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Γενικές πληροφορίες 

Η Διακήρυξη για την Καινοτομία του Δημόσιου Τομέα (Η Διακήρυξη) υιοθετήθηκε στις 

22 Μαΐου 2019 από 35 μέλη του ΟΟΣΑ και 5 μη μέλη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης 

του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ, σε υπουργικό επίπεδο. Η Διακήρυξη αποσκοπεί να 

αναδείξει την καινοτομία ως κομβική και στρατηγική λειτουργία των οργανισμών του 

δημοσίου τομέα και στην καθημερινή εργασία των δημοσίων υπαλλήλων. Η 

Διακήρυξη διατυπώνει μια κοινή θέση για τις κυβερνήσεις για το πώς να 

υποστηρίζουν, βελτιώνουν και επεκτείνουν την καινοτομία προκειμένου να 

ανταποκριθούν σε  ποικίλες προκλήσεις και επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες που 

δημιουργούνται. Παρέχει κοινές αρχές, έννοιες και αντίληψη που οι κυβερνήσεις 

μπορούν να αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τη δική τους 

προσέγγιση στη διαχείριση της καινοτομίας, με τρόπους που σχετίζονται με τους 

ειδικούς στόχους τους και τα διοικητικά τους πλαίσια.  

Διακηρύσσω την καινοτομία 

Η Διακήρυξη εισάγει ένα σύνολο πέντε αρχών υψηλού επιπέδου, με συσχετιζόμενες 

δράσεις που νομιμοποιούν και υποστηρίζουν την καινοτομία ως κομβική και 

στρατηγική λειτουργία των οργανώσεων του δημόσιου τομέα και της εργασίας των 

δημοσίων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο της Διακήρυξης, η καινοτομία κατανοείται ευρέως 

ως η εφαρμογή κάτι πρωτοποριακού για να επιτευχθεί αντίκτυπος. Κατά τη στιγμή της 

σύνταξής του, αναγνωρίζεται ότι η καινοτομία είναι ακόμα ένας αναδυόμενος χώρος 

για έρευνα και πρακτική και αντανακλά την πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη 

αντίληψη του ΟΟΣΑ επί του θέματος. 

Οι χώρες υποστηρικτές σηματοδοτούν τη σημασία της καινοτομίας ως τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τις συνήθεις και πολύπλοκες προκλήσεις και εκμεταλλεύονται τις 

ευκαιρίες. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αρχές και τις δράσεις για να 

ενημερώσουν ή να ενισχύσουν τις δικές τους, σχετικές με το περιβάλλον τους, 

προσεγγίσεις για την καινοτομία  και την διαχείρισή της. 

Παρέχοντας κοινές αρχές και δράσεις, η Διακήρυξη δίνει τη δυνατότητα στις 

κυβερνήσεις με διαφορετικό περιβάλλον, εμπειρίες και ανάγκες, να μιλούν την ίδια 

γλώσσα σε σχέση με την καινοτομία, ώστε να κατανοούν καλύτερα, να μοιράζονται 

και να μαθαίνουν η μία από την άλλη. 



 

Βασισμένη σε αποδεικτικά στοιχεία και χωρίς αποκλεισμούς  διαδικασία για την 

ανάπτυξη της Διακήρυξης 

Η Διακήρυξη αντικατοπτρίζει χρόνια συζήτησης, έρευνας, ανάλυσης και μελετών 

χωρών που ο ΟΟΣΑ, ιδίως μέσω του «Παρατηρητηρίου Καινοτομίας στον Δημόσιο 

Τομέα» (OPSI), έχει αναλάβει για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Από το 2014 

έως το 2017, σε συζητήσεις συνεδρίων του OPSI διευρευνήθηκε η δυνατότητα,  ενός 

νομικού εργαλείου του ΟΟΣΑ για την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια των ετών 2018 και 

2019, τα Εθνικά Σημεία Επαφής OPSI και η Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του 

ΟΟΣΑ (PGC) επανεξέτασαν το σχέδιο της Διακήρυξης που αντικατοπτρίζει πολλές 

συνομιλίες και μορφές συνεργασίας με μέλη και μη μέλη του ΟΟΣΑ καθώς και εισροές 

από το κοινό. Αυτή, προτίθεται να πυροδοτήσει πολλά περισσότερα. 

