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Για τον οδηγό, 

 

Η καινοτομία αποτελεί ένα κρίσιμο μηχανισμό για την διαχείριση των προκλήσεων στο εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον μιας δημόσιας οργάνωσης καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών. 

Οι δημόσιες οργανώσεις, σχεδιάζουν καινοτομίες προκειμένου να δημιουργήσουν νέα αξία 

στοχεύοντας στην αύξηση του οφέλους των χρηστών και την βελτίωση της απόδοσής τους.  

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στοχεύουμε στην 

διαμοίραση της γνώσης για την καινοτομία, την αναγνώριση των δημοσίων οργανώσεων οι οποίες 

καινοτομούν και πρωτοπορούν και την ανάδειξη των καινοτομιών τις οποίες δημιουργεί η ελληνική 

δημόσια διοίκηση, στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. 

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, υλοποιώντας την Διακήρυξη Καινοτομίας 

Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ, στοχεύει την διευκόλυνση της διάδοσης των καινοτομιών καθώς μέσα 

από την διαδικασία της κλιμάκωσης, οι καινοτομίες παράγουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και 

πολλαπλά οφέλη τόσο για την δημόσια οργάνωση η οποία τις σχεδιάζει όσο και για τις δημόσιες 

οργανώσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να μάθουν.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποβαλλόμενες πρακτικές στην υπηρεσία μας πληρούν τα 

χαρακτηριστικά της καινοτομίας π.χ. δημιουργία οφέλους, νεωτερισμός κλπ. σχεδιάστηκε η φόρμα 

υποβολής καινοτομίας στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.  

Η φόρμα στοχεύει να αυξήσει την διαφάνεια της διαδικασίας ανάρτησης καινοτομιών στην 

πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα και να συνεισφέρει στην διαδικασία αξιολόγησης των 

καινοτομιών για ερευνητικούς σκοπούς και ενεργειών παροχής διάκρισης στους φορείς που 

συμμετέχουν στην ανάρτηση καινοτομιών, με όσο το δυνατό περισσότερο αντικειμενικό τρόπο 

καθώς: 

✔ Η υποβολή των καινοτομιών γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο για όλες τις δημόσιες 

οργανώσεις παρέχοντας δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης, 

✔ Παρέχονται οδηγίες για την πληρέστερη αποτύπωση των κρίσιμων στοιχείων μιας 

καινοτομίας προκειμένου να διευκολυνθεί ο φορέας υποβολής σε καλύτερη περιγραφή και 

ο αναγνώστης στην κατανόηση της αναρτημένης καινοτομίας, 

✔ Περιλαμβάνει κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί μια καινοτομία με βάση την θεωρία της 

καινοτομίας προκειμένου να αναρτηθεί, 

✔ Διευκολύνει την υπηρεσία μας στην αναζήτηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων τα 

οποία υποστηρίζουν τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας 
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Επιπρόσθετα η φόρμα, αποτελεί ένα οδηγό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με 

την υπηρεσία μας, από τις δημόσιες οργανώσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν μια 

καινοτομία, καθώς τα πεδία της συνδέονται με το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας, το οποίο 

σχεδιάζει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.  

Σημειώνεται ότι, η παρούσα φόρμα, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους σκοπούς των εργασιών 

του Τμήματος Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, για το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου 

Τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ανάγκες, τις κατευθύνσεις από τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τις εξελίξεις της θεωρίας της καινοτομίας. 

 Η φόρμα αυτή αποτελεί προϊόν του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών και συνεπώς 

θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά κάθε φορά που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς από 

αυτούς του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 
 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται πληροφορίες για τις δημόσιες οργανώσεις οι οποίες σχεδίασαν και υλοποίησαν μια καλή πρακτική η οποία μπορεί να έχει 
χαρακτηριστικά καινοτομίας. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να γίνει τμηματοποίηση και να δημιουργηθεί το προφίλ των καινοτόμων δημοσίων οργανώσεων 
στην ελληνική δημόσια διοίκηση. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Κείμενο - 

υποχρεωτικό 

      Καταχώριση υπηρεσιακού email  Καταχώριση υπηρεσιακού e-mail για σκοπούς ελέγχου 
και επικοινωνίας. Εάν είστε μέλος του δικτύου 

καινοτομίας καταχωρίστε το e-mail της εγγραφής σας. 

Α.1 Δήλωση υποβολής Πεδίο επιλογής 
- υποχρεωτικό 

□ Η υποβολή της καλής πρακτικής 
αφορά τον φορέα μου και γίνεται 
με την έγκριση της πολιτικής  
ηγεσίας (π.χ. Γεν. Γραμματέας, 
Δήμαρχος, Διοικητής Αρχής) ή της 
ανώτερης διοικητικής ιεραρχίας 
(π.χ. Γεν. Δ/ντη). 

Η υποβολή της παρούσας φόρμας πρέπει να έχει λάβει 
έγκριση από κάποιο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας του 

φορέα π.χ. Γενικό Γραμματέα, Πρόεδρο Αρχής , 
Προϊστάμενο Γενικής  Δ/νσης κλπ 

Α.2 Αποδοχή όρων χρήσης και 
πολιτική ασφαλείας απορρήτου του 
https://innovation.gov.gr/terms- 
securitypolicy/ 

Πεδίο επιλογής 
- υποχρεωτικό 

□ Συμφωνώ με τους όρους χρήσης 
και την πολιτική ασφαλείας 
απορρήτου. 

- 

Α.3 Τίτλος φορέα Κείμενο - 

υποχρεωτικό 

Καταχώριση τίτλου φορέα. π.χ Δήμος …… - 

Α.4 Υπεύθυνος καινοτομίας – Ιδιότητα Κείμενο - 

υποχρεωτικό 

Καταχώριση ονόματος, επωνύμου, 

ιδιότητας. 

Καταχώριση στοιχείων υπεύθυνου με τον οποίο θα 
επικοινωνήσει η υπηρεσία μας για την υποβαλλόμενη 

καινοτομία. 

Α.5 Τηλέφωνο επικοινωνίας Αριθμός - 

υποχρεωτικό 

Καταχώριση τηλεφώνου επικοινωνίας 
υπεύθυνου για την καινοτομία. 

- 

Α.6 Ο φορέας είναι μέλος του δικτύου 
καινοτομίας  

Ναι/Όχι - 

υποχρεωτικό 

□ Ναι 

□ Όχι 

Αποτυπώνεται εάν ο φορέας είναι μέλος του δικτύου 
καινοτομίας δημοσίου τομέα. Για να γίνει κάποιος μέλος 

και να συμμετέχει στις δράσεις του ΥΠΕΣ μπορείτε να 
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επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
https://innovation.gov.gr/innovation-community/ 

 

Α.7 Περιφέρεια στην οποία 
βρίσκεται η      έδρα του φορέα 

Πεδίο επιλογής 
- υποχρεωτικό 

□ Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

□ Αττική 

□ Βόρειο Αιγαίο 

□ Δυτική Ελλάδα 

□ Δυτική Μακεδονία 

□ 'Ήπειρος 

□ Θεσσαλία 

□ Ιόνιοι Νήσοι 

□ Κεντρική Μακεδονία 

□ Κρήτη 

□ Νότιο Αιγαίο 

□ Πελοπόννησος 

□ Στερεά Ελλάδα 

- 

A.8 Λογαριασμοί κοινωνικών 
δικτύων του φορέα, εάν υπάρχουν, 
σε Facebook & Twitter για χρήση 
(tag)  

Προαιρετικό Καταχώρηση λογαριασμών κοινωνικών 
δικτύων. 

