
   
 

 

Αυτή η εργαλειοθήκη 

αυτοαξιολόγησης έχει 

δημιουργηθεί για την εκτίμηση του 

πλαισίου συνεργασίας και 

δημιουργικότητας της οργανωτικής 

εξέλιξης των ΜμΕ, στα πλαίσια των 

γενικών προτύπων διαχείρισης της 

καινοτομίας. 
 

 

Εισαγωγή 
Η εργαλειοθήκη διαγνωστικού ελέγχου στοχεύει στα εξής: 

 Τη δημιουργία ευκαιριών για τις ΜμΕ ώστε να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις καινοτομίας 

τους, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης καινοτομίας που αφορούν τη διαχείριση 

της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. 

 Την παροχή ενός γρήγορου διαγνωστικού ελέγχου των ΜμΕ που θα τους βοηθήσουν να 

αξιολογήσουν τα κρίσιμα στοιχεία / χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο 

δημιουργικότητας και συνεργασίας τους. 

 Τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ή/και διευθυντικών στελεχών των ΜμΕ σε μια εύκολη εκτίμηση 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων κατά την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημιουργικότητας και 

συνεργασίας στις επιχειρήσεις τους. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ίδιες τις εταιρείες ή, εναλλακτικά, μπορεί να επικουρείται από 

σύμβουλο ή καθοδηγητή/επόπτη, εάν υπάρχει ανάγκη. 

Η αξιολόγηση επιτρέπει τον εις βάθος προβληματισμό σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας από 

άποψη δημιουργικότητας και συνεργασίας στη δραστηριότητά της, αναλύοντας τα δυνατά της 

σημεία καθώς και τις περιοχές όπου χρειάζεται βελτίωση. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τομείς της οργανωτικής εξέλιξης μια εταιρείας οι οποίοι 

μπορούν να αξιολογηθούν σε σχέση με τις πτυχές της συνεργασίας και της δημιουργικότητας: 

1. Διοίκηση 

2. Δίκτυα και συνεταιρισμοί 

3. Δομή 

4. Κουλτούρα 

Κάθε τομέας χωρίζεται σε συγκεκριμένα πεδία/επιμέρους τομείς που καλούνται παράμετροι 

(3 ανά τομέα και 12 συνολικά), π.χ. 1.1. Όραμα και καθορισμός στόχων, 1.2. Κίνητρα και 

ανάθεση καθηκόντων, 1.3. Σχόλια και κριτικές Κάθε παράμετρος περιγράφεται και 

Εργαλειοθήκη 

διαγνωστικού 

ελέγχου 

Οδηγός χρήσης 
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βαθμολογείται σε μια κλίμακα τεσσάρων επιπέδων (ανάπτυξη, αύξηση, ωριμότητα και 

βιωσιμότητα), με βάση τέσσερις δηλώσεις. Κάθε δήλωση προσπαθεί να αντικατοπτρίσει την 

πιο πιθανή κατάσταση που αναμένεται σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης της εταιρείας, από 

την άποψη της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. 

Για να αποδώσει η διαδικασία αξιολόγησης 

 

τα τρέχοντα αποτελέσματα, πρέπει να αξιολογηθεί κάθε παράμετρος και να τεθεί το αποτέλεσμα 

στο αντίστοιχο κουτί αξιολόγησης. 

Ο διαγνωστικός έλεγχος προκαλεί τους ιδιοκτήτες ή/και τους διαχειριστές να προωθήσουν την 

αλλαγή, επισημαίνοντας τους τομείς προτεραιότητας που χρειάζονται παρέμβαση. Τους βοηθά, 

επίσης, να βελτιώσουν συγκεκριμένες παραμέτρους της επιχείρησης, ώστε να ενισχύσουν την 

καινοτομία και την ανάπτυξη. Αποτελεί συμπληρωματικό κομμάτι του Εγχειριδίου Συστήματος 

Διαχείρισης της Καινοτομίας για τις ΜμΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τα εγχειρίδια 

Δημιουργικότητας και Συνεργασίας, όπου οι βασικοί όροι, οι ορισμοί και οι έννοιες επεξηγούνται και 

στηρίζονται στο πρότυπο CEN/TS 16555: κεφάλαια 5 και 6, τα οποία συνιστούν τα θεμέλια για όλα τα 

αποτελέσματα του πρότζεκτ του INCREMENTA. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ 
Για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία, 

θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα μέλη του 

προσωπικού, τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

όσοι συνδέονται με την εταιρεία. Ο καθένας 

θα πρέπει να αξιολογήσει μεμονωμένα το 

στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας και, 

κατόπιν, όλη η ομάδα να το συζητήσει και να 

συμφωνήσει με την τελική απόφαση με 

συναίνεση. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων 

παραμέτρων της λειτουργίας της εταιρείας 

δεν είναι τόσο εύκολη, αφού τα μέλη της 

ομάδας και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου βλέπουν το πρόβλημα που 