Ήταν σημαντικό για το Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Δημόσιου Τομέα του ΟΟΣΑ 

(OPSI) και την Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ (PGC) να ανοίξουν το 

σχέδιο της Διακήρυξης σε εκτενή δημόσια διαβούλευση, ώστε να διασφαλιστεί ότι το 

περιεχόμενό της αντανακλά τις ανάγκες των τελικών χρηστών της, με στόχο να ζητηθεί 

ουσιαστική ανατροφοδότηση για το σχέδιο της Διακήρυξης,  από τους κύριους 

εταίρους και το κοινό-στόχο. Η ποιότητα της συμβολής ήταν εξίσου σημαντική με την 

ποσότητα, δεδομένου ότι η Διακήρυξη προσπαθεί να δώσει συνοχή σε έννοιες και 

γλώσσα, γύρω από έναν αναδυόμενο χώρο έρευνας και πρακτικής, για μια ομάδα 

ανθρώπων , που συχνά λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό εκτός των συμβατικών 

δραστηριοτήτων στην κυβέρνηση. 

 Μια ολοκληρωμένη εκστρατεία εμπλοκής των εταίρων και μια στρατηγική 

επικοινωνιακή εκστρατεία υποστήριξε την υλοποίηση αυτού του στόχου. Το 

Παρατηρητήριο Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα (OPSI) διαχειρίστηκε ένα 

πρόγραμμα δέσμευσης των εταίρων και μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή 

εκστρατεία, έχοντας ως σημαία το μήνυμα «Διακηρύσσω την καινοτομία», το οποίο 

περιελάμβανε τη δημιουργία περιεχομένου και μάρκετινγκ, τις σχέσεις με τα μέσα 

ενημέρωσης, διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, 

τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα 149.000 εμφανίσεις στο Twitter στο hashtag 

#declaretoinnovate και υψηλή δέσμευση στη διαδικασία διαβούλευσης.  

Μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας ψηφιακής διαβούλευσης, το Παρατηρητήριο 

Καινοτομίας του Δημοσίου Τομέα (OPSI) έλαβε 97 απαντήσεις από 38 διαφορετικές 

χώρες στη δημόσια διαβούλευση. Αυτές οι απαντήσεις αποτέλεσαν ένα μείγμα 

μεμονωμένων απαντήσεων, από ανθρώπους αντικατοπτρίζοντας  την δική τους 

εμπειρία/οργανισμό ή ομαδικών απαντήσεων που αντικατόπτριζαν τη συγκέντρωση 

και σύνθεση απαντήσεων και παρουσιάστηκαν εκ μέρους της ομάδας. 



 

Επόμενα βήματα / Πώς ο ΟΟΣΑ θα ενισχύσει τις  χώρες υποστηρικτές 

Για να στηρίξει τις χώρες που υποστηρίζουν τον ΟΟΣΑ και άλλους εταίρους από την 

ευρύτερη κοινότητα καινοτομίας, ώστε να επωφεληθούν από την  Διακήρυξη, ο ΟΟΣΑ 

μπορεί: 

 Να τους βοηθήσει εντοπίζοντας, κατανοώντας και παρέχοντας συστάσεις 

πολιτικής για εμπόδια και προκλήσεις για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα 

σε επίπεδο συστήματος και οργανισμού.  

 Να τους συνοδεύσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των καταλυτών 

συστήματος  (π.χ. πολιτική και νομοθεσία, δίκτυα κ.λπ.) 

 Να συλλέξει και να διαμοιράσει αποδεικτικά στοιχεία, σχετικά με τους τρόπους 

με τους οποίους εφαρμόζονται οι αρχές της Διακήρυξης στις χώρες  

υποστηρικτές,  συμπεριλαμβάνοντας τη «φωνή των πολιτών» σχετικά με τις 

αντιλήψεις τους για τον αντίκτυπο. 