- 

Α.9 Ενδιαφέρεστε να συμμετέχει η 
υπηρεσία σας σε παρουσίαση της 
καινοτομίας σε δράσεις του ΥΠΕΣ; 

Πεδίο επιλογής - 
υποχρεωτικό 

  

 
  

https://innovation.gov.gr/innovation-community/
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η καινοτομία και ο τρόπος εφαρμογής της. Τα στοιχεία αξιοποιούνται προκειμένου γίνει κατανοητό από τους χρήστες της πλατφόρμας 
καινοτομίας δημοσίου τομέα, μεταξύ άλλων ποια είναι η καινοτομία και πως αυτή στοχεύει να βελτιώσει μια κατάσταση επιλύοντας ένα πρόβλημα ή αξιοποιώντας 
μια ευκαιρία.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Β.1 Τίτλος Καινοτομίας. Σύντομο 
κείμενο - 
Υποχρεωτικό πεδίο 

Καταχώριση του τίτλου της καινοτομίας. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 
υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Β.1.  

Έως 10 λέξεις .Αποτυπώνεται ο τίτλος που 
χαρακτηρίζει την καινοτομία και επικοινωνεί εν 
συντομία την μοναδικότητα και την αξία της. Ο τίτλος 
αποτελεί αναγνωριστικό στοιχείο της καινοτομίας στο 
Αποθετήριο Καινοτομίας, σε εκδηλώσεις και 
διαγωνισμούς. 

Β.2 Περιγραφή Καινοτομίας. 
 

Κείμενο - 

υποχρεωτικό πεδίο 

Καταχώριση κειμένου βάσει των οδηγιών.  
Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 
υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Β.2. 

Έως 200 λέξεις. Εν συντομία η περιγραφή θα πρέπει 

να περιλαμβάνει βασικά στοιχεία  της καινοτομίας 

που θα κάνουν τον αναγνώστη να κατανοήσει και να 

ενδιαφερθεί για την καινοτομία όπως: 

1) Τι αφορά η καινοτομία π.χ. ηλεκτρονική 
υπηρεσία, application επεξεργασίας 
δεδομένων, δίκτυο εθελοντών κτλ. 

2) Ποιο  πρόβλημα επιλύεται με την 
καινοτομία, 

3) Γιατί η καινοτομία είναι μοναδική για τον 
φορέα ή την δημόσια διοίκηση, 

4) Ποιοι συμμετείχαν στην καινοτομία π.χ. μια 

ομάδα  καινοτομίας, οργανικές ομάδες ή 

συνεργασίες με εξωτερικούς εταίρους, 

5) Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της 

καινοτομίας, 

6) Ποιους χρήστες αφορά, 

7) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται κατά την 
υποβολής της π.χ. σχεδιασμός, 
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πιλοτική εφαρμογή, υλοποίηση ή 
διάδοση. 

8) Ποιο είναι το βασικότερο αποτέλεσμα που έχει 
παράγει μέχρι  σήμερα. 

Β.3 Εύρος εφαρμογής της 
καινοτομίας 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Εσωτερική εφαρμογή σε 
συγκεκριμένη οργανική μονάδα του 
φορέα, 

□ Εσωτερική εφαρμογή σε 
επίπεδο τουλάχιστον Δ/νσης ή 
Γενικής Δ/νσης, 

□ Εσωτερική εφαρμογή σε οριζόντια 
διαδικασία του φορέα , 

□ Εσωτερική εφαρμογή σε κάθετες 
λειτουργίες της δημόσιας 
οργάνωσης, 
(οικονομική/διοικητική/επιτελική..) 

□ Εφαρμογή σε ολόκληρη τη 
λειτουργία του φορέα, 

□ Εξωτερική εφαρμογή για την 
παροχή   υπηρεσίας σε χρήστες, 

□ Εξωτερική εφαρμογή για την 
παροχή υπηρεσίας σε χρήστες η 
οποία οδηγεί σε βελτίωση της 

Στο πεδίο αυτό εξετάζεται το εύρος εφαρμογής μιας 
καινοτομίας. Για παράδειγμα, μια καινοτομία σε στάδιο 
πιλοτικής εφαρμογής ή μια καινοτομία μικρής αλλαγής 
υλοποιείται σε μικρό εύρος π.χ. επίπεδο δ/νσης μιας 
δημόσιας οργάνωσης. 
Μια καινοτομία μπορεί να στοχεύει εσωτερικά στο 
προσωπικό της δημόσιας οργάνωσης και εξωτερικά 
στους χρήστες  των υπηρεσιών της δημόσιας 
οργάνωσης : 

□ Εσωτερικά, μια διαδικασία η  οποία εμπλέκει 
εσωτερικά διαφορετικές οργανικές μονάδες π.χ. 
διαδικασία στοχοθεσίας, 

□  Εσωτερικά, μια λειτουργία η οποία αφορά ένα 
σύνολο διαδικασιών π.χ. οικονομική λειτουργία, 

□  Συνολικά την δημόσια οργάνωση π.χ. ένα web 
application για την διοίκηση και την λήψη 
αποφάσεων από τους προϊσταμένους, 

□  Εξωτερικά, την εξυπηρέτηση των χρηστών που 
βρίσκονται έξω από την δημόσια οργάνωση π.χ. 
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εμπειρίας τους. μια νέα υπηρεσία για παροχή κοινωνικής 
πρόνοιας, 

□ Εξωτερικά, την εμπειρία των χρηστών 
βελτιώνοντας την ικανοποίησή τους π.χ. μια νέα 
περιβαλλοντική δράση η οποία αξιολογείται 
θετικά από τους χρήστες. Η συγκεκριμένη 
επιλογή προϋποθέτει την διενέργεια σχετικής 
έρευνας από την δημόσια οργάνωση.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Β.4 Επίπεδο εφαρμογής της 
καινοτομίας  

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Τοπικό 

□ Περιφερειακό  

□ Εθνικό 

Εξετάζεται το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται ή  

προβλέπεται να εφαρμοστεί μια καινοτομία με βάση την 

χωρική έκταση.  

α) Τοπικό εάν εφαρμόζεται στα όρια μιας κοινότητας ή ενός 

δήμου, 

β)Περιφερειακό εάν εφαρμόζεται στα όρια μιας 

περιφέρειας ή συγκεκριμένων περιφερειών, 

γ) Εθνικό εάν εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας. 

Β.5 Έτος σχεδιασμού καινοτομίας Αριθμός - 

υποχρεωτικό 

  Αριθμός π.χ. 2021 Η καινοτομία θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί στο σύνολό της 
ή ένα μέρος της εντός των δύο τελευταίων ετών από την 
ημερομηνία υποβολής της. 

Β.6 Τομέας πολιτικής Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Δημόσια διακυβέρνηση 

□ Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη και 

ασφάλεια 

□ Εκπαίδευση  

□ Εργασία και κατάρτιση  

□ Κοινωνική πρόνοια και προστασία 

□ Οικονομία και ανάπτυξη 

□ Πολιτισμός και αθλητισμός 

□ Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 

□ Υγεία 

□ Άλλο 

Η Δημόσια Διακυβέρνηση συμπεριλαμβάνει: 
Καινοτομίες που οδηγούν σε αλλαγές  ή βελτιώσεις στις 
επιχειρησιακές λειτουργίες της ίδιας της οργάνωσης ή 
των σχέσεων με τους χρήστες των υπηρεσιών της μέσα 
από αλλαγές που αφορούν: 

1) Στις εσωτερικές διαδικασίες της δημόσιας 
οργάνωσης, 

2) Στην δομή της δημόσιας οργάνωσης,  
3) Στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού π.χ. 

ενθάρρυνση προσωπικού, 
4) Στην διαχείριση οικονομικών και λοιπών  πόρων, 
5) Στην λήψη αποφάσεων,  
6) Στην επικοινωνία με τους πολίτες και το 

προσωπικό, 
7) Στην διαφάνεια της οργάνωσης, 
8) Στην ανοικτή καινοτομία, 
9) Στην κοινωνική ευθύνη,  
10) Στην  ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των 

πολιτών.  
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Η Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη και ασφάλεια 
συμπεριλαμβάνουν:  
Καινοτομίες οι οποίες βελτιώνουν τις υπηρεσίες παροχής 
δικαιοσύνης, αστυνόμευσης, πυρόσβεσης, την πρόληψη 
φυσικών καταστροφών, την άμυνα, την οργάνωση και 
λειτουργία δικαστηρίων και φυλακών, την διαχείριση 
θεμάτων δημόσια τάξης και ασφάλειας κλπ. 

