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 Οι αρχζσ τθσ Διακιρυξθσ 

Καινοτομίασ Δθμοςίου Τομζα  

του ΟΟΣΑ 

ςε πρακτικζσ οδθγίεσ 

 

 

 

Ιοφνιοσ 2020 
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Για το Τμιμα Καινοτομίασ 

Το Τμιμα Καινοτομίασ αςχολείται με τον ςχεδιαςμό τθσ 

πολιτικισ καινοτομίασ ςτον δθμόςιο τομζα ςτοχεφοντασ  ςτθν 

αναβάκμιςθ και τθν βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Σε αυτό τον Οδθγό ζχουμε περιγράψει με απλό τρόπο τισ πζντε 

αρχζσ τθσ Διακιρυξθσ τθσ Καινοτομίασ Δθμοςίου Τομζα του 

Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ), θ 

οποία υιοκετικθκε ςτισ 22 Μαΐου 2019 ςε υπουργικό επίπεδο. 

Στόχοσ μασ είναι να αποτελζςει ζνα εφχρθςτο εργαλείο για τα 

ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα ϊςτε να μάκουν περιςςότερα για 

τθν καινοτομία και τουσ τρόπουσ που μποροφν πρακτικά να τθν 

εφαρμόςουν. 

Πώσ να χρθςιμοποιιςετε τον  

Οδθγό Καινοτομίασ 

Ο Οδθγόσ Καινοτομίασ απευκφνεται ςε  ςτελζχθ των δθμοςίων 

οργανϊςεων από όλεσ τισ ιεραρχικζσ βακμίδεσ που αςχολοφνται 

με κζματα καινοτομίασ ςτθν δθμόςια διοίκθςθ κακϊσ και τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ζργων. 

Ευχόμαςτε ο Οδθγόσ να δϊςει ςτα ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα  

πρακτικζσ ιδζεσ και ςυμβουλζσ που μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν για να προωκιςουν τθν καινοτομία ςτθν 

οργάνωςι τουσ. 
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Ενιςχφουμε τθν καινοτομία 

 

Εμείσ, τα ανώτερα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ, καλλιεργοφμε το 

περιβάλλον για να προωκθκεί θ καινοτομία: 

 Διαςφαλίηουμε ότι θ ςτρατθγικι τθσ οργάνωςισ μασ ζχει άξονα 

για τθν καινοτομία  

 

 Εντάςςουμε ςτο ςχζδιο δράςθσ τθσ οργάνωςισ μασ καινοτόμα 

ζργα 

 

 Σχεδιάηουμε καινοτομίεσ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 

ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ οργάνωςισ μασ 

 

 Εμπλζκουμε το προςωπικό ςτθν ανάδειξθ των κρίςιμων 

προκλιςεων και ηθτάμε τθν ενεργι ςυμβολι τουσ 

 

 Δθμιουργοφμε εςωτερικζσ διαδικαςίεσ ϊςτε να προωκείται θ 

καινοτομία των υπαλλιλων και οι καλζσ ιδζεσ να εφαρμόηονται 

γριγορα 

 

 Γινόμαςτε εμείσ παράδειγμα- υπόδειγμα. Εάν δεν ςκεφτόμαςτε 

και δεν ενεργοφμε εμείσ δθμιουργικά, δεν μποροφμε να 

περιμζνουμε από το προςωπικό μασ να το κάνει 
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 Ενιςχφουμε τθν καινοτομία ςτθν οργάνωςι μασ με νζα 

κακικοντα ι δθμιουργοφμε ομάδεσ καινοτομίασ  

 

 Ορίηουμε Υπευκφνουσ Καινοτομίασ ςτθν οργάνωςι μασ, οι 

οποίοι ςυνεργάηονται με τα ςτελζχθ τθσ οργάνωςισ τουσ για τον 

ςχεδιαςμό καινοτόμων ζργων 

 

 Εξαςφαλίηουμε οικονομικοφσ πόρουσ για τθν υλοποίθςθ των 

καινοτόμων ιδεϊν 

 

 

 

 

Τροφι για ςκζψθ: 

Πωσ μπορεί θ διοίκθςθ τθσ οργάνωςισ ςασ να δείξει ζμπρακτα 

ότι υποςτθρίηει τθν καινοτομία ςε όλεσ τθσ τισ λειτουργίεσ; 

 

Χριςιμθ πλθροφορία! 
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Κάκε οργάνωςθ μπορεί να ορίςει ζναν Εκπρόςωπο 

Καινοτομίασ, ο οποίοσ κα ςυμμετζχει ενεργά ςτο Δίκτυο 

Καινοτομίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Υπουργείου Εςωτερικών.  

Περιςςότερα εδώ: https://innovation.gov.gr/registration-form/? 

