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6η Ενότητα 

Ομάδα - Διαχείριςη Συγκροφςεων . 

 

 

 

Βήματα Ίδρυςησ του Συνεταιριςμοφ 
 

Λειτουργία ομάδασ 

 Διαχείριςη Συγκροφςεων 

 
Πποτε ζχουμε να κάνουμε με ςυνεργαςία ανκρϊπων, οι ςυγκροφςεισ 
είναι αναπόφευκτεσ, ζτςι θ ςφγκρουςθ είναι ζνα αναπόφευκτο γεγονόσ 
τθσ ηωισ κάκε επιχείρθςθσ. 
 
 Κάκε άνκρωποσ ζχει διαφορετικζσ απόψεισ και αντιλιψεισ για κάκε 
ηιτθμα. Ζτςι για να είναι επιτυχισ μια ομάδα ανκρϊπων, τα μζλθ τθσ 
δεν μποροφν να αγνοοφν ι απλά να διαμαρτφρονται για τα προβλιματα 
τα οποία απειλοφν τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ομάδασ. Τα μζλθ τθσ 
ομάδασ πρζπει να εντοπίςουν τα ςτοιχεία που εμποδίηουν τθν 
παραγωγικότθτα και να εςτιάςουν τθσ προςοχι τθσ ομάδασ, με ζνα 
κετικό και χριςιμο τρόπο, ςε αυτά, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν επιτυχία 
τθσ.  
 
Αν τα μζλθ μιασ ομάδασ ζχουν κάποιο πρόβλθμα είναι ςθμαντικό γι’ 
αυτοφσ να το φζρουν ςτθν επιφάνεια και να το ςυηθτιςουν με τθν 
υπόλοιπθ ομάδα, χωρίσ όμωσ να κίξουν προςωπικότθτεσ. Είναι χριςιμο 
να γνωρίηει κανείσ ότι θ ςφγκρουςθ δεν είναι απαραίτθτα κακι. Οι 
ςυγκροφςεισ που διαχειρίηονται παραγωγικά μποροφν να οδθγιςουν ςε 
νζεσ ιδζεσ, προνοθτικζσ αποφάςεισ και ανϊτερα αποτελζςματα. 
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Τρόποι Αποφυγήσ τησ Σφγκρουςησ 

 

 Σκεφτείτε πριν μιλιςετε τισ ςυνζπειεσ των λεγόμενων ςασ. Μθν 

αντιδράτε επιπόλαια. Πςα λζτε πρζπει να αντιπροςωπεφουν εςάσ 

και τον τρόπο ςκζψθσ ςασ. 

  

 Υπάρχουν ςτιγμζσ που κάποιοσ ςυνάδελφοσ ςασ είναι 

απογοθτευμζνοσ με τθν ςυνεργαςία ςασ. Υπάρχουν ςτιγμζσ που 

κάποιοσ υφιςτάμενοσ ςασ ζχει παράπονα για τθν ςυμπεριφορά 

ςασ απζναντι του. Δεν μπορείτε να διαφωνείτε με τα 

ςυναιςκιματα. Σε όποια από τισ παραπάνω κζςεισ και να 

βρίςκεςτε αντί να ζρκετε ςε ςφγκρουςθ με ςκοπό να πείςετε τον 

άλλον ότι δεν νιϊκει ζτςι όπωσ αυτόσ πιςτεφει, απλά καταλάβετε 

τον και προςπακιςτε να κατανοιςετε τθν κζςθ του. Η ςυμπλοκι 

μπορεί να οδθγιςει μόνο ςτθν επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ. 

 

 Πταν ζχετε προβλιματα ςτο χϊρο εργαςίασ ι διαφωνείτε με 

κάποια πράγματα ςκεφτείτε τα πρϊτα και αφοφ βγάλετε τα 

ςυμπεράςματα ςασ τότε ενεργείςτε, μθν προτρζχετε ςε βιαςτικά 

ςυμπεράςματα. Ο χϊροσ εργαςίασ είναι πολφ ευάλωτοσ ςτθν 

δθμιουργία και ςτθ ανάφλεξθ των ςυγκροφςεων. 