αναλύεται διαφορετικά. Ωστόσο,  

αυτή η προφανής αδυναμία του πλαισίου, μπορεί να αποδειχθεί ένα δυνατό σημείο του 

εργαλείου, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να έχετε μια πραγματική εικόνα του πλαισίου 

συνεργασίας και δημιουργικότητας της εταιρείας. Προκειμένου να μπορεί η ομάδα να 

βλέπει τη δυναμική της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα επαναλαμβάνει αυτή την 

άσκηση αξιολόγησης τακτικά, π.χ. μία φορά τον χρόνο. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
τις αντίστοιχες δηλώσεις και να επιλέξετε 

έναν από τους τέσσερις πιθανούς βαθμούς 

(κύρια πεδία) στους οποίους χωρίζεται το 

κεφάλαιο, ο οποίος ανταποκρίνεται 

περισσότερο κατά τη γνώμη σας στο 

επίπεδο προόδου. Κατόπιν, θα πρέπει να 

γράψετε τον επιλεγμένο αριθμό στο 

αντίστοιχο κελί (με κίτρινο). Οι ενέργειες 

Βήμα πρώτο: 

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο 

αξιολόγησης διαγνωστικού 

ελέγχου 
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Η εργαλειοθήκη αποτελείται από τα 

ακόλουθα 

τρία μέρη: 

1. Πλαίσιο διαγνωστικού ελέγχου 

αξιολόγησης (4 φύλλα Excel) 

2. Φύλλο υπολογισμού (1 φύλλο Excel) 

3. Προφίλ αξιολόγησης 

(διαγνωστικά διαγράμματα) - 2 

φύλλα Excel 



 Πρέπει πρώτα να εξετάσετε προσεκτικά το όλο πλαίσιο (βλ. A1, A2, A3, A4) και μετά να αρχίσετε να 

το μελετάτε κεφάλαιο-κεφάλαιο (παράμετρο προς παράμετρο). Πρώτα πρέπει να αποκτήσετε μια 

ιδέα για το σε ποιο στάδιο ανάπτυξης (σε ποιο πεδίο της κλίμακας τεσσάρων επιπέδων) βρίσκεται η 

παράμετρος του οργανωτικού προφίλ της εταιρείας. Μετά από αυτό, θα πρέπει να διαβάσετε 

προσεκτικά αυτές πρέπει να γίνουν διαδοχικά και για τις 12 παραμέτρους της οργανωτικής εξέλιξης, 

με τις οποίες αξιολογείται το πλαίσιο συνεργασίας και δημιουργικότητας της ανάπτυξης της 

εταιρείας. Ένα παράδειγμα επιλογής και καταγραφής των επιδόσεων δίνεται για ένα από τα 

τέσσερα βασικά κεφάλαια/πεδία (1. Διοίκηση) στο παράρτημα A1. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των δηλώσεων, επιλέξετε τους κατάλληλους βαθμούς και 

συμπληρώσετε την αντίστοιχη βαθμολογία και για τις 12 παραμέτρους της οργανωτικής εξέλιξης, 

θα πρέπει να περάσετε στο επόμενο στάδιο, να διαβάσετε τα αποτελέσματα στο φύλλο 

υπολογισμού (παράρτημα А5). Κάθε ένας από τους μεμονωμένους τομείς: 

1. Διοίκηση, 2. Δίκτυα και συνεταιρισμοί, 3. Δομή και 4. Κουλτούρα, αξιολογείται αντιστοίχως ως ο 

μέσος όρος των τιμών των τριών παραμέτρων που περιλαμβάνει. Ακολουθώντας το παράδειγμα στο 

A1, όπου για την παράμετρο «1.1. Όραμα και καθορισμός στόχων» η βαθμολογία είναι 0,5, για τις 

παραμέτρους «1.2. Κίνητρα και ανάθεση καθηκόντων» και «1.3. Σχόλια και κριτικές» η βαθμολογίες 

είναι αντίστοιχα 1,0 και 1,25, μπορείτε να δείτε στο A5 ότι το αποτέλεσμα για τον βασικό τομέα «1. 

Διοίκηση» θα είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών των τριών παραμέτρων (δηλαδή 0,92). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το στάδιο της διαδικασίας είναι η ανάλυση του προφίλ της επιχείρησης με την απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας γραφική απεικόνιση (προφίλ αξιολόγησης). Παράδειγμα δίνεται 

στα παραρτήματα A6 και A7. 

Το εργαλείο σας παρέχει δύο τύπους διαγραμμάτων - ένα διάγραμμα ράβδων και ένα διάγραμμα 

ραντάρ. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο, ανάλογα με τον σκοπό της ανάλυσης. 

