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Πρόλογος 
 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μία επισκόπηση του θέματος της ανοικτής καινοτομίας και της συμμετοχής 

νέων ταλέντων, η οποία έχει ως στόχο να είναι χρήσιμη για την υποστήριξη των ενδοεπιχειρηματικών  

σχεδίων σε οργανισμούς. Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους οργανισμούς και 

τους ενδοεπιχειρηματίες να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 

συλλογής ιδεών και πληροφοριών από διάφορες πηγές και ιδιαίτερα να προσελκύσουν νέα ταλέντα εντός 

και εκτός του οργανισμού για την ενίσχυση των ενδοεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εστιάζουν 

στη βιωσιμότητα από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική σκοπιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η χρήση των εισερχομένων 

ροών γνώσης και τεχνολογίας 

με σκοπό την επιτάχυνση της 

εσωτερικής Καινοτομίας 

καθώς και η επέκταση των 

αγορών για την εξωτερίκευση 

της εσωτερικής γνώσης και 
τεχνολογίας αντίστοιχα» 
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Εισαγωγή 
 

Στον επιχειρηματικό κόσμο έχουμε παρατηρήσει πολλές ριζοσπαστικές αλλαγές. Ενώ ο επιχειρηματικός 

κόσμος ακμάζει εκμεταλλευόμενος καταστάσεις αναδιάρθρωσης της αγοράς, είναι προφανές ότι πρέπει 

να διατηρείται ισορροπία μεταξύ του επιχειρείν και της επίτευξης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 

οικονομικής βιωσιμότητας. Αυτή η ισορροπία έχει δημιουργήσει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν με αναπτυξιακές προσεγγίσεις που είναι ανταγωνιστικές και 

ταυτόχρονα ισορροπούν τους παράγοντες των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών 

περιορισμών που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον των επόμενων 

γενεών. 

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ιδέες και καινοτομίες που δεν είναι μόνο πρωτότυπες, αλλά και ισορροπούν 

τις απαιτήσεις του παρόντος, λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών προκειμένου 

επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις χρειάζονται νέα ταλέντα και 

τεχνογνωσία. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί οφείλουν να προωθήσουν τα ταλέντα και τους 

ενδοεπιχειρηματίες που διαθέτουν στο πλαίσιο του οργανισμού τους, αλλά αν δεν τους διαθέτουν θα 

πρέπει να τους αναζητούν στο εξωτερικό περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης/οργανισμού. 

Στις ενότητες που θα ακολουθήσουν θα ρίξουμε μια ματιά σε θέματα όπως είναι: γιατί είναι σημαντικό 

να συμμετέχουν οι ενδοεπιχειρηματίες  

και τα νέα ταλέντα; τι είναι η ανοικτή καινοτομία; Μέθοδοι ανοικτής καινοτομίας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σαν κατευθυντήριες γραμμές για την εκτέλεση έργων ανοικτής καινοτομίας, 

καταλήγοντας σε χρήσιμες τελικές συμβουλές. 

Ο Ενδοεπιχειρηματίας και τα Νέα Ταλέντα 
 

Ένας ενδοεπιχειρηματίας αναπτύσσει μια καινοτόμο ιδέα ή έργο μέσα σε έναν οργανισμό. Αυτός/ή 

μπορεί να μην αντιμετωπίσει τους σημαντικούς κινδύνους ή να αποκτήσει τις ανταμοιβές ενός 

επιχειρηματία. Ωστόσο, ο ενδοεπιχειρηματίας έχει πρόσβαση στους πόρους και τις ικανότητες μιας ήδη 

εδραιωμένης επιχείρησης (Estevez, 2021). Ενώ ο ενδοεπιχειρηματίας και ο επιχειρηματίας μπορεί να 

ακούγονται σαν ρόλοι παρόμοιοι, είναι ωστόσο διαφορετικοί και έχουν διαφορετικούς στόχους. Ένας 

επιχειρηματίας οραματίζεται μια εταιρεία από την έναρξή της, ενώ ένας ενδοεπιχειρηματίας βασίζεται 

στο όραμα μιας εδραιωμένης εταιρείας/οργανισμού να αναπτυχθεί περεταίρω. 

