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Όνομα συνεργατικού εγχειρήματος                                                                        Ημερομηνία 
 

Παράγοντας Δήλωση Αξιολόγηση 

Ιστορικό συνεργασίας στο 
εγχείρημα 

1. Τα μέλη του εγχειρήματός μας έχουν 
ιστορικό συνεργασίας, από την 
προηγούμενη δράση τους. 
 
2. Η επίλυση προβλημάτων μέσω της 
συνεργασίας, στο εγχείρημά μας,  είναι 
συχνή. Έχει γίνει επανειλημμένα στο 
παρελθόν. 
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Το συνεργατικό εγχείρημα 
θεωρείται ηγετικό στην 
κοινότητα 

3. Οι επικεφαλής άλλων συνεργατικών 
εγχειρημάτων της κοινότητας είναι 
αισιόδοξοι για αυτά που μπορούμε να 
πετύχουμε. 
 
4. Άλλοι (στην κοινότητα) που δεν είναι 
μέλη του συνεταιρισμού μας, γενικά 
συμφωνούν ότι τα μέλη που εμπλέκονται 
στο εγχείρημά μας είναι τα κατάλληλα για 
να το κάνουν να πετύχει. 
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Ευνοϊκό πολιτικό και 
κοινωνικό κλίμα 

5. Το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα 
φαίνεται ότι είναι κατάλληλο για να 
ξεκινήσει ένα συνεργατικό εγχείρημα, 
όπως το δικό μας. 
 
6. Η στιγμή είναι κατάλληλη γι αυτό το 
συνεργατικό εγχείρημα. 
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Αμοιβαίος σεβασμός, 
κατανόηση και 
εμπιστοσύνη 

7. Τα άτομα που συμμετέχουν στη 
συνεργατική μας προσπάθεια, πάντα 
εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. 
 
8. Σέβομαι τα άλλα άτομα που 
συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία. 
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Πλήρης κάλυψη των 
διαφόρων τομέων του 
εγχειρήματος από τα μέλη 

9. Τα άτομα που συμμετέχουν στον 
συνεταιρισμό μας, συνιστούν ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών που 
νοιάζονται για ότι προσπαθούμε να 
πετύχουμε. 
 
10. Όλα τα άτομα που χρειαζόμαστε να 
έχουμε ως μέλη αυτής της συνεργατικής 
ομάδας, έχουν ενσωματωθεί σε αυτήν. 
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Τα μέλη θεωρούν ότι η 
συνεργασία προάγει το 
συμφέρον τους 

11. Ως μέλος του εγχειρήματος, θα 
επωφεληθώ από αυτή τη συνεργασία. 
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Ικανότητα συμβιβασμού 

12. Τα άτομα που συμμετέχουν στο 
εγχείρημα, είναι πρόθυμα να 
συμβιβαστούν επί σημαντικών πτυχών 
της προσπάθειας. 
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Τα μέλη έχουν κοινό 
συμφέρον στη διαδικασία 
και στο αποτέλεσμα 

13. Τα μέλη που συμμετέχουν στη 
συνεργατική ομάδα, επενδύουν τον 
απαιτούμενο χρόνο στη συνεργατική 
προσπάθεια. 
 
14. Όλα τα μέλη της συνεργατικής μας 
ομάδας, θέλουν η προσπάθεια να 
πετύχει. 
 
15. Ο βαθμός αφοσίωσης των 
συμμετεχόντων στη συνεργασία είναι 
υψηλός. 
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Πολλαπλά επίπεδα 
συμμετοχής 

16. Όταν η συνεργατική ομάδα λαμβάνει 
σημαντικές αποφάσεις, υπάρχει πάντα 
αρκετός χρόνος, ώστε τα μέλη να 
μπορούν να πληροφορηθούν και να 
συζητήσουν μεταξύ τους για το ποια 
πρέπει να είναι η απόφαση. 
 
17. Ο καθένας από αυτούς που 
συμμετέχουν στις αποφάσεις της 
συνεργατικής ομάδας, μπορεί να μιλήσει 
εκ μέρους όλου του εγχειρήματος. 
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Ευελιξία 

18. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία όταν 
λαμβάνονται οι αποφάσεις. Τα μέλη είναι 
ανοικτά στη συζήτηση διαφορετικών 
επιλογών. 
 
19. Τα μέλη της συνεργατικής ομάδας 
είναι ανοικτά σε διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τους τρόπους εκτέλεσης 
της εργασίας μας. Είναι πρόθυμα να 
λάβουν υπ’ όψη διαφορετικούς τρόπους 
εργασίας. 