Επειδή το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτοαξιολόγηση από ένα άτομο της 

εταιρείας ή από μια ομάδα, εναπόκειται στη διοίκηση ποια διαδικασία αξιολόγησης θα 

χρησιμοποιήσει - ατομική ή ομαδική εργασία. Η εταιρεία μπορεί επίσης να προσλάβει 

Βήμα δεύτερο: Διαβάστε τα 

αποτελέσματα στο φύλλο 

υπολογισμού 
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Βήμα τρίτο: Αξιολογήστε 

το προφίλ και ετοιμάστε 

ένα σχέδιο δράσης για τη 

βελτίωση 



κάποιον σύμβουλο ή επόπτη. 

Με βάση την ανάλυση σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να συνεχίσετε με την επιλογή των 

τομέων προτεραιότητας, που επισημάνθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, και την εκπόνηση 

σχεδίου δράσης, εφόσον απαιτείται (σχέδιο βελτίωσης). 

 

Ας δούμε αυτά τα τρία βήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πρώτο: Αξιολογήστε το επίπεδο προόδου των τεσσάρων 
οργανωτικών παραμέτρων της εταιρείας σας, 
χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαγνωστικού ελέγχου 
αξιολόγησης. 

Το πλαίσιο διαγνωστικού ελέγχου αξιολόγησης αποτελείται από οκτώ φύλα συνολικά. 

Στα ακόλουθα τέσσερα φύλλα Excel σας ζητείται να κάνετε την αξιολόγηση των 

τεσσάρων βασικών οργανωτικών τομέων/πεδίων: 1. Διοίκηση, 2. Δικτύωση και 

συνεταιρισμοί, 3. Δομή, 4. Κουλτούρα. Δείτε τα παραρτήματα A1, A2, A3, A4! 
 

Δεύτερο: Κοιτάξτε τα αποτελέσματα της 

βαθμολογίας των 12 οργανωτικών παραμέτρων της 

εταιρείας σας στο φύλλο υπολογισμού! 
 

 

Σας ζητείται να ανοίξετε το φύλλο του Excel φύλλο υπολογισμού όπου θα δείτε την 

περίληψη των αξιολογημένων οργανωτικών παραμέτρων και τον μέσο όρο των 

αποτελεσμάτων στους τέσσερις βασικούς τομείς: 1. Διοίκηση, 2. Δικτύωση και 

συνεταιρισμοί, 3. Δομή, 4. Κουλτούρα (A1 έως A4). Πρόκειται για τη γρήγορη δημιουργία 

του προφίλ της εταιρείας που συνοψίζει τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης από πλευράς 

συνεργασίας και δημιουργικότητας. 

Υπάρχει ένα παράδειγμα ενός φύλλου υπολογισμού που δημιουργείται αυτόματα (A5), με 
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βάση τις καταχωρημένες στα προηγούμενα φύλλα του Excel A1 έως A4 βαθμολογίες για τις 

12 οργανωτικές παραμέτρους. 

Σημείωση: Γενικά (σε αυτή την έκδοση της εργαλειοθήκης), το ποσοστό και για τους 

τέσσερις βασικούς τομείς ισούται με 25% και μόνον σε ορισμένες συγκεκριμένες 

περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ποσοστά. 

Στο φύλλο υπολογισμού, αντί για τον υπολογισμού τους μέσου όρου των βασικών τομέων, 

είναι δυνατό να υπολογίζεται η σταθμισμένη τιμή, με βάση τις τιμές που ορίστηκαν στο 

πλαίσιο διαγνωστικού ελέγχου αξιολόγησης (A1 έως A4). Αυτή είναι μια επιλογή για τη 

μελλοντική έκδοση της εργαλειοθήκης. 

 
 

Τρίτο: Κοιτάξτε τα Διαγνωστικά διαγράμματα, αυτά 

αντιπροσωπεύουν το προφίλ αξιολόγησης της εταιρείας 

σας! 
 

Σας ζητείται να ανοίξετε τα δύο φύλλα Excel (παραρτήματα A6 και A7), όπου θα δείτε την 

απεικόνιση του προφίλ της εταιρείας, ως προς τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. Τα 

παραρτήματα αυτά αντιπροσωπεύουν το προφίλ της εταιρείας που χρησιμοποιήθηκε ως 

παράδειγμα, βασιζόμενο στα στοιχεία που εισήχθησαν προηγουμένως στο πλαίσιο 

διαγνωστικού ελέγχου αξιολόγησης (A1 έως A4). 

Σημειώσεις: Στην περίπτωση του διαγράμματος ράβδων, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 

ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά πάχη, κάτι που έχει προβλεφθεί για τη 

μελλοντική έκδοση. 

Για το διάγραμμα ραντάρ, αυτή η πιθανότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνον στην 

περίπτωση διαφορετικού πάχους για κάθε συστατικό (12 συνολικά). 