 

 Θζςτε ευδιάκριτα όρια: Ο κακζνασ πρζπει να γνωρίηει τα όρια 

του ςε ζνα εργαςιακό περιβάλλον, από τουσ εργαηομζνουσ ωσ τα 

διευκυντικά ςτελζχθ. Είναι ηωτικισ ςθμαςίασ τα όρια αυτά να 

είναι ορατά από τον κακζνα και να μθν παραβαίνοντα. δεν είναι 

δυνατόν να ξζρει κάποιοσ πόςο εφκολα προςβάλλονται και με τι 

τρόπο αντιδροφν οι ςυνάδελφοι ςε διάφορεσ ςυνκικεσ ςε ζναν 

εργαςιακό χϊρο. 

 

 Ζχοντασ δθμιουργιςει τα παραπάνω όρια, μετά οφείλεται να 

είςτε φιλικοί και εγκάρδιοι: προςζξτε τον τρόπο που μιλάτε ςτουσ 
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ςυνεργάτεσ ςασ. Δείξτε ότι ενδιαφζρεςτε γι αυτοφσ όχι μόνο για 

το κομμάτι τθσ δουλειάσ, αλλά και για τθν προςωπικι τουσ υγεία 

και ευθμερία. ωτιςτε τουσ για το πϊσ αιςκάνονται, τί ζκαναν το 

ςαββατοκφριακο και προςζξτε τισ διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ τουσ. 

Οι καλζσ ςασ ςχζςεισ μπορεί να γίνουν ευεργετικζσ για τθν 

εργαςία. 

 

  Μθν αντιδράτε υπερβολικά, να ζχετε υπομονι. Πταν είςτε κοντά 

ςε μια ςφγκρουςθ με ζνα ςυνάδελφο ςασ, αποφφγετε τισ 

υπερβολζσ. Ρροςπακιςτε να είςτε ιρεμοσ και τυπικόσ, ακόμθ και 

αν ζχετε εμφανϊσ τθ ςωςτι άποψθ. Η υπερβολικζσ αντιδράςεισ 

μποροφν να προκαλζςουν ακόμα και τθν απομάκρυνςθ ςασ από 

τθν επιχείρθςθ. 

 
 Μθν προςπακείτε να αλλάξετε τουσ άλλουσ: Αυτό που ςασ 

προςφζρει ο κάκε ςυνάδελφοσ είναι αυτό που βλζπετε. Μθν 

προςπακιςετε να τον αλλάξετε. Σεβαςτείτε και εκμεταλλευτείτε 

τθ διαφορετικότθτα του και προςαρμοςτείτε ςε αυτιν. 

 
Ραρόλα αυτά οι ςυγκροφςεισ είναι μζροσ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ, 
κάποια ςτιγμι κα ςυμβοφν, και εκδθλϊνονται, άλλοτε ςε μικρότερο και 
άλλοτε ςε μεγαλφτερο βακμό, μεταξφ των ανκρϊπων που 
αλλθλεπιδροφν. 
 

Θετικά Αποτελζςματα 

 

 Οι ςυγκροφςεισ, όταν ςυμβαίνουν ζγκαιρα (ι ακόμθ και πρόωρα) 

είναι πικανό να προφυλάξουν τθν επιχείρθςθ από άλλεσ εν 

δυνάμει ςυγκροφςεισ πολφ μεγαλφτερθσ δυναμικισ. Πςο 

νωρίτερα, δθλαδι, εμφανίηεται μια ςφγκρουςθ, τόςο πιο εφκολα 

αντιμετωπίςιμθ είναι. 

 

 Η ςφγκρουςθ παραδοςιακά πθγάηει από μια αδυναμία. Με τθν 

εμφάνιςθ τθσ ςφγκρουςθσ γίνεται εμφανισ και θ αδυναμία αυτι 
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και δίνεται παράλλθλα το ζρειςμα για τθν οριςτικι τθσ 

αντιμετϊπιςθ. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία αφοροφν 

κζματα ςθμαντικά για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτζσ. Κατά 

ςυνζπεια όλοι ενδιαφζρονται για τθν επίλυςθ τουσ. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ βοθκοφν τουσ εμπλεκόμενουσ να αναπτφξουν τισ 

ικανότθτεσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ κατανόθςθσ. Αυτό 

μελλοντικά βοθκάει όχι μόνο ςτθν αποφυγι νζων ςυγκροφςεων, 

αλλά και ςτθ γενικότερθ υγιι επιχειρθςιακι επικοινωνία. 