-2 -1 0 1 2 

-2 -1 0 1 2 

Ανάπτυξη ξεκάθαρων 
ρόλων και 
κατευθυντήριων γραμμών 
πολιτικής 

20. Τα άτομα σε αυτή τη συνεργατική 
ομάδα, έχουν μια σαφή αίσθηση των 
ρόλων και των ευθυνών τους. 
 
21. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διαδικασία για 
τη λήψη αποφάσεων από τους 
συμμετέχοντες στη συνεργατική ομάδα. 
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Προσαρμοστικότητα 

22. Η συνεργασία αυτή δύναται να 
προσαρμοστεί στην αλλαγή των 
συνθηκών, όπως όταν οι οικονομικοί 
πόροι αναμένεται να είναι λιγότεροι, ή 
όταν υφίσταται αλλαγή στο πολιτικό 
κλίμα ή στην ηγεσία του εγχειρήματος. 
23. Η ομάδα αυτή έχει την ικανότητα να 
επιβιώσει ακόμη και όταν πρέπει να κάνει 
σημαντικές αλλαγές στα πλάνα της ή να 
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προσθέσει νέα μέλη για να πετύχει τους 
στόχους της. 

Κατάλληλος ρυθμός 
ανάπτυξης 

24. Η συνεργατική ομάδα έχει 
προσπαθήσει να αναλάβει τον κατάλληλο 
όγκο εργασίας με τον σωστό ρυθμό. 
 
25. Μπορούμε να επιτελούμε την εργασία 
που απαιτείται για το συντονισμό όλων 
των μελών της συνεργατικής ομάδας και 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
το εγχείρημα. 
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Ανοικτή και συχνή 
επικοινωνία 

26. Τα άτομα σε αυτή τη συνεργασία 
επικοινωνούν ανοικτά μεταξύ τους. 
 
27. Πληροφορούμαι όσο συχνά πρέπει 
σχετικά με το πως πάει η συνεργασία. 
 
28. Τα άτομα της ηγετικής ομάδας, 
επικοινωνούν καλά με τα υπόλοιπα μέλη. 
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Καθιερωμένες άτυπες 
σχέσεις και δεσμοί 
επικοινωνίας 

29. Η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της 
συνεργατικής ομάδας, γίνεται μέσω 
επίσημων συναντήσεων, καθώς και 
άτυπα. 
 
30. Προσωπικά έχω άτυπες συζητήσεις 
για τη δραστηριότητα του εγχειρήματος, 
με άλλα μέλη της συνεργατικής ομάδας. 
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Συγκεκριμένοι και εφικτοί 
στόχοι 

31. Κατανοώ ξεκάθαρα τι προσπαθούμε 
να πετύχουμε με τη συνεργασία μας. 
 
32. Τα μέλη της συνεργατικής ομάδας 
γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τους 
στόχους του εγχειρήματος. 
 
33. Τα μέλη της συνεργατικής ομάδας, 
έχουν θέσει λογικούς στόχους. 
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Κοινό όραμα 

34. Τα άτομα στη συνεργατική ομάδα 
είναι αφοσιωμένα στην ιδέα υλοποίησης 
των στόχων μας. 

 
35. Οι ιδέες μου, για το τι θέλουμε να 
πετύχουμε με αυτή τη συνεργασία, 
φαίνεται να είναι ίδιες με τις ιδέες και 
των υπόλοιπων μελών της ομάδας. 
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Μοναδικός σκοπός 

36. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε 
με την συνεργασία μας, θα ήταν δύσκολο 
να το πετύχει το οποιοδήποτε μέλος από 
μόνο του. 
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37. Κανένας άλλος φορέας μέσα στην 
κοινότητα δεν προσπαθεί να κάνει 
ακριβώς αυτό που προσπαθούμε εμείς να 
κάνουμε. 
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Επάρκεια σε οικονομικούς 
πόρους, προσωπικό, 
υλικά και χρόνο 

38. Η συνεργατική μας ομάδα έχει 
επαρκείς οικονομικούς πόρους για να 
πετύχει τους στόχους της. 
 
39. Η συνεργατική μας ομάδα έχει επαρκή 
“λαϊκή εξουσία” για να πετύχει τους 
στόχους της. 
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Επιδέξια ηγεσία 

40. Τα άτομα που κατέχουν ηγετικές 
θέσεις σε αυτή την ομάδα, έχουν την 
ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα 
και φορείς. 
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Σημείωση: Η ύπαρξη αρνητικού συνόλου στην άθροιση, σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια, από όλα τα μέλη, για να μην αποβούν μοιραία τα προβλήματα, για την βιωσιμότητα 
του εγχειρήματος. 