Οι ενδοεπιχειρηματίες συνεργάζονται με άλλους υπαλλήλους της εκάστοτε εταιρείας/οργανισμού για να 

λύσουν και να προωθήσουν την ανάπτυξή του με την ενσωμάτωση νέων ιδεών και τη χρήση ταλέντων.  

Οι ενδοεπιχειρηματίες τείνουν να είναι άτομα με υψηλά κίνητρα και συγκεκριμένες δεξιότητες, καθώς 

και καινοτόμο όραμα και ηγετικές ικανότητες. Είναι πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους και να 

ερμηνεύσουν τις τάσεις της βιομηχανίας και της αγοράς, ώστε η εταιρεία/οργανισμός να παραμείνει 

ανταγωνιστικός. 
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Ενώ οι ενδοεπιχειρηματίες εξετάζουν τα προβλήματα μέσα από την εμπειρία που έχουν αποκτήσει, τα 

νέα ταλέντα ενστερνίζονται νέες απόψεις και βλέπουν τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία. 

Τα νέα ταλέντα τείνουν να είναι πιο ενεργητικά και να οραματίζονται διαφορετικές ιδέες που τείνουν να 

αποκλίνουν από τις παραδοσιακές απόψεις.  

Η συνεργασία ενδοεπιχειρηματιών και νέων ταλέντων μέσω έργων ανοικτής καινοτομίας θα συμβάλει 

στη δημιουργία συνέργειας ιδεών που θα προσφέρει στις επιχειρήσεις καινοτομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, τα νέα ταλέντα θα αποκτήσουν εμπειρία μέσα από πραγματικά περιβάλλοντα 

επίλυσης προβλημάτων.  

 

Ανοικτή Καινοτομία 
 

Το 2003, ο Henry Chesbrough επινόησε τον όρο «Ανοικτή Καινοτομία», ορίζοντας τον ως «η χρήση των 

εισερχομένων ροών γνώσης και τεχνολογίας με σκοπό την επιτάχυνση της εσωτερικής Καινοτομίας 

καθώς και η επέκταση των αγορών για την εξωτερίκευση της εσωτερικής γνώσης και τεχνολογίας 

αντίστοιχα». Η ανοικτή καινοτομία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν διαπερατά όρια που της 

επιτρέπουν για να επεκταθεί να συνδυάζει επιχειρηματικούς πόρους με εξωτερικές συνεργασίες.  

Η ανοικτή καινοτομία μπορεί κατά μια έννοια να θεωρηθεί ως η νοοτροπία μίας επιχείρησης να είναι 

ανοιχτή σε ανταλλαγή και λήψη πληροφοριών και ο καλύτερος τρόπος για να το αντιληφθούμε αυτό είναι 

να δούμε τη διαφορά μεταξύ κλειστής και ανοικτής καινοτομίας. 
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Ανοικτή καινοτομία Κλειστή καινοτομία 

Εστιάζει στη συνεργασία 

με εξωτερικούς συνεργάτες 

Εισερχόμενες και εξερχόμενες 

ροές γνώσης για την 
επιτάχυνση της καινοτομίας 

Η καινοτομία επιδιώκεται 

με εξωτερικούς 

συνεργάτες 

Ανοικτή σε αδειοδότηση, 

συμπράξεις και άλλες 

μορφές συνεργασίας 

Εστιάζει στις εσωτερικές 

διαδικασίες καινοτομίας 

Η ανταλλαγή γνώσης 

λαμβάνει χώρα μόνο 

εντός του οργανισμού 

Η καινοτομία λαμβάνει 

χώρα αποκλειστικά 

εντός του οργανισμού 

Βασίζεται σε πνευματικά 

δικαιώματα, πατέντες και 

άλλα μέτρα προστασίας 
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Για περαιτέρω κατανόηση του θέματος μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: Ανοιχτή Καινοτομία 

Η ανοικτή καινοτομία μπορεί να ταξινομηθεί με βάση το επίπεδο ένταξης και τον σκοπό χρήσης όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 Επίπεδο ένταξης 

