
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 46283 ΕΞ 2021 
Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψη-

φιακής διακυβέρνησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 10 και παρ.  5 του άρθρου 107 του 

ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),

ii. του άρθρου 59 ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρ-
νηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα» (Α’ 134), 

iii. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

iv. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),

v. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

vi. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 187/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση καθηκόντων σε 
θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 524).

4. Την υπ’ αρ. 2305/28.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Τροποποίηση της Πράξης ’’Εθνικό 
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)’’ με 
Κωδικό ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: 
ΨΝ9Η46ΜΠΥΓ-ΡΗΥ).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία και τους όρους του ετήσιου διαγωνι-
σμού για την απονομή των βραβείων ψηφιακής διακυ-
βέρνησης, το χρόνο διεξαγωγής τους, τον ορισμό και 
τη λειτουργία των σχετικών επιτροπών και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια, ως εξής:

Άρθρο 1
Ετήσιος Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Ο Διαγωνισμός Ψηφιακής Διακυβέρνησης διενερ-
γείται σε ετήσια βάση προκειμένου να απονεμηθούν 
τα ομώνυμα βραβεία σε φορείς του δημόσιου τομέα ή 
δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν 
σχεδιάσει ή εφαρμόσει, συλλογικά ή μεμονωμένα, την 
ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοπόρων εφαρμογών 
που βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφια-
κού Μετασχηματισμού και έχουν ως στόχο τον (α) τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη 
βελτίωση του διοικητικού περιβάλλοντος προς φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα και (β) να υπάρξει ευαισθητοποίηση, 
ενημέρωση και διάχυση στο ευρύτερο κοινό και στους 
δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς σχετικά με την 
πολιτική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από 
την παρουσίαση σημαντικών ζητημάτων που άπτονται 
της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Ο ετήσιος δια-
γωνισμός δύναται να είναι θεματικός, αφιερωμένος σε 
έναν τομέα πολιτικής ή μια κατηγορία δράσεων ή έναν 
φορέα με την προσθήκη ειδικών διακρίσεων και θεματι-
κών εκδηλώσεων στις κατηγορίες βραβείων του άρθρου 
2 της παρούσας.

2. Η ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού λαμβά-
νει χώρα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους από το 
έτος αναφοράς, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου έως την 
31η Μαρτίου. Για την ανάδειξη των νικητών του προ-
ηγούμενου εδαφίου, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 
οι διαδικασίες για την αξιολόγησή των προτάσεων που 
έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ. 5 
της παρούσας. Ειδικά, για την πρώτη χρονιά η ανάδει-
ξη των βραβευμένων προτάσεων του διαγωνισμού, θα 
διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και θα αφορά σε 
ιδέες και προτάσεις ετών 2020 και 2021.

3. Η εκδήλωση προς τιμήν των νικητών του Διαγωνι-
σμού, στην οποία θα συμμετέχουν οι ήδη βραβευθέντες 
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υποψήφιοι, δύναται να διεξάγεται και σε μεταγενέστερο 
χρονικό σημείο.

4. Αρμόδια υπηρεσία διοργάνωσης (Διοργανωτής) ορί-
ζεται δια της παρούσης η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατη-
γικής της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης η οποία συνεπικουρείται για το σκο-
πό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλε-
κτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο αναλαμβάνει 
την ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του 
Πληροφοριακού Συστήματος για την υποβολή και την 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφιοτήτων και πα-
ρέχει οποιαδήποτε άλλη οργανωτική υποστήριξη του 
ζητηθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, δύναται να συγκροτηθεί Οργανωτική 
Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή των εποπτευόμενων 
φορέων αυτού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των εργασιών διοργάνωσης του Διαγωνισμού.

Άρθρο 2
Κατηγορίες Βραβείων

1. Τα βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης επιμερίζο-
νται σε θεματικές κατηγορίες οι οποίες δύνανται να αντι-
κατοπτρίζουν τομείς πολιτικής, θεματικές κατηγορίες, 
δημόσιες πολιτικές και εν γένει ένα σύνολο συναφών 
ενεργειών και δράσεων, όπως ενδεικτικά: (α) Δημόσια 
Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, (β) Οικονομία, 
Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, (γ) Υγεία και Κοινωνι-
κές Υποθέσεις, (δ) Παιδεία-Πολιτισμός, (ε) Ασφάλεια του 
Πολίτη κ.α. Οι θεματικές κατηγορίες αποφασίζονται κατ’ 
έτος από τον Διοργανωτή της παρ. 4 του προηγούμενου 
άρθρου.

