
Πιστεύουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να συμμετέχετε ενεργά με τους εξής 
τρόπους : 

• Να προώθησετε το μήνυμα στα μέλη σας, φοιτητές, μεταπτυχιακούς κλπ ώστε να 
συμμετέχουν  

• Nα προωθήσετε στο δικτυακό σας τόπο και στα social media τη δράση Crowdhackathon 
#smartcity http://crowdhackathon.com/smartcity/   

• Να είστε υποστηρικτές της διοργάνωσης. Μπορείτε να μας στείλετε το λογότυπό σας 
στο Crowdhackathon+smartcity@crowdpolicy.com,  καθώς και τα στοιχεία 
επικοινωνίας  προτεινόμενου συνεργάτη σας που μπορεί να εκπροσωπήσει την 
Μονάδα / Δομή / Κόμβο Καινοτομίας και να συμμετέχει ως μέντορας  των ομάδων που 
θα συμμετέχουν  

Πιο κάτω υπάρχει αναλυτική πληροφορία Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί 
το σχέδιο προγράμματος του hackathon καθώς και των side events.  
  
Είμαι στη διάθεσή σας,  
  
Με εκτίμηση,  
  
Γ.Καραμανώλης 
  
  
  
=== 
  

H KEΔΕ στο πλαίσιο της αποστολής της για την συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των 
Δήμων  προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας καθώς και την ανάδειξη και 
υποστήριξη  του πρωταγωνιστικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίλυση 
προβλημάτων και την αντιμετώπιση προκλήσεων σε τοπικό - περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο διοργανώνει τον πρώτο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών με θέμα την 
τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία στο ευρύτερο πεδίο των έξυπνων 
πόλεων (smartcities) . Η δράση θα διοργανωθεί στις 12 έως 14 Μαϊου στην Αθήνα με 
την οργανωτική και τεχνολογική υποστήριξη της ελληνικήςεταιρίας καινοτομίας 
Crowdpolicy.    

To CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity είναι ένας Τριήμερος 
Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και Υπηρεσιών στον οποίο θα 
αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των 
νέων τεχνολογιών.  Στο CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά στελέχη των δήμων, νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, 
αναλυτές, φοιτητές και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται 
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με την αυτοδιοίκηση και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε 
ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή στο διαδίκτυο ή/και σε κινητά τηλέφωνα με τις 
τεχνολογίες που γνωρίζει :  

 Μέσα από τη δράση CITY CHALLENGE – crowdhackathon #smartcity, κινητοποιείται 
το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική 
επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία με τελικό αποτέλεσμα την ενεργό 
συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της Χώρας μας. Παράλληλα, η κοινωνική διάσταση 
των ιδεών και η γενικότερη φιλοσοφία των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (open data) 
είναι βασικό συστατικό και συμβάλει ενεργά στην κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία 
αποτελεί αναγκαίο ζητούμενο στις μέρες μας.  Η δράση είναι μέρος της προσπάθειας της 
ΚΕΔΕ για να μείνουν οι νέοι επιστήμονες και επιχειρηματίες μας στην Χώρα μας. 
Να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο “brain drain”.   

Συνοπτικά οι στόχοι της δράσης ΚΕΔΕ CITY CHALLENGE – crowdhackathon 
#smartcity : 

• Δημιουργία καινοτομίας, στήριξη της νεανικής και καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας. 

• Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν 
διαγωνιζόμενοι από όλους τους Δήμους, από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί 
στη συνέχεια να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

• Ανάδειξη και Δημιουργία  έξυπνων και καινοτόμων λύσεων στα προβλήματα που 
απασχολούν δημότες και δήμους. 

