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Εισαγωγή  
 

Η παρούσα έκθεση, αποτελεί έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Καινοτομίας και 

Βέλτιστων Πρακτικών και στοχεύει στην συγκεντρωτική παρουσίαση των στοιχείων 

που αφορούν τις καινοτόμες πρακτικές οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα 

καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr. καθώς και στην ανάδειξη εμποδίων 

ή ευκαιριών για την βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα καινοτομίας, αναδεικνύεται σε μηχανισμό 

παραγωγής και μεταφοράς γνώσης για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα. Επίσης, 

αποτελεί εργαλείο που υποστηρίζει κεντρικά με ενιαίο τρόπο, την διαμοίραση της 

μάθησης και της εμπειρίας μεταξύ των στελεχών της δημόσιας διοίκησης για τα θέματα 

της καινοτομίας. 

Η πλατφόρμα καινοτομίας υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες για την ανάδειξη και 

διαμοίραση καινοτόμων πρακτικών των δημοσίων οργανώσεων: 

α) Η πρώτη αφορά την υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής και ανάρτησης 

καινοτομιών από τις δημόσιες οργανώσεις. Η διαδικασία συνολικά, υποστηρίζεται 

ηλεκτρονικά με την χρήση δύο οδηγών και ενός εργαλείου αξιολόγησης1 που έχουν 

δημιουργηθεί δημιουργώντας διαφάνεια και  στην επιλογή των πρακτικών που 

αναρτώνται.  

β) Η δεύτερη αφορά την δημιουργία ειδικού χώρου ανάρτησης των καινοτομιών στο 

«Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα (ΑΚΔΤ)2». Σε αυτό, οι καινοτομίες 

παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά δημοσίευσης. Επίσης οι χρήστες μπορούν 

να αναζητήσουν τις καινοτομίες με βάση την ταξινόμησή τους ανά τύπο 

καινοτομίας, πεδίο πολιτικής και βαθμολογία από χρήστες.  

 
 

 
1 «Οδηγός Υποβολής Καινοτομιών στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας», «Οδηγός για την Ανάρτηση 
Καινοτομιών» και «Εργαλείο αξιολόγησης υποβαλλόμενων καινοτομιών» 
 

http://www.innovation.gov.gr./
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Εργασίες για το Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα το 2021 
Το 2020, με την έναρξη της πανδημίας η υπηρεσίας μας προσαρμόστηκε έγκαιρα στην 

αναζήτηση καλών πρακτικών, για την διαχείριση της από φορείς του δημόσιου τομέα. 

Δημιουργήθηκαν ειδικές σελίδες στις οποίες αναρτήθηκαν πρακτικές από την Ελλάδα 

αλλά και από το διεθνές περιβάλλον, κυρίως από εθνικές δημόσιες διοικήσεις των 

κρατών μελών της Ε.Ε.. Ωστόσο, το 2021, μετά το αρχικό στάδιο της πανδημίας, 

διαμορφώθηκε ενιαίο περιβάλλον ανάρτησης καινοτομιών στην πλατφόρμα 

καινοτομίας, στο οποίο πλέον ενσωματώνονται και οι καινοτομίες οι οποίες σχετίζονται 

με αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της. Σήμερα, όλες οι καινοτομίες 

εμφανίζονται στο Αποθετήριο Καινοτομιών και στην βάση δεδομένων του Τμήματος 

όπου διατηρούνται στοιχεία ταξινόμησης αυτών με βάση κριτήρια, μεταξύ άλλων, με 

βάση το κριτήριο της διαχείρισης της πανδημίας.   

Επιπρόσθετα το 2021, επανασχεδιάστηκε η φόρμα υποβολής καινοτομιών και 

δημιουργήθηκε ο «Οδηγός υποβολής καινοτομιών στο Παρατηρητήριο 

Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα». Ο Οδηγός, παρέχει ένα πλαίσιο κατευθύνσεων προς 

τους φορείς προκειμένου να υποβάλλουν καινοτομίες με βάση κριτήρια που βασίζονται 

μεταξύ άλλων στις αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. O Οδηγός, αξιοποιείται από το 

τμήμα, καθώς επικαιροποιεί τα σύνολα δεδομένων τα οποία συγκεντρώνει και 

επεξεργάζεται κατά την υποβολή καλών πρακτικών. Επίσης, παρέχει υποδείγματα και 

χρήσιμες επεξηγήσεις στους φορείς που υποβάλλουν καλές πρακτικές. 

Τέλος, το 2021, υλοποιήθηκαν σχεδιαστικές αλλαγές στην πλατφόρμα καινοτομίας οι 

οποίες στόχευσαν στην βελτίωση της περιήγησης των χρηστών καθώς και στην 

καλύτερη γραφική απεικόνιση των δεδομένων. Έτσι λοιπόν, ενσωματώθηκε για πρώτη 

φορά στο μενού, ο «Χάρτης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα», ο οποίος αποτελεί ένα 

οπτικοποιημένο εργαλείο παροχής συνόλων δεδομένων για τις αναρτημένες καινοτομίες 

στο Αποθετήριο Καινοτομίας ανά γεωγραφική περιφέρεια. Ο στόχος μας είναι το 

εργαλείο να ενημερώνεται στο τέλος κάθε τριμήνου, συνολικά τέσσερις φορές το χρόνο, 

να ενσωματώνει τις πληροφορίες όλων των αναρτημένων καινοτομιών και να 

υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας στην αναζήτηση πληροφοριών για την 

κατάσταση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση βάσει πραγματικών 

δεδομένων. 
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Ρόλος πλατφόρμας καινοτομίας 

 

Το 2021 η πλατφόρμα καινοτομίας αποτέλεσε το μέσο επικοινωνίας για τις 

καινοτομίες που σχεδιάζουν οι δημόσιες οργανώσεις στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

οι οποίες αναρτώνται στο Αποθετήριο Καινοτομιών, ενώ επίσης συνεισέφερε στην 

συμμετοχή και διάδραση της υπηρεσίας μας με το δίκτυο καινοτομίας δημοσίου 

τομέα. Συγκεκριμένα, το 2021, περισσότεροι από 14.500 μοναδικοί χρήστες 

επισκέφθηκαν την πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα, προκειμένου να 

ενημερωθούν για νέα εργαλεία καινοτομίας όπως το Βαρόμετρο Καινοτομίας και το 

σχεδιαζόμενο μοντέλο για την υποστήριξη της διαδικασίας καινοτομίας, αλλά και για 

να συμμετέχουν σε δράσεις όπως τα εργαστήρια καινοτομίας και την έρευνα για την 

τηλεργασία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων (48.000 

περίπου) αφορούσαν την παρακολούθηση της ανάρτησης καινοτομιών στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών. Τα παραπάνω μεγέθη, μαζί με άλλους ποιοτικούς δείκτες 

που παρακολουθεί η υπηρεσία μας, σημείωσαν βελτίωση σε σχέση με την περίοδο 

του 2019-2020, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την σημασία της πλατφόρμας ως 

μέσο επικοινωνίας των θεμάτων της καινοτομίας για τον δημόσιο τομέα αλλά και 

επιβεβαιώνουν την συνεχή βελτίωση του περιεχομένου και των λειτουργιών της 

πλατφόρμας.   
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Παρουσίαση ενοτήτων έκθεσης 
 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε 3 ενότητες προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην 

κατανόηση της ροής των δεδομένων, την σύγκριση και την αναζήτηση ομαδοποιημένων 

πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τις καινοτομίες που 

αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα: 

Στην Ενότητα 1, παρουσιάζονται γενικά περιγραφικά στοιχεία τα οποία αφορούν την 

κατανομή των καινοτομιών ανά επίπεδο διακυβέρνησης, τον τύπο του φορέα, τον 

βασικό τύπο της καινοτομίας, το βασικό πεδίο πολιτικής και το λόγο ανάπτυξης των 

καινοτομιών. Σημειώνεται, ότι τα δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία για τις καινοτομίες 

που έχουν αναρτηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Επιπρόσθετα, στην ενότητα 

αυτή επιχειρείται η σύγκριση μεταξύ των καινοτομιών που αναρτήθηκαν στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, σε σχέση με το σύνολο των καινοτομιών που έχουν 

αναρτηθεί από το 2019-2020, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να εξεταστεί 

η εξέλιξη της καινοτομίας ως προς τα βασικά κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Στην Ενότητα 2, πραγματοποιείται παρουσίαση των καινοτομιών που αναρτήθηκαν στο 

Αποθετήριο Καινοτομίας το 2021, αναλύοντας την διαδικασία ανάπτυξης καινοτομιών. 

Η ανάλυση πραγματοποιείται με βάσει τα βήματα και τις διαστάσεις του Μοντέλου 

Ανάπτυξης Καινοτομίας, που σχεδιάζει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων 

Πρακτικών. Σημειώνεται, ότι μοντέλο, έχει σκοπό την δημιουργία μεθοδολογικού 

πλαισίου και εργαλειοθήκης για την διαδικασία ανάπτυξης καινοτομιών από τις  

δημόσιες οργανώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Συγκεκριμένα, το Μοντέλο 

Ανάπτυξης Καινοτομίας αποτελεί έναν οδηγό σε 6 βήματα και συμπυκνώνει σε κάθε 

βήμα και κάθε διάσταση, θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές της έννοιας της 

καινοτομίας στον δημόσιο τομέα. Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται μέσα από 

παραδείγματα αναρτημένων καινοτομιών αλλά και συνολικά στοιχεία, ο βαθμός που οι 

καινοτομίες που υποβλήθηκαν το 2021, εφαρμόζουν κάποιο ή κάποια από τα στάδια του 

Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας. Με αυτό τον τρόπο επιχειρούμε να διαγνώσουμε 

όχι μόνο τον βαθμό εφαρμογής της διαδικασίας της καινοτομίας αλλά και των βημάτων 

που εφαρμόζουν περισσότερο οι δημόσιοι φορείς.  
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Τέλος, στην Ενότητα 3 πραγματοποιείται αξιολόγηση του προσανατολισμού των 

καινοτομιών με βάση τις πτυχές της καινοτομία. Συγκεκριμένα, αποτυπώνεται 

συγκεντρωτικά το χαρτοφυλάκιο των καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης 

ως προς την: α) επίτευξη των στρατηγικών στόχων β) προσαρμογή και ανταπόκριση 

στην πανδημία του Covid-19 γ) επιχειρησιακή βελτίωση και δ) προληπτική 

αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων. Με αυτό τον τρόπο αξιολογείται 

συγκεντρωτικά ο τρόπος με τον οποίον στρατηγικά διαχειρίζονται οι δημόσιες 

οργανώσεις την καινοτομία. 

Ενότητα 1:  Περιγραφικά στοιχεία Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημοσίου 

Τομέα 
 

Σε αυτήν την ενότητα κατηγοριοποιούνται οι καινοτομίες με βάση γενικά περιγραφικά 

στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν το προφίλ της καινοτομίας και των δημοσίων 

οργανώσεων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για το 2021.  

 

1.1. Γενικά στοιχεία Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα 

 

Όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα (εικ.1), το Τμήμα Καινοτομίας και 

Βέλτιστων Πρακτικών, το 2021 επεξεργάστηκε και αξιολόγησε 173 καλές πρακτικές οι 

οποίες υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας ή ανιχνεύθηκαν ύστερα από σχετική έρευνα 

που έγινε στους φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα. 