2. Κάθε θεματική κατηγορία βραβείων της προηγού-
μενης παραγράφου, επιμερίζεται υποχρεωτικώς σε δύο 
(2) υποκατηγορίες βράβευσης ως εξής: (α) Υποκατηγορία 
Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας, στην οποία βραβεύο-
νται οι ιδέες που βρίσκονται είτε σε παραγωγική είτε σε 
δοκιμαστική λειτουργία από φορείς και οργανισμούς του 
δημοσίου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) 
μηνών, μέχρι πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής 
αιτήσεων στον οικείο διαγωνισμό και (β) Υποκατηγορία 
Καλύτερης Νέας Ιδέας, στην οποία βραβεύονται οι ιδέ-
ες που βρίσκονται σε στάδιο σύλληψης ή πειραματικό 
στάδιο, αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμα σε παραγωγική ή 
δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε υποκατηγορία, βρα-
βείο απονέμεται στις δύο (2) πρώτες διακριθείσες προτά-
σεις, οι οποίες λαμβάνουν για το σκοπό αυτό χρηματικό 
έπαθλο το οποίο καθορίζεται με την κοινή υπουργική 
απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020.

3. Πλέον των κατηγοριών και υποκατηγοριών των 
προηγούμενων παραγράφων, θεσπίζεται και Ειδική Τι-
μητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία 
διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, ως εξής: (α) Ειδική 
Τιμητική Διάκριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δημο-
σίου Υπαλλήλου ή Λειτουργού, με εξαιρετικά σημαντική 
προσφορά στα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δημόσιας 
Διοίκησης και (β) Ειδική Τιμητική Διάκριση Ιδιώτη, στην 
οποία βραβεύονται ιδέες ιδιωτών, φυσικών ή νομικών 
προσώπων της ημεδαπής, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί 
και βελτιώσει τις δημόσιες υπηρεσίες ή έχουν χρησιμο-
ποιήσει δεδομένα της δημόσιας διοίκησης για να ανα-
πτύξουν εφαρμογές με επιτυχία. Οι ως άνω ειδικές τιμη-
τικές διακρίσεις αποδίδονται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών.

Άρθρο 3
Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα μεμονωμένης συμμετοχής στα βραβεία 
έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί με 
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται 
σε οποιοδήποτε φορέα του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α’ ή Β’ 
βαθμού, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδι-
ωτικού δικαίου του Δημοσίου Τομέα.

2. Δικαίωμα ομαδικής συμμετοχής στα βραβεία 
έχουν (α) οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος και 
άνω, (β) συμπράξεις υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου 
Τμήματος και άνω για περιπτώσεις διυπηρεσιακών συ-
νεργασιών ή (γ) συμπράξεις μεμονωμένων υπαλλήλων 
διαφορετικών φορέων/υπηρεσιών/οργανικών μονάδων, 
οι οποίοι υποβάλλουν κοινή πρόταση. Στις περιπτώσεις 
αυτές, την αίτηση υποβάλει συντονιστής-εκπρόσωπος 
της πρότασης ο οποίος επιλέγεται από τα μέλη της ομά-
δας και ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινω-
νίας. Για την υποβολή υποψηφιότητας των περιπτώσεων 
της παρούσας παραγράφου, ο αριθμός των συμμετεχό-
ντων υπαλλήλων ανά ομαδική πρόταση δεν δύναται να 
υπερβαίνει τους επτά (7).

3. Στις περιπτώσεις ομαδικής συμμετοχής, μετά τη 
λήξη της διορίας υποβολής προτάσεων, δεν επιτρέπε-
ται να προστεθούν επιπλέον άτομα ως μέλη ομάδας και 
στις περιπτώσεις ατομικής συμμετοχής δεν επιτρέπεται 
να προστεθούν άτομα και να μετατραπεί η ατομική συμ-
μετοχή σε ομαδική.

