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Αριθ. Πρωτ.: 
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Ταχ. Δ/νση:     Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: 
Όπως ο πίνακας αποδεκτών 
 
ΚΟΙΝ: Μόνιμη Ελληνική 
Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ 
delegation@greece-oecd.org 
i.gourgiotis@greece-oecd.org 
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Πληροφορίες: Β. Πιλάλη 
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Φ. Γιάνναρου 
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Website: www.innovation.gov.gr  
Twitter:  @innovunit_MοI, #InnovationYpes  
Facebook: https://www.facebook.com/innovation.gov.gr   

 
 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στο συνέδριο «Η Διοίκηση της Καινοτομίας για την 

Ανάπτυξη Διοικητικής Ικανότητας στον Δημόσιο Τομέα: Τι μάθαμε από την 

διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19», στις 17 

Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο διημερίδας του ΟΟΣΑ (17 και 18 Νοεμβρίου 2020) 

 
Σας ενημερώνουμε ότι στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2020 το Παρατηρητήριο 

Καινοτομίας του ΟΟΣΑ διοργανώνει παγκόσμια διημερίδα με τίτλο “Government 

After Shock”. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών συμμετέχει στην πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ με την 

διοργάνωση εθνικού συνεδρίου με διαδικτυακό τρόπο, στις 17 Νοεμβρίου 2020, το 

οποίο υλοποιείται παράλληλα με όλα τα εθνικά συνέδρια των συμμετεχόντων 

κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Το εν λόγω συνέδριο πραγματεύεται τον τρόπο 

ανταπόκρισης της χώρας μας στην πανδημία COVID-19, υπό το πρίσμα της 

καινοτομίας. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα σκέψης και μάθησης 
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αναφορικά με την επίδραση της κρίσης στον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια 

διοίκηση και παρουσίασης των νέων παραδειγμάτων, εργαλείων και μεθόδων που 

αναδεικνύονται κατά τη διαχείριση των προκλήσεων και νέων συνθηκών. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

παρουσίαση συγκεκριμένων καινοτόμων πρακτικών που αναπτύχθηκαν από φορείς 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και να 

θέσουν ερωτήματα στους ομιλητές. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία, στο δεύτερο 

μέρος του συνεδρίου, να συμμετάσχουν σε εργαστήριο, όπου θα γνωρίσουν με 

διαδραστικό τρόπο το μοντέλο καινοτομίας των τεσσάρων πτυχών που ανέπτυξε ο 

ΟΟΣΑ, μέσα από καινοτομίες που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας 

Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ https://innovation.gov.gr/innovobserv/. 

Στις 18 Νοεμβρίου 2020 θα λάβει χώρα, επίσης διαδικτυακά, το High Level 

Forum, στο οποίο έχουν προσκληθεί να μιλήσουν ανώτερα πολιτικά στελέχη και 

εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ. 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην αναφερόμενη 

διημερίδα. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους υπαλλήλους 

του φορέα σας που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται 

μέσω της την ειδικής φόρμας εγγραφής που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό 

στον σύνδεσμο  https://innovation.gov.gr/regformsynedrio, έως την Πέμπτη 

12/11/2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα του συνεδρίου, 

τους ομιλητές και τον τρόπο πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 

χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή του συνεδρίου, μπορείτε να επισκέπτεστε τον 

σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/synedrio/, ο οποίος θα ενημερώνεται τακτικά.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή παροχή βοήθειας, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, είτε μέσω email στο 

innovationunit@ydmed.gov.gr, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας 

https://innovation.gov.gr/contact-us/. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε για το 

συνέδριο, ακολουθώντας τα κοινωνικά δίκτυα twitter @ypesgr,  @innovunit_MοI 

#innovationgovgr, #innovationYpes και Facebook @innovation.gov.gr. 

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε για την δυνατότητα εγγραφής του φορέα 

σας στο δίκτυο καινοτομίας του ΥΠΕΣ μέσα από την φόρμα 

https://innovation.gov.gr/innovation-community/ προκειμένου να συμμετέχετε στις 
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δράσεις που σχεδιάζονται, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε τις καινοτομίες του φορέα 

σας για ανάρτηση στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας στον σύνδεσμο 

https://innovation.gov.gr/submission-innovation/.  

 

 

                                                                         H Γενική Γραμματέας  

                                                       Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

 

 

                                                                 Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Προεδρία της Κυβέρνησης 

2. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να 

κοινοποιήσουν την παρούσα στους εποπτευόμενους φορείς τους) 

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

4. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την 

παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού της χωρικής 

τους αρμοδιότητας) 

6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (με την 

παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στους Ο.Τ.Α. β' βαθμού) 

8. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
 

9. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Γραφείο Διοικητή 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

1. Όλα τα Υπουργεία 

-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

-Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 

-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 

 

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

-Γραφεία Συντονιστών 

 

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου  

3. Όλες τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου 

4. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου, 

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

www.ypes.gr (ενότητα εγκύκλιοι) 
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