 

 Πταν μια ςφγκρουςθ οδθγείται ςε ευκεία αντιπαράκεςθ, βοθκά 

το άτομο να ελευκερϊςει μζροσ των ςυναιςκθμάτων του και να 

απαλλαγεί από ανεπικφμθτουσ παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ και το 

ςτρεσ τθσ κακθμερινότθτασ. 

 

 Επιπλζον ο ςωςτόσ χειριςμόσ των ςυγκροφςεων από τα μζλθ μιασ 

επιχείρθςθσ είναι δείγμα ωριμότθτασ. Μετά από μια επιτυχι 

αντιμετϊπιςθ μιασ ςφγκρουςθσ όλοι νιϊκουν καλφτερα και 

επιπροςκζτωσ πιο δυνατοί. 

 

Αρνητικά Αποτελζςματα 

 

 Οι ςυγκροφςεισ αποςποφν τθν προςοχι των εμπλεκομζνων από 

άλλεσ πολφ ςθμαντικζσ υποκζςεισ. Αυτό ςυμβαίνει εφκολα γιατί 

θ αντιπαράκεςθ είναι κάτι που επθρεάηει άμεςα τα μζλθ και ςτθ 

ςυνείδθςθ τουσ είναι κάτι που πρζπει να λυκεί άμεςα. 

 

 Μια ςφγκρουςθ είναι πικανό να εξαςκενίςει το θκικό ενόσ ι 

περιςςοτζρων μελϊν, ιδιαίτερα αυτϊν που νιϊκουν ότι ζχουν 
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ηθμιωκεί από τθν τελικι ζκβαςθ τθσ ςφγκρουςθσ και ότι τα 

ςυμφζροντα τουσ ζχουν κιχκεί. 

 

 Οι ςυγκροφςεισ δθμιουργοφν πόλωςθ μεταξφ των ςυνεργατϊν 

και κατά ςυνζπεια μειϊνουν ςθμαντικά τθν ικανότθτα τθσ ομαλισ 

και δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ τουσ. 

 

 Οι πικανζσ διαφορζσ που υπάρχουν, όπωσ και οι αντιπαρακζςεισ 

οξφνονται με δυναμικό τρόπο και είναι πικανό να 

δθμιουργοφνται και άλλεσ νζεσ. 

 

 Μζςα από τθ διαδρομι που ακολουκεί μια ςφγκρουςθ, θ ζνταςθ 

τθσ ςταδιακά ανεβαίνει και μπορεί να καταλιξει ςε ανάρμοςτεσ 

και επιηιμιεσ, τόςο για τθν επιχείρθςθ όςο και τουσ 

εμπλεκόμενουσ, ςυμπεριφορζσ. 

 

 Πταν μια ςφγκρουςθ δεν αντιμετωπιςτεί ςωςτά, είναι ςίγουρο ότι 

κα ξαναζρκει ςτο προςκινιο είτε αυτοφςια είτε με τθ μορφι 

άλλου προβλιματοσ. 

 

 Η αδυναμία ϊριμθσ επίλυςθσ μιασ ςφγκρουςθσ φανερϊνει ςτουσ 

ςυνεργάτεσ μια γενικότερθ αδυναμία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

 Η ςφγκρουςθ από μόνθ τθσ παραδοςιακά κεωρείται ωσ κάτι 

αρνθτικό. Κατά ςυνζπεια υφίςταται μια προκατάλθψθ απζναντι 

τθσ, κάτι που ςθμαίνει πωσ χρειάηεται προςπάκεια για να αλλάξει 

αυτό. 