• Ανάπτυξη και παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών χρήσιμες στους Δήμους κατά 
τη διάρκεια του τριημέρου  και  και βράβευση των ομάδων με τις 
καλύτερες εφαρμογές και ιδέες 

• Ανοικτή διάθεση αποτελεσμάτων των εφαρμογών 

Θεματικές ενότητες Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών : 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων – ηλεκτρονική διακυβέρνηση – ανοικτά 
δεδομένα 

• Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
• Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση πόρων 
• Ανάπτυξη Τουρισμού 
• Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 
• Ανάπτυξη εφαρμογών για την τοπική οικονομία και αειφόρος ανάπτυξη 
• Internet of Things, Mobile & Smart Grids, Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική, 

Διαχείριση Ενέργειας – Φωτισμός, Έξυπνα κτίρια – Κτίρια χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης, Δίκτυα μεταφορών – Οδικά δίκτυα – Διαχείριση 
κυκλοφορίας, Μεταφορές (ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση, υβριδικά οχήματα) & 
ΜΜΜ, Διαχείριση νερού & αποβλήτων, Υγεία και Τηλεϊατρική 

• Ηλεκτρονικές πληρωμές, Crowdfunding 
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Eνδεικτικές Εφαρμογές : 

• Ενέργεια : Παραγωγή, διαχείριση, μεταφορά, κατανάλωση και εξοικονόμηση 
ενέργειας. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές. Εφαρμογές 
«έξυπνου» φωτισμού, κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, έξυπνα 
δίκτυα ενέργειας. 

• Περιβάλλον :  Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση χρήσεων 
γης, διαχείριση αστικών και αγροτικών περιοχών. 



• Υγεία :  Εφαρμογές πρωτοβάθμιας υγείας, τηλεϊατρική, εφαρμογές πρώτων 
βοηθειών, εφαρμογές για την υγεία των πολιτών. 

• Μεταφορές : Διαχείριση δημόσιων μεταφορικών μέσων, διαχείριση κυκλοφορίας, 
υβριδικά οχήματα, ηλεκτροκίνηση, αεριοκίνηση. Εφαρμογές για πολίτες 

• Υποδομές και Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
: Δίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things), έξυπνα δίκτυα, ασύρματη 
πρόσβαση, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις. 

• Τουρισμός,  Πολιτισμός και Εκπαίδευση : Ανάπτυξη εφαρμογών προβολής 
και διαχείρισης του τουριστικού και πολιτισμικού «προϊόντος», εκπαιδευτικές 
εφαρμογές, έξυπνα παιχνίδια. : Διαχείριση υδάτινων πόρων και 
αποβλήτων : Εφαρμογές ορθής διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, 
διαχείριση υδάτων, εφαρμογές ορθολογικοποίησης της κατανάλωσης. 

• Συμμετοχή πολιτών στη διακυβέρνηση : Προώθηση της διαφάνειας και 
λογοδοσίας, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, ανοικτά δεδομένα, διαχείριση 
ζητημάτων πολιτών και επιχειρήσεων. 

• Ανάπτυξη και απασχόληση : Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, διαχείριση 
καινοτομίας, εύρεση εργασίας, ηλεκτρονικές πληρωμές, συμμετοχική 
χρηματοδότηση (crowdfunding), υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. 

• Ασφάλεια : Διαχείριση ζητημάτων ασφάλειας, ενεργοποίηση πολιτών  

Η διαδικασία θα είναι συμμετοχική με την ενεργή συμμετοχή των Δήμων και των 
Στελεχών τους, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε 
ενδιαφερόμενου. Οι πολίτες έχουν ενεργό ρόλο καθώς αναδεικνύουν τα προβλήματα και 
οι ίδιοι συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι για να προτείνουν λύσεις. Οι θεματικές θα 
εμπλουτίζονται με τη συμμετοχή όλων μέσω της ειδικής πλατφόρμας Διαβούλευσης 
(CrowdInnovation) που θα λειτουργήσει υποστηρικτικά.   

Ειδικά για τους Δήμους θα υποστηριχθεί για πρώτη φορά διαδικασία ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης για την υποβολή αναγκών, ιδεών και προτάσεων που αφορούν τις 
ηλεκτρονικές υποδομές τους και τη βελτίωση της λειτουργίας καθώς και την τοπική 
ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές. 

