
  
 
 
 
 
 

+ 
Συνεργασία 

Ενότητα 2.7: Πώς θα βρείτε 
τους σωστούς συνεργάτες; 



Πώς θα βρείτε τους 
σωστούς συνεργά-
τες; 

Για να βρείτε την κατάλληλη ομάδα ατόμων 
για να συνεργάζεστε εξωτερικά, θα χρειαστεί 
να γνωρίζετε από πριν τι θέλετε και τι είστε 
προετοιμασμένοι να δώσετε ως αντάλλαγμα. 

 
Στόχοι: 

 
• Για ποιον γιατί είναι σημαντικό να συ-

νεργάζεστε εξωτερικά και πώς να επι-
λέγετε τον/τους συνεργά-
τη/συνεργάτες σας 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 

 
• Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει 

πώς 
να επιλέγει τον σωστό συνεργάτη 

 
• Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να είναι 

σε θέση να εντοπίζει πιθανά ζητήματα 
και κινδύνους για τον οργανισμό του 

 
• Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αναγνωρίζει παράγοντες που 
ενδέχεται να βοηθούν τον οργανισμό 
του να συνεργάζεται εξωτερικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2HuBhjV 

+ 

https://bit.ly/2HuBhjV


Για να αναπτύσσε-
τε καλύτερες πει-
ραματικές ικανότη-
τες 

Για να εξερευνάτε 
νέες τεχνολογίες, 
τάσεις και αγορές 

. 
Τεχνολογία 

Για να αναγνωρίζε-
τε νέες επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες 

Αγορά 
Γιατί να συνερ-
γάζομαι εξωτε-
ρικά; 

Έργα 

Για να μειώνετε τις δα-
πάνες έρευνας, ανάπτυ-
ξης και καινοτομίας Προϊόντα 

Για να αναπτύσσετε 
καλύτερα προϊόντα 
και υπηρεσίες 

+ Γιατί να συνεργάζομαι εξωτερικά; 
Εδώ θα βρείτε κάποιους λόγους για τους οποίους άλλες ΜΜΕ δήλωσαν ότι αποφάσισαν να εφαρμόσουν 
την εξωτερική συνεργασία και ενδέχεται να σας δώσουν μερικές ιδέες: 

 
Για να μοιράζεστε/ αμ-
βλύνετε τους κινδύνους 
των έργων καινοτομίας 



+ 
Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

 
Μερικές φορές η εξεύρεση του συνεργάτη είναι το εύκολο κομμάτι 

 

Ενδέχεται να υπάρχει ένα άτομο ή ένας οργανισμός που φαί-
νεται να σας ταιριάζει τέλεια 

 

Ενδέχεται να διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη, τις δεξιότητες 
ή την πνευματική ιδιοκτησία που απαιτείτε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 

https://bit.ly/2kDl4Rs 
 
 

https://bit.ly/2kDl4Rs


+ Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

Βήματα 

Συγκεντρώστε όλους τους 
πιθανούς 

  
 

Συμφωνήστε τις αρχές της 
συνεργασίας 

Συμφωνήστε την 
κυριότητα 



+  Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

 
 
 

1ο Βήμα 
• Συγκεντρώστε 

όλους τους πι-
θανούς συνερ-
γάτες για συνερ-
γασία 

 
 
 

Λάβετε υπόψη 
• Τοπικές αρχές 
• Εθνικές 

αρχές 
• Κοινωνικούς εταίρους 
• Επιχειρηματίες 
• Επιχειρήσεις 
• ΜΚΟ 
• Εκπαιδευτικός τομέας 
• Επιστημονικός τομέας 
• Εκπρόσωποι 

σωματείου 

 
 
 

Μην ξεχνάτε ότι 
οι Συνεργάτες 
μπορεί να 
• συνεργάζονται 
• συναγωνίζονται 
• μην γνωρίζουν 
• αντιστέκονται σε αλ-

λαγές 
μεγάλης κλίμακας  

• προτιμούν βραχυ-
πρόθεσμες ή μα-
κροπρόθεσμες λύ-
σεις 



+  Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

 
 
 

2ο Βήμα 
• Συμφωνείστε την αρ-

χή της συνεργασίας 

 
 
 

Λάβετε υπόψη 
• Ίσα δικαιώμα-

τα ή συμφωνία 
συνεργασίας 

 
 
 

Μην ξεχνάτε ότι 
• Χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων 
ή δραστηριοτή-
των ΜΚΟ 

• Διαχωρισμός στρα-
τηγικών και ενιαίων 
αποφάσεων για την 
αποφυγή συγκρού-
σεων συμφερό-
ντων. 