Από τις 173 καλές πρακτικές, μετά από σχετική αξιολόγηση βάσει εργαλείου 5 

κριτηρίων, το Τμήμα προχώρησε το 2021 σε ανάρτηση 29 καινοτομιών, δηλαδή το 

16,7% του συνόλου,  στο Αποθετήριο Καινοτομιών: 
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Εικόνα 1 Αριθμός καινοτομιών που αξιολογήθηκαν και αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομίας το 2021  

 

Το ποσοστό των αναρτημένων καινοτομιών προς το σύνολο των καλών πρακτικών 

αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη καινοτομιών από τις δημόσιες οργανώσεις αποτελεί μια 

σύνθετη διαδικασία και ότι απαιτείται η κατάλληλη οργανωσιακή ικανότητα 

προκειμένου μια καλή πρακτική να εξελιχθεί σε καινοτομία. Από την άλλη μεριά, 

αναδεικνύεται επίσης η ανάγκη για αξιόπιστη μεθοδολογία ανάλυσης και αξιολόγησης 

των καλών πρακτικών προκειμένου να αναγνωρίζονται οι καινοτομίες ως προς τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να κατευθύνονται οι δημόσιες οργανώσεις στην 

δημιουργία καινοτομιών. 

Από τις αναρτημένες καινοτομίες το 2021, οι 22 θεωρούνται καινοτομίες «γενικού 

σκοπού» και οι 7 καινοτομίες «ανταπόκρισης στην πανδημία Covid-19», δηλαδή 

καινοτομίες με βασικό λόγο ανάπτυξης την διαχείριση της πανδημίας. Συνολικά, στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών, έχουν αναρτηθεί 68 καινοτομίες, από τις οποίες το 70,6% 

(48) εντάσσονται στην κατηγορία «γενικού σκοπού» και το 29,4% (20) σχετίζονται με 

την αντιμετώπιση της πανδημίας: 

 

 

Εικόνα 2 Κατανομή καινοτομιών με βάση τον σκοπό COVID/non COVID  
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Το 2021, σε σχέση με το 2020, παρατηρείται μείωση στον αριθμό των καινοτομιών που 

αναρτήθηκαν ως ανταπόκριση στον Covid-19. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την 

αρχική περίοδο της προσαρμογής των δημοσίων οργανώσεων στις ανάγκες της 

πανδημίας, το 2021, οι δημόσιες οργανώσεις, προσανατολίζονται περισσότερο, στην 

υλοποίηση καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης, χωρίς να είναι η διαχείριση της 

πανδημίας ο βασικός λόγος ανάπτυξης καινοτομιών.  

 

Εξέλιξη αναρτήσεων στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα 

 

Από το 2019, παρατηρείται συνεχή αύξηση του ετήσιου αριθμού των αναρτημένων 

καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών. Συγκεκριμένα, το 2021, αναρτήθηκαν, σε 

σύνολο 68 καινοτομιών, 29 νέες περιπτώσεις καινοτομιών, το οποίο αντιπροσωπεύει 

αριθμητική περίπου το 43% των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο η υπηρεσία μας παραλαμβάνει και 

αξιολογεί προς ανάρτηση περισσότερες καλές πρακτικές και αυτό αποδεικνύει την 

συνεχή αναγνώριση του ρόλου της πλατφόρμας καινοτομίας δημοσίου τομέα. 

 

Εικόνα 3 Εξέλιξη αναρτήσεων καινοτομιών στο ΑΚΔΤ ανά έτος.    
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1.2. Κατανομή καινοτομιών ανά τύπο φορέα  

 

Το 2021, στο Αποθετήριο Καινοτομιών αναρτήθηκαν καινοτομίες από διάφορους 

τύπους δημοσίων οργανώσεων. Συγκεκριμένα, οι καινοτομίες ανά τύπο δημοσίων 

οργανώσεων κατανέμονται σε: 

➢ 11 καινοτομίες από Δήμους (27 στο σύνολο), 

➢ 6 καινοτομίες από Υπουργείο ή φορέα Υπουργείου (12 στο σύνολο),  

➢ 6 από ΝΠΔΔ (15 στο σύνολο), 

➢ 5 από Περιφέρειες (13 στο σύνολο), 

➢ 1 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση  (1 στο σύνολο),  

Συγκεντρωτικά, το μεγαλύτερο, ποσοστό (58,6%) των καινοτομιών που αναρτήθηκαν 

το 2021 (και αντίστοιχα το 60,3% συνολικά) υλοποιείται από φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα: 

 

Εικόνα 4 Αριθμός καινοτομιών με βάση τον τύπο του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτομίας 
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1.3. Κατανομή καινοτομιών ανά επίπεδο διακυβέρνησης  

 

Αναλύοντας τις αναρτημένες καινοτομίες με βάση το κριτήριο του επιπέδου 

διακυβέρνησης του φορέα υλοποίησης τους, το 2021 αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο 

Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα: 

✓ 12 καινοτομίες οι οποίες υλοποιήθηκαν από φορείς με αρμοδιότητα τοπικής 

διακυβέρνησης (36 στο σύνολο). 

✓ 11 καινοτομίες από φορείς με αρμοδιότητα σε εθνικό επίπεδο (16 στο σύνολο),  

✓ 6 καινοτομίες από φορείς του επιπέδου περιφερειακής διακυβέρνησης (16 στο 

σύνολο),  

Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει επίσης το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των καινοτομιών 

υλοποιείται από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

λόγω της αμεσότητάς τους με τους πολίτες και χρήστες των υπηρεσιών τους. Η 

επικοινωνία και επαφή με τους χρήστες αυξάνει την ανάγκη για ανταπόκριση και την 

ανάπτυξη καινοτομίας. 

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η κατανομή των καινοτομιών με βάση το 

κριτήριο του επιπέδου διακυβέρνησης. 

 

 

Εικόνα 5 Κατανομή καινοτομιών  με βάση το επίπεδο διακυβέρνησης 
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1.4. Κατανομή καινοτομιών ανά πεδίο πολιτικής  

 

Αναλύοντας τις αναρτημένες καινοτομίες το 2021, με βάση, το πεδίο πολιτικής στο 

οποίο αυτές εντάσσονται, οι 14 από τις 29 καινοτομίες (ποσοστό 48,2%) που 

αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών αφορούν το πεδίο της «Δημόσιας 

Διακυβέρνησης», οι 4 την «Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη και ασφάλεια», 4 την 

«Κοινωνική Πρόνοια και Προστασία», 1 την «Οικονομία και επιχειρηματικότητα», 2 το 

«Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή», 2 τον «Τουρισμό» και 2 την «Υγεία».  

Αντίστοιχα, στο σύνολο των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί στο Αποθετήριο 

Καινοτομιών, 33 καινοτομίες αφορούν την «Δημόσια Διακυβέρνηση», 4 την 

«Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη και ασφάλεια», 9 την «Κοινωνική Πρόνοια και 

Προστασία», 4 την «Οικονομία και επιχειρηματικότητα», 2 το «Περιβάλλον και 

κλιματική αλλαγή», 2 τον «Τουρισμό», ενώ 14 αφορούν την «Υγεία». 

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία, της περιόδου 2019-

2021, για την κατανομή των αναρτημένων καινοτομιών με βάση το πεδίο πολιτικής.  

 

Εικόνα 6 Κατανομή καινοτομιών ανά πεδίο πολιτικής 

 

14

4 4

1
2 2 2

33

4

9

4
2 2

14

0

5

10

15

20

25

30

35

Δημόσια 
Διακυβέρνηση

Δημόσια Τάξη 
και Ασφάλεια

Κοινωνική 
Πρόνοια και 
Προστασία

Οικονομία Περιβάλλον Τουρισμός Υγεία

Βασικό πεδίο πολιτικής

Καινοτομίες 2021 Σύνολο καινοτομιιών



12 
 

Όπως φαίνεται και στα ακόλουθα γραφήματα (εικ.6 και εικ.7), το 2021, σε σύγκριση με 

την περίοδο (2019-2020), παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των καινοτομιών που 

αφορούν το πεδίο «Δημόσια Διακυβέρνηση» ( 48,28% έναντι 45,45%), το 

«Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή» (6,90% έναντι 0%), τον «Τουρισμό» (6,90% 

έναντι 0%) και την «Δικαιοσύνη, δημόσια τάξη και ασφάλεια» (13,79% έναντι 0%). 

Αντίστοιχα, παρατηρείται μείωση του ποσοστού των καινοτομιών που αφορούν την 

«Κοινωνική Πρόνοια και Προστασία» (13,79% έναντι 22,73%), την «Οικονομία και 

επιχειρηματικότητα» (3,44% έναντι 13,64%) και την «Υγεία» (6,90% έναντι 18,18%).  

Με βάση τα παραπάνω, σε πρώτο βαθμό διαπιστώνεται το 2021, αύξηση της κατανομής 

των καινοτομιών σε περισσότερα πεδία πολιτικής σε σύγκριση με την περίοδο 2019-

2020. Επίσης παρατηρείται η τάση για εξισορρόπηση της θεματικής καινοτομίας στα 

πεδία «Υγείας» και «Κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας», που εμφανίστηκε έντονα, 

το 2020, μετά την πανδημία Covid-19.  

Τέλος επιβεβαιώνεται περαιτέρω, η τάση για δημιουργία καινοτομιών, στο πεδίο της 

δημόσιας διακυβέρνησης, το οποίο σχετίζεται με βελτιώσεις σε διοικητικές λειτουργίες 

που αφορούν κυρίως εσωτερικές διαδικασίες. Οι δημόσιες οργανώσεις σχεδιάζουν 

καινοτομίες που στοχεύουν στην βελτίωση της απόδοσής τους.  

 

Εικόνα 7  Σύγκριση % καινοτομιών ανά πεδίο πολιτικής για τα έτη 2020 και 2021 

48,28%

13,79% 13,79%

3,44%
6,90% 6,90% 6,90%

45,45%

0,00%

22,73%

13,64%

0,00% 0,00%

18,18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Δημόσια 
Διακυβέρνηση

Δημόσια Τάξη 
και Ασφάλεια

Κοινωνική 
Πρόνοια και 
Προστασία 

Οικονομία Περιβάλλον Τουρισμός Υγεία

Σύγκριση % πεδίου πολιτικής καινοτομιών για τα έτη 
2020 και 2021

Καινοτομίες 2021 Καινοτομίες 2020



13 
 

 

 

Εικόνα 8 Μεταβολή % καινοτομιών ανά πεδίο πολιτικής 

 

1.5. Λόγοι ανάπτυξης καινοτομίας 
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✓ Δημιουργία νέας διαδικασίας ή υπηρεσίας ως ανταπόκριση και προσαρμογή στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Αφορά 4 από τις 22 (18,18%) καινοτομίες (αντίστοιχα 

22,92% στο σύνολο των καινοτομιών), στις οποίες πάλι εφαρμόζεται κάποιο 

τεχνολογικό μέσο. 

