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Θέμα:   Υπενθύμιση υποβολής καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου 

τομέα και εγγραφής δημοσίων οργανώσεων στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα. 

Σχετ.: Η υπ’αριθμ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.5/1/3-2-2020 εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών 

«Ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της καινοτομίας στην δημόσια 

διοίκηση – Ανάπτυξη πλατφόρμας www.innovation.gov.gr – Παρατηρητήριο 

Καινοτομίας». 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, η υπηρεσία μας, στις αρχές του 2020 σχεδίασε και ανέπτυξε την 

πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό να αποτελέσει 

το κεντρικό σημείο επαφής με διεθνείς οργανισμούς και μονάδες καινοτομίας σε άλλες 

εθνικές δημόσιες διοικήσεις καθώς και μεταξύ των δημοσίων οργανώσεων της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης για την συγκέντρωση, προβολή και διαμοίραση καινοτομιών. 

Σημειώνεται, ότι η πλατφόρμα, αποτελεί το βασικό μηχανισμό συγκέντρωσης και 

αξιοποίησης δεδομένων για την καινοτομία σε εθνικό επίπεδο, τα οποία αξιοποιεί το 

Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προγραμματίσει δράσεις και να σχεδιάσει έργα για 
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την καινοτομία στον δημόσιο τομέα.  

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, έχει δημιουργήσει, τον 

Χάρτη της Καινοτομίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για σκοπούς πληροφόρησης και την 

εξαγωγή σημαντικών δεδομένων για την υφιστάμενη κατάσταση της καινοτομίας σε εθνικό 

επίπεδο, την λήψη αποφάσεων και την παρουσίαση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα 

της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς.  

Σημειώνεται ότι, η πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα, βασίζεται και προωθεί τις 

αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  Συγκεκριμένα, στοχεύει στην διάδοση της καινοτομίας και την 

δημιουργία κουλτούρας ανοικτής συμμετοχής, συνεργασίας και μάθησης μεταξύ των 

δημοσίων οργανώσεων. 

Στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα, υποστηρίζονται οι εξής βασικές λειτουργίες: 

 Παρατηρητήριο Καινοτομίας: Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας, έχει δημιουργηθεί 

το Αποθετήριο Καινοτομίας, στο οποίο αναρτώνται  οι καινοτομίες των δημοσίων 

οργανώσεων. Επίσης, στην ενότητα αυτή, δημοσιεύονται σχετικές εκθέσεις και 

έρευνες για την καινοτομία, ενώ οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για την 

καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση, από τον Χάρτη Καινοτομίας. Ο στόχος 

του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας είναι η διάδοση της μάθησης για την καινοτομία 

και η διαμοίραση καλών πρακτικών μεταξύ των δημοσίων οργανώσεων της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι καινοτομίες, οι οποίες αναρτώνται στο 

Παρατηρητήριο Καινοτομίας, υποστηρίζονται από την υπηρεσία μας προκειμένου 

να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις και βραβεία καινοτομίας.  

 Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα: Η πλατφόρμα καινοτομίας, προωθεί την 

επικοινωνία και την δικτύωση στελεχών του δημοσίου τομέα με σκοπό την ενίσχυση 

της μεταξύ τους συνεργασίας και την συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις. Τα μέλη 

του δικτύου καινοτομίας δημοσίου τομέα, αποτελούν τα σημεία επαφής της 

υπηρεσίας μας με τις δημόσιες οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμμετέχουν σε 

εργαστήρια καινοτομίας δημοσίου τομέα και εκδηλώσεις για την καινοτομία. 

Επίσης, τα μέλη του δικτύου καινοτομίας, προωθούν, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, στην υπηρεσία τους ζητήματα που αφορούν 

την υλοποίηση της καινοτομίας.  

 Πολιτική καινοτομίας: Η πλατφόρμα, αποτελεί μια σημαντική πηγή γνώσης για την 

διοίκηση και την διαδικασία της καινοτομίας για τις δημόσιες οργανώσεις. Στο 



πλαίσιο αυτό, έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες και μεθοδολογίες για την 

καινοτομία, ενώ σχεδιάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα, η λειτουργία 

ηλεκτρονικού οδηγού, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δημόσιες οργανώσεις στην 

ανάπτυξη ικανότητας καινοτομίας.  