 

Αναπτφςςουμε  τθν ικανότθτά μασ  

να καινοτομοφμε 

 

 

 Εκπαιδεφουμε το προςωπικό μασ ςε δεξιότθτεσ καινοτομίασ 

μζςα από εξειδικευμζνα εργαςτιρια και ςεμινάρια καινοτομίασ 

 

 Εμπλζκουμε ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων μασ 
ςτελζχθ από διαφορετικοφσ τομείσ, ϊςτε να ενςωματϊνουμε 
ςτισ δράςεισ μασ τεχνογνωςία και εξειδίκευςθ 

 

 Ενκαρρφνουμε το ρίςκο ακόμα και εάν υπάρξει αποτυχία.   
H αποτυχία είναι γνϊςθ! 
 

https://innovation.gov.gr/registration-form/?
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 Δίνουμε ςτο προςωπικό μασ κίνθτρα για να καινοτομιςει, 

επιβραβεφουμε, ανταμείβουμε ιδζεσ και λφςεισ που αξίηει να 

ξεχωρίςουν και να εφαρμοςτοφν 

 

 Δοκιμάηουμε νζεσ ιδζεσ, νζα εργαλεία, ψθφιακά και μθ και 

νζουσ τρόπουσ εργαςίασ (π.χ. με ςυναντιςεισ εργαςίασ και 

δθμιουργίασ ιδεϊν, ψθφιακζσ πλατφόρμεσ ςυνεργαςίασ και 

διαχείριςθσ ζργων) 

 

 Προτρζπουμε το προςωπικό μασ να προτείνει αλλαγζσ ςε 

διαδικαςίεσ και μεκόδουσ που διευκολφνουν τθν εργαςία μασ 

 

 Ενκαρρφνουμε τθν αποκζντρωςθ τθσ εξουςίασ όπου αυτό είναι 

δυνατό 

 

Τροφι για ςκζψθ 

Ποιεσ είναι οι δεξιότθτεσ που πρζπει να αναπτφξει το προςωπικό 

τθσ οργάνωςισ ςασ για να αναπτυχκεί θ καινοτομία; 

 

Χριςιμθ πλθροφορία! 



7 
 

Το Υπουργείο Εςωτερικών διοργανώνει εξειδικευμζνα 

Εργαςτιρια Καινοτομίασ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

καινοτομίασ.  

Περιςςότερα εδώ: 

https://innovation.gov.gr/submit-innovation-labs/? 

Δθμιουργοφμε και ςυμμετζχουμε ςε 

Δίκτυα ανταλλαγισ γνώςθσ  

 

 Αναπτφςςουμε ςυνεργαςίεσ με ανκρϊπουσ και φορείσ που 

μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτο ζργο μασ, είτε από το δθμόςιο, 

είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον τρίτο τομζα 

 

 Συνεργαηόμαςτε με αντίςτοιχα δίκτυα του κλάδου μασ ςτθν 

Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ςε όλεσ τισ βακμίδεσ του προςωπικοφ 

 

 Βρίςκουμε νζουσ τρόπουσ ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ και 

χρθςιμοποιοφμε εργαλεία για να εξαςφαλίηουμε τθν αποτφπωςθ 

τθσ γνϊςθσ 

 

https://innovation.gov.gr/submit-innovation-labs/?
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 Δθμιουργοφμε κανάλια επικοινωνίασ με άλλεσ χϊρεσ και 

ςυνεργαηόμαςτε για να δϊςουμε μαηί λφςεισ ςε κοινζσ 

προκλιςεισ 

 

 Χρθςιμοποιοφμε εργαλεία για να αφουγκραηόμαςτε τισ 

προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ που ζρχονται 

 

 Υλοποιοφμε δράςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν επίλυςθ 

υπαρχόντων προκλιςεων μζςα από ανοιχτζσ διαδικαςίεσ και με 

τθν από κοινοφ ςυνεργαςία διαφορετικϊν “φωνϊν” 

 

 

 

 

Τροφι για ςκζψθ 

Με ποιουσ φορείσ κα μποροφςαμε να ςυνεργαςτοφμε για να 

πετφχουμε τα μζγιςτα οφζλθ ςτα ζργα μασ; 
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Χριςιμθ πλθροφορία! 

Το Υπουργείο Εςωτερικών υλοποιεί δράςεισ ανοικτισ 

διαδικαςίασ καινοτομίασ. 