✓ Ανταπόκριση σε νέες ανάγκες των χρηστών για 4 από τις 22 (18,18%) 

καινοτομίες (25% στο σύνολο των καινοτομιών). Οι καινοτομίες αυτές 

προκύπτουν μετά από αναγνώριση εξωτερικών αναγκών από την δημόσια 

οργάνωση. 

✓ Υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού για 4 από τις 22 (18,18%) καινοτομίες 

(10,42% στο σύνολο των καινοτομιών). Οι καινοτομίες αυτές διαφέρουν από τις 

ad hoc καινοτομίες, από το γεγονός ότι εντάσσονται ως δράσεις σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο μεσοπρόθεσμων στόχων. 

✓ Προσαρμογή σε λοιπούς παράγοντες όπως είναι η νομοθεσία και η έλλειψη 

υποδομών. Συνολικά 2 από τις 22 (9,09%) των καινοτομιών αφορούσαν την 

ανάγκη προσαρμογής σε λοιπούς παράγοντες.  

 

 

Εικόνα 9 Κατανομή καινοτομιών με βάση την ανάγκη επίλυσης πρόκλησης 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το 54.54% των καινοτομιών, οι οποίες αναρτήθηκαν 

το 2021, στοχεύει στην δημιουργία νέων ή βελτίωση υπαρχουσών διαδικασιών και 

υπηρεσιών με βασικό λόγο την ανταπόκριση, υιοθέτηση και προσαρμογή σε 

τεχνολογικές εξελίξεις.  Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την τάση που είχε καταγραφεί στις 

αναρτήσεις της περιόδου 2019-2020 (56%).   

Ωστόσο, ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι το 25% των 

καινοτομιών έχουν προκύψει με αναγνώριση αναγκών χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι ένα 

ποσοστό των καινοτομιών προκύπτουν από διαδικασίες από «έξω προς τα μέσα», οι 

οποίες προωθούν την γνώση από το εξωτερικό προς το εσωτερικό περιβάλλον της 

δημόσιας οργάνωσης. 
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1.6. Κατανομή καινοτομιών με βάση τον τύπο καινοτομίας 

 

Σε αυτή την υπο ενότητα αναλύονται οι αναρτημένες καινοτομίες με βάση το κριτήριο 

του τύπου της καινοτομίας. Συνολικά, η υπηρεσία μας, στον Οδηγό για την υποβολή 

καινοτομιών στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας, διακρίνει συνολικά 8 τύπους 

καινοτομίας βάσει σχετικών προσεγγίσεων, για λόγους καλύτερης ανάλυσης, του τύπου 

της βελτίωσης, στον οποίο στοχεύουν οι καινοτομίες.  

Ειδικότερα, το 2021, αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών 11 καινοτομίες που 

αφορούν στον σχεδιασμό και την παροχή μιας νέας υπηρεσίας (αντίστοιχα 27 στο 

σύνολο των καινοτομιών), 12 καινοτομίες που αφορούν στον σχεδιασμό μιας νέας ή 

στον ανασχεδιασμό μιας υπάρχουσας διαδικασίας (21 αντίστοιχα στο σύνολο), 2 

καινοτομίες που αφορούν στην διαχείριση δεδομένων και στην λήψη αποφάσεων (6 

συνολικά), 2 που αφορούν κοινωνική καινοτομία (9 αντίστοιχα στο σύνολο των 

καινοτομιών) ενώ 2 σχετίζονται με οργανωτική καινοτομία (αντίστοιχα 5 στο σύνολο 

των καινοτομιών). Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο 

ακόλουθο γράφημα: 

 

Εικόνα 10 Αριθμός καινοτομιών ανά τύπο καινοτομίας 
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(41,38% το 2021 έναντι 13,64% το 2020) ενώ παρατηρείται αύξηση (2,35%) και στο 

ποσοστό των οργανωτικών καινοτομιών (6,9% το 2021 έναντι 4,55% το 2020). Μείωση 

παρατηρείται κατά 24,92% στις κοινωνικές καινοτομίες, 2,98% στις καινοτομίες 

σχεδιασμού και παροχής υπηρεσιών και 2,19% στις καινοτομίες διαχείρισης δεδομένων 

και λήψης αποφάσεων.  

Από τα παραπάνω συγκεντρωτικά δεδομένα, προκύπτει ότι οι περισσότερες 

καινοτομίες, επικεντρώνονται  σε καινοτομίες ανασχεδιασμού διαδικασιών  και 

παροχής υπηρεσιών, στοχεύοντας κυρίως στην βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

και συνεπώς της προσφοράς. 

 

 

Εικόνα 11 Σύγκριση  %  καινοτομιών ανά τύπο καινοτομίας για τα έτη 2020 και 2021 
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Εικόνα 12  Μεταβολή % καινοτομιών ανά τύπο καινοτομίας 

 

1.7. Συμπεράσματα ενότητας 
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καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών, το 2021 διαπιστώνουμε 
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αξιοποιείται από τις δημόσιες οργανώσεις στις καινοτομίες. 
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Ενότητα 2: Διαδικασία Ανάπτυξης Καινοτομιών 
 

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η εφαρμογή των βημάτων της διαδικασίας ανάπτυξης 

καινοτομιών, από τις δημόσιες οργανώσεις οι οποίες σχεδιάζουν καινοτομίες. 

Συγκεκριμένα, αναλύεται η ανάπτυξη των καινοτομιών σε σύγκριση με την 

μεθοδολογία και τα στάδια, που προβλέπει το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας 

(ΜΑΚ), που ανέπτυξε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών το 2021. 

Με βάση το μοντέλο, η διαδικασία της ανάπτυξης καινοτομίας αποτελείται από ένα 

σύνολο 6 βημάτων. Κάθε βήμα του ΜΑΚ, καθοδηγεί μια δημόσια οργάνωση να 

σχεδιάσει καινοτομίες με βάση μεθοδολογικά πρότυπα και παραδείγματα εφαρμογής.  

Η σημασία της εφαρμογής της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας, όπως προβλέπει και 

το ΜΑΚ, έγκειται στο γεγονός ότι με αυτό τον τρόπο ασκείται καλύτερη διοίκηση στην 

καινοτομία και σχεδιάζονται καινοτομίες οι οποίες παράγουν καλύτερα αποτελέσματα.  

Ο στόχος της ενότητας αυτής, είναι η αποτύπωση του βαθμού με τον οποίο οι 

καινοτομίες που αναρτήθηκαν το 2021, έχουν εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα 

στάδια της διαδικασίας καινοτομίας του ΜΑΚ και να εξαχθούν κάποια αρχικά 

συμπεράσματα.  

Συγκεκριμένα, οι αναρτημένες καινοτομίες, εξετάζονται ως προς τις παρακάτω 

διαστάσεις του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας:  

α) Καινοτομίες οι οποίες, για την αναγνώριση της πρόκλησης, δηλαδή του προβλήματος 

ή της ευκαιρίας, βασίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα για τα αίτια της πρόκλησης, 

β) Καινοτομίες, οι οποίες ενσωματώνουν λύσεις που προέκυψαν μέσα από ανοικτές 

διαδικασίες συνεργασίας και συλλογικής αναζήτησης ιδεών και προτάσεων,  

γ) Καινοτομίες που αναπτύχθηκαν βάσει επιχειρησιακού σεναρίου στην αρχή σε 

πρωτότυπο, που οδήγησε σε πειραματική ή πιλοτική εφαρμογή πριν την πλήρη 

εφαρμογή τους, 

δ) Καινοτομίες που σχεδιάστηκαν με συστημική προσέγγιση ως προς τις ανάγκες, τους 

πόρους, την παραγόμενη αξία κλπ., 

ε) Καινοτομίες οι οποίες οδήγησαν ή αποτελούν κλιμάκωση άλλων αρχικών 

καινοτομιών, 

στ) Καινοτομίες οι οποίες εντάσσονται σε στρατηγική μετασχηματισμού των δημοσίων 

οργανώσεων. 
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2.1. Καινοτομίες που βασίστηκαν σε προηγούμενη έρευνα 

 

Η έρευνα μέσα από πρακτικές εξερεύνησης της πρόκλησης, αποτελεί σημαντική πτυχή 

του πρώτου βήματος του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας. Σε αυτό το στάδιο, 

θεμελιώνεται η ανάγκη βάσει της οποίας μια δημόσια οργάνωση θα σχεδιάσει 

καινοτομία. Επιπλέον, πραγματοποιείται η χαρτογράφηση των προκλήσεων και 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει ή αναμένεται να διαχειριστεί μελλοντικά μια δημόσια 

οργάνωση βάσει εκτιμήσεων από τα δεδομένα που συλλέγει, τις αναμενόμενες αλλαγές 

που επιφέρει η τεχνολογία, τις ανάγκες των χρηστών ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από κείμενα πολιτικής, στρατηγικής ή νομοθετικές ρυθμίσεις καθώς και τις επιπτώσεις 

της ίδιας της καινοτομίας πάνω στο αρχικό πρόβλημα.  

Καινοτομία που βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα 

Τίτλος Καινοτομίας: Σύστημα καταγραφής ζητημάτων στη τραπεζική 

χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

(ΕΒΕΑ). 

Περιγραφή καινοτομίας:  Το ΕΒΕΑ προχώρησε στη δημιουργία ειδικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία, ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να καταχωρούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά 

τους να χρηματοδοτηθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρωτοποριακή αυτή 

πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ αποσκοπεί στην καταγραφή όλων των ζητημάτων που 

προκύπτουν στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις τράπεζες. 

Η ανάπτυξη της καινοτομίας προέκυψε μετά από έρευνα και την αναγνώριση της 

ανάγκης για την καταγραφή, ομαδοποίηση και επίλυση των χρηματοδοτικών 

προβλημάτων των επιχειρήσεων και ανάπτυξη σχετικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης 

των ανωτέρω. 

 URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/ebeaplatform/ 

 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/ebeaplatform/
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Ένα παράδειγμα αναρτημένης καινοτομίας στο Αποθετήριο Καινοτομιών, η οποία 

βασίστηκε σε προηγούμενη έρευνα στα πρώτα στάδια του σχεδιασμού (της μελέτης 

περίπτωσης), είναι το σύστημα καταγραφής στην τραπεζική χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών:           

Με βάση τα δεδομένα μας, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο 

Καινοτομίας το 2021, προκύπτει ότι 6 από τις 29 καινοτομίες (ποσοστό 20,69%) 

προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης και τεκμηρίωσης που βασίστηκε σε προηγούμενη 

έρευνα, όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα:

 

Εικόνα 13 Ποσοστό καινοτομιών που εφάρμοσαν το  πρώτο βήμα  του ΜΑΚ 

20,69%

79,31%

Καινοτομίες βάσει προηγούμενης έρευνας

Ναι Όχι
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2.2. Καινοτομίες με ανοικτές διαδικασίες ιδεών 

 

Η αναζήτηση ιδεών ή προτάσεων, από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εταίρους του φορέα 

ή /και χρήστες των υπηρεσιών του, αποτελεί το 2ο βήμα του Μοντέλου Ανάπτυξης 

Καινοτομίας. Μέσα από αυτή την ανοικτή διαδικασία συγκεντρώνονται και 

εξετάζονται εναλλακτικές προτάσεις στις προκλήσεις και τελικά στις περιπτώσεις, που 

έχουν προσδιοριστεί στο προηγούμενο βήμα και θα αποτελέσουν την βάση σχεδιασμού 

καινοτομιών. Η εξωτερίκευση της διαδικασίας καινοτομίας σε αυτό το βήμα, 

συνεισφέρει σε προτάσεις και λύσεις, οι οποίες πιθανόν να μην ήταν αρχικά ορατές από 

τους σχεδιαστές της καινοτομίας. Επίσης ενισχύεται με αυτό τον τρόπο η κατανόηση 

των λύσεων που επιθυμούν οι χρήστες και η δημιουργία εμπιστοσύνης με την δημόσια 

οργάνωση.  