  Εντός του 

οργανι-

σμού 

Διάφοροι 

οργανι-

σμοί  

Για ειδι-

κούς -

experts 

Ανοιχτά 

Σ
κ
ο

π
ό

ς
 τ

η
ς
 χ

ρ
ή

σ
η

ς
  

Marketing   

Π.χ. Μεταφορά 

πληροφοριών σχε-

τικά με εξειδικευ-

μένα προϊόντα 

Π.χ. Διαμοιρασμός 

πληροφοριών 

σχετικά με ένα νέο 

προϊόν 

 

Συγκέ-

ντρωση 

πληροφο-

ριών 

Π.χ. Συγκέντρωση 

γνώσης από υ-

παλλήλους 

Π.χ. Συλλογή χρή-

σιμων συμβουλών 

από συνεργάτες  

Π.χ. Λήψη σχετι-

κών πληροφοριών 

από τους επαγ-

γελματίες του χώ-

ρου 

Π.χ. Λήψη σχο-

λίων πελατών για 

τη δημιουργία 

σχετικών προϊό-

ντων 

Εξεύρεση 

ταλέντων 

Π.χ. Εξεύρεση μη 

αναγνωρισμένων 

ταλέντων εντός 

του οργανισμού  

Π.χ. Εξεύρεση 

κρυφής τεχνογνω-

σίας σε συνεργα-

ζόμενους οργανι-

σμούς  

Π.χ. Πρόσληψη ει-

δικών από διάφο-

ρους τομείς 

Π.χ. Εύρεση του 

κατάλληλου υπο-

ψήφιου για την α-

νοιχτή θέση εργα-

σίας 

Έρευνα & 

Ανάπτυξη 

Π.χ. Συνένωση 

τμημάτων του ορ-

γανισμού για την 

ανάπτυξη ενός 

προϊόντος  

Π.χ. Αξιοποίηση 

συλλογικής γνώ-

σης μεταξύ οργα-

νισμών 

Π.χ. Ανάπτυξη 

προϊόντων που α-

παιτούν ειδική τε-

χνογνωσία 

Π.χ. Ανάπτυξη 

προϊόντων με το 

μεγαλύτερο δυ-

νατό κοινό 

Σχήμα 2: (Isomäki, 2018) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GD2wCS2xwWQ
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Τα οφέλη της Ανοικτής Καινοτομίας περιλαμβάνουν: 

 Συμμετοχή μεγαλύτερου κοινού 

 Συμμετοχή  ενημερωμένου κοινού  

 Βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας  

 Συμμετοχή πελατών στην Έρευνα & Ανάπτυξη 

 Βελτίωση της αξίας της επιχείρησης/οργανισμού 

 Βελτίωση της καλής πίστης των πελατών 

 Πιθανότητες επικερδών συνεργασιών 

 Αναζήτηση νέων ταλέντων 

Αλλά κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές και η ανοικτή καινοτομία δεν διαφέρει σε αυτό, επομένως, όταν 

σχεδιάζουμε ανοικτές καινοτομίες, τα πράγματα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά, ιδίως τα ακόλουθα: 

 

 Στόχοι 

 Τύπος κοινού 

 Σχεδιασμός αποτελεσματικής διαδικασίας 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών 

 Εύρεση κατάλληλων εργαλείων 

 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

 Οροί και προϋποθέσεις 

 Αρνητικές στάσεις και ανησυχίες 

 Έλλειψη συμμετοχής και δέσμευσης 

 Επιβράβευση των συμμετεχόντων 

Εάν εκτελεστεί προσεκτικά η ανοικτή καινοτομία τότε είναι πολύ πιθανό να παράσχει αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα.  

 

Μέθοδοι Ανοικτής Καινοτομίας και Κατευθυντήριες Γραμμές  
Η υλοποίηση των δράσεων της ανοικτής καινοτομίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εύκολο έργο. 

