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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
Η καινοτομία ορίζεται ως μία νέα ή σημαντικά μετασχηματισμένη  
μέθοδος βελτίωσης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος. Οι καινοτομίες μπορεί να αφορούν 
νέες ή σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες, προϊόντα, διαδικασίες, 

μεθόδους οργάνωσης, μεθόδους επικοινωνίας με εξωτερικούς 
φορείς. Η αξία της καινοτομίας μπορεί να έχει αντίκτυπο με 

πολλούς τρόπους: επίτευξη πολιτικών στόχων, βελτίωση 
αποδοτικότητας, επίτευξη υψηλής ποιότητας, ενίσχυση 

δημοκρατίας, αύξηση ικανοποίησης εργαζομένων. 



ΔΙΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Διάδοση της καινοτομίας συμβαίνει όταν μία λύση που εφαρμόστηκε και έχει 

δημιουργήσει αξία σε μία περίπτωση, εφαρμόζεται και δημιουργεί αξία σε κάποιον 

άλλο νέο φορέα.  

Η λύση μπορεί είτε να υιοθετηθεί αυτούσια από τον άλλο φορέα, είτε να 

επαναπροσδιοριστεί σε μία προσαρμοσμένη μορφή είτε να δώσει έμπνευση  και να 

ενισχύσει την ανάπτυξη της καινοτομίας κάπου αλλού. 

Η καινοτομία καταρχήν διαδίδεται όταν η συμπεριφορά έχει αλλάξει και η λύση 

χρησιμοποιείται. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί μόνο η διάδοση της γνώσης.  

Η διάδοση διαφέρει από την εφαρμογή γιατί η εφαρμογή αφορά μόνο τη διαδικασία 

από την ανάπτυξη στην εφαρμογή της λύσης. 

Η διάδοση επίσης διαφέρει από την κλιμάκωση, καθώς η κλιμάκωση αφορά την 

επιτυχή εφαρμογή της λύσης  σε τμήμα του οργανισμού και κατόπιν την εισαγωγή της 

στα υπόλοιπα τμήματα του ίδιου οργανισμού με την ίδια ηγεσία. 



Πως να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό 

Ο οδηγός αναπτύσσεται σε έξι βήματα με τις 
συνιστώμενες ενέργειες διάδοσης της καινοτομίας.  

Κάθε βήμα διακρίνεται από την  πλευρά του χρήστη που 
μοιράζει την καινοτομία «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» και από την 
πλευρά του χρήστη που θέλει να επαναχρησιμοποιήσει 
την καινοτομία « ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ». 

Ανάμεσα τους παρεμβάλλονται συναφή  ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
που βοηθούν στη διαδικασία διαμοίρασης και 
επαναχρησιμοποίησης της καινοτομίας. 

 

 



ΤΑ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ 

Συγκεντρώνονται τα 
οφέλη που 

αποκτήθηκαν κατά 
τη διάδοση της 

καινοτομίας 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Εφαρμογή της 
καινοτομίας στο 

νέο πλαίσιο 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εξάλειψη 
εμποδίων και 

παλιών 
συνηθειών 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

H καινοτομία 
υιοθετείται ή 

προσαρμόζεται στο 
νέο πλαίσιο 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 Η καινοτομία 
δοκιμάζεται στο 

νέο πλαίσιο  

ΔΟΚΙΜΗ 

Αξιολόγηση αν 
υπάρχει λόγος 

διάδοσης της 
καινοτομίας από 

έναν φορέα σε 
έναν άλλο 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
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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 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 1 



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; 
 

 
  
 



ΔΟΚΙΜΗ 

Σε αυτό το βήμα η καινοτομία  

δοκιμάζεται στο νέο πλαίσιο 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

• Μοιραστείτε τα 
αποτελέσματα των 
δοκιμών και τη γνώση 
σχετικά με την ομάδα 
στόχο 

  

• Παρατηρήστε τη δοκιμή 
στο νέο πλαίσιο 

  

• Πάρτε νέα έμπνευση 
για να βελτιώσετε την 
καινοτομία σας  
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

• Προσδιορίστε τι θα 
δοκιμάσετε 

 

• Σχεδιάστε και εκτελέστε 
μία δοκιμή 

 

• Μοιραστείτε τις 
πληροφορίες από τη 
δοκιμή 

 

• Αποφασίστε αν κάτι 
χρειάζεται να 
προσαρμοστεί  ή να 
προστεθεί 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Η 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ; 

 

 

ΔΟΚΙΜΗ 2 



ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ 
Συζητήστε για την ομάδα-στόχο στην αρχική καινοτομία και εάν η ομάδα-στόχος στο νέο πλαίσιο διαφέρει από την 

αρχική. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Τι λέει η ομάδα-στόχος; π.χ. σε 
συνεντεύξεις και σε προσωπικό 
επίπεδο. 