Ένα παράδειγμα καινοτομίας που αναρτήθηκε στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, 

η οποία αναπτύχθηκε μετά από αναζήτηση ιδεών με εταίρους είναι η δράση «Early 

Warning for Increased Situational Awareness (EWISA)» από το Κέντρο Μελετών 

Ασφαλείας (ΚεΜεΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:  

 

Καινοτομία που αναπτύχθηκε μετά από αναζήτηση ιδεών από εταίρους 

Τίτλος Καινοτομίας:  «Early Warning for Increased Situational Awareness (EWISA)» , 

Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚεΜεΑ), Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

Περιγραφή καινοτομίας:  Το ερευνητικό πρόγραμμα "EarlyWarning for 

IncreasedSituationalAwareness-EWISA" στο πλαίσιο του FP7 χρηματοδοτικού 

προγράμματος που αφορά την Ασφάλεια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

(Pre-OperationalValidation on landborders (POV), είχε σαν στόχο την ενίσχυση της 

επιτήρησης στα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καινοτομία σχεδιάστηκε από κοινού από τους 4 φορείς που αποτελούσαν την ομάδα 

έργου και βασίστηκε σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που είχαν 

ως κέντρο βάρους τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Οι συνεργαζόμενοι ιδιώτες εταίροι 

κατέθεσαν προτεινόμενες ιδέες και λύσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους φορείς. 

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/ewisa/ 

 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/ewisa/
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Από τις καινοτομίες οι οποίες, αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομίας Δημοσίου 

Τομέα για το 2021, προκύπτει ότι 6 από τις 29 (ποσοστό 20,69%) βασίστηκαν πριν από 

το στάδιο του σχεδιασμού τους σε διαδικασίες συμμετοχής των χρηστών ή την 

αναζήτηση ιδεών από εταίρους, όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα: 

 

 

2.3. Ανάπτυξη πρωτοτύπων και επιχειρησιακών σεναρίων 

 

Η ανάπτυξη πρωτοτύπων, αποτελεί το 3ο βήμα του Μοντέλου Ανάπτυξης 

Καινοτομίας. Οι ενέργειες που γίνονται σε αυτό το βήμα, συνδέουν τις εργασίες των 

δύο πρώτων βημάτων, της εξερεύνησης και της αναζήτησης ιδεών, με την δημιουργία 

επιχειρησιακών σεναρίων, τα οποία οδηγούν σε ανάπτυξη πρωτοτύπων, στα οποία θα 

βασιστεί ο σχεδιασμός και η παραγωγή καινοτομίας.  

Η ανάπτυξη πρωτοτύπων, σε αυτό το βήμα, αξιοποιείται από τους σχεδιαστές της 

καινοτομίας, για την παρατήρηση αντιδράσεων των χρηστών, την αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων και βάσει των αρχικών αποτελεσμάτων να διαπιστωθούν τυχόν 

προβλήματα και να ληφθούν αποφάσεις για αλλαγές σε αρχικό στάδιο. Με αυτό τον 

τρόπο μειώνεται το κόστος της καινοτομίας καθώς ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της 

αποτυχίας και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητά της. 

20,69%

79,31%

Καινοτομίες με ανοικτές διαδικασίες ιδεών

Ναι Όχι

Εικόνα 14 Ποσοστό καινοτομιών οι οποίες βασίστηκαν σε ανοικτές διαδικασίες αναζήτησης ιδεών. 



24 
 

Ένα παράδειγμα καινοτομίας που αναρτήθηκε στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021 

και αναπτύχθηκε, βάσει επιχειρησιακού σεναρίου, δηλαδή πρώτα πιλοτικά και στην 

συνέχεια σε πλήρη εφαρμογή, είναι το Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Καινοτομία που αναπτύχθηκε σε πρωτότυπο, πειραματική η πιλοτική εφαρμογή πριν 

την πλήρη εφαρμογή 

 

Τίτλος Καινοτομίας:  Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Έργων Περιφέρειας Κρήτης 

Περιγραφή καινοτομίας: Η Περιφέρεια Κρήτης ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης και Λήψης Αποφάσεων για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων της, που υποστηρίζεται από μια 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης 

των χρηστών στα στοιχεία των έργων. Με την ταυτόχρονη χρήση του Ψηφιακού 

Φακέλου έργων και των ενσωματωμένων ψηφιακών πιστοποιητικών τα στελέχη 

της Περιφέρειας είναι σε θέση να έχουν πλήρη εικόνα της πορείας των έργων και 

να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες των απαιτούμενων εγκρίσεων και υπογραφών. 

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου διενεργήθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

της έδρας της Περιφέρειας, ακολουθώντας μεθοδολογικά τον Κύκλο Συνεχούς 

Βελτίωσης PDCA (Σχεδιάζω-Εκτελώ-Ελέγχω-Βελτιώνω) και είχε διάρκεια 2 

μηνών. Τα βασικά στάδια κατά τη διαδικασία της πειραματικής εφαρμογής της 

καινοτομίας ήταν: α) Επικοινωνία και πληροφόρηση, β) Εκπαίδευση χρηστών, 

γ) Δημιουργία και απόδοση λογαριασμών πρόσβασης, δ) Καταχώριση πιλοτικών 

έργων και αντιστοίχιση εγγράφων, ε) Εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος, 

στ) Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση λειτουργικότητας, ζ) Σχεδιασμός και 

υλοποίηση μέτρων βελτίωσης. Στην πιλοτική εφαρμογή συμμετείχαν 15 στελέχη 

της Διεύθυνσης και κατά τη διάρκεια της εντάχθηκαν 40 έργα. 

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/new-integrated-project-

management-information-system-region-of-crete/ 

 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/new-integrated-project-management-information-system-region-of-crete/
https://innovation.gov.gr/innovationscat/new-integrated-project-management-information-system-region-of-crete/
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Συνολικά, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα, από τις καινοτομίες που 

αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών για το 2021, 13 από τις 29 (ποσοστό 

44,83%) βασίστηκαν πριν από την πλήρη εφαρμογή τους,  σε προηγούμενη πειραματική 

ή πιλοτική εφαρμογή, αξιοποιώντας κάποιο πρωτότυπο έργο καινοτομίας, όπως 

αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα. 

 

Εικόνα 15 Ποσοστό καινοτομιών που εφαρμόστηκαν πιλοτικά ως πρωτότυπα πριν την πλήρη εφαρμογή τους. 

 

2.4.  Συστημικός σχεδιασμός καινοτομιών 
 

Σε αυτή την υποενότητα εξετάζεται εάν στον σχεδιασμό της καινοτομίας, 

χρησιμοποιούνται τεχνικές ανάλυσης και αξιολόγησης όλων των παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιτυχία του έργου. Σε αυτό το βήμα εξισορροπείται η ανάγκη της 

οργάνωσης με την κατανόηση των αναγκών των χρηστών, το παραγόμενο όφελος για 

τους χρήστες με την παραγόμενη αξία για την οργάνωση, τα μέσα παροχής της 

καινοτομίας με την εξυπηρέτηση των χρηστών κλπ. Σε αυτό το βήμα, κρίσιμο στοιχείο 

αποτελεί η συνεργασία της δημόσιας οργάνωσης με εταίρους και χρήστες. 

Ένα παράδειγμα αναρτημένης καινοτομίας το 2021, στο Αποθετήριο Καινοτομιών, που 

υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους εταίρους και τους χρήστες του προγράμματος, το 

οποίο οδήγησε σε αύξηση του οφέλους για την οργάνωση, τους χρήστες και 

υλοποιήθηκε βασιζόμενη στην εξισορρόπηση των πόρων, είναι το Πρόγραμμα 

Αποκατάστασης Ασθενών «Μονάδα Πρασίνου» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης: 

44,83%

55,17%

Πιλοτική εφαρμογή πρωτοτύπων 

Ναι Όχι
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Συνολικά, για το 2021, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο 

Καινοτομιών, προκύπτει ότι 6 από τις 29 (ποσοστό 20,69%) αναπτύχθηκαν και 

υλοποιήθηκαν με συνεργασία σε κάποιο βαθμό, με εταίρους ή χρήστες, όπως 

αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα: 

Εικόνα 16 Ποσοστό καινοτομιών που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με εταίρους ή χρήστες. 

Καινοτομία που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους χρήστες 

Τίτλος Καινοτομίας: Πρόγραμμα Αποκατάστασης Ασθενών «Μονάδα 

Πρασίνου» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

Περιγραφή καινοτομίας: Η Μονάδα Πρασίνου αποτελεί ένα πρωτοποριακό 

επανενταξιακό πρόγραμμα του Ψ.Ν.Θ. το οποίο απευθύνεται σε λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα βασίζεται στην αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου και την διατήρησή του ως πνεύμονα 

πρασίνου στον οικιστικό χώρο της περιοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

αναπτύχθηκαν πρωτοπόρες και καινοτόμες δραστηριότητες για την κοινωνική 

αποκατάσταση των ψυχικά πασχόντων και οι ασθενείς ασχολούνται με δράσεις, 

όπως η ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων κ.λ.π. 

Το πρόγραμμα εξέλιξε την λειτουργία του σε συνεργασία με τους χρήστες (λήπτες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας)  και μετά από την δική τους εκδήλωση ενδιαφέροντος 

δημιούργησε ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν οι ίδιοι, για την ενίσχυση 

της «εργασιοθεραπείας», δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και 

εργασιακών ευκαιριών.  

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/patient-rehabilitation-program-

green-unit/ 

20,69%

79,31%

Συστημικός σχεδιασμός καινοτομίας: συνεργασία με 
εταίρους ή χρήστες

Ναι Όχι

https://innovation.gov.gr/innovationscat/patient-rehabilitation-program-green-unit/
https://innovation.gov.gr/innovationscat/patient-rehabilitation-program-green-unit/
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2.5. Καινοτομίες σε κλιμάκωση  

 

Στην διαδικασία ανάπτυξης καινοτομίας, μια καινοτομία μπορεί να προέρχεται από την 

μεταφορά της από άλλη δημόσια οργάνωση μέσα από διαδικασίες μάθησης ή να 

αποτελεί αποτέλεσμα της επέκτασης μιας καινοτομίας είτε τεχνικά, με την εφαρμογή σε 

άλλη γεωγραφική περιοχή ή σε άλλη ομάδα χρηστών. Η επέκταση υφιστάμενων 

καινοτομιών εντάσσεται στην διαδικασία της κλιμάκωσης η οποία αποτελεί επίσης 

σημαντικό βήμα, του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας.  