 

Συμπζραςμα Οι ςυγκροφςεισ ζχουν κετικά και αρνθτικά αποτελζςματα. 
Με τθν απαραίτθτθ εκπαίδευςθ μποροφν να υπεριςχφςουν τα κετικά. 
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Η εκπαίδευςθ  ςε κζματα Αποφυγισ και Διαχείριςθσ ςυγκροφςεων ζχει 
μεγάλθ προτεραιότθτα και ςυμβάλλει ςτθν βιωςιμότθτα του 
ςυνεταιριςμοφ.    
 

Σημεία κλειδιά για ζνα επιτυχημζνο ςυνεταιριςμό – Γενικζσ 
κατευθυντήριεσ γραμμζσ για την επιτυχία 

 
- Μείνετε επικεντρωμζνοι ςτο ςτόχο 
- Κρατιςτε τα μζλθ ςασ ενθμερωμζνα και ενεργά 
- Εμφυςιςτε ςυνεχϊσ ςτα μζλθ ςασ τισ αξίεσ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ 
και τθσ εκελοντικισ δζςμευςθσ ςτισ αρχζσ του ςυνεταιριςμοφ. 
 - Θζςτε ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και αξιϊςεισ 
- Οι ςυναντιςεισ ςασ να είναι επαγγελματικοφ επιπζδου (οργάνωςθ, 
δομι, παρουςιάςεισ, κεματολογία κλπ). 
- Βαςίςτε τισ αποφάςεισ ςασ κυρίωσ ςε ζρευνεσ αγοράσ και λιγότερο ςε 
απόψεισ 
- Συντάξτε ζνα κατανοθτό και οργανωμζνο επιχειρθματικό πλάνο 
δράςθσ (Business Plan) 
- Χρθςιμοποιείςτε αποτελεςματικά τουσ ςυμβοφλουσ 
  
Το εγχείρημα ξεκινά με: 
 

- Ρεριγραφι των αναγκϊν 
- Ζνα ξεκάκαρο όραμα 
- Μια καλι επιχειρθματικι ιδζα 
 
 

  
Η Επιτροπή των εργαςιών ζναρξησ του ςυνεταιριςμοφ  ζχει: 
 

- Επιχειρθματικι οξυδζρκεια και διορατικότθτα 
- Ρλουραλιςμό δεξιοτιτων 
- Τιμιότθτα και ακεραιότθτα 
- Ρροςανατολιςμό προσ τθ μεγαλφτερθ δυνατι βιωςιμότθτα 
- Επικζντρωςθ ςτο εγχείρθμα 
- Τθν ικανότθτα να διοικεί και να διαχειρίηεται τον ςυνεταιριςμό 

  
Στο ςχεδιαςμό του εγχειρήματοσ ςυμπεριλαμβάνεται:  
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- Σε βάκοσ κατανόθςθ τθσ αγοράσ 
- Ειλικρινισ ζρευνα αγοράσ 
- Αποτελεςματικό Επιχειρθματικό Σχζδιο Βιωςιμότθτασ (Business 
Plan) 
- Συνεχι επιμζλεια 
- Μια ςυνειδθτι μετάβαςθ από τθ φάςθ εγκακίδρυςθσ του 
ςυνεταιριςμοφ ςτθ φάςθ λειτουργίασ του 
- Ερευνιςτε πικανζσ ςυνεργαςίεσ με άλλουσ ςυνεταιριςμοφσ 
- Ρροςδιορίςτε και μειϊςτε τα ρίςκα 
- Διατθριςτε ειλικρινείσ και ανοιχτοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ 
- Επενδφςτε ςτθν εκπαίδευςθ των μελϊν, του ΔΣ και του 
προςωπικοφ 
- Ρροςλάβετε ζναν ικανό διευκυντι 
- Συλλζξτε επαρκι κεφάλαια 
- Σχεδιάςτε ζνα ρεαλιςτικό ςτρατθγικό πλάνο για τθν είςοδό ςασ 
ςτθν αγορά 
- Βεβαιωκείτε ότι ζχετε αρκετά προϊόντα να πουλιςετε ςε μια 
μεγάλθ αγορά ϊςτε να κερδίςετε χριματα 

  
Τα ιδρυτικά μζλη: 
 