4. Ο Διοργανωτής δύναται να ζητήσει σχετικά έγγραφα 
για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής.

5. Κάθε συμμετέχων ή ομάδα συμμετεχόντων, δηλώνει 
υπεύθυνα και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει 
έχει παραχθεί από τον ίδιο ή/και την ομάδα, ανήκει δε 
αποκλειστικά σε αυτόν ή/και την ομάδα και ότι διατηρεί 
κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της, 
καθώς επίσης και ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

6. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό φέρουν την 
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το εμπρόθεσμο και 
την ορθότητα των στοιχείων των υποβαλλόμενων προ-
τάσεών τους, καθώς και των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση ψευδούς δήλωσης, ο Διοργανωτής, ουδεμία 
ευθύνη φέρει επί των ανακριβώς δηλωθέντων στοιχείων, 
διατηρώντας το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής σε 
οποιοδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
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7. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και 
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, σύμ-
φωνα με τους όρους της παρούσας.

8. Οι οριζόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις συμ-
μετοχής, πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία 
οριστικής υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 4
Υποβολή προτάσεων

1. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων διαρκεί δε-
καπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και πραγματοποιεί-
ται από τους ενδιαφερόμενους στην ειδική πλατφόρμα 
υποβολής www.digitalawards.gov.gr.

2. Για την πρόσβαση στο σχετικό πεδίο αιτήσεων της 
πλατφόρμας, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποί-
ηση του χρήστη ως προς την αναφερόμενη στο άρθρο 
3 ιδιότητά του, μέσω της Υπηρεσίας αυθεντικοποίησης 
Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) που παρέ-
χεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, με τη χρήση των κωδικών Δημόσιας 
Διοίκησης. Σε περίπτωση συλλογικής πρότασης, αυθε-
ντικοποίηση απαιτείται μόνο για τον/την εκπρόσωπο 
αυτής.

3. Σε ειδικά πεδία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμε-
νοι προχωρούν στις κάτωθι ενέργειες, προκειμένου να 
καταχωρίσουν την πρότασή τους. Σε πρώτο στάδιο, 
δημιουργούν Προφίλ Χρήστη, στο οποίο καταχωρούν 
μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
δημιουργούν κωδικό εισόδου στην πλατφόρμα και 
καταχωρούν κατ’ επιλογή φωτογραφία μεμονωμένου 
συμμετέχοντος ή εκπροσώπου συλλογικής πρότασης. 
Περαιτέρω, προχωρούν σε καταχώριση τίτλου συνερ-
γασίας, καθώς και τομέα εφαρμογής της πρότασης. Σε 
επόμενο πεδίο, ορίζεται το ονοματεπώνυμο καθώς και η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οριζόμενου 
εκπροσώπου επικοινωνίας.

4. Κατά την υποβολή προτάσεων οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να καταχωρίσουν σε ειδικά διαμορφωμένα πε-
δία της πλατφόρμας τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επι-
κοινωνίας, πόλη, χώρα, βαθμίδα εκπαίδευσης, ιδιότητα 
απασχόλησης, προεπιλογή εγγραφής στην πλατφόρμα 
και βιογραφικό σημείωμα. Ειδικά δε, στην περίπτωση 
υποβολής ομαδικής πρότασης από τον οριζόμενο εκ-
πρόσωπο της ομάδας, τα στοιχεία της προηγούμενης 
παραγράφου, θα πρέπει να καταχωρούνται για το σύ-
νολο των συμμετεχόντων, στα αντίστοιχα πεδία της 
πλατφόρμας.

Άρθρο 5
Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης προτάσεων

1. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προ-
τάσεων εκκινεί πέντε (5) πλήρεις ημέρες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από την Επιτρο-
πή Αξιολόγησης του επόμενου άρθρου. Κατά το στάδιο 
αυτό, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει τις υποβαλλό-
μενες προτάσεις και αφού τις αξιολογήσει και βαθμο-

λογήσει, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, εκδίδει πρακτικό με τα αποτελέσμα-
τα της διαδικασίας, το οποίο αποστέλλει σφραγισμένο 
στον Διοργανωτή. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικα-
σιών μετά από εισήγηση του Διοργανωτή με βάση το 
πρακτικό του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται οι 
νικητές του διαγωνισμού ανά κατηγορία.

2. Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται σε 
δύο (2) στάδια: (α) Εξέταση Κριτηρίων Επιλεξιμότητας 
Πρότασης (ON/OFF), όπου εξετάζεται η ορθή συμπλή-
ρωση όλων των πεδίων, εάν η πρόταση είναι συναφής 
με το πλαίσιο του διαγωνισμού καθώς και αν είναι ξε-
κάθαρο ποιοι πρότειναν την πρόταση και ποιοι έχουν 
δικαίωμα επ’ αυτής. (β) Εξέταση Ουσιαστικών Κριτηρίων 
Πρότασης εφόσον η πρόταση έχει εγκριθεί από το πρώτο 
στάδιο όπου εξετάζονται τρείς (3) κατηγορίες ουσιαστι-
κών κριτηρίων, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα του 
Παραρτήματος. Τα κριτήρια αυτά εξετάζουν τον τρόπο 
παρουσίασης της πρότασης, την τεκμηρίωση της και την 
Αξιολόγηση του Βαθμού Καινοτομίας και του Αντίκτυπου 
της, όπως αναλύονται στο Παράρτημα που συνοδεύει 
την παρούσα.

3. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες της παραγράφου 
1 λήγουν Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα δημόσιας αργίας 
ή μη εργάσιμη ημέρα, παρατείνονται μέχρι την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 6
Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση κάθε πρότα-
σης, τη συγκρότηση πίνακα επιτυχόντων ανά κατηγορία 
βραβείων, από τον οποίο προκύπτουν οι επιτυχόντες, οι 
οποίοι θα βραβευθούν, συγκροτείται κάθε χρόνο επτα-
μελής (7) Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία αποτελείται 
από τους εξής: (α) ένα μέλος ΔΕΠ συναφούς αντικειμέ-
νου, το οποίο υποδεικνύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, ως Πρόεδρος, (β) ένα Γενικό Διευθυντή 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που υποδει-
κνύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως 
μέλος, (γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών ως 
μέλος, (δ) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Τεκ-
μηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως μέλος, 
(ε) έναν εκπρόσωπο της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ως μέλος, (στ) έναν 
εκπρόσωπο από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολο-
γίας και Καινοτομίας και (ζ) ένα μέλος προερχόμενο από 
τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου υποβολής προτά-
σεων, δύναται να συγκροτούνται Ομάδες Υποστήριξης, 
από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, οι οποίες θα αξιολογήσουν σε πρώτο στάδιο τις 
υποβληθείσες προτάσεις.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Παράρτημα 
Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια Αξιολόγησης Αναφέρονται στον Ακόλουθο Πίνακα.
ΑΡΧΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Εύρος Βαθμού Βαθμός

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Πρότασης (ON/OFF)
Συμπληρώθηκαν ορθά όλα τα πεδία ; 0 έως 1 1
Η πρόταση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού ; 0 έως 1 1
Είναι ξεκάθαρο ποιοι πρότειναν την πρόταση και ποιοι έχουν το 
δικαίωμα σε αυτήν; 0 έως 1 1

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α Παρουσίαση Πρότασης
Είναι τα κείμενα ευνόητα και ολοκληρωμένα ; 1 έως 10 10

Β Τεκμηρίωση της Πρότασης
Αναλυτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών 1 έως 10 10
Συνοδεύεται από οικονομικά και στατιστικά στοιχεία 1 έως 10 10
Περιγραφή απαιτούμενων υποδομών και στάδιο υλοποίησης 1 έως 10 10
Τεκμηρίωση της εφικτότητας της υλοποίησης ή βαθμός υπάρ-
χουσας υλοποίησης 1 έως 10 10

Γ Καινοτομία και Αντίκτυπος
Προσδοκώμενα οφέλη - Κοινωνικός Αντίκτυπος 1 έως 10 10
Βαθμός Καινοτομίας 1 έως 10 10
Επηρεάζει τη λειτουργία ενός τμήματος, ενός οργανισμού, μιας 
συστάδας οργανισμών ή όλης της κυβέρνησης; 1 έως 10 10