Το 2021, αναρτήθηκε στο Αποθετήριο Καινοτομιών, μια καινοτομία που αποτελεί 

προϊόν κλιμάκωσης μιας άλλης καινοτομίας, το Σύστημα καταγραφής περιβαλλοντικών 

καταστροφών «ΕΟ BROWSER» της Περιφέρειας Κρήτης: 

 

Καινοτομία λειτουργικής κλιμάκωσης 

Τίτλος Καινοτομίας: Σύστημα καταγραφής περιβαλλοντικών καταστροφών 

«ΕΟ BROWSER» Περιφέρειας Κρήτης 

Περιγραφή καινοτομίας: Η Περιφέρεια Κρήτης, ανέπτυξε το «EO Browser», ένα 

δορυφορικό σύστημα για τις ανάγκες περιβαλλοντικών κρίσεων. Με το 

σύστημα, γίνεται έγκαιρη καταγραφή και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και 

υπηρεσιών για το μέγεθος και τη χωροθέτηση μιας εκδηλωθείσας καταστροφής. 

Χρήστες της εφαρμογής είναι όλοι οι πολίτες, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς. Με 

την εμφάνιση ενός καταστροφικού γεγονότος (πλημμύρα, πυρκαγιά), μέσα σε 

λίγες ώρες μπορεί να παραχθεί μια χρονοσειρά εικόνων και να δοθεί στις 

αρμόδιες υπηρεσίες ή στους πολίτες για εκτιμήσεις ποιοτικές ή ποσοτικές. 

Η καινοτομία αποτελεί λειτουργική κλιμάκωση της ήδη υπάρχουσας και 

εγκατεστημένης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS Crete) της 

Περιφέρειας Κρήτης, η οποία φιλοξενεί το Σύστημα, παρέχοντας πλέον μια 

αυτόνομη λειτουργία καταγραφής και αποτίμησης των φυσικών καταστροφών 

στο νησί. 

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/eo-browser-region-of-crete/ 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/eo-browser-region-of-crete/
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Συνολικά, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών, το 

2021, οι 3 (ποσοστό 10,34%) αποτελούν προϊόν κλιμάκωσης καινοτομίας. 

Συγκεκριμένα, με βάση την διάκριση των τύπων κλιμάκωσης που περιλαμβάνει το 

Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας, οι 3 καινοτομίες αφορούν λειτουργική κλιμάκωση 

(τεχνική βελτίωση της καινοτομίας), ενώ 2 από αυτές αφορούν επιπρόσθετα και κάθετη 

κλιμάκωση, επέκταση της καινοτομίας δηλαδή σε νέες ομάδες χρηστών: 

 

 

Εικόνα 17  Ποσοστό αναρτημένων καινοτομιών σε κλιμάκωση 

10,34%

89,66%

Καινοτομίες σε κλιμάκωση

Ναι Όχι
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2.6. Καινοτομίες που εντάσσονται σε στρατηγική μετασχηματισμού μιας δημόσιας 

οργάνωσης 

 

Στο 6ο βήμα του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας, εξετάζεται ο μετασχηματισμός 

μιας δημόσιας οργάνωσης μέσα από την καινοτομία. Σε γενικές γραμμές, ο 

μετασχηματισμός προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικού στρατηγικού πλαισίου. Ο ρόλος 

της καινοτομίας στον μετασχηματισμό είναι σημαντικός καθώς οι καινοτομίες 

στρατηγικού μετασχηματισμού οδηγούν σε αλλαγές που μεταβάλλουν την διαμόρφωση 

της δημόσιας οργάνωσης, την προσφορά υπηρεσιών και την σχέση της με τους χρήστες. 

Ένα παράδειγμα καινοτομίας που αναρτήθηκε στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021 

και οδήγησε σε μεταβολές διαδικασιών και οργάνωσης για την αναβάθμιση της 

λειτουργίας της δημόσιας οργάνωσης και στοχεύει στον μετασχηματισμό της είναι η 

δράση Εργαλεία & Συστήματα για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στον Δήμο  Βόλου:  

Καινοτομία υποστήριξης μετασχηματισμού της Δημόσιας Οργάνωσης 

Τίτλος Καινοτομίας: Εργαλεία & Συστήματα για την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Δ. 

Βόλου. 

Περιγραφή καινοτομίας: Ο Δήμος Βόλου, αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία 

των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, 

σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, δηλαδή ένα σύνολο 

διαδικασιών μαζί με την απαιτούμενη οργανωτική και υλικοτεχνική υποδομή με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. 

Στο πλαίσιο της καινοτομίας, ο Δήμος προχώρησε σε μετασχηματισμό της οργανωτικής 

του δομής, καθώς συστάθηκε Τμήμα Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας στη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών. 

Παράλληλα, έχουν διαμορφωθεί εργαλεία για την υποστήριξη της καινοτομίας, όπως η 

Πολιτική Ποιότητας, ο ορισμός Ομάδων Έργου, Εγχειρίδιο Ποιότητας με 

τυποποιημένες διαδικασίες και έντυπα, ορισμένοι Εσωτερικοί Επιθεωρητές, καθώς και 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Έργων και εφαρμογής του ΚΠΑ, αλλά και 

σεμινάρια για την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην εφαρμογή της καινοτομίας. 

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/tqmvolos/ 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/tqmvolos/
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Συνολικά, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών για το 

2021, 2 (ποσοστό 6,9%) μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υποστήριξης 

του μετασχηματισμού της δημόσιας οργάνωσης:   

 

Εικόνα 18  Ποσοστό αναρτημένων καινοτομιών για υποστήριξη μετασχηματισμού δημόσιας οργάνωσης. 

2.7. Συμπεράσματα ενότητας 
 

Στη δεύτερη ενότητα της παρούσας έκθεσης, παρουσιάστηκαν δεδομένα για τον τρόπο 

ανάπτυξης καινοτομιών στις δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες υπέβαλαν καινοτομίες στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν ως προς την εφαρμογή ενός ή 

περισσοτέρων από τα βήματα της διαδικασίας του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας.  

Στο ακόλουθο γράφημα (εικ. 18) παρουσιάζεται η κατανομή των καινοτομιών που 

αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, ανά βήμα του Μοντέλου 

Ανάπτυξης Καινοτομίας: 

6,90%

93,10%

Καινοτομία οδήγησε στον μετασχηματισμό της 
Δημόσιας Οργάνωσης

Ναι Όχι
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Εικόνα 19  Κατανομή καινοτομιών σε σχέση με τα στάδια του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας 

Όπως προκύπτει, σε ποσοστό 62% οι δημόσιες οργανώσεις, που υπέβαλλαν καινοτομία 

στο Αποθετήριο Καινοτομιών, εφάρμοσαν τουλάχιστον 1 βήμα το οποίο περιλαμβάνει 

το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας, 

 

Εικόνα 20  Ποσοστό καινοτομιών που εφάρμοσαν τουλάχιστον 1 βήμα του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας 

Επίσης, παρατηρείται ότι μόλις το 22%  των καινοτομιών εφάρμοσαν όλα τα βασικά 

βήματα ανάπτυξης καινοτομίας από το 1ο μέχρι και το 4ο  βήμα, δηλαδή ξεκίνησαν από 

20,69% 20,69%

44,83%

20,69%

10,34%
6,90%
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Δημιουργία ιδεών Δημιουργία 
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Σχεδιασμός 
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χρήστες

Μάθηση και 
κλιμάκωση

Καινοτόμος 
μετασχηματισμός

Κατανομή καινοτομιών σε σχέση με τα στάδια του Μοντέλου 
Ανάπτυξης Καινοτομίας

62,07%

37,93%

Καινοτομίες που εφάρμοσαν κάποιο από τα βήματα του 
Μοντέλου Ανάπτυξης

Καινοτομίες που εφάρμοσαν 
τουλάχιστον 1 βήμα του 
Μοντέλου Ανάπτυξης

Καινοτομίες που δεν εφάρμοσαν 
κανένα βήμα του Μοντέλου 
Ανάπτυξης
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την στρατηγική και εξερεύνηση και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός τους σε συνεργασία 

με εταίρους και χρήστες. 

 

Εικόνα 21  Ποσοστό καινοτομιών που εφάρμοσαν και τα πρώτα 4 βήματα του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας 

Συνοπτικά, από την ανάλυση που έγινε στην παρούσα ενότητα προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

➢ Ένα μικρό ποσοστό των καινοτομιών που σχεδιάζονται εφαρμόζουν όλα τα βήματα 

της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας.  

➢ Οι δημόσιες οργανώσεις, εφαρμόζουν  σε μεγαλύτερο βαθμό (44,83%) το βήμα της 

ανάπτυξης σε πρωτότυπο, πειραματική ή πιλοτική εφαρμογή. Συχνότερα 

εφαρμόζεται η πιλοτική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.  

➢ Υπάρχει περιορισμένη διαμοίραση της μάθησης και την κλιμάκωσης καινοτομιών 

μεταξύ των δημοσίων οργανώσεων, 

➢ Η καινοτομία δεν αποτελεί το βασικό στρατηγικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό 

των δημοσίων οργανώσεων. 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται ότι μέχρι σήμερα, η ανάπτυξη καινοτομιών, βασίζεται 

κατά κύριο λόγο σε αποσπασματική εφαρμογή των βημάτων της διαδικασίας 

καινοτομίας. Ωστόσο, επισημαίνεται η ανάγκη για βελτίωση της γνώσης στις δημόσιες 

οργανώσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών βασιζόμενες σε κάποιο μεθοδολογικό 

πλαίσιο.  

22%

78%

Καινοτομίες εφαρογής 4 βασικών βημάτων του 
Μοντέλου

Καινοτομία εφάρμοσε τα 4 πρώτα 
βήματα του Μοντέλου

Καινοτομία δεν εφάρμοσε και τα 
4 πρώτα βήματα του Μοντέλου
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Ενότητα 3 Προσανατολισμός και πτυχές καινοτομίας  

 

Η ενότητα αυτή, στοχεύει στην ανάλυση των δεδομένων από τις αναρτημένες 

καινοτομίες στο Αποθετήριο Καινοτομιών, με σκοπό την παροχή στοιχείων και την 

αποτύπωση συμπερασμάτων αναφορικά με τον προσανατολισμό των δημοσίων 

οργανώσεων στον σχεδιασμό καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η διαχείριση 

της αντιμετώπισης της πρόκλησης που οδήγησε σε καινοτομία συνδυαστικά με τον 

γενικότερο στόχο της. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε πως 

συμπεριφέρονται οι δημόσιες οργανώσεις όταν σχεδιάζουν καινοτομίες.   