Bραβεία :  

Τα βραβεία του Crowdhackathon #smartcity έχουν ως εξής : 

• 1η ομάδα : 6000 ευρώ 
• 2η ομάδα : 4000 ευρώ 
• 3η ομάδα : 2000 ευρώ 
• Τρεις δωροεπιταγές των 1000 ευρώ για τις επόμενες τρεις ομάδες 
• Πρόσθετα βραβεία καθώς και δυνατότητες για όλους τους συμμετέχοντες θα 

ανακοινωθούν στην πορεία, στο crowdhackathon.com/smartcity . 

Το πιο σημαντικό είναι ότι για  τις εφαρμογές και τις ομάδες, άσχετα αν βραβευθούν ή όχι 
θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και περαιτέρω εξέλιξης τους. Στη διαδικασία θα 
συμμετέχουν υψηλού επιπέδου στελέχη της αγοράς και της οικονομίας και των δήμων ως 
μέντορες που θα υποστηρίξουν τις ομάδες. 

Χρονοδιάγραμμα : 

• 1 Φεβρουαρίου – 30 Απριλίου : Ανοιχτή διαβούλευση για να υποβολή ιδεών, 
προτάσεων, σχολιασμό και ψηφοφορία για τις ανάγκες των πολιτών σε τοπικό 
επίπεδο και των Δήμων. Οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν για την τελική επιλογή 
των ζητούμενων και των προδιαγραφών του διαγωνισμού. Έτσι, τα 
αποτελέσματα του city challenge crowdhackathon θα έρθουν να δώσουν 
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λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τους 
Δήμους. Η διαβούλευση γίνεται online συνεχώς 24/7 μέσω της 
πλατφόρμας http://hello.crowdapps.net/city-challenge/ και καλούνται όλοι οι 
πολίτες και τα στελέχη των Δήμων να υποβάλουν τις προτάσεις τους και να 
σχολιάσουν τις ιδέες που έχουν δημοσιευθεί αναδεικνύοντας έτσι προβλήματα 
και λύσεις. Παράλληλα, θα διοργανωθούν διαβουλεύσεις τους Δήμους σε 
τοπικό επίπεδο. 

• Σάββατο 29 Απριλίου : Συζήτηση με τους υπεύθυνους καινοτομίας των Δήμων 
για τις ανάγκες των Δήμων και οριστικοποίηση των τελικών ζητούμενων και 
προδιαγραφών του διαγωνισμού. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι επιτροπές 
υποστήριξης του city challange crowdhackathon, όπως μέντορες και επιτροπή 
αξιολόγησης. 

• 1 Μαΐου :  Οριστική δημοσίευση των ζητούμενων και των προδιαγραφών για την 
προετοιμασία των συμμετεχόντων. 

• 12 – 14 Μαΐου : Διεξαγωγή του city challenge crowdhackathon.  

Εφαρμογές από την Κοινωνία – Για την Κοινωνία 

Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες βραβεύονται, θα είναι ελεύθερα 
διαθέσιμες και θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ. H ΚΕΔΕ συμβάλλει ενεργά 
στη δημιουργία καινοτομίας, στην ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας και θα δημιουργεί άμεσες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των 
Δήμων καθώς και στην εσωτερική τους λειτουργία με βάση τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

H δράση αποτελεί μέρος της στρατηγικής και της πολιτικής της ΚΕΔΕ για την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των 
Δήμων και την ανάπτυξη με συμμετοχικές δομές και ανοικτές διαδικασίες.  

Σχετικά links :  

• Ενημέρωση http://crowdhackathon.com/smartcity/#home 
• Εγγραφή  https://www.eventora.com/el/Events/crowdhackathon-smartcity 
• Νέα και εξελίξεις στο 

Facebook https://www.facebook.com/events/143826782796324/  
• Συμμετοχή στη διαβούλευση http://hello.crowdapps.net/city-challenge/  (Open 

innovation platform) 
• Πλαισίο και  συμμετοχής : http://crowdhackathon.com/smartcity/plesio-

simmetochis/  
  
  
-- 

 

Georgios Karamanolis 
Co-Founder & CTO/CIO 
george@crowdpolicy.com | +302122134475 | +306937038101 
Crowdpolicy | www.crowdpolicy.com 
Protogenous 5, 10554 Athens Greece (https://goo.gl/18wx4o) 
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