Επιπλέον, η συμμετοχή νέων ταλέντων σε συνεργασία με τους ενδοεπιχειρηματίες μέσω έργων ανοικτής 

καινοτομίας απαιτεί επαρκή σχεδιασμό και στρατηγική. Υπό αυτή την έννοια, η ανοικτή καινοτομία 

μπορεί να εκτελεστεί από οργανισμούς που χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με τον 

σκοπό τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα χρησιμεύσει μόνο για τη συλλογή ιδεών ή πρακτικών. Παρακάτω 

παρουσιάζονται ορισμένες μέθοδοι ανοικτής καινοτομίας και τρόποι με τους οποίους μπορούν να 

εκτελεστούν, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. 

Πρόκληση Ανοικτής Καινοτομίας  
Είναι ένας διαγωνισμός, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες συνεργάζονται για να αναπτύξουν 

ιδέες επικεντρωμένες σε ένα συγκεκριμένο θέμα, γενικευμένο πρόβλημα ή τομέα βελτίωσης. Μπορούν 
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να ομαδοποιηθούν ως δράσεις περιορισμένου χρόνου και μεγέθους που εμπλέκονται στη φάση λύσης 

προβλημάτων όταν το πρόβλημα έχει οριστεί με σαφήνεια. 

Μια μέθοδος για την υλοποίηση της πρόκλησης ανοικτής καινοτομίας είναι η χρήση ενός εργαλείου 

διαχείρισης ιδεών ως πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας σύλληψης και ανάπτυξης ιδεών. 

Θυμηθείτε να δώσετε στους πιθανούς συμμετέχοντες αρκετό χρόνο για να ανταποκριθούν 

(επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες) και να είστε πολύ σαφείς σχετικά με τη φύση της πρόκλησης. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε και γιατί; 

Μια πρόκληση ανοικτής καινοτομίας είναι ιδανική για τις επιχειρήσεις που αναζητούν λύσεις σε 

συγκεκριμένα προβλήματα που δικαιολογούν τη συμβολή των ειδικών, των ενδοεπιχειρηματιών και νέων 

ταλέντων. Εάν η αναζήτηση της λύσης ή η ανάπτυξη του project επείγει, μπορούν να προταθούν 

περισσότερες προκλήσεις με στενά χρονικά πλαίσια και περισσότεροι του ενός κύκλοι τέτοιων 

προκλήσεων. 

Οι ανοικτές προκλήσεις καινοτομίας είναι κλιμακούμενες, αποτελεσματικές και σύντομες, καθιστώντας 

τις ένα αποδοτικό εργαλείο. 

Crowdsourcing - Πληθοπορισμός 
Το crowdsourcing μετατοπίζει ένα σημαντικό μέρος της ευθύνης για την εμπλοκή και την εποπτεία της 

διαδικασίας καινοτομίας εκτός της εταιρείας. Σε γενικές γραμμές, αυτό σημαίνει ότι μία εταιρεία 

αναπτύσσει ένα θέμα, μία ερώτηση ή μία πρόκληση και στη συνέχεια προσλαμβάνει ή παρακινεί 

ανθρώπους εκτός της εταιρείας να βρουν ιδέες ή λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να συμμετάσχει 

ένας μεγάλος αριθμός νέων ταλέντων από το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας/οργανισμού. 

Για να διευκολύνετε το crowdsourcing, πρέπει να δημιουργήσετε ένα εξαιρετικά δελεαστικό περιβάλλον, 

στο οποίο οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν 

ιδέες, ώστε η διαδικασία καινοτομίας να μην απαιτεί συνεχή διαχείριση και παρακολούθηση. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο διαχείρισης ιδεών. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε και γιατί; 

Το crowdsourcing λειτουργεί αποδοτικά για σαφή θέματα που δεν απαιτούν συνεχή συντονισμό και 

διαχείριση από την εταιρεία. Επιπλέον, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο πλαίσιο αυτής της 

πρακτικής δεν θα πρέπει να είναι ευαίσθητες για την εταιρεία. 

Το crowdsourcing μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτικό, υπό την έννοια ότι η εταιρεία που κινητοποιεί 

μια τέτοια πρακτική συνήθως πληρώνει μόνο στην περίπτωση που προκύψουν απτά αποτελέσματα και 

σε συγκεκριμένο χρόνο και ως εκ τούτου είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσει ένας οργανισμός 

μία ποικιλία ποιοτικών ιδεών. 