Συγκεκριμένα, στην ενότητα γίνεται ταξινόμηση των αναρτημένων καινοτομιών το 

2021, στο Αποθετήριο Καινοτομιών με βάση τις εξής πτυχές της καινοτομίας: 

α) Επίτευξη στρατηγικών στόχων , 

β) Προσαρμογή και ανταπόκριση στην κρίση της πανδημίας, 

γ) Επιχειρησιακή βελτίωση, 

δ) Προληπτική διοίκηση. 
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3.1. Καινοτομίες επίτευξης στρατηγικών στόχων 

 

Στην υποενότητα αυτή εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η καινοτομία σχεδιάζεται στο 

πλαίσιο μιας διαμορφωμένης στρατηγικής του φορέα. Πολλές φορές οι καινοτομίες 

επιτυγχάνουν σημαντικούς στρατηγικούς ή επιχειρησιακούς στόχους χωρίς να 

εντάσσονται σε στρατηγικό σχεδιασμό. Ωστόσο, είναι αποδεκτό στην διοίκηση της 

καινοτομίας, ότι η ανάπτυξη καινοτομιών θα πρέπει να γίνεται με μεθοδικό τρόπο και 

να διασφαλίζεται η εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου καινοτομιών μιας δημόσιας 

οργάνωσης με την στρατηγική της.  

Συνολικά, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 

2021, οι 11 (ποσοστό 37,93%) εντάχθηκαν σε κάποιο πλαίσιο διαμορφωμένης 

στρατηγικής ή στόχευσαν στην επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του 

φορέα: 

 

 

Εικόνα 12  Καινοτομίες που εντάσσονται σε ευρύτερο πλαίσιο επίτευξης στόχων 

Ένα παράδειγμα καινοτομίας που αναρτήθηκε στο Αποθετήριο Καινοτομιών το  2021 

και η οποία στόχευσε στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του φορέα είναι η δράση 

A2UFood- Αποτρέψιμα και μη αποτρέψιμα απόβλητα τροφίμων: Μια ολιστική 

προσέγγιση διαχείρισης για αστικά περιβάλλοντα» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης: 

 

37,93%

62,07%

Καινοτομίες επίτευξης στρατηγικών και 
επιχειρησιακών στόχων

Ναι Όχι
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3.2. Καινοτομίες προσαρμογής και ανταπόκρισης: Διαχείριση της πανδημίας 
 

Στην υποενότητα αυτή εξετάζονται οι καινοτομίες που αναρτήθηκαν το 2021, στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών και οι οποίες είχαν βασικό προσανατολισμό την προσαρμογή 

των δημοσίων οργανώσεων και την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες που προέκυψαν από 

την πανδημία Covid-19. Σε αυτήν την πτυχή εντάσσονται καινοτομίες που 

αναπτύσσονται με προσαρμογή στις ανάγκες ή τους πόρους του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της δημόσιας οργάνωσης. Στην έκθεση, εξετάζονται καινοτομίες 

Καινοτομία που οδήγησε στην επίτευξη στρατηγικών στόχων 

Τίτλος Καινοτομίας: A2UFood – Αποτρέψιμα και μη αποτρέψιμα απόβλητα 

τροφίμων: Μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης για αστικά περιβάλλοντα», Δήμος 

Ηρακλείου Κρήτης 

Περιγραφή καινοτομίας: Η A2UFOOD είναι μια δράση που στοχεύει σε ένα ολιστικό 

σύστημα διαχείρισης για τα απόβλητα τροφίμων τα οποία μέχρι σήμερα καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής. Συγκεκριμένα, τη συνολική μείωση των απορριμμάτων 

τροφίμων, τη χρήση τόσο των απορριμμάτων τροφίμων όσο και αυτών που μπορεί να 

έχουν σύντομα ημερομηνία λήξης αλλά μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια, 

καθώς και το μέρος που υποχρεωτικά θα γίνει απόρριμμα (π.χ. δέρμα).  

Η δράση A2UFOOD επιδιώκει την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στοχεύει στην 

επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του Δήμου που έχουν τεθεί με 

βάση το Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και εντάσσεται στο Δημοτικό 

Στρατηγικό Σχέδιο (μέτρο 1.3 στερεά και διαχείριση υγρών αποβλήτων) και το σχέδιο 

βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων, καθώς 100 περίπου άτομα 

την ημέρα εξυπηρετούνται από την ανακύκλωση τροφίμων μέσω παροχής γευμάτων. 

Οι πολίτες επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα συλλογής τροφίμων, ενώ 100 πολίτες 

συμμετέχουν στην οικιακή κομποστοποίηση. Ακόμα, 15 επιχειρήσεις έχουν εφοδιαστεί 

με εξοπλισμό για την επαναχρησιμοποίηση τροφίμων.  

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/a2u-food/ 

 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/a2u-food/
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προσαρμογής, οι οποίες αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση στην κρίση της πανδημίας 

αλλάζοντας τις επιχειρησιακές ή στρατηγικές προτεραιότητες των δημοσίων 

οργανώσεων. 

Μια τέτοια καινοτομία, η οποία αναπτύχθηκε με προσανατολισμό στις ανάγκες των 

χρηστών, είναι η Εφαρμογή τηλεϊατρικής σε κατοίκους με δυσκολία πρόσβασης λόγω 

Covid-19 από το Νοσοκομείο Μολάων Λακωνίας:  

Συνολικά, από τις καινοτομίες που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, 

οι 7 (ποσοστό 24,14%), αναπτύχθηκαν κυρίως με στόχο την ανταπόκριση στην 

πανδημίαCovid-19:

 

Εικόνα 23 Ποσοστό καινοτομιών που αναπτύχθηκαν ως ανταπόκριση στον Covid-19 

24,14%

75,86%

Καινοτομία ανταπόκρισης και προσαρμογής στην 
πανδημία Covid-19

Ναι Όχι

Καινοτομία προσαρμογής και ανταπόκρισης στην πανδημία Covid-19 

Τίτλος Καινοτομίας: Εφαρμογή τηλεϊατρικής σε κατοίκους με δυσκολία πρόσβασης 

λόγω Covid-19», Νοσοκομείο Μολάων Λακωνίας 

Περιγραφή καινοτομίας: H Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων προσέφερε στους 

κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών ευθύνης της, μέσω της τηλεϊατρικής, τη 

δυνατότητα να υποβληθούν σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν και 

χωρίς να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία Covid-19. 

Το πρόγραμμα συνέβαλε στην πρόληψη ασθενειών με την έγκαιρη διάγνωση τους, 

έδωσε τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου και παρακολούθησης χρονίως 

πασχόντων από ειδικευμένους γιατρούς και συνέβαλε στη δημιουργία ηλεκτρονικού 

ιατρικού φακέλου που θα επιτρέψει στους γιατρούς να έχουν ολοκληρωμένη 

παρακολούθηση των ασθενών τους. 

URL: https://innovation.gov.gr/covid19cat/distant-medical-services-molaoi-hosp/ 

https://innovation.gov.gr/covid19cat/distant-medical-services-molaoi-hosp/
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3.3.Καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης  

 

Μια καινοτομία οδηγεί σε επιχειρησιακή βελτίωση όταν σε σχέση με μια προηγούμενη 

κατάσταση η καινοτομία βελτιώνει τα αποτελέσματα και το όφελος για την οργάνωση 

και τους χρήστες, ενώ παράλληλα το μέσο κόστος αυξάνεται λιγότερο. Στις καινοτομίες 

επιχειρησιακής βελτίωσης, ο προσανατολισμός είναι περισσότερο εσωστρεφής και 

Καινοτομία που οδήγησε σε επιχειρησιακή βελτίωση 

Τίτλος Καινοτομίας: Διαδικτυακός Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες 

και mobile εφαρμογη, Περιφέρεια Αττικής 

Περιγραφή καινοτομίας: Η καινοτομία αφορά στη λειτουργία μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών με 

την οποία οι πολίτες υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα, τα οποία 

παραλαμβάνονται και στην συνέχεια επεξεργάζονται από τα αρμόδια τμήματα 

της Περιφέρειας Αττικής. Η πρόσβαση στα ψηφιακά αιτήματα και υπηρεσίες 

μπορεί να γίνει μέσω κινητού ή tablet με το mobile app που έχει σχεδιαστεί για 

τις κινητές συσκευές. Η διαδικασία της απάντησης των αιτημάτων 

ολοκληρώνεται πλήρως ή μερικώς ψηφιακά. 

Η καινοτομία έχει οδηγήσει σε επιχειρησιακή βελτίωση, καθώς παρατηρείται 

μείωση κατά τουλάχιστον 10% των ουρών εξυπηρέτησης, μείωση χρόνου 

ενημέρωσης τουλάχιστον 400% (μόλις 1-2 λεπτά) , μείωση του χρόνου για την 

υποβολή της αίτησης, καθώς και για την επίλυση αποριών σε 10 λεπτά, 

μηδενισμός χρόνου ανάθεσης ενός αιτήματος σε υπάλληλο, με συνέπεια την 

μείωση του χρόνου της διαδικασίας ανταπόκρισης αλλά και την ελαχιστοποίηση 

των λαθών όσον αφορά τα δεδομένα μιας υπόθεσης αλλά και τον υπάλληλο στον 

οποίο αυτή ανατίθεται. Η καλύτερη εξυπηρέτηση έχει οδηγήσει και στην αύξηση 

της ικανοποίησης των χρηστών. Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε το 2018 προκύπτει ότι το 95,5 % των χρηστών είναι 

ικανοποιημένο από την ψηφιακή εφαρμογή. 

URL: https://innovation.gov.gr/innovationscat/internet-citizen-guide-digital-

services-mobile-app/ 

https://innovation.gov.gr/innovationscat/internet-citizen-guide-digital-services-mobile-app/
https://innovation.gov.gr/innovationscat/internet-citizen-guide-digital-services-mobile-app/
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επιδιώκεται συνήθως η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας για μια υπηρεσία, μέσα 

από την εφαρμογή ενός νέου μέσου ή τρόπου παραγωγής π.χ. ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. 

Ένα παράδειγμα καινοτομίας, η οποία αναρτήθηκε το 2021 στο Αποθετήριο 

Καινοτομιών, το οποίο, οδήγησε σε επιχειρησιακή βελτίωση της Περιφέρειας Αττικής 

είναι ο Διαδικτυακός Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες και mobile εφαρμογή. 

Όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα (εικ.23), 24 από τις 29 καινοτομίες 

(82,76%) βελτιώνουν την επιχειρησιακή απόδοση της δημόσιας οργάνωσης και 

οδηγούν σε αύξηση των αποτελεσμάτων της. Η βελτίωση στις περισσότερες 

περιπτώσεις οφείλεται στην χρήση περισσότερο αποτελεσματικού μέσου στην παροχή 

υπηρεσιών π.χ. χρήση τεχνολογίας ή σε σχεδιαστικές αλλαγές/βελτιώσεις στην 

διαδικασία παροχής π.χ. βελτιστοποίηση διαδικασίας ή σε συνδυασμό αυτών: 

 

 

 

Εικόνα 24  Ποσοστό καινοτομιών που οδήγησαν σε επιχειρησιακή βελτίωση μέσα από αλλαγή σε διαδικασίες 

Γενικά, οι καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης είναι ο πλέον συνηθισμένος τύπος 

καινοτομίας που παρατηρείται στις δημόσιες οργανώσεις, καθώς ανεξάρτητα από το εάν 

εντάσσονται σε κάποια στρατηγική ή αφορούν προσαρμογή και ανταπόκριση στις 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι καινοτομίες μπορούν συνδυαστικά να 

βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία της δημόσιας οργάνωσης. 