Το Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή συμπεριλαμβάνει:  
Καινοτομίες οι οποίες αφορούν την ανακύκλωση και 
διαχείριση αποβλήτων, την βιώσιμη διαχείριση πόρων π.χ. 
υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου, την οικολογική μετακίνηση και μείωση εκπομπών 
καυσαερίων, την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, την 
προστασία των δασών, την διαχείριση θεμάτων που 
αφορούν την κλιματική αλλαγή κλπ.  

Κοινωνική πρόνοια και προστασία συμπεριλαμβάνει: 
Καινοτομίες διαχείρισης θεμάτων μετεγκατάστασης 
πολιτών και μετανάστευσης, υπηρεσίες στέγασης, 
κοινωνικές παροχές σε ευπαθείς ομάδες, υποστήριξη της 
ένταξης και εργασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, 
υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, πρόσβαση ευπαθών 
ομάδων σε δημόσια κτίρια, ενίσχυση οικογενειών και 
παιδιών με χαμηλό εισόδημα, κλπ.  

Υγεία συμπεριλαμβάνει:  
Καινοτομίες παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς, 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής, προώθηση της υγιεινής 
διατροφής π.χ. στα σχολεία, πρόληψη ασθενειών, 
διαχείριση του COVID-19, συνεργασίες στην υγεία κλπ. 

Πολιτισμός και Αθλητισμός συμπεριλαμβάνουν: 
Καινοτομίες υποστήριξης της ποιότητας ζωής, υπηρεσίες 
αναψυχής και αθλητισμού, υπηρεσίες διάδοσης του 
πολιτισμού, συνεργασίες σχετικές με τον πολιτισμό και 
τον αθλητισμό κλπ. 
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 Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει:  
Καινοτομίες εκπαίδευσης         στις διάφορες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, πρωτοβουλίες εξωσχολικής 
υποστήριξης, ενίσχυση του ρόλου του σχολείου κλπ. 

 

Εργασία και κατάρτιση συμπεριλαμβάνει: 
Καινοτομίες αντιμετώπισης της ανεργίας, δημιουργίας και  
ανάπτυξης δεξιοτήτων, διάγνωσης αναγκών κατάρτισης, 
επαγγελματικός προσανατολισμός, νέοι τρόποι εργασίας, 
εργαλεία επιμόρφωσης, κλπ. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Β.7 Τύπος καινοτομίας (έως 3 
επιλογές) 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών 

□ Σχεδιασμός και 
ανασχεδιασμός διαδικασιών 

□ Οργανωτική καινοτομία 

□ Διαχείριση δεδομένων και λήψη 
αποφάσεων 

□ Διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

□ Διαχείριση υποδομών και 
χρηματοοικονομικών 
πόρων 

□ Συμμετοχή πολιτών, 
επικοινωνία και συμπεριφορά 

□ Κοινωνική καινοτομία 

Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών 

Η καινοτομία αφορά την δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας 
ή την βελτίωση του τρόπου παροχής μιας υπάρχουσας 
υπηρεσίας. Συγκεκριμένα η καινοτομία, αλλάζει και 
βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα που βλέπει ο χρήστης  π.χ. 
νέο ψηφιακό προϊόν.  

Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών 

Στοχεύει σε βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών ή των 

λειτουργιών μιας δημόσιας οργάνωσης. Η καινοτομία 

εστιάζει στην βελτίωση σταδίων της διαδικασίας 

παραγωγής του αποτελέσματος . π.χ. ανασχεδιασμός 

διοικητικής διαδικασίας μέσω συμμετοχικής πλατφόρμας  

Οργανωτική καινοτομία 

Η καινοτομία αφορά οργανωτικές αλλαγές με σκοπό την 
βελτίωση του συστήματος διοίκησης ή του οργανωσιακού 
μοντέλου. Η οργανωτική καινοτομία στοχεύει στην ευελιξία 
της οργάνωσης και την δομική της προσαρμογή σε 
εξωγενείς παράγοντες προκειμένου να βελτιώσει την 
απόδοσή της και να παράγει μεγαλύτερο όφελος. Για 
παράδειγμα, η δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας 
διαχείρισης δεδομένων με οριζόντια αρμοδιότητα, για την 
υποστήριξη της στρατηγικής καινοτομίας της οργάνωσης 

Διαχείριση Δεδομένων και λήψη αποφάσεων 

Η καινοτομία αφορά στην υποστήριξη του συστήματος 
διοίκησης βάσει δεδομένων ή την χρήση δεδομένων για 
την δημιουργία νέων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η 
καινοτομία περιλαμβάνει την γενικότερη διαδικασία για τη 
συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων,  την χρήση 
εργαλείων και μεθοδολογιών, τον σχεδιασμό πολιτικής, 
την κατάρτιση στρατηγικής ή τη βελτίωση των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών και αποτελεσμάτων. 

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων που βελτιώνουν την 
διαχείριση του προσωπικού και αφορούν στην: 

1) Προσέλκυση νέων στελεχών,  
2) Διοίκηση ταλέντων,  
3) Στελέχωση των θέσεων εργασίας και ανάθεσης 

καθηκόντων και εργασιών, 
4) Εκπαίδευση και εφαρμογή των γνώσεων του 

προσωπικού, 
5) Διαχείριση των κενών θέσεων εργασίας λόγω 

ελλείψεων προσωπικού, 
6) Μεταφορά γνώσης από μεγαλύτερους σε ηλικία σε 

νεότερους ή από το προσωπικό που μετακινείται στο 
προσωπικό που παραμένει στην υπηρεσία, 

7) Παρακολούθηση  και αξιολόγηση της απόδοσης του 
προσωπικού,  

8) Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στο προσωπικό,  

9) Εφαρμογή νέων μοντέλων παροχής εργασίας. 

Διαχείριση υποδομών και χρηματοοικονομικών πόρων 
Καινοτομίες, οι οποίες  στοχεύουν στην επίλυση 
ζητημάτων που αφορούν στην διαχείριση της έλλειψης, 
στην αξιοποίηση και εύρεση πόρων και υποδομών που θα 
υποστηρίξουν την λειτουργία της οργάνωσης. 
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Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά 
Καινοτομίες, που προωθούν την διάδραση και 
επικοινωνία της δημόσιας οργάνωσης με τους πολίτες, 
την βελτίωση της φήμης της οργάνωσης ή των             
υπηρεσιών της, της παρώθησης της συμπεριφοράς των 
πολιτών, την χρήση των κοινωνικών δικτύων για 
ανατροφοδότηση κτλ.  

Κοινωνική καινοτομία 

Καινοτομίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις κοινωνικές 
ανάγκες π.χ. παροχή πόρων και χώρων για δημιουργία 
εργασίας σε ανέργους, δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις 
π.χ. πλατφόρμες δημοκρατικής συμμετοχής και νέες 
μορφές συνεργασίας π.χ. συνεργατικά οικονομικά μοντέλα 

Β.8 Ωφελούμενοι (πολλαπλής 
επιλογής) 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Γενικός Πληθυσμός (όλες οι 
κατηγορίες πολιτών του 
επιπέδου εφαρμογής της 
καινοτομίας) 

□ Δημόσιοι υπάλληλοι 
□ Δημόσιες οργανώσεις 
□ Επιχειρήσεις 

□ Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
/ Πανεπιστήμια 

□ Ειδικές κατηγορίες: Ηλικιωμένοι 

□ Ειδικές κατηγορίες: Σπουδαστές 

□ Ειδικές κατηγορίες: Άνεργοι 

□ Ειδικές κατηγορίες: Νέοι σε ηλικία 
□ Ειδικές κατηγορίες: Οικογένειες 

□ Ειδικές κατηγορίες: Εθνικές 
ή φυλετικές μειονότητες 

□ Ειδικές κατηγορίες: 
Ομάδες χαμηλού 
εισοδήματος 

□ Ειδικές κατηγορίες: Άτομα 

- 
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με αναπηρίες 
 

Β.9 Αριθμός ωφελούμενων από την 
εφαρμογή της καινοτομίας στο 
προηγούμενο και το τρέχον έτος 
υποβολής της καινοτομίας  

Αριθμός  - 
υποχρεωτικό 

□ Αριθμός ωφελούμενων έτους 

υποβολής της καινοτομίας 

(εκτίμηση) ……………………………… 

□ Αριθμός ωφελούμενων 

προηγούμενου έτους 

………………………………………………. 

