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Για Παρακολούθηση / υμμετοχή 

 https://zoom.us/j/99921301423 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 2 

 

Σίτλος Εργαστηρίου: «Η συνεταιριστική  λύση σε περιόδους κοινωνικο-οικονομικών 

κρίσεων – Δομές υποστήριξης εκκίνησης συνεταιρισμών από την παραγωγή μέχρι την 

κατανάλωση» 

Ημερομηνία & Ώρα: άββατο 3 Απριλίου 2021 / 11:00 – 12:30 

Διοργανωτής: Λουκάς Μπρέχας 

Εισηγητές: Λουκάς Μπρέχας, Φρήστος Προβέζης, Αλέξανδρος Μοζ 

Πρόγραμμα Εργαστηρίου 

Πρώτο Μέρος 

 «Παρουσίαση του Κινήματος χωρίς Μεσάζοντες, νέες προοπτικές» - Φρήστος 

Προβέζης 

Δεύτερο Μέρος 

https://zoom.us/j/99921301423
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 «Παρουσίαση δικτύου ΚΑΠΑ» - Λουκάς Μπρέχας 

 «Το συνεταιριστικό Mentoring» - Λουκάς Μπρέχας 

 «Τι είναι και τι δεν είναι συνεταιρισμός - Προς το 33ο Παγκόσμιο Συνεταιριστικό 

Κογκρέσο - Εμβάθυνση στην συνεταιριστικής μας ταυτότητας» - Λουκάς Μπρέχας 

Τρίτο Μέρος 

  «Πρόταση για την υποστήριξη ίδρυσης συνεταιρισμών καταναλωτών» ως 

οργανώσεων εκκίνησης των συνεταιρισμών όλων των τύπων ( από την παραγωγή 

μέχρι την κατανάλωση)» - Λουκάς Μπρέχας 

 «Παρουσίαση Συνεταιριστικής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Δικτύου ΚΑΠΑ» -  

Αλέξανδρος Μοζ 

 «Παρουσίαση Πλατφόρμας ΣυνΑγορά-GaiaCoop» - Λουκάς Μπρέχας 

υνοπτική Περιγραφή του περιεχομένου του Εργαστηρίου 

το πρώτο μέρος του εργαστηρίου  θα γίνει μια παρουσίαση του κινήματος «Φωρίς 

Μεσάζοντες» με αναφορά στην ιστορία, στη δράση του αλλά και με έμφαση στις νέες 

προοπτικές του. 

το δεύτερο μέρος  θα παρουσιαστούν η  διαδρομή του Διεθνούς υνεταιριστικού 

Κινήματος κατά τα τελευταία 200 χρόνια  και πως αυτό συνέβαλε στην αναχαίτιση   

κοινωνικοοικονομικών κρίσεων σε διάφορους περιόδους εξασφαλίζοντας την 

αξιοπρεπή διαβίωση των συνανθρώπων μας και  τα οικονομικά μεγέθη και 

επιτεύγματα των συνεταιρισμών όλου του κόσμου που απαριθμούν πάνω από ένα 

δισεκατομμύρια μέλη. την συνέχεια θα παρουσιαστεί η έννοια του συνεταιριστή 

μέντορα  και με αφορμή των εκδηλώσεων «Εμβάθυνση στην συνεταιριστικής μας 

ταυτότητα», που θα πραγματοποιηθούν στο  33ο Παγκόσμιο υνεταιριστικό Κογκρέσο 

των συνεταιρισμών όλου του κόσμου στην εούλ μεταξύ τις 1 και 3 Δεκέμβριου, θα 

αναλυθούν οι ομοιότητες και διαφορές των συνεταιρισμών με τις κεφαλαιακές 

εταιρείες και με άλλους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  καθώς  

και η σχέση μεταξύ συνεταιριστικών αξιών, συνεταιριστικών αρχών και 

συνεταιριστικής ταυτότητας, ως πρώτο βήμα κατανόησης του τρόπου λειτουργίας των 
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συνεταιρισμών ώστε να είναι σε θέση ο υποψήφιος ιδρυτής επιχείρησης  να 

αποφασίσει εάν του ταιριάζει το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο.  

το Σρίτο μέρος θα αναπτυχθούν προτάσεις για την ίδρυση διαφορών τύπων 

συνεταιρισμών με την αιχμή του δόρατος να αποτελούν οι καταναλωτικοί 

συνεταιρισμοί ως ικανοί να παρασύρουν την εκκίνηση  συνεταιρισμών στην υπόλοιπη 

αλυσίδα τροφίμων από την παραγωγή , μεταποίηση έως την κατανάλωση και στην 

συνέχεια θα παρουσιαστούν ως εργαλεία υποστήριξης δύο συνεταιριστικές 

πλατφόρμες,  μια με την μορφή e-shop για την προμήθεια καταναλωτικών 

συνεταιρισμών και η δεύτερη μια πλατφόρμα συνεταιριστικής εκπαίδευσης για την 

ίδρυση συνεταιρισμών.                      

Για Παρακολούθηση / υμμετοχή 

 https://zoom.us/j/93884501023 

  

https://zoom.us/j/93884501023