 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

 

A1. Διοίκηση 
 

A2. Δικτύωση και συνεταιρισμοί 

Α3. Δομή 

A4. Κουλτούρα 
 

A5. Φύλλο υπολογισμού 
 

A6. Προφίλ αξιολόγησης – διάγραμμα ράβδων 
 

A7. Προφίλ αξιολόγησης – διάγραμμα ραντάρ 
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A1. Διοίκηση 

Σε αυτόν τον βασικό τομέα «1. Διοίκηση», οι τρεις οργανωτικές παράμετροι είναι οι εξής: «1.1 Όραμα και 

καθορισμός στόχων», «1.2 Κίνητρα και ανάθεση καθηκόντων» και «1.3 Σχόλια και κριτικές». Τις αξιολογήσατε 

ως εξής: για την παράμετρο 1.1 η βαθμολογία είναι μόλις 0,5 πόντοι, καθώς είστε στο πρώιμο στάδιο της 

εξέλιξης· η παράμετρος 1.2 έχει προχωρήσει περισσότερο σε κάποιο βαθμό (έλαβε 1,00 πόντο) και η παράμετρος 

1.3 έχει αναπτυχθεί καλύτερα, καθώς είναι στο στάδιο της αύξησης με 1,25 πόντους. 

Η επιλεγμένη βαθμολογία καταγράφεται στα αντίστοιχα κίτρινα κουτιά. Το υπολογιζόμενο μέσο αποτέλεσμα 

για το «1. Διοίκηση», θα είναι 0,92 (βλ. A5). 



  

Σε αυτόν τον βασικό τομέα «2. Δικτύωση και συνεργασία», οι τρεις οργανωτικές παράμετροι 

είναι οι εξής: «2.1 Εσωτερική συνεργασία», «2.2 Κίνητρα και ανάθεση καθηκόντων» και «2.3 

Επικοινωνία και συντονισμός· εμπιστοσύνη». Τις αξιολογήσατε ως εξής: για την παράμετρο 

2.1 η βαθμολογία είναι μόλις 0,75 πόντοι, καθώς είστε σε σχετικά προχωρημένο στάδιο της 

εξέλιξης· η παράμετρος 2.2 βρίσκεται επίσης στο ίδιο στάδιο (έλαβε 0,75 πόντους) και η 

παράμετρος 2.3 έχει αναπτυχθεί ακόμη καλύτερα σε κάποιον βαθμό, με 1,25 πόντους. Το 

υπολογιζόμενο μέσο αποτέλεσμα για το «2. Δικτύωση και συνεργασία» θα είναι 0,92 (βλ. A5). 

A2. Δικτύωση και 

συνεργασία 
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Σε αυτόν τον βασικό τομέα «3. Δομή», οι τρεις οργανωτικές παράμετροι είναι οι εξής: «3.1 Σύστημα και 

διαδικασίες», «3.2 Ρόλοι» και «3.3 Λειτουργίες». Τις αξιολογήσατε ως εξής: για την παράμετρο 3.1 η 

βαθμολογία είναι μόλις 0,25 πόντοι, καθώς είστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της εξέλιξης· η παράμετρος 3.2 

βρίσκεται επίσης στο ίδιο στάδιο αλλά έχει εξελιχθεί περισσότερο (έλαβε 1,0 πόντο) και η παράμετρος 3.3 

βρίσκεται σε παρόμοιο στάδιο με 0,75 πόντους. Το υπολογιζόμενο μέσο αποτέλεσμα για το «3. Δομή” θα είναι 

0,67 (βλ. A5). 
A3. Δομή 
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Σε αυτόν τον βασικό τομέα «4. Κουλτούρα», οι τρεις οργανωτικές παράμετροι είναι οι εξής: «4.1 Πληροφορία και 

γνώση», «4.2 Κανόνες και αξίες» και «4.3 Συμπεριφορές». Τις αξιολογήσατε ως εξής: για την παράμετρο 4.1 η 

βαθμολογία είναι 0,25 πόντοι, καθώς βρίσκεστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της εξέλιξης· η παράμετρος 4.2 βρίσκεται 

επίσης στο ίδιο στάδιο αλλά έχει εξελιχθεί περισσότερο (έλαβε 0,75 πόντους) και η παράμετρος 4.3 βρίσκεται σε 

παρόμοιο στάδιο με 0,50 πόντους. Το υπολογιζόμενο μέσο αποτέλεσμα για το «4. Κουλτούρα” θα είναι 0,50 (βλ. A5). 
A4. Κουλτούρα 
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A5. Φύλλο 

υπολογισμού 
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A6. Προφίλ αξιολόγησης – 

διάγραμμα ράβδων 
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A7. Προφίλ αξιολόγησης – 

διάγραμμα ραντάρ 

 

12 