 

Τι κάνει η ομάδα-στόχος; π.χ. 
κατά την παρατήρηση 

 

Τι σας εξέπληξε περισσότερο 
σχετικά με την ομάδα στόχο; 

 

Τι άλλο γνωρίζετε σχετικά με 
την ομάδα στόχο; 

 

 

 

 

Είναι ίδια η ομάδα στόχος; Μπορούν 

άλλες ομάδες να επωφεληθούν κι αυτές 

από την καινοτομία; 

 

Υπάρχει οτιδήποτε άλλο που πρέπει να 

γνωρίζετε για την ομάδα στόχο; Τι είναι 

αυτό; 



ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ; 
Εξετάστε αν μπορείτε να υιοθετήσετε ολόκληρη τη λύση ή ορισμένα στοιχεία από αυτό. Ίσως είναι απαραίτητο να 

προσαρμόσετε ή να προσθέσετε κάτι ώστε να λειτουργήσει η καινοτομία στο νέο πλαίσιο. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

Μάθετε από την προσαρμογή στο νέο 
πλαίσιο και σκεφτείτε εάν μπορείτε να 

βελτιώσετε τη λύση.  

Να είστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις.  
 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

 

Μπορεί η καινοτομία σας να 

χρησιμοποιηθεί με νέους τρόπους; 

 

Μπορεί η καινοτομία σας να 

βελτιωθεί; Πως; 

 

 

 

Ποια μέρη της καινοτομίας μπορούν να 
υιοθετηθούν; 

 

Τι πρέπει να προσαρμοστεί ή προστεθεί; 
Γιατί; Πως; 

 

Τι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Γιατί; 

 

Πως μπορείτε να κάνετε πιλοτική δοκιμή 
της νέας πρακτικής; 

• Τι θα πρέπει να κάνετε διαφορετικά; 

• Ποιος πρέπει να κάνει την πιλοτική 
δοκιμή  πάνω σε τι; 

 



ΒΗΜΑ 2: ΔΟΚΙΜΗ 

 ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
Συζητήστε για τις δοκιμές από το αρχικό πλαίσιο και διευκρινίστε εάν θα πρέπει να διεξάγετε οποιαδήποτε δοκιμή 

στο νέο πλαίσιο. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  

Βοηθήστε στην επιλογή των ατόμων που 
θα συμμετάσχουν στη δοκιμή και των 
στοιχείων εκείνων που απαιτούνται για 
τη δοκιμασία. Μάθετε από την δοκιμή 

στο νέο πλαίσιο και σκεφτείτε εάν 
μπορείτε να βελτιώσετε την πρωτότυπη 

καινοτομία. 
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Ελέγχετε και αξιολογείτε συνεχώς την 
καινοτομία για να είστε βέβαιοι ότι 

είστε στον σωστό δρόμο και 
καταγράψτε μελλοντικές αξίες. 

Μοιραστείτε τις πληροφορίες από τη 
δοκιμή. 

 Ποια ήταν τα άτομα που συμμετείχαν 
στη δοκιμή; Που, πως και για πόσο 
καιρό διήρκησαν οι δοκιμές; 

 

Τι έδειξαν οι δοκιμές; Τι μάθατε; Τι σας 
εξέπληξε; 

 

Θα συμμετείχατε ως παρατηρητής σε 
μια πιθανή νέα δοκιμασία; Τι θα 
θέλατε να αποκομίσετε; 

 

 

 

Πρέπει όλα τα μέρη της καινοτομίας να 

δοκιμαστούν ή μπορείτε να επιλέξετε 

ορισμένα στοιχεία; 

 

