
 

 

 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΤΟΝ  
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ; 

Η διακήρυξη του ΟΟΣΑ για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα είναι ένα σύνολο πέντε αρχών και 
συσχετιζόμενων δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κυβερνήσεις ή δημόσιοι οργανισμοί 
για την ενημέρωση τους, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη διαχείρισή της. 

 

Παρέχει κοινές αρχές, έννοιες 

και γλώσσα 

 
 

H διακήρυξη 
Νομιμοποιεί την καινοτομία ως 

βασική στρατηγική λειτουργία 

και μια δραστηριότητα στην 

οποία κάθε δημόσιος υπάλληλος 

μπορεί να διαδραματίσει κάποιο 

ρόλο 

  Υποστηρίζει την επέκταση και τη          
                βελτίωση της καινοτομίας, ώστε η            
κυβέρνηση να μπορεί να αντιμετωπίσει   όλες τις                               
προκλήσεις , καθημερινές ή σύνθετες  και να 
επωφεληθεί από τις ευκαιρίες

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ; 

 
Οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διακήρυξη του ΟΟΣΑ 
με τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο αντικείμενό του. Οι χώρες 
μπορούν να «υποστηρίξουν» τη δήλωση του ΟΟΣΑ. Οι 
ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να την «προωθήσουν». Για 
να καταλάβετε περισσότερα για αυτό που σημαίνει στην πράξη 
επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  
https://innovation.gov.gr/innovation-policy/ 
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Οι ηγέτες του δημόσιου τομέα είναι πολιτικοί 
ή διοικητές δημόσιων οργανισμών 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Διακήρυξη για 
να: 

• Επιβεβαιώσουν ότι η καινοτομία είναι 
σημαντική για την αντιμετώπιση ποικίλων 
προκλήσεων και μόχλευση ευκαιριών 

• Ενσωματώσουν την καινοτομία ως βασική 
στρατηγική λειτουργία 

• Αναλογιστούν και να αντιμετωπίσουν τα 
εμπόδια στην καινοτομία 
• Καθορίσουν προτεραιότητες και δράσεις για 
την καλύτερη υποστήριξη της καινοτομίας με 
καλύτερο τρόπο  

 

 

Τα δημόσια στελέχη είναι άτομα που εργάζονται σε 
δημόσιους οργανισμούς και είναι υπεύθυνα για την 
επίτευξη των στόχων πολιτικής και την παροχή 
υπηρεσιών 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Διακήρυξη για 
να: 

• Συζητήσουν για τον τρόπο που η καινοτομία 
μπορεί να βοηθήσει την δημόσια οργάνωση να 
επιτύχει τους στόχους της 

• Νομιμοποιήσουν την καινοτομία ως μέρος 
της βασικής τους δραστηριότητας 

• Αναλογιστούν και να αντιμετωπίσουν τα 
εμπόδια στην καινοτομία 
• Αναπτύξουν την ικανότητα καινοτομίας 

• Ενθαρρύνουν την συνεργασία και τη διαμοίραση 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άνθρωποι που 
εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά 
πρόσωπα του Δημοσίου Τομέα  

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Διακήρυξη για 
να: 

•  Σκεφτούν τον ρόλο τους στην προώθηση και 

υποστήριξη της καινοτομίας 

•  Δοκιμάσουν νέα πράγματα και τρόπους εργασίας 

•  Συνδεθούν με άλλους σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο 

για να μάθουν, να διαμοιράσουν και να αναπτύξουν 

καινοτόμες πρακτικές 

 