 Να υποστηρίξει οργανισμούς με ειδικές παρεμβάσεις όπως εργαστήρια 

σχετικά με το σκοπό και τη χρήση της Διακήρυξης, την ανάπτυξη ικανοτήτων 

και βέλτιστων πρακτικών. 

 Να τους συμβουλεύσει για τη δημιουργία πλατφορμών με στόχο τη διατύπωση 

συζητήσεων, σε επίπεδο χωρών, σχετικά με τα οφέλη και τις επιπτώσεις της 

καινοτομίας στο δημόσιο τομέα,  για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων  για 

τους πολίτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες, υλικό σχετικά με τη θεωρία και το μοντέλο της 

καινοτομίας του δημόσιου τομέα, το οποίο αποτελεί τη βάση της Διακήρυξης, και 

χρήσιμες οδηγίες για τη χρήση της εδώ: https://oe.cd/innovationdeclaration. 

Τα φυλλάδια είναι διαθέσιμα σε αυτές τις διευθύνσεις: «Οι πέντε αρχές και τα 

επόμενα βήματα, Πως διαφορετικοί χρήστες της Διακήρυξης του ΟΟΣΑ μπορούν 

χρησιμοποιήσουν το έγγραφο» 
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Εμείς, ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Αυστρίας, 

του Βελγίου, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της Τσεχικής 

Δημοκρατίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, 

της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ισλανδίας, της Ινδονησίας, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, 

της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Κορέας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του 

Λουξεμβούργου, του Μεξικό, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νορβηγίας, του 

Περού, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας, 

της Ελβετίας, της Τουρκίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ: 

1. Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και την εφαρμογή 

του νομικού και πολιτικού πλαισίου για την βιωσιμότητα των οικονομιών και των 

κοινωνιών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική παροχή 

βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους, 

2. Στο πλαίσιο της εργασίας τους για το δημόσιο συμφέρον, οι κυβερνήσεις έχουν 

ποικίλους στόχους όπως τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης ή τις κοινωνικές 

προτεραιότητες που συνεπάγονται την ανάγκη ή την ρητή έκκληση για νέες 

προσεγγίσεις, 

3. Οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα τους λειτουργούν σε 

ασταθή, αβέβαια, σύνθετα και διφορούμενα πλαίσια και πρέπει να αντιμετωπίζουν  

ποικίλες προκλήσεις όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργειακή φτώχεια, η 

περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κλιματική αλλαγή και η ανισότητα, 

4. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι υφιστάμενες δομές, διαδικασίες 

και παρεμβάσεις παραμένουν τα περισσότερο κατάλληλα ή αποτελεσματικά μέσα 

για το δημόσιο τομέα να επιτύχει το σκοπό του και να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

και προσδοκίες των κυβερνήσεων και των πολιτών, 

5. Η καινοτομία, η εφαρμογή κάτι πρωτοποριακού σε ένα πλαίσιο, προκειμένου να 

επιτευχθεί αντίκτυπος, είναι μια προληπτική στρατηγική που οι κυβερνήσεις 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ανταποκριθούν, να προσαρμοστούν και να 

προετοιμαστούν για αυτό το πλαίσιο, 

6. Το επίπεδο καινοτομίας που θα πραγματοποιηθεί εξ ορισμού είναι απίθανο να 

είναι επαρκές ή βιώσιμο χωρίς να αντιμετωπιστούν οι συστηματικές 

προκαταλήψεις στο δημόσιο τομέα για τη διατήρηση και την αναπαραγωγή του 

κατεστημένου. Το τελευταίο αποτελεί παραπροϊόν της ανάγκης της κυβέρνησης και 

των λειτουργιών της να είναι σταθερές και αξιόπιστες, 



7.  Συνεπώς, οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα πρέπει να είναι σε θέση να 

καινοτομούν, με συνέπεια και αξιοπιστία, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μια 

καινοτόμος αντίδραση σε οποιαδήποτε πρόκληση (τρέχουσα ή μελλοντική) που 

απαιτεί μια νέα προσέγγιση όταν και όπου χρειάζεται, 

8.  Προκειμένου,  οι οργανώσεις του δημόσιου τομέα, να καινοτομούν αξιόπιστα και 

με συνέπεια, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια συνειδητή προσέγγιση, στη διοίκηση 

