
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Το πρώτο βήμα είναι να αξιολογηθεί  

αν υπάρχει λόγος διάδοσης της καινοτομίας  

από ένα μέρος σε ένα άλλο 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

• Παρουσιάστε και 
περιγράψτε την 
καινοτομία 

 

• Εκτιμήστε τι 
χρειάζεται για τη 
διάδοση της 
καινοτομίας 

  

• Διευκρινίστε τις 
προσδοκίες από τη 
συνεργασία 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

• Παρακολουθήστε πως 
η καινοτομία 
εφαρμόζεται στην 
πράξη 

 

• Αξιολογήστε εάν η 
καινοτομία είναι 
σχετική ώστε να 
επαναληφθεί 

 

• Αξιολογήστε τι 
χρειάζεται ώστε να 
επαναληφθεί η 
καινοτομία  

 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 

ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

 

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ 
ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
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ΒΗΜΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
Περιγράψτε σύντομα την καινοτομία. Μοιραστείτε σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, όπως τον προγραμματισμό 

του έργου, την περίπτωση που αντιμετώπισε κ.λπ. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

Παρουσιάστε και περιγράψτε σύντομα 
την καινοτομία. 

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Ποιος είναι ο σκοπός; 

• Γιατί αναπτύχθηκε η καινοτομία; 

• Ποιες ανάγκες επιθυμείτε να 
ικανοποιήσετε σχετικά με τις 
ανάγκες χρηστών, το πολιτικό και 
στρατηγικό όραμα, οργανωτικές 
δομές κλπ. 

 

Πως εφαρμόστηκε η λύση στην πράξη; 

• Πως συνεχίσατε; 

• Από πού προέκυψε η ιδέα; 

• Τι κάνατε; (ονομάστε τα τρία 

κύρια βήματα) 

• Ποια λάθη κάνατε; 

 

Είναι η λύση ενδιαφέρουσα σε εσάς; 

Γιατί; 

 

Έχετε τις ίδιες ανάγκες; 

 

 



ΒΗΜΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΠΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Πείτε την καλή ιστορία για την καινοτομία  και την αξία που έχει δημιουργήσει. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Μεταδώστε τον ενθουσιασμό σας και 
απαντήστε σε ερωτήσεις. 

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Πείτε την καλή ιστορία ώστε να προωθήσετε 

καλύτερα την καινοτομία στον δικό σας οργανισμό. 

  

 

Ποια ήταν η κατάσταση πριν εφαρμοστεί η 
καινοτομία - και σε τι κατάσταση είναι σήμερα; 

 

Ποια αξία έχει δημιουργήσει η καινοτομία; 

• για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους 
εργαζόμενους, τον οργανισμό  ή για την 
κοινωνία γενικότερα. 

 

Πώς μπορεί να τεκμηριωθεί η αξία; 

• αξιολογήσεις, προϋπολογισμοί κλπ. 

 

Μπορείτε να παρουσιάσετε τις βελτιώσεις με 
απτά και συγκεκριμένα στοιχεία; 

• μέσω φωτογραφιών, video ή μια 
πραγματική ιστορία για κάποιον που 
ωφελήθηκε από την καινοτομία 

 
 

Τι σας ενθουσιάζει περισσότερο στην 

καινοτομία; 

 

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για να 

ξαναπείτε την ιστορία; 



ΒΗΜΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Περιηγηθείτε στη λύση ώστε να καταλάβετε τι χρειάζεται καταρχήν η καινοτομία για να πετύχει. Στη συνέχεια θα είναι 

ευκολότερο να εκτιμηθεί τι θα χρειαστεί για την εισαγωγή της σε ένα νέο πλαίσιο. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
  

 Ποιοι πόροι (π.χ. χρόνος και οικονομικοί πόροι) 

χρειάστηκαν  για τη δημιουργία της λύσης;  

Έχετε αλλάξει οποιαδήποτε διαδικασία και ροές 

εργασίας; Ποιες; 

Έχετε αλλάξει ρόλους και ευθύνες; Ποιους; 

Πως επικοινωνήσατε στο εσωτερικό του οργανισμού 

σας, αλλά και εκτός, την καινοτομία και τι κάνατε για να 

παρακινήσετε και να εμπλέξετε τους ανθρώπους στη 

λύση?  

