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• Συνεργάτες

Τα Δίκτυα απαρτίζονται 

από ομάδες ιδιωτών ή 

οργανισμών, οι οποίοι 

μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα, τα οποία 

μέσα από τη συνεργασία 

τους μπορούν να γίνουν 

αμοιβαία επωφελή.

women from ethnic minorities in social enterprise



1.Τι είναι μία 
Δικτύωση;
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Η Δικτύωση 
σχετίζεται με 
την σύνδεση 
των ανθρώπων.

Μία Δικτύωση είναι μία ομάδα 
ανθρώπων, οι οποίοι 
μοιράζονται πληροφορίες και 
πόρους, προσφέρουν βοήθεια 
ο ένας στον άλλον και 
λειτουργούν σαν μία συλλογική 
φωνή.



2. Μορφές Δικτύωσης
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Πρόχειρη/Ανεπίσημη

Επίσημη (εταιρείες)

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Κοινωνική

Θετικά: Κοινωνικά δομημένη. Μοιράζει ανεπίσημα,

πληροφορίες, πόρους και πρόσβαση στις αγορές. Επιτρέπει

την επαφή με ανθρώπους και επαφές που πρέπει να γίνουν.

Αρνητικά: γίνεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό,

διαφοροποιείται στα αποτελέσματα, είναι δύσκολη στη

διαχείριση. https://www.linkedin.com/pulse/definition-

difference-formal-informal-networks-chantal-van-kempen/

Θετικά:Πιο συντονισμένη, οργανωμένες πληροφορίες,
διαθέτει καθοδηγητή. Οι σχέσεις καθορίζονται από
κανόνες/συμβόλαια.
Αρνητικά:Χρειάζονται χρόνος και χρηματοοικονομικές
επενδύσεις. Μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικότητα μεταξύ των
μελών. Αυτή η μορφή ίσως επικεντρώσει τον καθοδηγητή στα
δικά του ενδιαφέροντα, παρά σε αυτά του δικτύου. Διαθέτει
ευέλικτη ιεραρχία.

Θετικά: Μπορεί να προσφέρει βοήθεια, οικονομική στήριξη,
προώθηση, δημόσιες σχέσεις/μάρκετινγκ, μακροπρόθεσμα
σχέδια, ευκαιρίες καριέρας, καλές εφαρμογές, ενσωμάτωση στις
νέες τάσεις, επαγγελματική εξέλιξη.
Αρνητικά: απαιτεί συνδρομή, θέτει κανόνες και συμβόλαια.
Πρόκειται για έναν συγκεκριμένο τομέα.

Θετικά: Διαδίδει τις πληροφορίες πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα.

Βοηθάει εργοδότες, εργαζόμενους και άτομα που αναζητούν εργασία να

βρουν μία δουλεία. Ενδυναμώνει τους ιδιώτες, έτσι ώστε να

πραγματοποιήσουν μία κοινωνική αλλαγή ή να προσφέρουν κάτι καλό

στην κοινωνία.

Αρνητικά:Διευκολύνει τη διάδοση αναξιόπιστων και λανθασμένων

πληροφοριών: χρήστες, οι οποίοι είναι επιρρεπείς στην κοινωνική

απομόνωση και ευάλωτοι σε κινδύνους όπως η ηλεκτρονική πειρατεία.

https://socialnetworking.procon.org/

https://www.linkedin.com/pulse/definition-difference-formal-informal-networks-chantal-van-kempen/
https://socialnetworking.procon.org/
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Παγκόσμιο Ευρωπαϊκό Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό

Επίπεδα

Οι άνθρωποι/οργανισμοί από την ίδια περιοχή 

είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν και να είναι 

πιο αποτελεσματικοί, καθώς γνωρίζονται 

μεταξύ τους, και διακυβεύονται οι χαρακτήρες 

και η φήμη τους.

(Saxena and Liberty, 2008)



Καλή 
Δικτύωση= 
Δημιουργία 

Καλών 
Σχέσεων
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Η Αξιοπιστία είναι σημαντική στη δημιουργία σχέσεων.