Οικοσύστημα Ανοικτών Ιδεών 
Ένα οικοσύστημα ανοικτών ιδεών είναι βασικά ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομίας μέσω 

της συνεργασίας με πελάτες, συνεργάτες ή και άλλους ειδικούς στον εκάστοτε τομέα. Αυτή η μέθοδος 
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δεν είναι τόσο λεπτομερής όσο μια πρόκληση ανοικτή καινοτομίας, ωστόσο απαιτεί λιγότερη εποπτεία, 

με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο δαπανηρή. 

Πολλές εταιρείες, όπως η Lego εφαρμόζουν τέτοιες διαδικασίες μέσω ιστοσελίδων για ανάπτυξη και το 

φιλτράρισμα ιδεών. Εναλλακτικά, ειδικές εφαρμογές διαχείρισης ιδεών μπορεί να διευκολύνουν επίσης, 

μέσω των οποίων μπορούν να προστεθούν και να αναπτυχθούν ιδέες με παρακολούθηση από τη 

διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας/οργανισμού. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε και γιατί;  

Ένα οικοσύστημα ανοικτών ιδεών είναι ιδανικό για εταιρείες που δεν έχουν απαραίτητα την ανάγκη να 

βρουν λύσεις σε κάτι συγκεκριμένο (όπως συμβαίνει σε μια πρόκληση ανοικτής καινοτομίας), αλλά μέσω 

τέτοιων διαδικασιών μπορούν να προσελκύουν ένα μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών σε 

διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης ή απλά να συγκεντρώνουν πληροφορίες από την πλευρά των 

πελατών τους.  

Επιπλέον, αυτοί οι τύποι οικοσυστημάτων είναι ένας οικονομικά αποδοτικός τρόπος για τη συμμετοχή 

των καταναλωτών-πελατών στις πρώιμες φάσεις ανάπτυξης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 

Εργαστήριο Ανοιχτής Καινοτομίας 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ένας αυτόνομος χώρος εργασίας που βρίσκεται εντός μίας επιχείρησης και 

είναι ξεχωριστά χρηματοδοτούμενος, ασχολείται κυρίως με θέματα καινοτομίας που σχετίζονται με τις 

καθημερινές διαδικασίες της εταιρείας. Η ομάδα που συμμετέχει στο ανοιχτό εργαστήριο καινοτομίας 

αποτελείται από υπαλλήλους και νέες προσλήψεις με τη βοήθεια κάποιων εξωτερικών συνεργατών 

συνεργάζονται. Η αποστολή της ομάδας μπορεί να ποικίλει με θέματα όπως εξεύρεση στοχευμένων 

λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα έως τη σχεδίαση νέων τρόπων βελτίωσης των υπαρχόντων 

συστημάτων. 

Η φιλοξενία ενός ανοικτού εργαστηρίου καινοτομίας ουσιαστικά συνεπάγεται με την παροχή ενός 

απρόσκοπτου χώρου όπου οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες συνεργάζονται για να δημιουργήσουν και να 

αναπτύξουν προϊόντα ή υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για το έργο και ενημερώνοντας τους 

συμμετέχοντες ότι έχουν γίνει δεκτοί στο εργαστήριο. 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε και γιατί; 

Ένα κοινό πρόβλημα με αυτά τα εργαστήρια είναι ότι δημιουργούνται πολύ βιαστικά και χωρίς σαφείς 

στόχους για το τι πρέπει να επιτύχουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πολύ κακή χρησιμοποιημένη δαπάνη 

ανά ιδέα και τη συνολική εφαρμογή μιας αναλογίας ιδεών. Η ιδανική κατάσταση για τη φιλοξενία ενός 

ανοιχτού εργαστηρίου καινοτομίας — έχοντας κατά νου τη σημασία του προσεκτικού σχεδιασμού και 

των σαφών στόχων — είναι όταν θέλετε είτε να βρείτε λύσεις σε πολύ συγκεκριμένα και προκλητικά 

προβλήματα που απαιτούν βαριά τεχνογνωσία ή να δημιουργήσετε νέες συναρπαστικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, ένα καλά εκτελεσμένο ανοιχτό εργαστήριο καινοτομίας είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να συγκεντρωθεί μια εστιασμένη ομάδα πολύ ταλαντούχων ατόμων γύρω από έναν κοινό 

στόχο.   