Υπάρχει κάτι που οι άλλοι δεν έλεγξαν 

και θα μπορούσατε να δοκιμάσετε; 



      ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Η καινοτομία υιοθετείται  ή προσαρμόζεται 

 στο νέο πλαίσιο 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

• Μοιραστείτε τις 
γνώσεις και το 
δίκτυο 

  

• Μάθετε από 
πιθανές 
προσαρμογές 

  

 
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

• Προσαρμόστε ή 

προσθέστε όπου 

χρειάζεται 

 

• Εργαστείτε 

δοκιμαστικά με τη 

νέα λύση 

 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ 

ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΙΣ 

ΕΠΑΦΕΣ 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 3 



ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 
Εάν είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε ή να προσθέσετε κάτι στην αρχική καινοτομία, μπορεί να είναι χρήσιμο να 

επαναχρησιμοποιήσετε ή να εμπνευστείτε από τις επαφές που συνέβαλαν στην αρχική ανάπτυξη. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
Να έχετε διαθέσιμο το δίκτυο σας 

  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

 
Ποιους εμπλέξατε όταν 

αναπτύσσατε την καινοτομία; π.χ. 

ομάδες χρηστών, ιδιωτικές 

εταιρίες, άλλες δημόσιες 

οργανώσεις, διεθνείς συνεργάτες, 

κλπ. Ίσως βοηθήσει εάν 

σχεδιάζατε το δίκτυό σας. 

 

 

 

Ποιες επαφές μπορείτε να 

ξαναχρησιμοποιήσετε; 

 

Ποιες επαφές πρέπει να βρείτε οι 

ίδιοι; 



      ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Εξάλειψη εμποδίων και παλιών συνηθειών 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Εξηγείστε τι έπρεπε να 

αφαιρέσετε από την 

αρχική καινοτομία 

προκειμένου να 

λειτουργήσει 

 

Αφαιρέστε ότι 

εξακολουθεί να 
αποτελεί εμπόδιο  
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Κατάργηση και 

απομάκρυνση παλιών 

πρακτικών, συνηθειών 

κλπ, που στέκονται ως 

εμπόδιο στην 

καινοτομία 

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 

 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 4 



ΒΗΜΑ 4: ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
Απομακρύνετε τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την καινοτομία ή που αποτρέπουν την βιωσιμότητά της. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
  

 

 

 

 

Αυτό που πράξαμε: 

- Αφαιρέθηκαν κανόνες και 

διαδικασίες - ποιες; 

- Ξεχάστηκαν  παλιές ρουτίνες και 

ροές εργασίας - ποιες? 

- Αφαιρέθηκαν αρνητικά κίνητρα και 

συστήματα ανταμοιβής - ποια; 

- Αναθεωρήθηκαν στρατηγικές και 

πολιτικές - ποιες; 

- Διακόπηκαν  έργα με μικρότερη 

επίδραση- ποια; 
 

Αυτό που παραμένει ακόμη να 

αφαιρεθεί, να ξεχαστεί και να 

αναθεωρηθεί: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 



ΒΗΜΑ 4: ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
Απομακρύνετε τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την καινοτομία ή που αποτρέπουν την βιωσιμότητά της. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

  
 Αυτό πρέπει να αφαιρεθεί, να ξεχαστεί και να αναθεωρηθεί 

• Κανόνες και διαδικασίες - ποιες; 

_____________________________________________________________ 

• Παλιές ρουτίνες και ροές εργασίας - ποιες? 

_____________________________________________________________ 

• Αρνητικά κίνητρα και συστήματα ανταμοιβής - ποια; 

_____________________________________________________________ 

• Στρατηγικές και πολιτικές - ποιες; 

_____________________________________________________________ 

• Έργα με μικρότερη επίδραση - ποια; 

_____________________________________________________________ 



      ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Εφαρμογή της καινοτομίας στο νέο πλαίσιο 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Διαθέστε τις γνώσεις 

σας 

 

Μάθετε από την 

παρακολούθηση της 

καινοτομίας στο νέο 
πλαίσιο  
 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Δημιουργήστε ένα 

σχέδιο εφαρμογής 

 

Εφαρμόστε και 

προσαρμόστε τη λύση 

μαζί με τους χρήστες 

 

Συνεχής αξιολόγηση 

της καινοτομίας  

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΛΥΣΗΣ 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5 



ΒΗΜΑ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο εφαρμογής και ακολουθήστε το. Αν δεν έχετε πρότυπο εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε το 

ακόλουθο χρήσιμο. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
Αξιολογείτε την πρόοδο στην πορεία, για να ελέγχετε αν βρίσκεστε στον σωστό δρόμο 

Να παίρνετε σχόλια από τους χρήστες, εργαζομένους και άλλους εμπλεκόμενους μετά την έναρξη 
εφαρμογής. Προσαρμόστε ανάλογα την καινοτομία εάν χρειάζεται. 