Η Αξιοπιστία οδηγεί σε συναλλαγές και επηρεάζει τις 
προσωπικές συστάσεις.

https://www.thelocal.it
/20161115/networking
-in-italy-more-than-
just-aperitivo

Διαβάστε:

https://www.thelocal.it/20161115/networking-in-italy-more-than-just-aperitivo


3. Πλεονεκτήματα συμμετοχής σε ένα Δίκτυο
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Στήριξη –
Συμβουλή, 

δεξιότητες, γνώσεις, 
κοινή χρήση 

πληροφοριών

Ειδικοί-
Εξειδικευμένοι του

Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους 
δωρεάν ή σε χαμηλές 

τιμές

Καταπολέμηση της 
απομόνωσης/έλλειψης 

γνώσεων μέσω της 
σύνδεσης με μία 

παρόμοια επιχείρηση

Επιχειρηματική 
στήριξη και 
αξιοπιστία, 
αυξημένη 

διαπραγματευτική 
ισχύ

Τρόποι
προσέγγισης 
πελατών και 

επιχειρηματικών 
συνεργατών

Κοινωνικοποίηση, 
Ψυχολογική 
υποστήριξη

Αμοιβαία Οφέλη

Μοιραστείτε
πληροφορίες, επαφές,
ευκαιρίες και πρόσβαση
στις αγορές.

Υπηρεσίες όπως
χρηματοοικονομικές συμβουλές,
αιτήσεις επιχορηγήσεων,
λογιστική, μάρκετινγκ,
διακυβέρνηση

Συνδεθείτε με 
ανθρώπους με 
παρόμοια σκέψη με τη 
δική σας.

Περισσότερες
επιχειρηματικές
ευκαιρίες σε
ομάδες, παρά σε
ιδιώτες.

Ευκαιρία να αποκτήσετε φίλους,
να επωφεληθείτε από την
εποπτεία και την καθοδήγηση,
να συζητήσετε τις προκλήσεις &
να προτείνετε λύσεις.



Πλεονεκτήματα της Δικτύωσης
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Δικτύωση

Καινοτομία –
Συζητήστε 

καινούριες ιδέες 
και ευκαιρίες

Κοινωνική 
Αίσθηση –

ενεργήστε προς 
το κοινό όφελος 

όλων

Κοινός Σκοπός 
– ανταλλαγή 

αξιών & 
οραμάτων

Μάρκετινγκ 
Συνεργασίας –
προς αμοιβαίο 

όφελος

Ανταλλαγή 
ιδεών, πόρων, 
πληροφοριών

Θετικές 
οικονομικές 
επιπτώσεις-
ανταλλαγή 

συναλλάγματος 
π.χ. μάρκετινγκ

Λειτουργήστε 
σαν μία 
συλλογική 
φωνή!

Κριτήρια –
προϋποθέσεις 

για τα οφέλη των 
ενδιαφερόμενων 

του Δικτύου



Μάρκετινγκ 
Συνεργασίας=
συγκέντρωση 
ενδιαφερόμενων και 
των πόρων τους προς 
αμοιβαίο όφελος

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τουρισμού ‘Ballyhoura’

https://visitballyhoura.com/ έχει αναπτύξει το

μάρκετινγκ συνεργασίας μεταξύ τουριστικών

επιχειρήσεων στην περιοχή αυτή.

Η ‘Ballyhoura’ συνδέει το ενδιαφέρον, τις εκδηλώσεις,

τις δραστηριότητες, τη διαμονή και τη σίτιση, με σκοπό

την προώθηση και την ανάπτυξη του τουρισμού προς

αμοιβαίο όφελος όλων.

Η υποστήριξη της Αναπτυξιακής ‘Ballyhoura’ σημαίνει

ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να

χρησιμοποιήσουν την παρουσία τους στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης (με συνδέσμους σε εξωτερικές

αγορές), να προωθήσουν η μία την άλλη και να

συνδεθούν με τις τοπικές επιχειρήσεις και κοινότητες.