- Είναι αφοςιωμζνα ςτθν υλοποίθςθ τθσ ιδζασ 
- Τα εμπνζει ζνα κοινό όραμα 
- Ζχουν ευζλικτθ και δθμιουργικι ςκζψθ 

  
Από οικονομικήσ ςκοπιάσ, το ςχζδιο και ο ςχεδιαςμόσ: 
 

- Διακζτει επαρκι κεφαλαιοποίθςθ 
- Ρεριλαμβάνει οικονομικι ςυνειςφορά των ιδρυτικϊν μελϊν 
- Είναι οικονομικά εφικτό 
- Διακζτει ςυνετι οικονομικι διαχείριςθ 
- Διακζτει επαρκείσ κεφαλαιακοφσ πόρουσ 

  
Ο ςχεδιαςμόσ ζχει: 
 

- Ιςχυρι διοίκθςθ 
- Ξεκάκαρουσ και διαυγείσ εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ 
- Η υλοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ γίνεται ςτο ςωςτό timing 
- Επαρκι ανκρϊπινο δυναμικό 
- Τθ δυνατότθτα να μακαίνει από τα λάκθ 
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- Τθ δζςμευςθ για ςυνεχι επικοινωνία μεταξφ των μελϊν, του 
διοικθτικοφ ςυμβουλίου, τθσ διοίκθςθσ και των ςυμβοφλων 
- Τθ δζςμευςθ για ςυνεχι εκπαίδευςθ 
- Τθ δζςμευςθ και ικανότθτα για γριγορθ λιψθ αποφάςεων 
- Ζναν ζμπειρο ςφμβουλο ςυνεταιριςμϊν και ςυνεταιριςτικϊν 
κεμάτων   

Διαδικαςία 

 

 Οι ςυναντιςεισ είναι μια πρόβα λειτουργίασ μια εν δφναμθ 

Γενικι Συνζλευςθ με κατάρτιςθ θμεριςιασ διάταξθσ για τθν 

οποία χρειάηεται θ ενθμζρωςθ των μελϊν εκ των προτζρων ζτςι 

ϊςτε να ζχουν προετοιμαςτεί κατάλλθλα για να εκκζςουν τισ 

απόψεισ τουσ.  

 

 Η ϊρα ζναρξθσ και κλειςίματοσ τθσ ςυνάντθςθσ ορίηεται ωσ 

μζροσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ  

 

 Οι απόψεισ εκκζτονται κυκλικά πριν ο κάκε ομιλθτισ ηθτιςει τον 

λόγο και πάλι  

 

 Η ςυηιτθςθ δεν πρζπει να μονοπωλείτε από κανζναν  

 

 Οι ςυηθτιςεισ αναδεικνφουν τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ των 

μελϊν κακϊσ και τθν αφοςίωςθ τουσ για περιςςότερθ 

ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ, δίνοντασ ςτοιχεία ςτα υπόλοιπα 

μζλθ ποιοι κα είναι τα πικανά προτεινόμενα μζλθ των 

Συμβουλίων και των Επιτροπϊν  

 
 

Βήμα Νο.1: Διαμορφώνοντασ μια βαςική ομάδα  

Σφςταςη τησ ομάδασ  

 



 

Ομάδα – Διαχείριζη 

Συγκρούζεων 

Διοίκηζη - Οικονομία 

 

13 

 

Η ζμπνευςθ για τθν δθμιουργία ενόσ ςυνεταιριςμοφ προζρχεται γενικά 
από ζναν ι περιςςότερουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι γνωρίηουν τθν 
δυνατότθτα ίδρυςθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ και ζχουν μια καλι ιδζα και 
ζνα όραμα. Αυτοί οι άνκρωποι ςτθν ςυνζχεια κα ζρκουν ςε επαφι με 
άλλα άτομα για να τουσ πείςουν να ςυμμετάςχουν ςτο ςυνεταιριςτικό 
ςχζδιό τουσ. Η ιδζα μπορεί επίςθσ να προζλκει από μια ομάδα 
ανκρϊπων που κζλουν να εργαςτοφν μαηί για να πραγματοποιιςουν 
ζνα κοινό όραμα.  
 