της καινοτομίας, η οποία θα βασιστεί σε προηγούμενες προσπάθειες. Ένα 

παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η διοίκηση χαρτοφυλακίου, η οποία 

περιλαμβάνει την επένδυση, την ενθάρρυνση και την μόχλευση ενός κατάλληλα 

ποικίλου εύρους καινοτόμων δραστηριοτήτων, ώστε να αντισταθμίζονται οι 

κίνδυνοι, ορισμένες καινοτόμες αντιδράσεις να μην λειτουργήσουν ή να είναι 

ακατάλληλες, 

9. Μια συνειδητή προσέγγιση χαρτοφυλακίου στη διοίκηση της καινοτομίας 

αναγνωρίζει και εκτιμά ότι η καινοτομία έχει πολλές πτυχές και ότι κάθε πτυχή 

ικανοποιεί διαφορετικά μέσα και στόχους. Το χαρτοφυλάκιο περιέχει: 

α. Καινοτομία προσανατολισμένη στην ενίσχυση, η οποία αναβαθμίζει τις 

τρέχουσες πρακτικές, επιτυγχάνει αποδόσεις και καλύτερα αποτελέσματα και 

αναπτύσσεται στις υφιστάμενες δομές. 

β. Καινοτομία προσανατολισμένη στην αποστολή, η οποία επιτυγχάνει σαφείς 

φιλοδοξίες και προτεραιότητες, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους και 

προσεγγίσεις, όταν χρειάζεται, 

γ. Προσαρμοσμένη καινοτομία, η οποία ανταποκρίνεται σε ένα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον και ενθαρρύνει την περιέργεια για ερμηνεία και ανταπόκριση στις 

αλλαγές της κοινωνίας και της τεχνολογίας. 

δ. Προλαμβάνουσα καινοτομία, η οποία εξερευνά και ασχολείται με την 

αβεβαιότητα γύρω από αναδυόμενα ζητήματα που θα διαμορφώσουν 

μελλοντικές προτεραιότητες και μελλοντικές δεσμεύσεις, 

10.   Η στήριξη της δραστηριότητας τους, μόνο σε μια πτυχή ,  δεν θα προετοιμάσει 

επαρκώς τις οργανώσεις του δημόσιου τομέα για να αντιμετωπίσουν τη 

διαφορετική φύση των προκλήσεων που προκύπτουν. Σε μια προσέγγιση 

χαρτοφυλακίου, θα υπάρξει μια ποικιλία δραστηριοτήτων. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει ισχυρά τεκμηριωμένη βάση για  τις 

στρατηγικές και τις προσεγγίσεις καινοτομίας, την ανοικτή κυβέρνηση, τις 

κυβερνητικές ρυθμίσεις, την ακεραιότητα του δημοσίου τομέα, την ισότητα των 

φύλων, την ψηφιακή κυβέρνηση,  η οποία έχει καταλήξει σε διεθνή πρότυπα, 

I. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ότι επιβεβαιώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας: 



Α. Να αποδεχτούμε και να ενισχύσουμε την καινοτομία στο δημόσιο τομέα 

Θα προσπαθήσουμε: 

I. Να επωφεληθούμε από την καινοτομία ως έναν από τους τρόπους με τους 

οποίους οι κυβερνήσεις μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους και να 

πράξουν καλύτερα για τους ανθρώπους που υπηρετούν, 

II. Εφιστούμε την προσοχή και υποστηρίζουμε την καινοτομία που ήδη συμβαίνει, 

III. Αντιληφθούμε την πολύπλευρη φύση της καινοτομίας και υιοθετούμε μια 

συστηματική προσέγγιση χαρτοφυλακίου για την καινοτομία, προσαρμοσμένη 

στις συναφείς ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες, 

IV. Εγκαθιδρύουμε ή συνεχίζουμε να παρέχουμε την διοίκηση του συστήματος 

καινοτομίας, έχοντας επίγνωση τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τη λειτουργία 

των διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης, και εκτιμώντας τους 

διαφορετικούς βαθμούς συγκέντρωσης εξουσίας  στις κυβερνήσεις, 

V. Αναγνωρίζουμε ότι η καινοτομία, όμοια με άλλες κομβικές λειτουργίες, απαιτεί 

την πραγματοποίηση επενδύσεων και υποστήριξης για να πετύχει. 