Αυτές αποτελούν ευκαιρίες που μεμονωμένα οι

επιχειρήσεις δεν θα ήταν σε θέση να αντέξουν

οικονομικά.
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Κοινωνική 
Επιχείρηση 
στην Ιρλανδία

https://visitballyhoura.com/


4. Προκλήσεις ενός δικτύου

• Η εστίαση σε τοπικά έργα μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος

των εξωτερικών ευκαιριών. (Czernek 2013)

• Μπορεί να οδηγήσει σε κλειστές ομάδες και άτομα που

αγωνίζονται για τη διαχείριση ελέγχου. (Kneafsey 1998)
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Εμπόδια στη 
συνεργασία
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Αδυναμία ηγεσίας

Ανταγωνισμός

Αδυναμία ομαδικότητας

Έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία ανάμεσα στους 
συνεργάτες

Ανεπαρκής γνώση και εμπειρία

Έλλειψη θετικών παραδειγμάτων προς παραδειγματισμό 

Ομάδες συμφερόντων με δικούς τους στόχους και ανάγκες

(βασισμένο στο Czernek 2013; McGuinn and Higgins 2017)



5. Πώς να συμμετέχετε σε ένα Δίκτυο;
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ΑΝΑΓΚΗ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ – ΓΙΑΤΙ 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΟ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ;

ΧΡΟΝΟΣ: ΠΟΣΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΕΑΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ 

ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ: ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ, 

ΒΡΕΙΤΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΡΕΥΝΑ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΑ Η ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΗΔΗ ΕΝΑ 

ΔΙΚΤΥΟ

Πόσο χρόνο μπορείτε να 
διαθέσετε, π.χ. 
παρακολούθηση 
συναντήσεων, εκδηλώσεις, 
απαντήσεις σε emails κ.λπ.
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΝΑ ΕΧΕΤΕ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ– ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΤΑ 
ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ,ΕΚΔ
ΗΛΩΣΗ,ΑΤΟΜΟ;

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΑΥΤΟ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΕΠΑΦΗ–
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΣΤΑ 
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΕΚΦΡΑΣΤΕ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΤΕ 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΤΟΜΑ 
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ 
ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ



6. Πώς να δικτυωθείτε σε μία εκδήλωση

‘’Η γνωριμία του Ασανσέρ’’
Πείτε το όνομά σας και το όνομα του οργανισμού 
σας.

• Αναφέρετε μέσα σε λίγες γραμμές τις δράσεις 
του οργανισμού σας.

• Παραθέστε το, εάν κάποιος μπορεί να σας 
ακολουθήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Δώστε την επιχειρηματική σας κάρτα
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Συμπληρώστε μία περιγραφή
για εσάς και τον οργανισμό 
σας. Μπορείτε να το κάνετε σε 
1 λεπτό!!!

Δραστηριότητα



Συναντήστε ανθρώπους

Συμπεριληφθείτε σε αυτούς 

Συμμετέχετε μαζί τους

Απαντήστε σε ερωτήσεις

Εκφράστε Ερωτήσεις
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Προσφερθείτε 
να βοηθήσετε

Δημιουργήστε 
Αξιοπιστία

Συνεχίστε
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• Να είστε προσεκτικοί με τις εκδηλώσεις 
που θα παρακολουθήσετε

• Μην περνάτε τον χρόνο σας με άτομα 
που γνωρίζετε

• Αξιοποιήστε τον χρόνο σας συνετά

• Κάντε ερωτήσεις

• Διακόψτε τις μη-παραγωγικές 
συζητήσεις

• Συνεχίστε και μετά την εκδήλωση

Stephen N. Davis

6. Πώς να δικτυωθείτε σε μία εκδήλωση
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Δραστηριότητες Δικτύωσης