Συνεργασία με συναδέλφους (Colleague Crowd) 
Αφορά τη φυσική ή διαδικτυακή συνεργασία με συνάδελφους για την υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση 

των επιχειρηματικών δράσεων με έμφαση στην καινοτομία. 

Όταν προγραμματίζετε τη διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ ενός αριθμού συναδέλφων τελικά ο στόχος 

είναι να επιλεχθούν οι ιδέες εκείνες που αξίζουν να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου μπορείτε να συλλέξετε ιδέες από τους εργαζόμενους, να τις 

ταξινομήσετε και να τις αναπτύξετε. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διευκολυνθεί αυτή η 

διαδικασία είναι με ένα εργαλείο διαχείρισης ιδεών. 

 

Πότε να το χρησιμοποιήσετε και γιατί 

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για τις εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν περεταίρω δράσεις Έρευνας 

& Τεχνολογίας εμπλέκοντας σε αυτή τη διαδικασία τους κατάλληλους υπαλλήλους. Προσφέρει τη 

δυνατότητα απόκτησης σχετικής γνώσης από τους εργαζόμενους χωρίς τον κίνδυνο να εκτεθούν 

ευαίσθητες πληροφορίες στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ 

συναδέλφων αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να αυξηθούν οι δραστηριότητες καινοτομίας σε έναν 

οργανισμό χωρίς να χρειάζεται να σχεδιαστούν πρόσθετες δομές υποστήριξης (όπως απαιτεί ένα 

εργαστήριο καινοτομίας). Ωστόσο, καθώς περιορίζεται στα όρια της εταιρείας, η μέθοδος αυτή 

μειονεκτεί σε σχέση με ένα Οικοσύστημα Ανοικτών Ιδεών. 

Επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο  
Ακόμα και αν μελετήσετε πολύ υλικό σχετικά με το ζήτημα, δεν είναι πάντα εύκολο να αξιολογήσετε ποιες 

μέθοδοι μπορεί να λειτουργήσουν σε μία δεδομένη περίπτωση. Ωστόσο, παρακάτω παρατίθεται μία 

εύκολη διαδικασία για να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο. 

 Καταγράψτε τους στόχους σας 

 Καταγράψτε τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 

 Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο (και πιλοτική εφαρμογή) 

 Υλοποίηση. 

 

Καταγράψτε τους στόχους σας 

Σε κάθε περίπτωση, ένα καλό σημείο για να ξεκινήσετε είναι η καταγραφή των στόχων σας. Σε αυτό το 

σημείο, είναι σημαντικό να μην εγκλωβιστείτε γύρω από την έννοια της καινοτομίας και απλά να 

εστιάσετε στο τί θέλετε να επιτύχετε. 
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Δημιουργείστε μια λίστα με τους πρωταρχικούς στόχους, τους τομείς στρατηγικής ή τα προβλήματα που 

πρέπει να επιλυθούν άμεσα μέσα από ερωτήσεις καθοδήγησης προκειμένου να επιλέξετε την καλύτερη 

ιδέα για το είδος των ιδεών που αναζητάτε. 

 

Καταγράψτε τα Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα 

Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την κατάλληλη μέθοδο, είναι ζωτικής σημασίας να αξιολογηθεί 

η δυνατότητα εφαρμογής της ανοικτής καινοτομίας στην εκάστοτε περίπτωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της καταγραφής των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Ανατρέξτε στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της ανοικτής καινοτομίας. Πώς θα μπορούσε να σας ωφελήσει η ανοικτή καινοτομία και 

πώς εκδηλώνονται αυτά τα οφέλη; Ποια πιθανά εμπόδια θα μπορούσαν να προκύψουν; 

 

Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επιλέξετε και να δοκιμάστε την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο. Είναι 

αδύνατο να πούμε ποια είναι η ιδανική μέθοδος, ή ακόμα και αν υπάρχει σε ένα πρώιμο στάδιο όπως 

αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές σε αυτό το σημείο ποιες μέθοδοι φαίνεται να είναι αυτές που 

εξυπηρετούν καλύτερα τον στόχο σας. Είναι σημαντικό να αρχίσετε να τις δοκιμάζετε το συντομότερο  

δυνατό για να καταγράψετε τα τυχόν προβληματικά τους σημεία. 