 

 

82,76%

17,24%

Καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης

Ναι Όχι
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3.3.1.  Τρόπος επίτευξης επιχειρησιακής βελτίωσης μέσω της καινοτομίας 

 

Σε μια μεγαλύτερη ανάλυση, επιχειρείται η εξέταση του τρόπου επιχειρησιακής 

βελτίωσης μέσω της καινοτομίας από τις δημόσιες οργανώσεις. Συγκεκριμένα, 

αναλύονται οι καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης, με βάση την εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας ή άλλου μέσου, αλλαγές στον σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής ή τον 

συνδυασμό αυτών που οδηγούν σε μια νέα βελτιωμένη κατάσταση.  

Συγκεκριμένα 9 από τις 24 καινοτομίες (ποσοστό 37,5%) επέφεραν επιχειρησιακή 

βελτίωση με την χρήση της τεχνολογίας, 9 (ποσοστό 37,5%) αφορούν συνδυασμό της 

τεχνολογίας με σχεδιαστική αλλαγή σε διαδικασίες παραγωγής, ενώ 6 (25%) αφορούν 

μόνο σχεδιαστική αλλαγή:  

 

 

Εικόνα 25 Τρόποι επιχειρησιακής βελτίωσης 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί τον βασικό τρόπο 

επιχειρησιακής βελτίωσης. Εάν αυτή εξεταστεί με την συνδυαστική βελτίωση της 

«σχεδιαστική αλλαγής και χρήσης τεχνολογίας», τότε αυτές αποτελούν αθροιστικά το 

75% του συνόλου των καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης. Από την άλλη μεριά θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό 37,5% καινοτομιών που αξιοποιούν την 

τεχνολογία ενσωματώνονται στην επιχειρησιακή διαδικασία χωρίς να έχει προηγηθεί 

αλλαγή στον σχεδιασμό της διαδικασίας παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 

37,50%

37,50%

25,00%

Τρόπος επιχειρησιακής βελτίωσης

Χρήση τεχνολογίας Χρήση τεχνολογίας και σχεδιαστική αλλαγή Σχεδιαστική αλλαγή
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περαιτέρω έρευνα για την επίδραση στα αποτελέσματα των καινοτομιών που αξιοποιούν 

τεχνολογία, η έλλειψη προηγούμενης σχεδιαστικής αλλαγής. 

3.3.2. Τύπος καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης 
 

 Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται ο τύπος των καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης, 

δηλαδή κατανέμονται οι καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης με βάση τον τύπο της 

καινοτομίας. 

Συγκεκριμένα, από τα δεδομένα προκύπτει 8 από τις 24 (ποσοστό 33,33%) καινοτομίες 

αφορούν τον σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών, 11 (ποσοστό 45,83%) τον σχεδιασμό 

και ανασχεδιασμό διαδικασιών, 2 (ποσοστό 8,33%) οργανωτική καινοτομία και επίσης 

2 κοινωνική καινοτομία, ενώ 1(ποσοστό 4,17%) αφορά διαχείριση δεδομένων και λήψη 

αποφάσεων: 

 

Εικόνα 26 Κατανομή των καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης με βάση τον τύπο καινοτομίας 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι οι καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης 

στοχεύουν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την παραγωγική διαδικασία που οδηγεί σε 

παροχή υπηρεσιών, δηλαδή είναι διαδικαστικές καινοτομίες. 

 

 

 

33,33%

45,83%

8,33%

8,33%

4,17%

Τύπος καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης

Σχεδιασμός και παροχή 
υπηρεσιών 

Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός 
διαδικασιών 

Οργανωτική καινοτομία

Κοινωνική καινοτομία

Διαχείριση δεδομένων και λήψη 
αποφάσεων
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3.3.3. Πεδίο εφαρμογής καινοτομιών που οδήγησαν σε επιχειρησιακή βελτίωση 
 

 Σε αυτήν την ενότητα εξετάζεται η κατανομή των καινοτομιών επιχειρησιακής 

βελτίωσης, με βάση το πεδίο εφαρμογής τους. Ως πεδίο εφαρμογής, με βάση τον Οδηγό 

υποβολής καινοτομιών, περιγράφεται ο παραλήπτης του οφέλους από την εφαρμογή της 

καινοτομίας. Στην ανάλυση μας, διακρίνονται δύο είδη πεδίων εφαρμογής: εσωτερική 

και εξωτερική εφαρμογή. Κάθε είδος αναλύεται περαιτέρω ανάλογα με το εύρος της 

εφαρμογής.  

Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, 15 από τις 24 καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης 

(ποσοστό 62,5%) αφορούν εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή 

διαδικασίας σε χρήστες, 2 (8,33%) εσωτερική εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη 

διαδικασία του φορέα, 4 καινοτομίες (16,67%) εσωτερική εφαρμογή σε ολόκληρη την 

λειτουργία του φορέα, 2 (8,33%) εσωτερική εφαρμογή σε συγκεκριμένο τμήμα ή 

οργανική μονάδα του φορέα και 1 (4,17%) εσωτερική εφαρμογή σε τμήματα μιας 

λειτουργίας:  

 

 

Εικόνα 27 Πεδίο εφαρμογής καινοτομιών επιχειρησιακής βελτίωσης 

Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται ότι σε μεγάλο βαθμό οι καινοτομίες επιχειρησιακής 

βελτίωσης στοχεύουν τους εξωτερικούς χρήστες.   

62,50%7,41%

16,67%

8,33%

4,17%

Πεδίο εφαρμογής καινοτομιών επιχειρησιακής 
βελτίωσης

Εξωτερική εφαρμογή για την 
παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας 
σε χρήστες

Eσωτερική εφαρμογή σε μια 
συγκεκριμένη διαδικασία του 
φορέα

Εσωτερική εφαρμογή σε ολόκληρη 
την λειτουργία του φορέα

Εσωτερική εφαρμογή σε 
συγκεκριμένο τμήμα ή οργανική 
μονάδα του φορέα 
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Συμπεράσματα  
 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία μας, οι καινοτομίες επιχειρησιακής 

βελτίωσης αποτελούν τον μεγάλο όγκο των καινοτομιών που δημιουργούν οι δημόσιες 

οργανώσεις. Οι καινοτομίες επιχειρησιακής βελτίωσης αξιοποιούν σε μεγάλο βαθμό την 

χρήση της τεχνολογίας, βελτιώνουν τις διαδικασίες παραγωγής υπηρεσιών και 

στοχεύουν στους εξωτερικούς χρήστες της δημόσιας οργάνωσης. Τα σημεία που 

αναδεικνύονται, από την παραπάνω ανάλυση είναι ο τρόπος συμμετοχής των χρηστών 

στην διαμόρφωση των καινοτομιών που τους αφορούν αλλά και η ανάγκη για 

σχεδιαστική βελτίωση πριν από την εισαγωγή και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.  

3.4. Καινοτομίες προληπτικής διοίκησης 
 

 Με βάση τον ορισμό του ΟΟΣΑ, η προληπτική καινοτομία3 εξερευνά και 

επεξεργάζεται αναδυόμενα ζητήματα (π.χ. γήρανση ανθρώπινου δυναμικού) που 

ενδέχεται να αποτελέσουν μελλοντικές προτεραιότητες για την δημόσια οργάνωση. 

Συνιστά μια νέα καινοτομία προστιθέμενης αξίας που αναπτύσσεται συνήθως σε 

περιβάλλον αβεβαιότητας, ιδιαίτερα με σκοπό την εξερεύνηση και την διαμόρφωση 

μελλοντικών προτεραιοτήτων. Η διοίκηση της προληπτικής καινοτομίας περιλαμβάνει 

την συλλογή των σημείων μελλοντικής αλλαγής, την εξερεύνηση, τον έλεγχο 

υποθέσεων και την διερεύνηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

Από τις καινοτομίες, που αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, 

παρατηρείται ότι οι δημόσιες οργανώσεις δεν υπέβαλλαν πρακτικές προληπτικής 

καινοτομίας γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως είναι 

η προτεραιοποίηση της διαχείρισης των εκτάκτων ή επιχειρησιακών αναγκών ή η 

έλλειψη πόρων και γνώσης για προληπτικές καινοτομίες.  

Λόγω της συνεχούς ανάδειξης προκλήσεων με μεγάλη αβεβαιότητα, το ζήτημα της 

ανάπτυξης ικανότητας προληπτικής καινοτομίας από τις δημόσιες οργανώσεις για την 

διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων καθώς και για την βελτίωση του πειραματισμού, 

μπορεί να αποτελέσει ένα από πεδία μελλοντικής έρευνας.   

 
3 https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/10/OECD-Innovation-Facets-Brief-Anticipatory-
Innovation-2021.pdf 
 

https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/10/OECD-Innovation-Facets-Brief-Anticipatory-Innovation-2021.pdf
https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2021/10/OECD-Innovation-Facets-Brief-Anticipatory-Innovation-2021.pdf
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3.5 Συμπεράσματα ενότητας  

 

Με βάση τα ευρήματα της ενότητας 3, αξιοποιώντας το Μοντέλο των 4 πτυχών4 (4 

facet) που ανέπτυξε το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 

συμπεράσματα ως προς τον προσανατολισμό των δημοσίων οργανώσεων στον 

σχεδιασμό καινοτομιών:   

• Οι δημόσιες οργανώσεις, στον σχεδιασμό των καινοτομιών τους στοχεύουν στην 

βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες, αλλάζοντας κυρίως 

το μέσο παροχής ή βελτιώνοντας την διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας. 

Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας δεν συνδέεται πάντα με ανασχεδιασμό της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

•  Οι δημόσιες οργανώσεις αναπτύσσουν λιγότερο καινοτομίες στρατηγικού 

προσανατολισμού και περισσότερο επιχειρησιακής βελτίωσης γιατί πρέπει να 

διαχειριστούν την ανάγκη της άμεσης ανταπόκρισης σε αναδυόμενες 

προκλήσεις. 

• Η προληπτική καινοτομία δεν αποτελεί προτεραιότητα των δημοσίων 

οργανώσεων είτε λόγω χαμηλής προτεραιοποίησης ή για άλλους λόγους που 

μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες γνώσης ή ικανότητας. 

Σύμφωνα, με το μοντέλο των 4 πτυχών μια καινοτομία μπορεί να βρίσκεται σε μια πτυχή 

ή μεταξύ δύο πτυχών. Όπως φάνηκε παραπάνω μια καινοτομία μπορεί να είναι 

επιχειρησιακής βελτίωσης και ταυτόχρονα να ικανοποιεί ένα στρατηγικό στόχο. Επίσης 

μια καινοτομία μπορεί να οδηγεί σε επιχειρησιακή βελτίωση μέσα από αξιοποίηση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος με ανταπόκριση και προσαρμογή.  

Η χρήση του μοντέλου 4 facet αποτελεί το πρώτο βήμα τόσο σε επίπεδο δημόσιας 

οργάνωσης όσο και σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης για την χαρτογράφηση του 

προσανατολισμού των καινοτομιών. Ο τρόπος που μπορεί να αξιοποιηθεί το μοντέλο 

στην βελτίωση του χαρτοφυλακίου καινοτομιών μιας δημόσιας οργάνωσης, βρίσκεται 

στις οδηγίες του εγχειριδίου πρώτου βήματος του Μοντέλου Ανάπτυξης Καινοτομίας. 