Δυνατότητα Αντιγραφής και εφαρμογής -παραμετροποίησης 
από άλλους φορείς 1 έως 10 10

Βιωσιμότητα πρότασης 1 έως 10 10

100

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης Εξειδικεύονται ως Ακολούθως: 

Α. Παρουσίαση Πρότασης
Είναι τα κείμενα ευνόητα και ολοκληρωμένα; Βαθμολογείται η συνολική παρουσίαση της πρότασης. Γίνεται κα-

τανοητό το περιεχόμενο της πρότασης, υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα διαφορετικά πεδία, εξάγονται αβίαστα τα 
συμπεράσματα.

Β. Τεκμηρίωση της Πρότασης
Αναλυτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών: Παρέχονται τεχνικές και λειτουργικές λεπτομέρειες που 

φανερώνουν την ωριμότητα στη μελέτη ή και στην εφαρμογή της πρότασης. Εξετάζεται αν ο προτείνων διαθέτει 
γνώση και κατανόηση του αντικειμένου και των λεπτομερειών εφαρμογής.

Συνοδεύεται από Οικονομικά και στατιστικά στοιχεία: Παρατίθενται ποσοτικοποιημένα στοιχεία που δύναται να 
τεκμηριώσουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της πρότασης, το κόστος της και τα πιθανά οφέλη που θα προσφέρει; 
Τα οφέλη της εφαρμογής είναι κατανοητά; Παρέχονται ποσοτικοποιημένες προβλέψεις;

Περιγραφή απαιτούμενων υποδομών και στάδιο υλοποίησης: Απαιτούνται νέες υποδομές για την αξιοποίηση της 
πρότασης και αν ναι ποιες; Αξιοποιούνται υπάρχοντες υποδομές και εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το 
δημόσιο ή ιδιωτικούς φορείς;

Τεκμηρίωση της Εφικτότητας της υλοποίησης ή βαθμός υπάρχουσας υλοποίησης: Αναλύεται το τεχνικό και 
λειτουργικό ρίσκο υλοποίησης; Η υλοποίηση της εφαρμογής προβάλει αβεβαιότητα σημαντική ως προς την υλο-
ποίηση της; Ποια είναι τα απαιτούμενα στάδια για την ανάπτυξη της; Αν έχει ήδη υλοποιηθεί ποιες αντιδράσεις έχει 
συναντήσει και σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται;

Γ. Καινοτομία και Αντίκτυπος
Προσδοκώμενα οφέλη - Κοινωνικός Αντίκτυπος: Βαθμολογείται η εκτίμηση ως προς τα προσδοκώμενα οφέλη. 

Από 1 (μικρά αναμενόμενα οφέλη περιοριζόμενα σε μια μικρή ομάδα πληθυσμού έως 10 μεγάλα προσδοκώμενα 
οφέλη απευθυνόμενα σε μια μεγάλη ομάδα πληθυσμού)
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Βαθμός Καινοτομίας: Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 
1 (Μικρή ή καθόλου καινοτομία) έως 10 (Ριζική Καινο-
τομία).

Επηρεάζει τη λειτουργία ενός τμήματος, ενός οργα-
νισμού, μιας συστάδας οργανισμών ή όλης της κυβέρ-
νησης; Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 1 (Περιορίζεται η 
εφαρμογή της σε ένα τμήμα ενός οργανισμού) έως 10 
(Αφορά το σύνολο της κυβέρνησης).

Δυνατότητα Αντιγραφής και εφαρμογής και από άλ-
λους φορείς: Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 1 (είναι μια 
εφαρμογή που δύσκολα αντιγράφεται) έως 10 (εύκολα 
αντιγράψιμη σε άλλους οργανισμούς)

Βιωσιμότητα Πρότασης: Η Βαθμολογία κυμαίνεται από 
1 (είναι μια εφαρμογή που δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί 
γιατί δεν έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς νομοθετικά, οργα-
νωτικά και οικονομικά ζητήματα ή έχει συναντήσει πολ-
λές δυσκολίες για την εφαρμογή της) έως 10 (εφαρμογή 
με μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας ή ήδη υλοποιηθείσα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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