Περιςςότερα εδώ: 

https://innovation.gov.gr/open-innovation/ 

Δοκιμάηουμε, εξερευνοφμε 

 

 

 

 

 Αναπτφςςουμε καινοτόμεσ ιδζεσ και τισ δοκιμάηουμε ςταδιακά, 

μζχρι τθν εφαρμογι τουσ ςε ευρεία κλίμακα 

 

 Σκεφτόμαςτε με τθ λογικι του πειράματοσ, τθσ δοκιμισ και τθσ 

πιλοτικισ εφαρμογισ όπου είναι απαραίτθτο 

 

 Δοκιμάηουμε νζουσ τρόπουσ παροχισ των υπθρεςιϊν μασ 

 

 Δθμιουργοφμε θλεκτρονικό αποκετιριο γνϊςθσ, καταγράφουμε 

τι πιγε καλά και τι όχι ςτισ δοκιμζσ για να κερδίςουμε χρόνο ςε 

επόμενεσ προςπάκειεσ και να αποφφγουμε προθγοφμενα λάκθ 

 

https://innovation.gov.gr/open-innovation/
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 Εμπλζκουμε ςτισ δοκιμζσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ (π.χ. μζςω 

ζρευνασ ι ςυνεντεφξεων), για να ςυγκεντρϊςουμε τθν 

απαραίτθτθ ανατροφοδότθςθ. Μθν ξεχνάμε ότι οι υπάλλθλοι 

μια δθμόςιασ οργάνωςθσ είναι και χριςτεσ των υπθρεςιϊν που 

παρζχουμε! 

 

 Ελζγχουμε μετά το τζλοσ των δοκιμϊν εάν θ λφςθ εξακολουκεί 

να ανταποκρίνεται ςτο αρχικό πρόβλθμα 

 

 

Τροφι για ςκζψθ 

 

Υπάρχει ςτθν οργάνωςι μασ κάποιο ζργο που κα μποροφςε να 

προχωριςει ςε πιλοτικι εφαρμογι; 

 

 

Χριςιμθ πλθροφορία! 

Το Υπουργείο Εςωτερικών παρζχει εργαλεία και ςυμβουλζσ για 

όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ μίασ καινοτομίασ. 
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Περιςςότερα εδώ: 

https://innovation.gov.gr/tools-new/ 

 

 

 

 

 

Μοιραηόμαςτε, μακαίνουμε 

 

 

 Μακαίνουμε για τισ εκνικζσ και διεκνείσ καλζσ πρακτικζσ 

καινοτομίασ από το Παρατθρθτιριο Καινοτομίασ του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν 

 

 Επικοινωνοφμε και ςυνεργαηόμαςτε χρθςιμοποιϊντασ ψθφιακά 

εργαλεία όπωσ οι πλατφόρμεσ επικοινωνίασ, τα κοινωνικά 

δίκτυα ι/και άλλα εργαλεία όπου οι εργαηόμενοι μποροφν να 

μοιράηονται τισ πρακτικζσ τουσ, να βρίςκουν χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ και να μακαίνουν ο ζνασ από τον άλλο 

 

https://innovation.gov.gr/tools-new/
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 Δθμιουργοφμε θλεκτρονικά και μθ κανάλια επικοινωνίασ με τουσ 

πολίτεσ και τουσ ςυνεργάτεσ μασ , ακοφμε τθ γνϊμθ τουσ για τισ 

υπθρεςίεσ μασ με ανοικτζσ διαδικαςίεσ και γινόμαςτε καλφτεροι 

 

 

 Συμμετζχουμε ςε εργαςτιρια ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν 

καινοτομίασ, όπωσ αυτά που οργανϊνονται από το Τμιμα 

Καινοτομίασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

 

 

 Μετράμε και αξιολογοφμε τισ καλζσ πρακτικζσ τθσ οργάνωςισ 

μασ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Καινοτομίασ και Βζλτιςτων 

Πρακτικϊν του ΥΠΕΣ 

 

 Καταχωροφμε τισ καινοτομίεσ μασ ςτο Παρατθρθτιριο 

Καινοτομίασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

 

 

Τροφι για ςκζψθ 

Ζχουμε να μοιραςτοφμε κάποια καλι πρακτικι μασ; 
Παρακολουκοφμε καλζσ πρακτικζσ, ϊςτε να εξετάςουμε εάν 
υπάρχει κάποια που αξίηει να εφαρμόςουμε ςτθν οργάνωςι 
μασ; 
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Χριςιμθ πλθροφορία! 

Το Υπουργείο Εςωτερικών ζχει δθμιουργιςει και ςυντονίηει το 

Παρατθρθτιριο Καινοτομίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτο οποίο 

αναρτώνται καλζσ πρακτικζσ από όλθ τθ χώρα. 

Περιςςότερα εδώ: https://innovation.gov.gr/innovobserv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 

 

Τμιμα Καινοτομίασ και  

https://innovation.gov.gr/innovobserv/
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Βζλτιςτων Πρακτικών 

www.innovation.gov.gr 

 

Υπουργείο Εςωτερικών 

www.ypes.gr 

 

 
 

http://www.innovation.gov.gr/