Διαδικασίες και ροές εργασίας 

• Ποιες διεργασίες και ροές εργασίας πρέπει να αλλάξουν; Πως? 

 

Αρμοδιότητες, ρόλοι και ευθύνες 

• Θα πρέπει να αποκτήσετε νέες δεξιότητες; Ποιες; 

• Θα αναλάβουν οι υπάλληλοι ή οι διευθυντές νέους ρόλους ή ευθύνες; Ποιους; 

 

Συστήματα πληροφορικής 

• Πρέπει να προσαρμόσετε υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής ή να εισαγάγετε νέα; 
Ποια; Πως; 

 

Φυσικό περιβάλλον 

• Πρέπει να αλλάξει το φυσικό περιβάλλον; Πως; 

 

 



ΒΗΜΑ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο εφαρμογής και ακολουθήστε το. Αν δεν έχετε πρότυπο εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε το 

ακόλουθο χρήσιμο. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
Αξιολογείτε την πρόοδο στην πορεία, για να ελέγχετε αν βρίσκεστε στον σωστό δρόμο 

Να παίρνετε σχόλια από τους χρήστες, εργαζομένους και άλλους εμπλεκόμενους μετά την έναρξη 
εφαρμογής. Προσαρμόστε ανάλογα την καινοτομία εάν χρειάζεται. 

Φυσικό περιβάλλον 

• Πρέπει να αλλάξει το φυσικό περιβάλλον; Πως; 

 

Νόμοι και κανονισμοί 

• Πρέπει να αλλάξετε τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία; 

• Πρέπει να λάβετε άδειες; Ποιες; Πως;  

Ενδιαφερόμενα μέρη 

• Ποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εμπλακούν και πότε; 

 

Διαχείριση κινδύνου 

• Τι μπορεί να πάει στραβά και 

πως θα το αποφύγετε; 

• Μελετήστε κάθε βήμα στο χρονοδιάγραμμά σας και αξιολογήστε, ποιο είναι το πιθανότερο που 
μπορεί να πάει στραβά; Εξετάστε κάθε βήμα του παρόντος οδηγού. 



ΒΗΜΑ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
Δημιουργήστε ένα σχέδιο εφαρμογής και ακολουθήστε το. Αν δεν έχετε πρότυπο εφαρμογής, μπορείτε να βρείτε το 

ακόλουθο χρήσιμο. 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 
Αξιολογείτε την πρόοδο στην πορεία, για να ελέγχετε αν βρίσκεστε στον σωστό δρόμο 

Να παίρνετε σχόλια από τους χρήστες, εργαζομένους και άλλους εμπλεκόμενους μετά την έναρξη 
εφαρμογής. Προσαρμόστε ανάλογα την καινοτομία εάν χρειάζεται. 

Επικοινωνία 

• Πώς θα επικοινωνήσετε και θα παρακινήσετε εσωτερικά και εξωτερικά στην 
πορεία και μετά την εφαρμογή; 

 

Χρόνος και χρήμα 

• Ποιους πόρους χρειάζεστε; Πότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν; 

 

Χρονοδιάγραμμα - ποιος πρέπει να κάνει τι, και πότε; 

• Καθορίστε τα πιο σημαντικά ορόσημα για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι λήψης 
αποφάσεων, οι διαμεσολαβητές και οι εργαζόμενοι. Ποιος είναι υπεύθυνος για 
κάθε τι;  



ΒΗΜΑ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
Να είστε διαθέσιμοι για βοήθεια, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της λύσης 

Αποκτήστε γνώση παρακολουθώντας την εφαρμογή της λύσης 
  

 
Πως υλοποιείται η καινοτομία; 