 

Καταγράφεται, ο αριθμός των ωφελούμενων αθροιστικά 

για ένα έτος. Προκειμένου να υπάρχει συγκριτική 

αξιολόγηση της καινοτομίας, αποτυπώνεται ο αριθμός των 

ωφελούμενων το προηγούμενο έτος και εκτιμάται ο 

αριθμός των ωφελούμενων στο έτος υποβολής της 

καινοτομίας. Εφόσον μια καινοτομία εφαρμόζεται για 

πρώτη φορά το έτος υποβολής της, τότε δεν 

συμπληρώνεται ο αριθμός των ωφελούμενων του 

προηγούμενου έτους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Β.10 Βασικός λόγος ανάπτυξης της 

καινοτομίας 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□  Έλλειψη ανθρώπινων πόρων, 

□ Έλλειψη οικονομικών πόρων, 
□ Προσαρμογή σε νέα νομοθεσία, 
□ Αναδιοργάνωση του φορέα, 

□ Προσαρμογή σε νέες ανάγκες 
χρηστών ή υλοποίηση 
προτάσεων  χρηστών, 

□ Επίτευξη στρατηγικών 
και επιχειρησιακών 
στόχων, 

□ Προσαρμογή στις τεχνολογικές 
εξελίξεις, 

□ Ανταπόκριση σε COVID-19 

□  Διαχείριση κρίσεων (ασφάλεια, 
καταστροφές κλπ.) 

□ Προληπτική διαχείριση 
προβλήματος  

Η καινοτομία μπορεί να οφείλεται σε ένα σύνολο λόγων 
που συνθέτουν ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία. Επιλέγεται 
το πεδίο το οποίο ανταποκρίνεται περισσότερο στον λόγο 
που αναπτύχθηκε η καινοτομία βάσει του βασικότερου 
προβλήματος που αντιμετωπίζει ή της ευκαιρίας που 
ικανοποιεί. 

Β.11 Αναπτύξτε για κάθε επιλογή 
που κάνατε στο Β10 τον/τους 
λόγο/ους 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Επεξήγηση των λόγων που επιλέχθηκαν 
στο προηγούμενο πεδίο. Ανατρέξτε στις 
οδηγίες της φόρμας υποβολής 
«επεξήγηση πεδίου» Β.11. για βοήθεια 
στην περιγραφή. 

Β.11 Έως 200 λέξεις. Συνοπτική περιγραφή του 
προβλήματος  που επιχειρεί να επιλύσει η καινοτομία ή 
των ευκαιριών που αξιοποιούνται. Η περιγραφή γίνεται 
με βάση τους λόγους ανάπτυξης της καινοτομίας οι 
οποίοι επιλέχθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα Β.10. 

Β.12 Στόχος της καινοτομίας Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Συνοπτική περιγραφή του/των 
στόχου/ων που  αναμένεται να 
επιτευχθεί/ουν με την εφαρμογή της 
καινοτομίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες 
της φόρμας υποβολής «επεξήγηση 
πεδίου» Β.12. για βοήθεια στην 
περιγραφή. 

Β.12 Έως 100 λέξεις. Περιγράφονται οι αρχικοί στόχοι της 
καινοτομίας και όχι τα αποτελέσματα. Αποτυπώνονται 
και τα ποσοτικά δεδομένα ανά στόχο. Για παράδειγμα, 
Στόχος: η βελτίωση του χρόνου  παροχής μια υπηρεσίας 
κατά 10%.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Β.13 Προσανατολισμός της 
καινοτομίας: 

Πεδίο μονής 

επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Συνδέεται με τη στρατηγική ή το 
επιχειρησιακό σχέδιο της δημόσιας 
οργάνωσης, 

□ Βελτιώνει μια προηγούμενη 
κατάσταση χωρίς να συνδέεται με 
στρατηγική ή επιχειρησιακό σχέδιο, 

□ Αποτελεί ανταπόκριση σε έκτακτες 
αλλαγές και δεν συνδέεται με προ 
υπάρχουσα κατάσταση ή σχεδιασμό, 

□ Διαχειρίζεται προληπτικά μια  
αναμενόμενη αλλαγή η οποία μπορεί 
να επηρεάσει την λειτουργία της 
οργάνωσης και δεν έχει προβλεφθεί 
σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, 

Εξετάζεται η σύνδεση της καινοτομίας με επιχειρησιακό 
προγραμματισμό ή εάν αφορά ανταπόκριση ή προληπτική 
διαχείριση αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Β.14 Καταχώριση URL στο οποίο 
παρέχονται πληροφορίες για τη 
καινοτομία ή στο οποίο παρέχεται η 
καινοτομία. Εφόσον η καινοτομία 
δεν είναι προσβάσιμη σε URL 
παρακαλούμε παρουσιάστε την σε 
powerpoint (έως 10 σελίδες) στο 
email του τμήματος 

innovationunit@ydmed.gov.gr 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

 - 

Β.15 Έχει βραβευτεί ή έχει πάρει 

μέρος σε διαγωνισμό η καινοτομία; 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι 

□ Όχι 

Η Βράβευση ή αναγνώριση μιας καινοτομίας ενισχύει την 
αναγνώριση της καινοτομίας προκειμένου να αναρτηθεί 
στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.  

Β.16 Εάν ναι, περιγράψτε 
σύντομα σχετικές λεπτομέρειες. 

Σύντομο 
κείμενο- 
υποχρεωτικό 

εάν ναι στο 

Περιγράφονται στοιχεία, όπως ο τίτλος 
του διαγωνισμού, βραβείου, έτος 
βράβευσης, κλπ. 

- 

mailto:innovationunit@ydmed.gov.gr
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ερώτημα 

Β.15 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται πληροφορίες για ένα από τα περισσότερο βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν μια καινοτομία και αφορά την πρωτοπορία της 
υποβαλλόμενης πρακτικής που την καθιστά καινοτομία είτε για την δημόσια οργάνωση είτε για την δημόσια διοίκηση συνολικά.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Γ.1 Γνωρίζετε εάν υπάρχουν 
παρόμοιες πρακτικές καινοτομίας 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό; 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι, υπάρχουν 

□ Όχι, δεν υπάρχουν, η καινοτομία 

αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στον 

φορέα 

□ Δεν γνωρίζω 

- 

Γ.2 Εάν ναι στο προηγούμενο, που 
υπάρχουν παρόμοιες πρακτικές 
καινοτομίας; 

Πεδίο επιλογής 

– προαιρετικό 

□ Στον ίδιο τον φορέα, 
□ Στη δημόσια διοίκηση της Ελλάδας, 
□ Σε δημόσια διοίκηση άλλης χώρας, 

□ Σε λοιπούς φορείς στον ιδιωτικό 
τομέα ή στην ακαδημία, στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

□ Άλλο 

- 

Γ.3 Δώστε μία σύντομη περιγραφή 
για την πρωτοπορία της 
καινοτομίας 

Πεδίο επιλογής 

– υποχρεωτικό 

Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 
υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Γ.3. για 

βοήθεια στην περιγραφή.- 

Γ.3. Έως 50 λέξεις. Αποτυπώνεται: 

1) πως η υποβαλλόμενη καινοτομία επηρεάστηκε από 
υπάρχουσα καινοτομία, 

2) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη καινοτομία αλλού 
καταγράφεται γιατί η ιδέα που οδήγησε στην 
καινοτομία θεωρείται πρωτοποριακή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ - ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Η ενότητα Δ στοχεύει στην αποτύπωση στοιχείων για την διαδικασία ανάπτυξης της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, αναζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τα 
στάδια του σχεδιασμού, της πειραματικής εφαρμογής ως ενδιάμεσου σταδίου, της εφαρμογής και της διάδοσης.  Στην ενότητα αυτή αναζητούνται κρίσιμα 
στοιχεία τα οποία θα συνεισφέρουν στην αναγνώρισή της ως καινοτομία.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δ.1 Η καινοτομία 
αναπτύχθηκε από τον φορέα  
αποκλειστικά in house.  