FITTER

Follow up – μέσω 
email/τηλεφώνου 

μετά από μία 
εκδήλωση 
δικτύωσης

Introduce with 
impact –

Συστηθείτε. Είναι η 
1η σημαντική 

εντύπωση

Target specific 
people –

στοχεύστε στα 
άτομα που θα 

ωφελήσουν την 
επιχείρησή σας

Turn social chat into 
business chat –
Μετατρέψτε τις 

κοινωνικές 
συνομιλίες σε 

επιχειρηματικές

Engage –
επικοινωνήστε 
με ανθρώπους 

στις 
εκδηλώσεις 
δικτύωσης

Research –
παρακολουθήστε τις 

πιο κατάλληλες 
εκδηλώσεις και 

αποφασίστε ποιους 
θα στοχεύσετε

Heather Townsend
https://www.slideshare.
net/hj_townsend/cima-
jan-2015-building-your-
network-for-life

https://www.slideshare.net/hj_townsend/cima-jan-2015-building-your-network-for-life
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7. Δεξιότητες Δικτύωσης
Επικοινωνία –

ενεργή 
παρακολούθηση –

συνεργασία,
ερωτήσεις

Παρουσίαση –
δημόσια ομιλία,

συζήτηση με 
σιγουριά.  Σημαντική 

προετοιμασία και 
εξάσκηση.

Όραμα – να 
διαθέτετε ιδέες 

και να είστε
πρόθυμοι να τις 
μοιραστείτε.  Να 

είστε σαφείς 
σχετικά με το τι 
σας παρακινεί.

Ικανότητες 
διαπραγμάτευσης

– δημιουργία 
καλών σχέσεων, 

αναγνώριση 
εναλλακτικών 

ευκαιριών

Ικανότητες πειθώς 
– στρατηγικός 

σχεδιασμός λήψης 
δράσης

Κοινωνικές ικανότητες –
Συναισθηματική νοημοσύνη 
συμπεριλαμβανομένης της 

συναίσθησης (επίγνωση των 
συναισθημάτων των άλλων), 

της ανεκτικότητας των 
άλλων ανθρώπων και των 

ιδεών τους,  του 
ενθουσιασμού και της 

παρότρυνσης Δεξιότητες Δικτύωσης
Ποιες είναι οι 
δυνατότητες/δεξιότητες 
που μπορείτε να 
προσφέρετε σε ένα 
Δίκτυο; Δείτε το:
www.viacharacter.org 



Ηλεκτρονική 
Δικτύωση
– δείτε την 
Ενότητα 3 για 
περισσότερες 
πληροφορίες

Πλεονεκτήματα: 

• Παγκόσμια προσέγγιση!

• Διαθέσιμη οποιαδήποτε ώρα και 
μέρα του χρόνου

• Γρηγορότερη αναζήτηση

• Ευκολότερη αναζήτηση 
συγκεκριμένης πληροφορίας
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Μειονεκτήματα:
• Η γλώσσα του σώματος 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι 
της επικοινωνίας.
• Το χιούμορ και το σωστό ύφος 
αποτυπώνονται δύσκολα σε ένα
email/κείμενο/tweet.
• Πολλοί άνθρωποι προτιμούν 
την πρόσωπο με πρόσωπο 
επαφή.8. Ηλεκτρονική Δικτύωση



Δημιουργικότητα Ορατότητα
Προσωπική
Ταυτότητα

Επιτυχημένο
Δίκτυο
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Heather Townsend

Αφηγηθείτε την προσωπική σας 
ιστορία και ποια χαρακτηριστικά 
σας κάνουν να ξεχωρίζετε.
Η Προσωπική Ταυτότητα έχει γίνει 
πολύ σημαντική λόγω της αύξησης 
της ηλεκτρονικής δικτύωσης.

‘Περιγράψτε τον εαυτό σας μέσα 
σε ένα tweet’….παρουσιάστε τον 
εαυτό σας εντός το πολύ 140 
χαρακτήρων – η προσωπική σας 
ταυτότητα προς τους άλλους!