Έως σήμερα, στην πλατφόρμα καινοτομίας έχουν αναρτηθεί 60 καινοτομίες από τις 140 

δημόσιες οργανώσεις που αποτελούν μέλη του εθνικού δικτύου καινοτομίας δημοσίου 

τομέα. Μέσα στο 2021, 140 στελέχη του δικτύου καινοτομίας συμμετείχαν σε εργαστήρια 

καινοτομίας και 48 στελέχη συνεργάστηκαν στην δημιουργία του Μοντέλου Ανάπτυξης 

Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.   

Ενόψει, σχεδιασμού από την υπηρεσία μας, δράσεων για την καινοτομία για το 2022, 

υπενθυμίζεται στους φορείς να προβούν στις ενέργειες, οι οποίες προβλέπονται από το 

ανωτέρω σχετικό.  Συγκεκριμένα: 

α) Οι δημόσιες οργανώσεις, προσκαλούνται να αναδείξουν και να προβάλλουν τις 

καινοτομίες τους, υποβάλλοντας τις ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου 

τομέα, στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/submission-innovation/, ακολουθώντας τις 

σχετικές οδηγίες. Ειδικότερα, οι δημόσιες οργανώσεις, του παραρτήματος β, οι οποίες 

συμμετέχουν στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα, παρακαλούνται μέσω των 

εκπροσώπων τους να ολοκληρώσουν την υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα. 

Σημειώνεται, ότι η ανάρτηση των καινοτομιών αποτελεί μια ευκαιρία για την αναγνώριση 

των δημοσίων οργανώσεων και την προβολή τους σε εκδηλώσεις για την καινοτομία,  

β) Οι δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο στο δίκτυο καινοτομίας 

δημοσίου τομέα, μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, στην φόρμα 

και με βάση τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο 

https://innovation.gov.gr/innovation-community/, προκειμένου να συμμετέχουν σε κοινές 

δράσεις του δικτύου καινοτομίας οι οποίες σχεδιάζονται για το 2022.  

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφόρηση. 

 

 

Η Γενική Γραμματέας 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 

 

 

Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 
Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γραφείο Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης 

4. Γ.Γ. Εσωτερικών & Οργάνωσης  

5. Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

6. Γ.Γ. Ιθαγένειας 

7. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Εσωτερικών 

8. Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Οργανώσεων 

9. Τμ. Υποστήριξης Χρηστών & Πληροφοριακών Συστημάτων  

d.polyxronopoulou@ypes.gr με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

www.ypes.gr  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Όλα τα Υπουργεία 

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων 

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες 

4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (γραφεία Συντονιστών)-με την παράκληση να 

κοινοποιήσουν την παρούσα και στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της χωρικής τους 

αρμοδιότητας 

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές 

6. Όλες τις Περιφέρειες (Γραφεία Περιφερειαρχών) 

7. Όλους τους Δήμους (Γραφεία Δημάρχων) 

8. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες (με την παράκληση να το διαβιβάσουν στα 

νοσοκομεία της Περιφέρειάς τους) 

9. Ελληνική Αστυνομία (epit.grafchief@hellenicpolice.gr) 
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10. Πυροσβεστικό Σώμα  

11. Ο.Α.Ε.Δ. 

12. Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων  

13. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Γραφείο Προέδρου) 

14. Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

15. Η.Δ.Ι.Κ.Α 

16. Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 

17. Πράσινο Ταμείο (info@prasinotameio.gr) 

18. Εθνική Σχολή Δικαστών 

19. Ελληνικό Κτηματολόγιο 

20. Μέλη Δικτύου Καινοτομίας 
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Υγειονομικές Περιφέρειες 

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής 

dir.prog@1ypatt.gr  ; dioikisi@1ypatt.gr     

 

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου  

dpayka@2dype.gr  ; proedros@2dype.gr         

 

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

d1@3ype.gr  ; gendirector@3ype.gr       

 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης 

amakrialea@4ype.gr  ; director@4ype.gr         

 

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

info@dypethessaly.gr  ;  info@dypethessaly.gr         

 

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου &  Δυτικής Ελλάδας 

6ype@dypede.gr  ; 6ype@dypede.gr  

 

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 

dprogram@hc-crete.gr  ; emavrommati@hc-crete.gr 
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