Ο αρικμόσ ατόμων που ςυμμετζχουν ςτθ βαςικι ομάδα μπορεί να είναι 
κρίςιμοσ. Ράρα πολλοί άνκρωποι ςτθ βαςικι ομάδα μπορεί αςφαλϊσ 
να επιβραδφνουν τθν υπόκεςθ αλλά μπορεί επίςθσ να οδθγιςουν ςε 
ζνα καλφτερα δομθμζνο ςχζδιο.  
 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ζρκουν ςε επαφι τα μζλθ:  
 

 με ςυηθτιςεισ  

 

 με τθν βοικεια αφιςϊν διαφιμιςθσ  

 

 με διανομι φυλλαδίων ι ενθμερωτικϊν εντφπων ςε δθμόςιεσ 

εκδθλϊςεισ  

 

 με τθν οργάνωςθ μιασ ςυηιτθςθσ για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και 

των αναγκαίων διευκρινίςεων ςχετικά με το προτεινόμενο ςχζδιο  

 

 με τα Μζςα Επικοινωνίασ (ραδιόφωνο, εφθμερίδεσ, τθλεόραςθ) 

 
Μόλισ διαμορφωκεί θ βαςικι ομάδα, είναι απαραίτθτο να 
δθμιουργθκεί ζνα ταμείο εκκίνθςθσ για διάφορεσ δαπάνεσ που 
ςυνδζονται με το ξεκίνθμα ενόσ ςυνεταιριςμοφ: τθλζφωνο, 
φωτοτυπικό, ταχυδρομικά τζλθ κ.λπ. Ππωσ ζκαναν και οι πρωτοπόροι 
του Rochdale, τα μζλθ μποροφν να βάηουν ςτθν άκρθ ζνα οριςμζνο 
χρθματικό ποςό κάκε θμζρα. Είναι επίςθσ χριςιμο να αποκτιςουν 
πλθροφορίεσ από τισ τοπικζσ ι ακόμα και εκνικζσ αρχζσ για πικανι 
βοικεια με ςυμβουλζσ ι κατάρτιςθ κ.λπ. από το κράτοσ ι μια Μ.Κ.Ο. 
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(Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ). Κοινωνικζσ ι άλλου είδουσ εκδθλϊςεισ 
μποροφν επίςθσ να οργανωκοφν όπωσ ζνασ χορόσ, πϊλθςθ των 
προϊόντων που ετοιμάηονται από τα μζλθ κ.λπ.  

Εμπλοκή των μελών  

 
Ζνασ ςυνεταιριςμόσ είναι μια επιχείρθςθ βαςιςμζνθ ςτο δθμοκρατικό 
ζλεγχο από τα μζλθ του. Η επιτυχία του ςυνεταιριςμοφ εξαρτάται 
επίςθσ από τθν εμπιςτοςφνθ και τθν ςυμμετοχι των μελϊν ςτθν 
λειτουργία του ςυνεταιριςμοφ. Η εμπλοκι των μελϊν ς’ αυτό το ςτάδιο 
τθσ διαδικαςίασ ζναρξθσ του ςυνεταιριςμοφ αναμζνεται ςε τουλάχιςτον 
τζςςερισ περιοχζσ:  
 