Β. Να ενθαρρύνουμε και να εφοδιάσουμε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους με την 

ικανότητα να καινοτομούν 

Θα προσπαθήσουμε: 

I. Να αναγνωρίσουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια κουλτούρα ανοιχτής 

στάσης, μάθησης από τα λάθη και της συνεργασίας διαπερνώντας τα στεγανά 

και τους τομείς, συνεισφέροντας  στην πρακτική της καινοτομίας, 

II. Να επιτρέψουμε στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα και στους δημόσιους 

υπαλλήλους να πάρουν τα κατάλληλα ρίσκα για να εξερευνήσουν και να 

πειραματιστούν με νέες ιδέες, τεχνολογίες και τρόπους εργασίας, ως μέρος της 

κύριας δραστηριότητάς τους, 

III. Να παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με τις αρμοδιότητες για την καινοτομία, 

ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς μπορούν να συμμετάσχουν ή να συνεισφέρουν, 

IV. Να αναγνωρίσουμε ότι η καινοτομία απαιτεί και περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα δεξιοτήτων , ικανοτήτων και κινήτρων, 

V. Να εξασφαλίσουμε δομές υποστήριξης, διαδικασίες και συνθήκες εργασίας 

που επιτρέπουν ευκολότερα στους δημόσιους υπαλλήλους να καινοτομούν και 

να επαναξιολογούν συνεχώς τις καθιερωμένες ρουτίνες που μπορεί να 

παρεμποδίζουν χωρίς λόγο την καινοτομία. 

Γ. Να καλλιεργήσουμε νέες συνεργασίες και να εμπλέξουμε διαφορετικές φωνές 

Θα προσπαθήσουμε: 



I. Να συνδέσουμε διαφορετικούς δρώντες (δημόσιους, ιδιωτικούς, μη 

κερδοσκοπικούς και μεμονωμένους) με τρόπους που επιτρέπουν σε 

οργανώσεις του δημόσιου τομέα να συνεργάζονται και να συν-δημιουργούν 

νέες προσεγγίσεις ή λύσεις σε προβλήματα, 

II. Να δημιουργήσουμε συμπράξεις και να συνδέσουμε υφιστάμενα δίκτυα 

ανταλλαγής εντός, εκτός και οριζόντια στο σύστημα καινοτομίας για την 

αύξηση της ικανότητας καινοτομίας, 

III. Να αναπτύξουμε ένα φάσμα πρακτικών δέσμευσης και συν-δημιουργίας και να 

χρησιμοποιήσουμε διάφορες μορφές του προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι 

οι προσπάθειες καινοτομίας επικαιροποιούνται από τη πρακτική εμπειρία και 

τη σχετική εξειδίκευση, 

IV. Να αναζητήσουμε ευκαιρίες σύμπραξης με άλλες χώρες σε διασυνοριακές 

προκλήσεις που απαιτούν καινοτόμες προσεγγίσεις, 

V. Να ακούσουμε νέες και αναδυόμενες φωνές που βοηθούν να παρατηρήσουμε 

αδύναμα σήματα ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν, πράγμα που μπορεί να 

συμβάλει στον εντοπισμό μιας αναδυόμενης ανάγκης ή ευκαιρίας για 

καινοτομία. 

