
Ποιοι µπορούν να συµµετέχουν -  Κατηγορίες ∆ιαγωνισµού 

Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν προπτυχιακοί ή µεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστηµίων και Ανώτατων 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστηµίων σε οµάδες ή ατοµικά.  

Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων από µίας υποψηφιοτήτων, στις παρακάτω κατηγορίες: 

⇒ Καλύτερη Ιδέα: Αφορά στην ανάπτυξη µιας καινοτόµου ιδέας για την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Για την 

υποβολή απαιτείται η κατάθεση σχετικής τεκµηρίωσης, µε κείµενο, σχέδια και αναφορές. 

⇒ Καλύτερη Εφαρµογή: Αφορά στην ανάπτυξη µίας πρωτότυπης εφαρµογής για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση.  Για την υποβολή απαιτείται η κατάθεση σχετικής τεκµηρίωσης καθώς και διαδικτυακού 

τόπου µε την προς επίδειξη πρωτότυπη εφαρµογή. 

⇒ Ειδικό Βραβείο Cloud & Mobile App, για την καλύτερη εφαρµογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να 

αξιοποιεί υποδοµές «cloud» ή / και εφαρµογές κινητών συσκευών και ανάλογων τηλ/κών υπηρεσιών. 

 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου   

Εργαστήριο Πληροφοριακών 

Συστηµάτων 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Εργαστήριο Συστηµάτων 

Αποφάσεων και ∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Πειραιά   

Εργαστήριο Ασφάλειας 

Συστηµάτων 

  

∆ιοργανωτές 

Υποστηρικτές 

        2ος Πανελλήνιος Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός  

     Καινοτοµίας στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Ειδική 

Γραµµατεία για τη ∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 

Εταιρεία Επιστηµόνων και 

Επαγγελµατιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών  

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Ελλάδας   

Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος 

Ο 2ος Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας στην Ηλεκτρονική ∆ιακυ-

βέρνηση απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστηµίων και ανώτα-

των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και στοχεύει στην ενθάρρυν-

ση και προβολή της νεανικής καινοτοµίας στον τοµέα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Ο διαγωνισµός διεξάγεται µε µεθοδολογία ανάλογη µε 

αυτή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπι-

στηµίου Αιγαίου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστηµί-

ου Πειραιά και του Ελληνικού Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας, σε συνεργα-

σία µε ΑΕΙ και ΤΕΙ από την Ελλάδα και την ΕΕ (Delft, Brunel) . Τον διαγω-

νισµό υποστηρίζουν φορείς της δηµόσιας διοίκησης, επιστηµονικοί και 

επαγγελµατικοί φορείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

Η διοργάνωση θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες και 

πρωτότυπες εφαρµογές που αναδεικνύουν τον ρόλο των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διακυβέρνηση, για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της ποιό-

τητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε αναφορά στον πολίτη, στις επιχει-

ρήσεις και στο κοινωνικό σύνολο.  

We Gov Awards 2011 

Χορηγοί 

Τα έπαθλα στις νικήτριες οµάδες προσφέρουν 

Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 

Χορηγός Επικοινωνίας:  

 



∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν τη συµµετοχή 

τους ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας τη φόρµα 

που βρίσκεται στο http://wegov.blogspot.com . 

Η επιστηµονική επιτροπή του διαγωνισµού, απο-

τελούµενη από διακεκριµένους ακαδηµαϊκούς,  

στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, συ-

γκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις βάσει των 

καθορισµένων κριτηρίων.  

Επιλέγονται οι 5 καλύτερες συµµετοχές κάθε κα-

τηγορίας και ανακοινώνονται ηλεκτρονικά τα α-

ποτελέσµατα του πρώτου γύρου.  

Οι καλύτερες υποψηφιότητες / οµάδες που θα 

προκριθούν, καλούνται να υποστηρίξουν µέσω 

επίδειξης / παρουσίασης τις προτάσεις τους ενώ-

πιον µελών της επιτροπής,   Στη συνέχεια, η επι-

τροπή θα επιλέξει και θα βραβεύσει τις νικήτριες 

οµάδες. 

  

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες  

⇒ Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων:       

από 01/07 µέχρι 15/07/2011 

⇒ Ανακοίνωση Καλύτερων Υποψηφίων:   

Σεπτέµβριος 2011 

⇒ Τελική Επιλογή και ανάδειξη νικητών:     

Οκτώβριος 2011 

 

Η τελική φάση θα διεξαχθεί  

στο GREEK ICT FORUM 2011 

 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://wegov.blogspot.com  

⇒ Οδηγίες και συµβουλές προς τους διαγωνιζοµένους 

⇒ Πρόσβαση σε υλικό και παρουσιάσεις σχετικά µε το ευρύτερο πεδίο της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

⇒ Ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων (από 1/7/2011) 

Θεµατικές Περιοχές 

Οι συµµετοχές θα πρέπει να αναφέρονται σε κάποιο πεδίο 

εφαρµογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ενδεικτικά ανα-

φέρονται οι παρακάτω περιοχές: 

⇒ Νέες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις 

⇒ Υπηρεσίες ανάµεσα σε κράτη-µέλη της ΕΕ 

⇒ Υπηρεσίες προς εργαζοµένους του ∆ηµόσιου Τοµέα 

⇒ Ηλεκτρονική συµµετοχή πολιτών και επιχειρήσεων 

⇒ Ηλεκτρονική τοπική αυτοδιοίκηση 

⇒ Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην υγεία, στην οικονοµία 

στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, στην ασφάλεια 

⇒ Μοντελοποίηση και διαβούλευση πολιτικής  

⇒ Θεσµικό πλαίσιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

Αξιολόγηση και Επιλογή  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των 

συµµετοχών είναι:  

⇒ Καινοτοµία 

⇒ Αναµενόµενα οφέλη 

⇒ Εύρος εφαρµογής, επαναχρησιµοποίηση 

⇒ Βιωσιµότητα 

⇒ Ωριµότητα εφαρµογής 

⇒ Καινοτοµική χρήση εργαλείων 

⇒ Επιχειρηµατική προσέγγιση 

⇒ Συνολική παρουσίαση και τεκµηρίωση 

Οι προτάσεις πρέπει να αναδεικνύουν µε σαφήνεια τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Έπαθλα ανά κατηγορία: 

Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας:  Χρηµατικό έπαθλο 1.000 ΕΥΡΩ και περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της καλύ-

τερης ερευνητικής ιδέας, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαλειτουργικότητας.    

Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής: Χρηµατικό έπαθλο 2.000 ΕΥΡΩ και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρµογής, σε 

συνεργασία µε εταιρεία λογισµικού και εφαρµογών. 

Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να αθλοθετήσει και επιπλέον βραβεία, ανά κατηγορία.  

        2ος Πανελλήνιος Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός  

     Καινοτοµίας στην Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση We Gov Awards 