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Στο στάδιο του σχεδιασμού 

□ Στο στάδιο της πιλοτικής 
εφαρμογής 

□ Στο στάδιο της υλοποίησης 
□ Στο στάδιο της διάδοσης 
□ Σε κανένα στάδιο 

Επιλέγεται ένα ή περισσότερα στάδια τα οποία η οργάνωση 
υλοποίησε, βασιζόμενη αποκλειστικά στις δικές της 
ικανότητες και πόρους.  

Δ.2 Επιλογή του σταδίου που 
βρίσκεται τώρα η 
καινοτομία. 

Πεδίο επιλογής 

– υποχρεωτικό 

□ Σχεδιασμός 

□ Πειραματική Εφαρμογή 

□ Εφαρμογή 

□ Διάδοση 

□ Έχει σταματήσει 

Επιλέγεται, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η καινοτομία, 
την στιγμή της υποβολής της. Εάν η καινοτομία βρίσκεται 
ακόμα στο στάδιο του "Σχεδιασμού" προκειμένου να 
αναρτηθεί, θα πρέπει να συμπληρωθούν στην συνέχεια, τα 
υπόλοιπα στάδια της καινοτομίας (υλοποίηση και 
διάδοση) με βάση προβλέψεις και εκτιμήσεις.  
Εάν η καινοτομία έχει σταματήσει, αλλά δημιούργησε 
αποτελέσματα, προτείνεται να συμπληρωθούν τα στάδια 
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και να δοθεί έμφαση 
στην συνέχεια της φόρμας, στην ενότητα της συγκριτικής 
μάθησης. 

Δ.3 Εάν η καινοτομία έχει 
σταματήσει, ποιοι ήταν οι λόγοι; 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής – 
προαιρετικ
ό 

□ Έλλειψη πόρων 
(ανθρώπινοι, 
χρηματοοικονομικοί, κλπ.) 

□ Έλλειψη υποστήριξης από την 
ιεραρχία της δημόσιας οργάνωσης 

□ Έλλειψη υποστήριξης από τους 
υπαλλήλους της δημόσιας 
οργάνωσης 

- 
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□ Η καινοτομία σταμάτησε να 
παράγει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα για τους χρήστες 
και όφελος για την δημόσια 
οργάνωση. 

□ Η καινοτομία είχε μειωμένη 
αποδοχή ή/και χρήση από 
τους ωφελούμενους. 

□ Αλλαγή του περιβάλλοντος της 
δημόσιας οργάνωσης επέβαλε την 
διακοπή της (νέα νομοθεσία, 
τεχνολογικές εξελίξεις, 
οργανωτική διάρθρωση, κλπ.) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.4 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 
 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μια αρχική ιδέα για καινοτομία εισάγεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ποια είναι η διαδικασία ανάδειξης του 
προβλήματος, της λύσης και της αποτύπωσης σε έργο.  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δ.4.1 Στο στάδιο του σχεδιασμού 

έχει προβλεφθεί για την 
υποστήριξη της καινοτομία ς : να: 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Σχεδιαστεί μια νέα διαδικασία, 
δομή ή  πληροφοριακό σύστημα 
τα οποία θα υποστηρίξουν την 
καινοτομία. 

□ Διαλειτουργεί με υπάρχουσα 
πληροφοριακή υποδομή    . 

□ Υλοποιείται από υπάρχουσα 
οργανωτική δομή. 

□ Συνδέεται με υπάρχουσα   
διαδικασία. 

□ Η καινοτομία εφαρμόζεται 
αυτοτελώς δεν απαιτείται 
δημιουργία νέων ή 
σύνδεση με υπάρχουσα 

διαδικασία, δομή ή πληροφοριακό 
σύστημα. 

Αποτυπώνεται ο βαθμός στον οποίο μια καινοτομία 

επηρεάζει την οργάνωση και λειτουργία ενός φορέα και 

οι αλλαγές που πρέπει να σχεδιαστούν προκειμένου να 

την υποστηρίξουν.  

 

Δ. 4.2 Ο σχεδιασμός της 
καινοτομίας υλοποιήθηκε: 

Πεδίο μονής 
επιλογής-
υποχρεωτικό 

□ Από μια ομάδα στελεχών 
σε συνεργασία με τους 
χρήστες της καινοτομίας, 

□ Από μια ομάδα στελεχών 
ύστερα από εξερεύνηση 
του προβλήματος και 
των αναγκών των 
χρηστών, 

□ Από μια ομάδα στελεχών 
με βάση την δική της 
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προηγούμενη εμπειρία 
και γνώση για το 
πρόβλημα και τις 
ανάγκες των χρηστών, 

□ Από μια ομάδα στελεχών 
σύμφωνα με τις 
γενικότερες  
επιχειρησιακές ανάγκες 
και στόχους, 

□ Δεν συμμετείχε η 
οργάνωση στο στάδιο 
του σχεδιασμού της 
καινοτομίας. 

  

Δ.4.3 Περιγράψτε πως σχεδιάστηκε 
η καινοτομία: 

 

Σύντομο 
κείμενο – 
υποχρεωτικό 

Περιγραφή του σταδίου σχεδιασμού για 
την μετατροπή της  αρχικής ιδέας σε 
έργο καινοτομίας. Α Ανατρέξτε στις 
οδηγίες της φόρμας υποβολής 
«επεξήγηση πεδίου» Δ.4.3. για βοήθεια 
στην περιγραφή. 

Δ.4.3. Έως 200 λέξεις: Περιγράφονται στοιχεία όπως: 
1) Διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος,  
2) Ιδιότητες και θέσεις εργασίας των 

συμμετεχόντων στην ομάδα σχεδιασμού 
καινοτομίας (π.χ. ομάδα εργασίας, οργανικές 
μονάδες, συνεργασίες με εξωτερικούς εταίρους, 

3) Η αναζήτηση και εύρεση  πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού για την καινοτομία, 

4) Τα εργαλεία ή τις μεθόδους που εφάρμοσε η 
ομάδα για τον σχεδιασμό της καινοτομίας,  

5) Τα εργαλεία ή τις μεθόδους που αποφάσισε να 
χρησιμοποιήσει η ομάδα σχεδιασμού για τον 
προγραμματισμό ενεργειών υλοποίησης της 
καινοτομίας, 

6) Ο τρόπος που εργάστηκε η ομάδα σχεδιασμού 
της καινοτομίας, 

7) Ποια ήταν η πηγή έμπνευσης της καινοτομίας, 
8) Ποιες δράσεις έγιναν στο στάδιο του 

σχεδιασμού της καινοτομίας κτλ. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.5 ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται εάν η δημόσια οργάνωση ανάπτυξε την καινοτομία μέσω δοκιμών και ελέγχων, δημιουργία πρωτοτύπων, πιλοτικής ή 

πειραματικής εφαρμογής. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δ.5.1 Πραγματοποιήθηκε 
πειραματική εφαρμογή 
της 
καινοτομίας; 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι 

□ Όχι 

- 

Δ.5.2 Εάν ναι, παρακαλούμε 
περιγράψτε σύντομα την 
πειραματική εφαρμογή της 
καινοτομίας 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 
εάν ναι στο 
Δ.4.1 

Περιγραφή της διαδικασίας της 
πειραματικής εφαρμογής. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση 
πεδίου» Δ.5.2 για βοήθεια 
στην περιγραφή. 