• Τι ανατροφοδότηση παίρνουν; 

• Ποιες είναι οι συνέπειες, αν υπάρχουν; 

 

 

 

 



      ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Συγκεντρώνονται τα οφέλη που αποκτήθηκαν κατά τη 

διάδοση της καινοτομίας 
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 ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Βελτιώστε την πρωτότυπη 

καινοτομία 

 

Γιορτάστε την επιτυχία σας  

με τη δική σας οργάνωση 

 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

Εξηγήστε πως 

χρησιμοποιήσατε την 

πρωτότυπη καινοτομία 

 

Γιορτάστε την επιτυχία σας  

με τη δική σας οργάνωση 

 

Μοιραστείτε τη νέα 

καινοτομία με άλλους  

 

  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ 
ΝΕΟ 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ 

 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 6 



ΒΗΜΑ  6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΟ 
Εξετάστε εάν η διαδικασία της διάδοσης της καινοτομίας θα πρέπει να οδηγήσει σε βελτιώσεις της αρχικής 

καινοτομίας. 

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ  
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ  

Πείτε πως χρησιμοποιείτε την αρχική 
καινοτομία 

 
Μήπως η αρχική καινοτομία 

χρειάζεται προσαρμογή; Πως; 

• Επαναξιολογήστε τη δική σας 

καινοτομία βασισμένοι σε όσα 

μάθατε στα βήματα Δοκιμή, 

Προσαρμογή, Αφαίρεση και 

Εφαρμογή. 

• Τι άλλο σας εμπνέει; 

Πως είναι οργανωμένοι; Πως 

επικοινωνούν; Άλλα στοιχεία; 

 

 

 

 

Πως διαφέρει η νέα καινοτομία από 
την αρχική; 

• Τι έχετε υιοθετήσει; 

• Τι έχετε προσαρμόσει; 

•Τι έλειπε που τώρα έχετε 
προσθέσει; 

 

Τι κάνατε διαφορετικά στην πορεία; 

•Ήταν κάτι ευκολότερο από ότι 
αναμένατε; Γιατί; 

 

Τι γνωρίζετε για την ομάδα στόχο; 



ΒΗΜΑ  6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
Συζητήστε τι έχει μάθει ο καθένας σας από τη συνεργασία διάδοσης της καινοτομίας – και θυμηθείτε να το 

συζητήσετε εκτενώς, τόσο εντός της δική σας οργάνωσης όσο και εκτός.  

 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ 

Περιγράψτε τα οφέλη από τη 

συνεργασία στη δική σας οργάνωση 

και σε άλλους.  
  

 

 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ  

Προετοιμαστείτε να συναντήσετε την οργάνωση που 
μοιράστηκε τη δική της καινοτομία μαζί σας. Μοιραστείτε 

τον ενθουσιασμό και τη γνώση σας μαζί τους.  

Περιγράψτε τα οφέλη από τη συνεργασία στη δική σας 
οργάνωση και σε άλλους. 

Τι έχετε κερδίσει από τη διάδοση 

της καινοτομίας; 

• Για παράδειγμα, βελτιώσεις της 

αρχικής καινοτομίας, οικονομική 

αποζημίωση ή έσοδα, νέες 

εργασιακές σχέσεις, νέες γνώσεις 

για τους χρήστες, branding, νέους 

τρόπους οργάνωσης κ.λπ. 

 

 

 

 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα από την  
επαναχρησιμοποίηση της καινοτομίας; 

• π.χ.  βελτίωση υπηρεσιών, καλύτερη υγεία, 
οικονομικό όφελος, εξοικονόμηση κόστους, 
μάθηση, έξυπνες περικοπές. 

 

Τι έχετε κερδίσει από την υιοθέτηση/προσαρμογή 
μίας υπάρχουσας λύσης σε σχέση με το να 
χρειαζόταν να ξεκινήσετε από το μηδέν; 

• π.χ. σύντμηση επίτευξης αποτελέσματος, 
λιγότερη κατανάλωση πόρων, νέες εργασιακές 
σχέσεις κλπ. 

 



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΑΣ 

ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΤΕ ΚΙ 

ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΚΤΥΩΘΟΥΝ ΚΑΙ 

ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΚΤΕΝΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 


