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ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
Ακινα,   09/ 02/2022 
Αρ. πρωτ.: 764 

 
Προσ: Βλ. Πίνακα Αποδεκτϊν 

                                                                          
 

ΘΕΜΑ: Διοργάνωςθ δράςθσ καινοτομίασ με τίτλο «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon-
Μαρακώνιοσ Καινοτομίασ»  

Το Ινςτιτοφτο Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν (ΙΤΕΚ) του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, 

διερευνά τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτον δθμόςιο τομζα 

και ειςάγει καινοτόμεσ μεκόδουσ, διαδικαςίεσ και προςεγγίςεισ ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ.  

Στο πλαίςιο ανάδειξθσ και ςτιριξθσ νζων δθμόςιων πολιτικϊν, ςε ςυνεργαςία με το 

Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, διοργανϊνει τον Μαρακϊνιο 

Καινοτομίασ με τίτλο: 

«ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon - Μαρακώνιοσ Καινοτομίασ» 

(Κωδικός: 80256Δ22 ) 

 

Ο Μαρακϊνιοσ Καινοτομίασ «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon» είναι μία τεχνολογικι 
δράςθ ανοιχτισ καινοτομίασ που αποςκοπεί ςτθν ενεργοποίθςθ του 
οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ, φορζων και επιχειριςεων, κακϊσ και ςτελεχϊν τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Στόχοσ του «ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 
Hackathon» είναι θ δθμιουργία πρωτότυπων εφαρμογϊν, ικανϊν να προωκιςουν 
τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό και τθν αξιοποίθςθ ζξυπνων λφςεων που κα 
επιταχφνουν τθν αποτελεςματικότθτα των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 
Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και του ΕΚΔΔΑ. 

Οι εργαςίεσ του Μαρακώνιου Καινοτομίασ κα πραγματοποιθκοφν υβριδικά, με 
φυςικι παρουςία των διαγωνιηόμενων ςτο ΕΚΔΔΑ και διαδικτυακά,  

το άββατο 19/2 και τθν Κυριακι 20/2/2022  
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Με τθν παραπάνω δράςθ επιδιϊκεται να ςυγκροτθκεί ζνα πεδίο διαβοφλευςθσ, με 

ςκοπό τθ διαμόρφωςθ κοινϊν ςχεδίων δράςθσ, για τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων 

εφαρμογϊν που κα ενιςχφουν τθν αμφίδρομθ επικοινωνία των πολιτϊν με τθ 

δθμόςια διοίκθςθ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ 

λειτουργικισ ικανότθτασ του δθμοςίου. Η δράςθ κα διεξαχκεί με τθ μορφι 

Μαρακωνίου Καινοτομίασ (Ηackathon), με ολιςτικι προςζγγιςθ και δφο βαςικοφσ 

άξονεσ ςτόχευςθσ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτον πρϊτο άξονα, κα αναπτυχκοφν προτάςεισ και 

κα επιςθμανκοφν ςυγκεκριμζνα πεδία εφαρμογισ ψθφιακισ μεταρρφκμιςθσ ςτουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ιδιαίτερα ςε τομείσ υψθλισ προτεραιότθτασ, 

ςφμφωνα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν, αλλά και ςε τομείσ που 

οι ςυνκικεσ επιτρζπουν μια επιτυχθμζνθ μετάβαςθ.  

Ο δεφτεροσ άξονασ ςτόχευςθσ του Ηackathon ενςωματϊνει τθ ςτρατθγικι επιλογι 

για τον εκςυγχρονιςμό και τθ δραςτικι αναμόρφωςθ του Εκνικοφ Κζντρου 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ςε ζναν τεχνολογικά και επιςτθμονικά 

προθγμζνο Δθμόςιο Οργανιςμό, ικανό να αποτελζςει ζναν Κόμβο 

Μεταςχθματιςμοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ χϊρασ μασ. Με αυτι τθν πιλοτικι 

δράςθ, ςτόχοσ είναι να αναδειχκοφν δυνατότθτεσ, προςδοκίεσ και ανάγκεσ του 

ςυνόλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτο πεδίο τθσ ψθφιακισ μετάβαςθσ και τθσ 

υιοκζτθςθσ καινοτόμων πρακτικϊν.  