Δραστηριότητα
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Heather Townsend

Δημιουργικότητα Ορατότητα
Προσωπική 
Ταυτότητα

Επιτυχημένο 
Δίκτυο

Πώς θα διατηρηθείτε ορατοί στο 
δίκτυό σας;
Ποια είναι η καθημερινή σας 
συνήθεια, έτσι ώστε να 
διατηρήσετε επικοινωνία;



9. Πολιτιστικά ‘bear traps’

• Αποφύγετε τη φρασεολογία, την αργκό ή 
την καθομιλούμενη

• Βρείτε θέματα που ο καθένας μπορεί να 
συμμεριστεί

• Παρατηρείστε και προσαρμοστείτε

• Έλεγχος κατανόησης – μην συμπεραίνετε 
ότι το ‘’ναι’’ σημαίνει ‘’ναι’’
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10. Παραδείγματα Δικτύων

https://www.socialenterprise.ie/ https://www.socialenterpriseni.org/

Ιδρύθηκε από Ιρλανδούς
επαγγελματίες και υποστηρικτές
κοινωνικών επιχειρήσεων, για
να υπερασπιστεί τον τομέα και
τα μέλη του, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο.

Ο αντιπροσωπευτικός φορέας για τις
κοινωνικές επιχειρήσεις και τους
κοινωνικούς επιχειρηματίες σε όλη
τη Βόρεια Ιρλανδία. Προσφέρει
ανταπόκριση, υποστήριξη, ανάπτυξη
και βιωσιμότητα σε επιχειρήσεις, με
σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών
αλλαγών σε ολόκληρη τη Βόρεια
Ιρλανδία.

https://www.socialenterprise.ie/
https://www.socialenterpriseni.org/


https://senscot.net/about-us/the-sens/
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Υποστηρίζει τα τοπικά κοινωνικά δίκτυα

επιχειρήσεων - ομάδες ενεργών κοινωνικών

επιχειρήσεων, που συγκεντρώνονται σε

τακτικά χρονικά διαστήματα, με την

πρόθεση να αναπτύξουν ευκαιρίες για τους

ίδιους και τον τομέα των κοινωνικών

επιχειρήσεων, σε τοπικό επίπεδο.

https://www.nationalenterprisenetwork.org/

Βρετανικό Δίκτυο, το οποίο,

εκπροσωπεί, ενώνει και στηρίζει τους

επιχειρηματικούς οργανισμούς, τις

εταιρείες, τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τις

τοπικές αρχές και άλλους

εξειδικευμένους παρόχους.

10. Παραδείγματα Δικτύων

https://senscot.net/about-us/the-sens/


25

https://pwnglobal.net/

Το Παγκόσμιο Δίκτυο ανθρώπων
επιταχύνει την ισότητα των φύλων στη
διαχείριση των επιχειρήσεων και της
κοινωνίας, μέσω της επαγγελματικής
ανάπτυξης και της δικτύωσης.

https://www.ewmd.org/

Διεθνές μη κερδοσκοπικό δίκτυο - κύριος
στόχος είναι η αύξηση της προβολής και
της συμμετοχής των γυναικών σε
υψηλότερες θέσεις στις επιχειρήσεις και
στην κοινωνία. Το EWMD πιστεύει ότι τα
ποιοτικά επίπεδα διαχείρισης μπορούν
να αυξηθούν και να εμπλουτιστούν μέσω
περισσότερης γυναικείας παρουσίας και
πολυπολιτισμικότητας.
.

10. Παραδείγματα Δικτύων

https://pwnglobal.net/
https://www.ewmd.org/


11. Μελέτη Περίπτωσης: ‘’HerGenuity Afrika’’

https://www.wevideo.com/hub#editor/17879
55359/publish
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http://hergenuityafrika.org/

Toluwanimi Akaehomen 

https://www.wevideo.com/hub
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Ρίξτε μία ματιά σε αυτή 
την πολύ ενδιαφέρουσα 
ομιλία του TED, σε αυτό 
το link.

https://www.ted.com/talks/wendy_woods_collective_coope
ration_in_the_social_sector?utm_campaign=tedspread&ut

m_medium=referral&utm_source=tedcomshare

Παρακολουθήστε 
τα videoclip!
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women from ethnic minorities in social enterprise
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