Με βάση λοιπόν το εγχειρίδιο, οι καινοτομίες που υποβλήθηκαν και αναρτήθηκαν στο 

Αποθετήριο Καινοτομιών το 2021, έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 
4 https://innovation.gov.gr/fourfacets/ 

https://innovation.gov.gr/fourfacets/
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• Σχεδιάζονται για την διαχείριση προβλημάτων τα οποία έχουν σχετικά μικρό 

βαθμό αβεβαιότητας,  

• Ο σχεδιασμός στηρίζεται κυρίως σε αποφάσεις «από πάνω προς τα κάτω» και 

«από κάτω προς τα πάνω»  και λιγότερο σε διαδικασίες από «έξω προς τα μέσα»,  

• Ο σχεδιασμός των καινοτομιών δεν λαμβάνει υπόψη του τις μελλοντικές 

αβεβαιότητες και πιθανές ευκαιρίες. 

• Οι καινοτομίες στοχεύουν κυρίως σε βελτίωση μέσα από σταδιακή αλλαγή και 

δεν επιφέρουν ριζικές βελτιώσεις. 

 

 

 

 

Εικόνα 28 Εικόνα από OPSI OECD,  https://www.oecd-opsi.org/innovation-is-a-many-splendoured-thing/ 
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Συμπεράσματα  Έκθεσης  
 

               

Η παρούσα έκθεση, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, αποτελεί μια έρευνα με βάση τα 

πραγματικά δεδομένα που συλλέγει το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών. 

H ανάλυση των δεδομένων, βασίζεται στις αναρτημένες καινοτομίες στο Αποθετήριο 

Καινοτομιών και έγινε σύμφωνα με τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Τμήμα. 

Η έκθεση στοχεύει, μέσα από την έρευνα και την ανάλυση να αναδείξει τα 

χαρακτηριστικά της καινοτομίας στην δημόσια διοίκηση και την διαμόρφωση 

συμπερασμάτων τα οποία μπορεί μελλοντικά να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό δράσεων 

για την προώθηση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. 

Όπως αποτυπώνεται παραπάνω, στο τέλος κάθε ενότητας της παρούσας έκθεσης 

υπάρχουν ειδικά συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζουν εν συντομία τα  βασικά 

ευρήματα και πιθανά νέα πεδία έρευνας.  

Σε γενικές γραμμές, τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης μπορούν να 

συνοψισθούν στα παρακάτω: 

α) Οι δημόσιες οργανώσεις, υλοποιούν καλές πρακτικές με σκοπό την 

βελτίωση της απόδοσης τους και την εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών τους. 

Από τις καλές πρακτικές, με βάση την έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Καινοτομίας 

και Βέλτιστων Πρακτικών το 2021, ένα μικρό ποσοστό αυτών (περίπου 16%) έχει τα 

χαρακτηριστικά με βάση τα κριτήρια της καινοτομίας. Οι καλές πρακτικές 

συσχετίζονται θετικά με την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων, ωστόσο δεν 

τεκμηριώνουν την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομίας από αυτές. 

β) Οι δημόσιες οργανώσεις σχεδιάζουν σε μεγάλο βαθμό καινοτομίες 

επιχειρησιακής βελτίωσης με στόχο την βελτίωση σε υπάρχουσες πρακτικές  ή ως 

ανταπόκριση σε νέες ανάγκες. Οι καινοτομίες δεν εντάσσονται απαραίτητα σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο μετασχηματισμού ενώ ο συνήθης τρόπος επιχειρησιακής 

βελτίωσης επιτυγχάνεται με την χρήση της τεχνολογίας.  

γ) Οι καινοτομίες,  στοχεύουν περισσότερο στην βελτίωση θεματικών 

περιοχών του πεδίου της δημόσιας διακυβέρνησης, που αφορά κυρίως εσωτερικές 

διοικητικές βελτιώσεις της δημόσιας οργάνωσης ή βελτιώσεις στις διαδικασίες 

παραγωγής και τα μέσα παροχής υπηρεσιών. Από τις καινοτομίες, απουσιάζει η 

δημιουργία νέων τύπων υπηρεσιών ή νέων οργανωσιακών μοντέλων.   



46 
 

δ) Οι καινοτομίες προωθούν την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κυρίως 

προς τους εξωτερικούς τους χρήστες. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των καινοτομιών αυτών, 

βασίζεται σε εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες δεν υποστηρίζουν 

αρκετά την ροή της πληροφορίας από «έξω προς τα μέσα», δηλαδή από τους χρήστες 

προς την δημόσια οργάνωση. Συνεπώς, στο στάδιο του σχεδιασμού δεν υπάρχει 

μεγάλη συμμετοχή των χρηστών και των εταίρων η οποία ευνοεί την ανάπτυξη 

καινοτομιών από τους χρήστες.  

ε) Οι δημόσιες οργανώσεις, δεν εφαρμόζουν πλήρως κάποιο μεθοδολογικό 

μοντέλο διοίκησης της καινοτομίας για την ανάπτυξη των καινοτομιών τους. ΄Όπως 

φάνηκε παραπάνω οι δημόσιες οργανώσεις εφαρμόζουν κατά περίπτωση κάποια 

βήματα βάσει των αναγκών που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

οι καινοτομίες θα μπορούσαν να ενδυναμωθούν με στοιχεία της διαδικασίας όπως 

προτείνει το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας. Η απουσία ενός μεθοδολογικού 

μοντέλου, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί οδηγεί σε μικρότερα από τα αρχικά 

αναμενόμενα αποτελέσματα από την καινοτομία ή να μην δημιουργεί καινοτομίες με 

μεγαλύτερο όφελος.   

στ) Με βάση την ανάλυση των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί στο 

Παρατηρητήριο Καινοτομιών, εάν αυτές θεωρήσουμε ότι αποτελούν το χαρτοφυλάκιο 

καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, τότε παρατηρείται ότι από αυτό 

απουσιάζουν οι προληπτικές καινοτομίες, δηλαδή καινοτομίες που προσανατολίζονται 

στην διαχείριση προκλήσεων του μέλλοντος. Οι καινοτομίες αυτές είναι σημαντικές 

καθώς, διαχειρίζονται προκλήσεις με σχετικά μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, βασίζονται 

αρκετά στον πειραματισμό, προωθούν την μάθηση και γενικότερα την ικανότητα 

καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων ενώ μπορεί να προκαλέσουν ριζικές 

βελτιώσεις στην λειτουργία τους, 

ζ) Η τεχνολογία όπως αναφέρθηκε αποτελεί σημαντικό μέσο βελτίωσης των 

διαδικαστικών καινοτομιών (καινοτομίες που βελτιώνουν διαδικασίες). Σε μεγάλο 

βαθμό η τεχνολογία συνεισφέρει στην επιχειρησιακή βελτίωση αλλά συνήθως δεν 

αποτελεί τον οδηγό για τον σχεδιασμό νέων καινοτομιών. Αυτό σημαίνει ότι, η 

τεχνολογία προσαρμόζεται στις ανάγκες και σε μικρό βαθμό αποτελεί το μέσο πάνω 

στο οποίο θα σχεδιαστούν διασπαστικές μορφές καινοτομίες, οι οποίες θα 

δημιουργήσουν μοντέλα οργάνωσης, προσφοράς και εμπειρίας χρηστών.  
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Σε γενικές γραμμές, με βάση την ανάλυση παραπάνω, οι ευκαιρίες ή εναλλακτικά τα 

εμπόδια που θα μπορούσαν σε πρώτη φάση, να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο 

σχεδιασμού δράσεων ενίσχυσης του οικοσυστήματος καινοτομίας στην ελληνική 

δημόσια διοίκηση, μπορούν να εστιαστούν στα παρακάτω: 

α) Στην βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των δημοσίων οργανώσεων να 

δημιουργεί ριζικές και βιώσιμες καινοτομίες,  

β) Στην δημιουργία υποδομών για έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών και στην 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου ανάπτυξης πρωτοτύπων και σε δεύτερο 

βαθμό  της κλιμάκωσης αυτών, 

γ) Στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξης της μάθησης από όλες τις 

κατευθύνσεις ο οποίος θα υποστηρίζει την συνεργασία δημοσίων οργανώσεων,  

δ)  Στην βαθιά κατανόηση των αναγκών των χρηστών και την δημιουργία 

καναλιών συμμετοχής και συνεργασίας με τους χρήστες των υπηρεσιών και τους 

εταίρους. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο σχεδιασμός δράσεων βελτίωσης του 

οικοσυστήματος καινοτομίας στον δημόσιο τομέα θα μπορούσε να ανταποκρίνεται στις 

παραπάνω ευκαιρίες λαμβάνοντας υπόψη το μεθοδολογικό πλαίσιο του Μοντέλου 

Ανάπτυξης Καινοτομίας. 

Η δημιουργία δράσεων με οριζόντια εφαρμογή στις δημόσιες οργανώσεις, στα διάφορα 

βήματα του μοντέλου θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω πεδία: 

α) Ενδυνάμωση της ηγεσίας για ανάπτυξη καινοτομίας με στρατηγικό 

προσανατολισμό και του προσωπικού με δεξιότητες και κίνητρα για καινοτομία, 

β) Υποστήριξη νέων ιδεών και προτάσεων βελτίωσης έργων μέσα από ανοικτές 

διαδικασίες, 

γ) Ανάπτυξη και δοκιμή πρωτοτύπων σε εργαστήρια καινοτομίας, 

δ) Συν -σχεδιασμός, αξιολόγηση και βελτίωση καινοτομιών μέσω πλατφόρμας, 

ε) Δημιουργία μηχανισμών μεταφοράς και επέκτασης καινοτομιών ειδικά μεταξύ 

οργανώσεων με κοινές αρμοδιότητες, 

στ) Υποστήριξη του καινοτόμου μετασχηματισμού με ενιαία στρατηγική και 

συστήματα ελέγχου.    
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Μελλοντικές εργασίες 
 

Η έκθεση, συνοψίζει τα βασικά ευρήματα από την ανάλυση που έγινε με βάση τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις της καινοτομίας και αποτυπώνει ένα πλαίσιο χαρτογράφησης 

της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση βασιζόμενη αποκλειστικά στα 

πραγματικά δεδομένα από το Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα. Η έκθεση 

αναδεικνύει τις βασικές τάσεις της καινοτομίας, βάσει του χαρτοφυλακίου καινοτομιών 

που είναι αναρτημένες στο Αποθετήριο Καινοτομιών και αποτυπώνει πιθανά πεδία τα 

οποία μπορούν να βελτιωθούν μέσα από δράσεις για να υποστηριχθεί η καινοτομία 

συνολικά στον δημόσιο τομέα. 

Η παρούσα έκθεση επίσης, αναδεικνύει την αυξημένη σημασία της πλατφόρμας 

καινοτομίας δημοσίου τομέα του ΥΠΕΣ www.innovation.gov.gr  ως κεντρικού σημείου 

γνώσης για την καινοτομία  που παράγεται στην δημόσια διοίκηση. Η πλατφόρμα 

καινοτομίας, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων για την καινοτομία μέσα από την περαιτέρω ενδυνάμωσή της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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