Ο μαρακϊνιοσ καινοτομίασ αποτελεί το κυρίωσ μζροσ των εργαςιϊν τθσ 

διαδικαςίασ του Hackathon (ςε ςυνζχεια τθσ διοργάνωςθσ του Open Day Hackathon 

που πραγματοποιικθκε ςτισ 21/12/21) και περιλαμβάνει παραγωγι-coding κοινϊν 

ςχεδίων δράςθσ και τθν ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων εφαρμογϊν.  

Ο Μαρακϊνιοσ Καινοτομίασ διαρκρϊνεται ωσ εξισ:  

άββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 

10:00 - 10:30 Προςζλευςθ - e-Check in 

10:30 - 11:30 Ζναρξθ, καλωςόριςμα και χαιρετιςμοί, kick off ςυνάντθςθ 

11:30 ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon coding begins! 

16:00 - 17:00 1ο γενικό mentoring session ομάδων, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που ζχουν 
καταγραφεί. 

17:00 – 21:00 Συνζχιςθ εργαςιϊν Hackathon 
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Κυριακι, 20 Φεβρουαρίου 2022 

09:00 - 10:00 Προςζλευςθ  

10:00 - 12:00 Coding 
Mentoring sessions ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

12:00 – 16:30 Συνζχιςθ εργαςιϊν Hackathon 

16:30 - 18:30 Παρουςιάςεισ των εφαρμογών από τισ διαγωνιηόμενεσ ομάδεσ ςτθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ 

18:30 - 19:30 Συνεδρίαςθ επιτροπισ αξιολόγθςθσ 

20:00 - 21:00 Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων και βραβεφςεισ 

 
Ομάδα – τόχοσ: Η ςυμμετοχι ςτον Μαρακϊνιο Hackathon είναι ανοικτι για όλουσ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ και κυρίωσ για προγραμματιςτζσ, αναλυτζσ και ςχεδιαςτζσ 

οργανωτικϊν διαδικαςιϊν, ςυμβοφλουσ δθμόςιων πολιτικϊν, υψθλόβακμα ςτελζχθ 

με ρόλο ςτθ λιψθ αποφάςεων, κακϊσ και για εκπροςϊπουσ των ΟΤΑ με ςυναφι 

κακικοντα. Επιπλζον, θ δράςθ απευκφνεται ςε εκπροςϊπουσ τθσ κεντρικισ 

κυβζρνθςθσ που ςχεδιάηουν και ςυντονίηουν τισ γενικζσ κατευκφνςεισ δθμόςιων 

πολιτικϊν, κακϊσ και ςε ςτελζχθ που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςε ςτελζχθ επικοινωνίασ 

και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν, ςε εκπροςϊπουσ φορζων, κακϊσ και ςε χριςτεσ των 

υπθρεςιϊν. 

Στισ εργαςίεσ του Μαρακϊνιου καινοτομίασ  μπορεί να ςυμμετζχουν με δφο 
τρόπουσ:  
 
A) Παρακολοφκθςθ (διαδικτυακά) τθσ Εναρξθσ του Μαρακωνίου ςτισ 19/2 και τθσ 

διαδικαςίασ παρουςίαςθσ και βράβευςθσ των προτάςεων που κα διαμορφωκοφν 

ςτισ 20/2. 

Τα ςτελζχθ που επικυμοφν να παρακολουκθςουν τισ ανωτζρω εργαςίεσ κα πρζπει: 
 

1. Να  εγγραφοφν προθγουμζνωσ ςτθν υπθρεςία θλεκτρονικισ υποβολισ 

αιτιςεων του ΕΚΔΔΑ, (εφόςον δεν είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι/εσ) ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp  

2. Να επιλζξουν από τον Θεματικό Κφκλο «Δθμόςια Διοίκθςθ και 

Διακυβζρνθςθ» τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα «Μαρακϊνιοσ 

Καινοτομίασ ΕΚΔΔΑ-HACKATHON». 

Προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ 18θ Φεβρουαρίου.  

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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B) υμμετοχι ςτισ εργαςίεσ του ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ (coding) κοινών ςχεδίων 

δράςθσ και  ολοκλθρωμζνων εφαρμογών. 

Τα ςτελζχθ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν  ςτθν ανάπτυξθ προτάςεων και ςτο 

ςφνολο των εργαςίων του Μαρακωνίου- Hackathon  κα πρζπει: 

Να  εγγραφοφν προθγουμζνωσ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο, 

https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/apply/ 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τουσ ςτόχουσ και τθ 

διαδικαςία του HACKATHON, κακϊσ και για το αναλυτικό πρόγραμμα, 

μποροφν να επιςκεφτοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ δράςθσ: 

 https://crowdHACKATHON.com/ekdda-HACKATHON . 

 Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θμερίδα οι ενδιαφερόμενοι/εσ 

μποροφν να απευκφνονται ςτον Επιςτθμονικά Υπεφκυνο: 

κ. Αλζξανδρο Κουρτζςθ (τθλ. 213 1306 272, e-mail: akourtesis@ekdd.gr) και 

και ςτουσ Οργανωτικά Υπεφκυνουσ τθσ θμερίδασ:  

 κα Μαρία Καρπακιωτάκθ (τθλ. 2131306391, e-mail: mkarpath@ekdd.gr)  

και κ. Γεώργιο Μακαντάςθ, (τθλ. 2131306250, e-mail: 

gmakantasis@ekdd.gr) 

 
Σε περίπτωςθ επιλογισ, θ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν ςασ, εφόςον εγκρίνεται από τθν 
υπθρεςία, είναι υποχρεωτικι (ΠΔ 57/2007, Αρ. 59) και ςυνεπάγεται τθν 
αποδζςμευςι τουσ από τα υπθρεςιακά τουσ κακικοντα.  
 
Η δράςθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
 

 
Η Πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ 

 
 

 Παραςκευι Δραμαλιώτθ 
 

 

  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Πποϊζηάμενορ ηος Τμήμαηορ Γπαμμαηείαρ και Γπαθείος 

Εξςπηπέηηζηρ Πολιηών Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Εςπιπίδηρ Καηζούληρ 

https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon/apply/
https://crowdhackathon.com/ekdda-hackathon
mailto:akourtesis@ekdd.gr
mailto:mkarpath@ekdd.gr
mailto:gmakantasis@ekdd.gr
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Εςωτερικι Διανομι: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου ΕΚΔΔΑ  
2. Γραφείο Αντιπροζδρου ΕΚΔΔΑ 
3. Γραφείο Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν & Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 
4. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΙΝΕΠ  
5. Γραφείο Διεφκυνςθσ ΕΣΔΔΑ 
6. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ινςτιτοφτου Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και Καινοτομιϊν 
7. Γραφείο Διεφκυνςθσ Αποδοτικότθτασ, Πιςτοποίθςθσ και Νζων 

Τεχνολογιϊν 
8. Γραφείο Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
9. Γραφείο Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
10. Αυτοτελζσ Τμιμα Επικοινωνίασ, Διεκνϊν και Δθμοςίων Σχζςεων  
11. Αυτοτελζσ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ & Συλλογικϊν Οργάνων 
12. Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝΕΠ 
13. Τμιμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝΕΠ  
14. Τμιμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ ΙΤΕΚ 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ 

2. Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ Υπουργείων, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ /Προςωπικοφ 

3. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ 

4. Όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ 

5. Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ, Δ/νςθ Διοικθτικοφ 

6. Προεδρία τθσ Κυβζρνθςθσ, Μονάδα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ τθσ 

Προεδρίασ 

7. Όλοι οι ΟΤΑ αϋβακμοφ, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ /Προςωπικοφ  

8. Όλοι οι ΟΤΑ βϋβακμοφ, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ /Προςωπικοφ  

9. Όλα τα ΝΠΔΔ, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ /Προςωπικοφ  
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