 

Υλοποίηση  

Όταν η μέθοδος καθοριστεί, είναι καιρός να προχωρήσουμε στην πραγματική υλοποίηση. Με βάση τις 

επιλογές σας μέχρι αυτό το σημείο, θα πρέπει να έχετε μία καλή εικόνα για το πώς θα λειτουργήσει σε 

μεγαλύτερη κλίμακα. Εάν το αποτέλεσμα από την υλοποίηση δεν είναι αυτό που περιμένατε, επιστρέψτε 

στο πρώτο βήμα και προσπαθήστε ξανά από την αρχή. Η εύρεση της σωστής μεθόδου (και ως εκ τούτου 

του σωστού εργαλείου για την υλοποίηση) είναι συχνά μια διαδικασία που επαναλαμβάνετε, οπότε μην 

ανησυχείτε αν δεν αποδώσει η πρώτη προσπάθεια. Συνεχίστε τις προσπάθειές σας. 
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Όταν συμμετέχουν στελέχη (εντός και εκτός) του οργανισμού με υψηλή εξειδίκευση, απαιτούνται 

συγκεκριμένοι υποστηρικτικοί ρόλοι εντός του οργανισμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει μόνο ένας 

πρωταθλητής Ανοικτής Καινοτομίας. Οι διαδικασίες καινοτομίας είναι σύνθετες, με τη συμμετοχή 

πολλών ανθρώπων, τμημάτων και επιστημονικών κλάδων. Επιπλέον, όταν σε διαδικασίες ανοικτής 

καινοτομίας εμπλέκονται ενδοεπιχειρηματίες και νέα ταλέντα, αυτές μπορεί να γίνουν περισσότερο 

περίπλοκες. Ως εκ τούτου, σε σύνθετα έργα καινοτομίας, απαιτούνται διαφορετικοί ρόλοι. Ρόλοι που 

μπορούν να βοηθήσουν έναν οργανισμό να ξεπεράσει τις εσωτερικές δυνάμεις αντίστασης που μπορεί 

να παρεμποδίσουν την ανοικτή καινοτομία. Οι ρόλοι πρέπει να εμπλέκουν ένα άτομο που θα γνωρίζει 

και θα συντονίζει το έργο, θα εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους και θα βοηθά στην υπέρβαση 

εμποδίων όπως η γραφειοκρατία που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο 

δεύτερος ρόλος, θα πρέπει να αφορά ένα άτομο που θα κατανοεί το πρόβλημα που επιδιώκει να λύσει 

το έργο που βασίζεται στην καινοτομία. Είναι επίσης αναγκαίο ένα άτομο που θα φροντίζει να 

διατηρείται η αρμονική συνεργασία μεταξύ των άλλων ρόλων, καθώς και άλλων συμμετεχόντων που 

είναι πρόθυμοι και ικανοί να συμβάλουν σε ένα έργο Ανοικτής Καινοτομίας. 

Τελικές παρατηρήσεις 
 

Η επιδίωξη των στόχων με την εφαρμογή της Ανοικτής Καινοτομίας σε τομείς που δεν είναι η κατάλληλη 

πρακτική, και χωρίς να έχετε κατανοήσει για ποιον λόγο την εφαρμόζετε μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα. 

Τέλος, η Ανοικτή Καινοτομία μπορεί περιστασιακά να είναι ένα οικονομικά αποδοτικό και λεπτομερές 

εργαλείο για την αναζήτηση ιδεών από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού, ενώ κάποιες φορές 

μπορεί να αποτελέσει μία καθόλου αποδοτική επένδυση.  
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