Δ.5.2.: Έως 200 λέξεις: Περιγράφονται στοιχεία όπως: 
1)  Διαδικασία υλοποίησης του σταδίου,  
2) Ιδιότητες και θέσεις εργασίας των συμμετεχόντων 

στην ομάδα πειραματισμού της καινοτομίας (π.χ. 
ομάδα εργασίας, οργανικές μονάδες, συνεργασίες 
με εξωτερικούς εταίρους, 

3) Η αναζήτηση και εύρεση πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού για τον πειραματισμό, 

4) Τα εργαλεία ή τις μεθόδους που εφάρμοσε η ομάδα 
στο στάδιο του πειραματισμού,  

5) Ο τρόπος που εργάστηκε η ομάδα πειραματισμού 
της καινοτομίας, 

6) Εάν έγινε έρευνα με δείγμα, πως επιλέχθηκε το 
δείγμα, ποια η χρονική διάρκεια, ποια τα κριτήρια 
αξιολόγησης κτλ. 

7) Εάν μια πειραματική εφαρμογή μετατράπηκε σε 
πλήρη εφαρμογή εξηγήστε με βάση ποια κριτήρια 
αυτό έγινε, 

8) Εάν μια πειραματική εφαρμογή οδήγησε σε 
απόρριψη ή τροποποίηση του σχεδιασμού, 
εξηγήστε με βάση ποια κριτήρια αυτό έγινε. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.6 - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται ο τρόπος εφαρμογής της καινοτομίας  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δ.6.1 Με ποιο τρόπο εφαρμόζεται η 
καινοτομία.  
 

Σύντομο 
κείμενο – 
υποχρεωτικό 

Περιγραφή του σταδίου εφαρμογής της 
καινοτομίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση πεδίου» 
Δ.6.1 για βοήθεια στην περιγραφή 

Δ.6.1. Έως 200 λέξεις. Περιγράφονται στοιχεία όπως: 
1) Διαδικασία υλοποίησης του σταδίου,  
2) Ιδιότητες και θέσεις εργασίας των συμμετεχόντων 

στην ομάδα εφαρμογής της καινοτομίας (π.χ. 
ομάδα εργασίας, οργανικές μονάδες, συνεργασίες 
με εξωτερικούς εταίρους, 

3) Η αναζήτηση και εύρεση πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού για την εφαρμογή της καινοτομίας, 

4) Τα εργαλεία ή τις μεθόδους που εφάρμοσε η ομάδα 
στο στάδιο της εφαρμογής,  

5) Ο τρόπος που εργάστηκε η ομάδα εφαρμογής της 
καινοτομίας, 

6) Οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
καινοτομίας κατά την εφαρμογή της. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ.7 - ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΔΙΑΔΟΣΗ 
 

Στο στάδιο αυτό εξετάζεται εάν η καινοτομία έχει διαδοθεί και με ποιο τρόπο 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δ.7.1 Η καινοτομία στο στάδιο 
της διάδοσης της: 

Πεδίο μονής 

επιλογής - 

υποχρεωτικό 

□ Συνάντησε αντιδράσεις 

□ Υιοθετήθηκε χωρίς 
αντιδράσεις 

□ Τροποποιήθηκε ύστερα από 
αξιολόγηση της εφαρμογής 
της 

- 

Δ.7.2 Έχει γίνει επικοινωνία 
της καινοτομίας: 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Στο εσωτερικό της δημόσιας 
οργάνωσης 

□ Σε φορείς εκτός της 
δημόσιας οργάνωσης 

□ Δεν έχει γίνει διάδοση 

- 

Δ.7.3 Εργαλεία επικοινωνίας της 

καινοτομίας στο εσωτερικό της 
δημόσιας οργάνωσης: 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής 

□ Χρήση εσωτερικού 
δικτύου επικοινωνίας 

□ Παρουσιάσεις 
□ Διανομή έντυπου υλικού 

□ Ενημερωτικό – 
υπηρεσιακό σημείωμα 

□ Σεμινάρια 
□ Άλλο 

- 
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Δ.7.4 Εργαλεία επικοινωνίας της 

καινοτομίας σε φορείς εκτός 
της δημόσιας οργάνωσης 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής 

□ Έντυπο υλικό (φυλλάδιο κλπ.) 
□ Ιστοσελίδα 
□ Διαφημιστική καμπάνια 

□ Δραστηριότητες του 
Γραφείου Τύπου 

□ Συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες 
κλπ. 

□ Χρήση μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

□ Παρουσίαση σε ομάδες εργασίας 
□ Σεμινάρια 
□ Έκδοση εγκυκλίου 
□ Άλλο 

- 

Δ.7.5  Η καινοτομία έχει μεταφερθεί 

σε άλλη δημόσια οργάνωση ή 

επεκτάθηκε εντός της δημόσιας 

οργάνωσης: 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι, μεταφέρθηκε/επεκτάθηκε 

χωρίς αλλαγές 

□ Ναι, μεταφέρθηκε/επεκτάθηκε με 

τροποποιήσεις 

□ Όχι, δεν μεταφέρθηκε/επεκτάθηκε 

□ Δεν γνωρίζω 

Αποτυπώνεται η επέκταση της καινοτομίας είτε εντός της 
ίδιας της οργάνωσης είτε η μεταφορά της σε άλλη δημόσια 
οργάνωση. 
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Δ.7.6  Εάν η καινοτομία 
μεταφέρθηκε σε άλλη δημόσια 
οργάνωση ποιος ο ρόλος του φορέα 
σας; 
 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτ
ικό  εάν 
ναι στο 
Δ.7.5 

□ Συμμετείχε ενεργά στις ομάδες των 

σταδίων καινοτομίας της άλλης 

δημόσιας οργάνωσης, 

□ Συμμετείχε με μεταφορά γνώσης 

και στοιχείων για την καινοτομία 

□ Δεν συμμετείχε 

 

 

Δ.7.7  Εάν η καινοτομία 
μεταφέρθηκε ή επεκτάθηκε εντός ή 
εκτός της οργάνωσης, περιγράψτε 
σύντομα  τη διαδικασία της 
επέκτασης ή υιοθέτησης. 

Σύντομο 
κείμενο 
- 
υποχρε
ωτικό  
εάν ναι 
στο 
Δ.7.5 

Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 
υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Δ.7.7 για 
βοήθεια στην περιγραφή 

Δ.7.7. Έως 200 λέξεις: Περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: 
1) Η διαδικασία μεταφοράς/επέκτασης της 

καινοτομίας, 
2) Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία 

μεταφοράς/επέκτασης της καινοτομίας, 
3) Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

στην διαδικασία, 
4) Τα βασικά στοιχεία της καινοτομίας που 

παρέμειναν ίδια, 
5) Τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν στην καινοτομία 

η οποία μεταφέρθηκε/επεκτάθηκε, 
6) Βασικά προβλήματα ή κρίσιμα στοιχεία της 

διαδικασίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ο ρόλος των συνεργασιών στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Η συνεργασία μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα από τα στάδια 
ανάπτυξης της καινοτομίας. Τα δεδομένα της ενότητας αυτής αξιοποιούνται για να αναγνωριστεί ο ρόλος της δημόσιας οργάνωσης στην ανάπτυξη της καινοτομίας 
και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αξιοποίησε τις συνεργασίες για να επιτύχει τον σκοπό της. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

E.1 Υπήρξε συνεργασία με άλλους 
φορείς για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας;  

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι 

□ Όχι 

- 

Ε.2 Εάν ναι, σε ποιο στάδιο της 

καινοτομίας υπήρξε 
συνεργασία; (εάν η συνεργασία 
ήταν σε περισσότερα από ένα 
στάδια, 
επιλέξτε όσα ισχύουν) 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - - 
υποχρεωτικό  
εάν ναι στο 
Ε.1. 