 Στον τομζα των ςυνεταιριςτικϊν αξιϊν και αρχϊν. Τα μζλθ 

πρζπει να εμμείνουν ςτισ ςυνεταιριςτικζσ αξίεσ που είναι θ 

αυτοβοικεια, θ αυτοευκφνθ, θ δθμοκρατία, θ ιςότθτα, θ 

δικαιοςφνθ και θ αλλθλεγγφθ  

 
 Στον τομζα τθσ οικονομικισ δζςμευςθσ. Κάκε μζλοσ πρζπει να 

ςυμβάλει οικονομικά ςτο ςυνεταιριςμό, τουλάχιςτον με τθν 

αγορά μεριδίων  

 
 Στον χρόνο που δίνεται για το ςυνεταιριςμό. Μόλισ θ βαςικι 

ομάδα διαμορφωκεί είναι ςωςτό να ερωτθκοφν τα μζλθ για 

τθν διακεςιμότθτά τουσ και το χρόνο που κα είναι 

διατεκειμζνοι να αφιερϊςουν ςτο ςυνεταιριςμό  

 
 Στον τομζα τθσ εργαςίασ που γίνεται για να προετοιμαςτεί θ 

τεκμθρίωςθ για το ςυνεταιριςμό (εςωτερικοί κανονιςμοί και 

καταςτατικό, οργανωτικό διάγραμμα). Τα μζλθ πρζπει να 

γνωρίηουν ότι θ διαδικαςία ανάπτυξθσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ 

παίρνει χρόνο και χρειάηεται ςυνεχι προςπάκεια από τον 

κακζνα 

Όραμα, αξίεσ και ςτόχοσ  
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Μόλισ διαμορφωκεί θ βαςικι ομάδα, απομζνει ςτα μζλθ να 
ςυμφωνιςουν ςχετικά με το αντικείμενο του ςυνεταιριςμοφ, με άλλα 
λόγια τον ςτόχο του ςυνεταιριςμοφ. Μια ςειρά εργαςτθρίων με όλα τα 
μζλθ κα μποροφςαν να τουσ βοθκιςουν για να κακορίςουν το ξεκίνθμα 
του οράματοσ τθσ ομάδασ. Αυτό το όραμα εκφράηει τθν αντίλθψθ που 
ζχουν τα μζλθ για το μζλλον.  
 
Παράδειγμα: Το όραμα ενόσ γεωργικοφ ςυνεταιριςμοφ ίςωσ είναι να 
προμθκεφει τθν κοινότθτα που ανικει με μθ τροποποιθμζνα γενετικά 
τρόφιμα.  
 
Μζςω αυτϊν των εργαςτθρίων, τα μζλθ κα πρζπει να κακορίςουν τισ 
αξίεσ του ςυνεταιριςμοφ, εκείνεσ που τα μζλθ επικυμοφν να 
υπεραςπιςτοφν μζςω τθσ επιχείρθςισ τουσ. Ππωσ υπενκυμίςαμε πιο 
πριν, οι ςυνεταιριςτικζσ αρχζσ βαςίηονται μεταξφ των άλλων ςτισ αξίεσ 
τθσ δθμοκρατίασ, τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δικαιοςφνθσ. Οι αξίεσ τθσ 
ομάδασ κα πρζπει να είναι επακριβϊσ οριςμζνεσ.  
 
Παράδειγμα: Οι αξίεσ ενόσ ςυνεταιριςμοφ καταναλωτϊν κα είναι να 
προςφζρει καλισ ποιότθτασ προϊόντα τροφίμων.  
 
Τελικά τα μζλθ κα κακορίςουν ςαφϊσ τον ςτόχο του ςυνεταιριςμοφ, 
ςτόχο που τα μζλθ ελπίηουν να επιτφχουν με τθν δθμιουργία του 
ςυνεταιριςμοφ.  
 
Αντίκετα από το όραμα, ο ςτόχοσ του ςυνεταιριςμοφ πρζπει να είναι 
όςο το δυνατόν χειροπιαςτόσ και πρακτικόσ. Είναι ενδεδειγμζνο κατά 
τθν διατφπωςθ των ςτόχων να λθφκεί υπόψθ ότι ςχεδιάηονται για να 
είναι χειροπιαςτοί, μετριςιμοι, ςυγκεκριμζνοι και εφικτοί. Δφο ι τρεισ 
προτάςεισ είναι αρκετζσ ςυνικωσ να τουσ κακορίςουν. Από αυτοφσ 
τουσ ςτόχουσ κα αναδειχτοφν οι δραςτθριότθτεσ του ςυνεταιριςμοφ. 
Εάν υπάρχουν αρκετοί ςτόχοι, τα μζλθ κα πρζπει να διαβακμίςουν τθν 
προτεραιότθτα τουσ.  
 