+  Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

 
 
 

3ο Βήμα 
• Συμφωνείστε την κυ-

ριότητα 

 
 
 

Λάβετε υπόψη 
• Οι συνεργάτες πρέ-

πει να συμφωνή-
σουν σε μια κοινή 
στρατηγική με βάση 
την κοινή (ομόφωνα 
αποδεκτή) ανάλυση. 

 
 
 

Μην ξεχνάτε ότι 
• Δομήστε τη συναί-

νεση και αποδεχτείτε 
ότι μερικά ζητήματα 
ενδέχεται να αποτε-
λούν πρόβλημα για 
μια ομάδα ενώ άλλοι 
να μην τα θεωρούν 
πρόβλημα. 



+ Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 
Στο τέλος της διαδικασίας επιλογής, ενδέχεται να δημιουργήσετε 
μία από τις ακόλουθες ομάδες: 

Παρεμβά-
σεις από 
πάνω προς 
τα κάτω 

Τροποποιημένες 
παρεμβάσεις 
από πάνω προς 
τα κάτω 

Συμμετοχικές 
παρεμβάσεις 



+ Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρεμβά-
σεις από 
πάνω προς 
τα κάτω 

Τροποποιη-
μένες παρεμ-
βάσεις από 
πάνω προς 

τα κάτω 

Συμμετοχι-
κές παρεμ-

βάσεις 

• Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμέ-
νο και ανήκει σε ένα μικρό σύνο-
λο ισχυρών μετόχων, όμως ε-
φαρμόζεται με τη χρήση σχεδια-
σμού από κάτω προς τα πάνω. 

 
• Το πρόγραμμα και οι δικαιού-

χοι διαχειρίζονται από κοινού 
αυτές τις δραστηριότητες. 

• Είναι πιθανό να αποκτη-
θούν πληροφορίες από 
άλλους μετόχους 

 
• Υπάρχει κάποια συμμετοχή αλλά 

η οργάνωση γίνεται ακόμη από 
πάνω προς τα κάτω 

• Συνεργασία ανάμεσα σε 
ένα σύνολο ισχυρών με-
τόχων 

 
• Υπάρχει ελάχιστη ή κα-

θόλου συμμετοχή από 
άλλους μετόχους. 



+ Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 
 
 
 
 

Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε συνεργασία που φαινόταν δυνητικά εξαι-
ρετική άλλα τελικά δεν απέδωσε; Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι ο-
δήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2Ubctml 

https://bit.ly/2Ubctml


Δεν μοιράζο-
νται τα πάντα 

Οι συνεργάτες 
δεν επιλέχθη-
καν προσεκτι-
κά 

Η συνεργασία 
δημιουργήθη-
κε για τα χρή-
ματα 

Διαφορετι-
κές αξίες 
και συμ-
φέροντα 

Ένας συνερ-
γάτης έχει όλη 
την εξουσία 

Ανισότητες στους 
πόρους και την 
εμπειρογνωμο-
σύνη 

Εσωτερικές 
διαμάχες 

+ Πώς επιλέγω τους σωστούς συνεργάτες; 

Λόγοι για την αποτυχία των συνεργασιών: 
 



 
 

Ανασκόπηση της ενότητας 
 

Αυτή η ενότητα εξηγεί τη σημασία της επιλογής 
εξωτερικής συνεργασίας και διατυπώνει ορισμέ-
νες προτάσεις για το πώς μπορείτε να βρείτε τη 
σωστή ομάδα ανθρώπων να συνεργαστείτε. Η 
ενότητα υποδεικνύει τη δημιουργία ορισμένων 
ομάδων ως παρεμβάσεων από πάνω προς τα 
κάτω, τροποποιημένων 
παρεμβάσεων από πάνω προς τα κάτω και 
συμμετοχικών παρεμβάσεων και προτείνει κά-
ποιους λόγους για τους οποίους αποτυγχάνουν 
οι επιχειρηματικές συνεργασίες. 
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