 

□ Σχεδιασμό 

□ Πειραματική Εφαρμογή 

□ Εφαρμογή 

□ Διάδοση 

- 

E.3 Η συνεργασία ήταν με (επιλέξτε 
όσα ισχύουν) 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό  
εάν ναι στο 
Ε.1. 

□ Φορείς του δημόσιου τομέα 

□ Φορείς ιδιωτικού τομέα 

□ Εκπαιδευτικά ιδρύματα 

 

- 

E.4 Τίτλος φορέα συνεργασίας Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό  

εάν ναι στο 

Ε.1. 

Όνομα τίτλου φορέα/ων συνεργασίας - 
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E.5 Περιγράψτε συνοπτικά για τα 
στάδια που επιλέξατε στο Ε.2.,  
απαντώντας στο ερώτημα τι 
περιλάμβανε η συνεργασία για 
κάθε μέρος. 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό  
εάν ναι στο Ε.1. 

Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 
υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Ε.5. για 
βοήθεια στην περιγραφή 

Ε.5. Έως 200 λέξεις. Περιλαμβάνονται στοιχεία 
όπως: 

1) Είδος συνεργασίας π.χ. προγραμματική 
σύμβαση, κοινή ομάδα εργασίας, επιτροπή 
κτλ.  

2) Περιγραφή του τρόπου συνεργασίας για 
κάθε στάδιο της καινοτομίας, 

3) Ο ρόλος κάθε συμμετέχοντα σε κάθε 
στάδιο της καινοτομίας, 

4) Αποτύπωση της ανάγκης που οδήγησε στην 
συνεργασία,  

5) Ανάδειξη των ωφελειών από την 
συνεργασία. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
 
 

  Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται στοιχεία για το οικονομικό κόστος και το κόστος εργασίας που δαπάνησε η δημόσια οργάνωση για την δημιουργία της 
καινοτομίας. Επίσης, εξετάζεται το κόστος συντήρησης ή παροχής της καινοτομίας προς τους χρήστες της. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΤ.1 Πηγές χρηματοδότησης Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός 
φορέα 

□ Εθνικοί πόροι, ΠΔΕ 

□ ΕΣΠΑ 

□ Άλλα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά ταμεία 

□ Άλλο 

- 

ΣΤ.2 Καταχωρίστε το πλήθος των 
υπαλλήλων και την διάρκεια 
απασχόλησής τους στην ανάπτυξη 
της καινοτομίας (αν δεν υπάρχει 
ακριβές πλήθος δίνεται εκτίμηση) 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Περιγραφή του κόστους σε ανθρώπινους 
πόρους για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση πεδίου» 
ΣΤ.2 για βοήθεια στην περιγραφή. 

ΣΤ.2 Αποτυπώνεται πληροφορία για την 
ανθρωποπροσπάθεια η οποία απαιτείται προκειμένου να 
αναπτυχθεί η καινοτομία στα 4 στάδιά της. Καταγράφεται 
το σύνολο των υπαλλήλων ανά ειδικότητα και του χρόνου 
απασχόλησης τους στα στάδια σχεδιασμού και 
υλοποίησης της καινοτομίας ως εξής: για την καινοτομία 
απασχολήθηκαν 2 διοικητικοί υπάλληλοι και 2 
προγραμματιστές Η/Υ του φορέα  για χρονικό διάστημα 5 
μηνών. 

ΣΤ.3 Πόσοι υπάλληλοι απαιτούνται 
για την παροχή της καινοτομίας  
και πόσος χρόνος απαιτείται για το 
σκοπό αυτό; (αν δεν υπάρχει 
ακριβές πλήθος δίνεται εκτίμηση) 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Περιγραφή του κόστους σε ανθρώπινους 
πόρους για την συντήρηση της 
καινοτομίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση πεδίου» 
ΣΤ.3 για βοήθεια στην περιγραφή. 

ΣΤ.3 Αποτυπώνεται πληροφορία για την 

ανθρωποπροσπάθεια η οποία καταβάλλεται για την 

παροχή της καινοτομίας σε μηνιαία βάση. Καταγράφεται το 

σύνολο των υπαλλήλων ανά ειδικότητα και του χρόνου 

απασχόλησης τους ως εξής: για την παροχή της 

καινοτομίας, απαιτείται εργασία 1 διοικητικού υπαλλήλου 

του φορέα σε καθημερινή βάση για 5 ώρες δλδ 100 ώρες 

μηνιαίως. 
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ΣΤ.4 Καταχωρίστε το οικονομικό 
κόστος για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας συνολικά 

Αριθμός - 
προαιρετικό 

Συνολικό οικονομικό κόστος για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας. 

 

ΣΤ.5 Καταχωρίστε το οικονομικό 
κόστος ετησίως για την συντήρηση 
της καινοτομίας (αν δεν υπάρχει 
ακριβές κόστος δίνεται εκτίμηση) 

Αριθμός - 
προαιρετικό 

Οικονομικό κόστος για την εφαρμογή της 
καινοτομίας. 

Αποτυπώνεται πληροφορία για το οικονομικό κόστος το 

οποίο απαιτείται για τα στάδια της καινοτομίας ως εξής: 

1) Σταθερό και μεταβλητό κόστος, 

2) Δικαιώματα χρήσης, 

3) Έκτακτες χρηματοδοτήσεις, κτλ. 



34 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στην ενότητα αυτή απαιτούνται στοιχεία τα οποία αφορούν τα αποτελέσματα της καινοτομίας. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η καινοτομία βελτίωσε τα 
αποτελέσματα και κατά πόσο η δημόσια οργάνωση ανέπτυξε σύστημα αξιολόγησης των καινοτομιών κατά την εφαρμογή τους. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ζ.1 Αποτέλεσμα/τα της καινοτομίας 
(έως 3 επιλογές) 

Πεδίο 

πολλαπλής 
επιλογής - 
υποχρεωτικό 

□ Βελτίωση αποτελεσματικότητας 
□ Βελτίωση αποδοτικότητας 
□ Βελτίωση ικανοποίησης χρηστών – 

συναλλασσόμενων 
□ Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών: 

προσβασιμότητα 
□ Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών: 

χρόνος ανταπόκρισης – αναμονής 
□ Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών: 

αξιοπιστία - ασφάλεια 
□ Ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών 

– συναλλασσόμενων στις αποφάσεις ή 
τον σχεδιασμό υπηρεσιών 

□ Άλλο 

 Βελτίωση αποτελεσματικότητας  
Αποτυπώνεται εάν η καινοτομία συνεισέφερε στην 
βελτίωση των εκροών ή των αποτελεσμάτων της οργάνωσης 
σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Για παράδειγμα, 
αύξηση των εσόδων σε σχέση με τον αρχικό στόχο, αύξηση 
κατά των χρηστών μιας υπηρεσίας κτλ. 

 Βελτίωση αποδοτικότητας  
Αποτυπώνεται η βελτίωση της σχέσης των εκροών σε σχέση 
με τις εισροές ή το κόστος. Π.χ. αύξηση της 
παραγωγικότητας του προσωπικού ή μείωση του κόστους 
παροχής μιας υπηρεσίας. 

Βελτίωση ικανοποίησης χρηστών και συναλλασσόμενων   

Εξετάζεται από την πλευρά των χρηστών και των 

συναλλασσόμενων. ! Προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής 

μέτρησης από τον φορέα η οποία ενδέχεται να σας 

ζητηθεί.  

Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Βελτίωση εμπιστοσύνης προς το φορέα 

• Βελτίωση ικανοποίησης από την διάδραση με τον φορέα 

 Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών  

Εξετάζεται από την πλευρά του φορέα και προϋποθέτει 

την ύπαρξη σχετικών δεικτών. 

Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Προσβασιμότητα: Βελτίωση πρόσβασης ή μείωσης του 
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αποκλεισμού. Αυτή μπορεί να σχετίζεται με το κόστος, την 
γεωγραφική απόσταση, περιορισμούς στον αριθμό 
χρηστών της υπηρεσίας, την πολυπλοκότητα και τη 
διαθεσιμότητα παροχής μιας  υπηρεσίας (π.χ. ώρες 
λειτουργίας). 
• Χρόνος ανταπόκρισης - αναμονής: Π.χ. Βελτίωση στους 
χρόνους παροχής υπηρεσιών, μείωση του χρόνου 
αναμονής και τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις 
διαφορετικές ανάγκες,  
• Αξιοπιστία - ασφάλεια: Π.χ. Βελτίωση του επιπέδου 
ασφάλειας συναλλαγών, προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων χρηστών, ενημέρωση χρηστών για σχετικές 
καθυστερήσεις κτλ. 

   

Βελτίωση συμμετοχής  

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται εάν η καινοτομία 
βελτίωσε την συμμετοχή των χρηστών σε θέματα: 

1) Σχεδιασμού δημοσίων υπηρεσιών, 
2) Λήψης αποφάσεων της δημόσιας οργάνωσης, 
3) Ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής, 
4) Αξιολόγησης της δημόσιας οργάνωσης ή των 

υπηρεσιών που αυτή παρέχει. 

Ζ.2 Περιγράψτε για κάθε 
αποτέλεσμα που επιλέξατε στο Ζ.1 
πως βοήθησε η καινοτομία στην 
βελτίωση της οργάνωσης, 
χρησιμοποιώντας και ποσοτικά 
στοιχεία και τυχόν πρόβλεψη για 
επόμενο έτος. 

Σύντομο 
κείμενο – 
υποχρεωτικό 

Περιγραφή των αποτελεσμάτων της 
καινοτομίας. Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση πεδίου» 
Ζ.2. για βοήθεια στην περιγραφή. 

Ζ.2 Έως 200 λέξεις συνολικά, περιγράφεται το αποτέλεσμα 

και αποτυπώνεται ποσοτικά η βελτίωση, που προκάλεσε η 

καινοτομία για κάθε μια από τις επιλογές του 

προηγούμενου ερωτήματος Ζ.1. 

Για παράδειγμα, η καινοτομία αφορά την προτυποποίηση 

και ψηφιοποίηση της διαδικασίας ανάληψης δαπανών, η 

οποία οδήγησε σε μείωση του χρόνου της διαδικασίας κατά 

10% και του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολούνται 

κατά 20%.  

Ζ.3 Έχει αξιολογηθεί η 
καινοτομία από τον φορέα σας 
εάν αποδίδει 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Ναι 
□ Όχι 

- 
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σύμφωνα με τον σχεδιασμό; 

Ζ.4 Εάν ναι, αποτυπώστε συνοπτικά 
τα κριτήρια και δείκτες μέτρησης 

Σύντομο 
κείμενο – 
υποχρεωτικό 
εάν η απάντηση 
είναι ναι στο Ζ. 

Συνοπτική περιγραφή του συστήματος 
αξιολόγησης της καινοτομίας. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες της φόρμας υποβολής 
«επεξήγηση πεδίου» Ζ.4. για βοήθεια 
στην περιγραφή. 

Ζ.4. Έως 50 λέξεις. Περιλαμβάνει πληροφορία όπως: 
1) Τρόπος αξιολόγησης π.χ. εσωτερικός έλεγχος από 

αρμόδια μονάδα ή ειδική ομάδα για την καινοτομία, 
εξωτερικός ελεγκτής κτλ. 

2) Κρίσιμοι δείκτες αξιολόγησης της καινοτομίας 
3) Περιοδικότητα αξιολόγησης π.χ. τριμηνιαία, ετήσια κτλ. 
4) Διαδικασία της αξιολόγησης 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
Στην ενότητα αυτή αποτυπώνονται πληροφορίες μάθησης οι οποίες αποκτήθηκαν από την δημόσια οργάνωση κατά την ανάπτυξη της καινοτομίας. Η ενότητα στοχεύει 
να αναδείξει στοιχεία που θα ενδιέφεραν να γνωρίζουν όσες άλλες δημόσιες οργανώσεις θέλουν να σχεδιάσουν μια καινοτομία και μπορούν να μάθουν μέσα από 
την εμπειρία που ήδη αποκτήθηκε. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η.1 Επιλέξτε προβλήματα που τυχόν 
υπήρξαν ή υπάρχουν στην ανάπτυξη 
της καινοτομίας. 

Πεδίο επιλογής 

- υποχρεωτικό 

□ Υπήρξαν προβλήματα στην 
ανάπτυξη της καινοτομίας 
αλλά ξεπεράστηκαν, 

□ Υπάρχουν προβλήματα που 
εμποδίζουν την εφαρμογή της 
καινοτομίας σήμερα, 

□ Υπάρχουν προβλήματα στην 

εφαρμογή αλλά δεν επηρεάζουν 

σημαντικά    την καινοτομία, 

□ Εμφανίζονται συχνά προβλήματα 

αλλά αντιμετωπίζονται,  

□ Δεν υπάρχουν προβλήματα και η 
καινοτομία εφαρμόζεται με βάση 
τις προβλέψεις. 

- 

Η.2 Δώστε μία σύντομη περιγραφή 
για την απάντηση που επιλέξατε 
στο 
Η.1. 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Εάν υπήρξαν ή υπάρχουν προβλήματα, 

αυτά αποτυπώνονται συνοπτικά. 

Ανατρέξτε στις οδηγίες της φόρμας 

υποβολής «επεξήγηση πεδίου» Η.2. για 

βοήθεια στην περιγραφή. 

Η.2 Έως 50 λέξεις για κάθε πρόβλημα. Αποτυπώνεται 
ενδεικτικά : 

1) Το πρόβλημα  

2) Η διαχείριση του προβλήματος 

Η.3 Εκτίμηση – περιγραφή για τις 
αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και 
βιωσιμότητας της καινοτομίας 

στη δημόσια οργάνωση. 

Σύντομο 
κείμενο - 

υποχρεωτικό 

Καταγράψτε εκτιμήσεις και απόψεις για 
το τι κάνει την καινοτομία να πετύχει 

άμεσα και μακροπρόθεσμα. Ανατρέξτε στις 
οδηγίες της φόρμας υποβολής «επεξήγηση 
πεδίου» Η.3 για βοήθεια στην περιγραφή. 

Η.3 Έως 50 λέξεις αποτυπώνονται οι κρίσιμοι παράγοντες 
που συνεισφέρουν στην επιτυχία της υποβαλλόμενης 
καινοτομίας. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 

1) Ο ρόλος της ηγεσίας, 
2) Η διαχείριση των αντιστάσεων κλπ. 
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Η.4 Εμπειρίες, σκέψεις, 

διαπιστώσεις κ.α. που θα θέλατε να 

μοιραστείτε από την εφαρμογή της 

καινοτομίας. 

Σύντομο 
κείμενο - 
υποχρεωτικό 

Καταγράψτε γενικές εμπειρίες από την 
καινοτομία. Ανατρέξτε στις οδηγίες της 
φόρμας υποβολής «επεξήγηση 
πεδίου» Η.4 για βοήθεια στην 
περιγραφή. 

Η.4 Έως 50 λέξεις αποτυπώνεται η γνώση και ικανότητα, 

που αποκτήθηκαν από την ανάπτυξη της καινοτομίας και τι 

θα έπρεπε να γνωρίσουν όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν από 

την καινοτομία. 
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Περισσότερες πληροφορίες: 

Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών 
https://innovation.gov.gr 

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

innovation/ 

Υπουργείο Εσωτερικών www.ypes.gr 
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