Δ. Να υποστηρίξουμε την εξερεύνηση, την σταδιακή ανάπτυξη και τις δοκιμές 

Θα προσπαθήσουμε: 

I. Να υποστηρίξουμε την καινοτομία που αφορά σαφείς και γνωστές 

προτεραιότητες και προβλήματα και να επιτρέψουμε την διερευνητική 

καινοτομία όπου μπορεί να μην είναι σαφές ποιο θα είναι το τελικό 

αποτέλεσμα, 

II. Να εξασφαλίσουμε την εξερεύνηση, την σταδιακή ανάπτυξη και τις δοκιμές σε 

ένα χαρτοφυλάκιο, τόσο σε επίπεδο δημόσιου τομέα στο σύνολό του όσο και 

σε επίπεδο μεμονωμένων υπουργείων και οργανώσεων, 

III. Να αναγνωρίσουμε τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από την 

ενεργοποίηση του πειραματισμού σε κομβικά συστήματα (όπως η χρήση 

ψηφιακών τεχνολογιών, η κατάρτιση προϋπολογισμού, η διαχείριση κινδύνων 

και η υποβολή αναφορών) και να εξετάσουμε εάν και πώς μπορούν να 

επιτευχθούν, 

IV. Να αναγνωρίσουμε και να καταγράψουμε τη μάθηση που προέρχεται από την 

εξερεύνηση και να εκτιμήσουμε ότι συχνά ο πειραματισμός και η καινοτομία 

μπορεί όχι μόνο να αφορούν την διόρθωση, αλλά και τη μάθηση. 

Ε. Να διαχύσουμε τη μάθηση και να μοιραστούμε πρακτικές 

Θα προσπαθήσουμε: 



I. Συστηματικά να μοιραζόμαστε τη μάθηση που προέρχεται από την 

δραστηριότητα της καινοτομίας (ακόμη και αν η καινοτομία «απέτυχε να 

πραγματοποιήσει όπως αναμενόταν»), 

II. Να ενθαρρύνουμε τη δικτύωση και τη μάθηση από ομότιμους για να 

βοηθήσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους να μάθουν και να δανειστούν ο ένας 

από τον άλλο, 

III. Να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε κανάλια ανατροφοδότησης που 

συλλέγουν ανατροφοδότηση από τους πολίτες και το προσωπικό πρώτης 

γραμμής για την ενίσχυση της συνεχιζόμενης μάθησης, 

IV. Να καθιερώσουμε καλές πρακτικές αξιολόγησης προκειμένου να μάθουμε, να 

καθοδηγήσουμε τη διαδικασία καινοτομίας και να αξιολογήσουμε την αξία της 

καινοτομίας που συμβαίνει. 

ΙΙ. ΚΑΛΟΥΜΕ τον ΟΟΣΑ να στηρίξει τη Διακήρυξη αυτή και να συνεχίσει τις εργασίες 

του για την προώθηση της καινοτομίας του δημόσιου τομέα παρέχοντας μια 

πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης σχετικά με την καινοτομία του 

δημόσιου τομέα, συνεχίζοντας τη συστηματική συλλογή και ανάλυση παραδειγμάτων 

καινοτόμων πρακτικών και υποστηρίζοντας τις χώρες στις προσπάθειές τους για την 

προώθηση της καινοτομίας, μεταξύ άλλων, μέσω μελετών χωρών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο Υπουργός Εσωτερικών 

 

 

 Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
H Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 



 

Χώρες Υποστηρικτές 

Μέλη ΟΟΣΑ Μη-Μέλη ΟΟΣΑ Άλλοι 

Αυστραλία 
Αυστρία 
Βέλγιο 
Καναδάς 
Χιλή 
Τσεχία  
Δανία  
Εσθονία 
Φινλανδία  
Γαλλία  
Γερμανία  
Ελλάδα  
Ουγγαρία  
Ισλανδία 
Ιρλανδία 
Ισραήλ 
Ιταλία 
Ιαπωνία 
Κορέα 
Λετονία 
Λιθουανία 
Λουξεμβούργο  
Μεξικό  
Ολλανδία  
Νέα Ζηλανδία  
Νορβηγία  
Πολωνία 
Πορτογαλία 
Δημοκρατία της Σλοβακίας  
Σλοβενία  
Σουηδία 
Ελβετία 
Τουρκία 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Ηνωμένες Πολιτείες 

Αργεντινή 
Βραζιλία 
Κόστα Ρίκα 
Ινδονησία 
Περού 
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