Υπήρξαν νομικά εμπόδια; Ποια; 

Έχετε αλλάξει συστήματα πληροφορικής ή/και το φυσικό 

περιβάλλον; Πως;  

Ποιες δυσκολίες συναντήσατε; 

Ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι επικριτές; Για ποιο θέμα ήταν 

η κριτική; 

Έχουμε τις ίδιες συνθήκες;  

 

Ποιο είναι το ελάχιστο που απαιτείται 

για να εφαρμοστεί η λύση στο δικό μας 

πλαίσιο; 

 



ΒΗΜΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΕΛΕΓΞΤΕ  ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Ελέγξτε αν η καινοτομία ταιριάζει στο νέο πλαίσιο και αν έχετε τους πόρους για να το εφαρμόσετε τώρα. 

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
Εάν η καινοτομία είναι σημαντική για άλλους στην οργάνωσή σας, καλέστε τους να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία. 

 
  

 

Πώς ταιριάζει η καινοτομία με: 

• το πολιτικό όραμα; 

• τις προτεραιότητες διαχείρισης; 

• τους προϋπολογισμούς; 

• τις στρατηγικές, π.χ. την στρατηγική σας για την καινοτομία; 

• τα εθνικά πρότυπα, σημεία αναφοράς και την τρέχουσα βέλτιστη πρακτική; 

• Άλλες συνθήκες, σχετικές με τον φορέα σας; 

 

Πώς θα μετρήσετε την πρόοδο στην πορεία; 

Ποιος πρέπει να λάβει μέρος; 

• Ποιος πρόκειται να υλοποιήσει την καινοτομία; 

• Ποιος θα συνεργαστεί με αυτή στην πράξη; 

• Έχουν το χρόνο; 

 



ΒΗΜΑ 1: ΕΛΕΓΧΟΣ 

 ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
Συμφωνήστε για το τι θέλετε από τη συνεργασία και πώς θα πρέπει να προχωρήσετε. Ελέγξτε τα σχετικά μέρη της 

συμφωνίας και μέσα στο δικό σας οργανισμό. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
  

 Τι θα θέλατε να αποκομίσετε 

μοιράζοντας  την καινοτομία;  

 

Τι θα χρειαστεί για να 

μοιραστείτε την καινοτομία; (π.χ. 

χρόνο και χρήμα) 

 

Χρειάζεται να σας 

αποζημιώσουν 

για τη βοήθειά σας, π.χ. 

οικονομικά; 

Τι θα θέλατε να αποκομίσετε 

επαναχρησιμοποιώντας  την 

καινοτομία; 

 

Τι θα χρειαστεί για την 

επαναχρησιμοποίηση της 

καινοτομίας; 

 

Τι βοήθεια χρειάζεστε από 

άλλους; 

 

 
 

Πώς θα συνεργαστείτε για τη 
διάδοση της καινοτομίας; Πόσο, 
πότε και πού; 

 

Χρειάζεται να διευκρινίσετε 
οτιδήποτε σχετικά με κανονισμούς 
ή πληρωμές; π.χ. διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα, άδειες, 
οικονομική αποζημίωση για το 
χρόνο, πληρωμή για την 
καινοτομία κ.λπ. 

 

Ποιος πρέπει να εγκρίνει και να 
παρακολουθήσει τη συνεργασία; 

 

Πρέπει να προσκαλέσετε άλλους; 
Ποιος άλλος θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από την 
επαναχρησιμοποίηση της 
καινοτομίας; 
 

 
  
 