Παράδειγμα: Μια πιςτωτικι ζνωςθ κα ζχει ωσ ςτόχο τθν τροφοδότθςθ 
των μελϊν τθσ με δάνεια και υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με τθν 
ςυγκζντρωςθ των αποταμιεφςεων.  
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Εδϊ είναι παραδείγματα ερωτιςεων που μποροφν να βοθκιςουν τα 
μζλθ να κακορίςουν το όραμα, τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ του 
ςυνεταιριςμοφ τουσ.  
 

 Γιατί ζχουμε ενωκεί;  

 

 Ροιεσ είναι οι ανάγκεσ μασ;  

 

 Σε ποιουσ προςβλζπουμε να πουλιςουμε τα προϊόντα μασ;  

 

 Ροια είναι θ προςτικζμενθ αξία των προϊόντων μασ; 

 

 Η κοινότθτα κα ωφελθκεί από τισ υπθρεςίεσ ι τα προϊόντα που 

προςφζρονται από τον ςυνεταιριςμό μασ;  

 
Μόλισ ςυμφωνιςουν τα μζλθ τθσ ομάδασ ςχετικά με ζνα κοινό όραμα 
και τισ αξίεσ που υποςτθρίηονται από το ςυνεταιριςμό τουσ, πρζπει 
ζπειτα να κακορίςουν τουσ ςτόχουσ του. Μόλισ κακοριςτοφν αυτοί, θ 
ομάδα πρζπει να ςυντάξει τον κατάλογο των διαδικαςιϊν οι οποίεσ 
πρζπει να πραγματοποιθκοφν για να επιτφχει τουσ κακοριςμζνουσ 
ςτόχουσ. Τελικά όλα αυτά κα οδθγιςουν ςτο προςδοκϊμενο 
αποτζλεςμα για τα μζλθ του ςυνεταιριςμοφ.  
 

Προςδιοριςμόσ των απαραίτητων δεξιοτήτων 

 
Οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ μποροφν να οδθγιςουν ςτον προςδιοριςμό των 
δεξιοτιτων του κάκε μζλουσ και να προςδιορίςουν ζτςι τισ περιοχζσ 
όπου θ κατάρτιςθ είναι αναγκαία. Οι δεξιότθτεσ των μελϊν μποροφν να 
παρουςιαςτοφν όπωσ ςτον ακόλουκο πίνακα:  
 

Πίνακασ 1:  
Παρουςίαςη και προςδιοριςμόσ των δεξιοτήτων των μελών 

 

 
Τεχνική 

Τεχνική 
προώθηςησ 

Διαχείριςη Διακυβζρνηςη 
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Μζλοσ Α      

Μζλοσ Β      

Μζλοσ Γ     

Μζλοσ Δ      

 
Καταρτίηοντασ τον κατάλογο δεξιοτιτων που απαιτοφνται (τεχνικϊν, 
προϊκθςθσ, διαχείριςθσ, κ.λπ.) και γράφοντάσ τεσ ςε αυτόν τον πίνακα, 
όλα τα μζλθ πρζπει ςτθν ςυνζχεια να αυτό-αξιολογιςουν κάκε 
ικανότθτα τουσ και να βάλουν ςε κάκε κουτάκι ζνα ςθμάδι π.χ. μεταξφ 
του 1 (ζνα ςθμάδι που αντιςτοιχεί ςε ζνα πολφ αδφνατο επίπεδο) και 5 
(ζνα ςθμάδι που αντιςτοιχεί ςτθν πλιρθ επάρκεια τθσ δεξιότθτασ).  
 
Μόλισ προςδιοριςτοφν οι ελλείψεισ τθσ ομάδασ, κα απαιτθκοφν 
εκπαιδευτικζσ ςυνεδρίεσ για να βελτιϊςουν τθν γνϊςθ των μελϊν ςτισ 
προκακοριςμζνεσ περιοχζσ. Δεδομζνου ότι θ πζμπτθ ςυνεταιριςτικι 
αρχι μασ υπενκυμίηει, ότι θ ςυνεχι εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ των 
μελϊν είναι δφο απαραίτθτα ςυςτατικά για τθν βιωςιμότθτα κάκε 
ςυνεταιριςμοφ. 
 

 


