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ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 9 

 

Σίτλος Εργαστηρίου: «Πλατφόρμα Δικτύωσης & Επικοινωνίας Υορέων του Σρίτου 

Σομέα / Κοινωνικοί υνεργατικοί χηματισμοί (Social Clusters)» 

Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 4 Απριλίου 2021 / 16:30 – 18:00 

Διοργανωτής: Βασίλης Σακτικός 

Εισηγητές: Βασίλης Σακτικός, Λουκάς Μπρέχας, Γρηγόρης Πετρόπουλος  

υνοπτική Περιγραφή του περιεχομένου του Εργαστηρίου 

Η πλατφόρμα συνεργατική κοινωνία (https://coopsociety.gr/), είναι μια ηλεκτρονική 

πλατφόρμα για όλους τους φορείς κοινωνικής οικονομίας και οργανώσεις της 

κοινωνίας Πολιτών. τοχεύει σε μια κοινοπραξία και ένα κοινό εκθεσιακό χώρο ιδεών, 

συμβουλευτικής, και προϊόντων για εκατοντάδες φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις 

αλλά και στην αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της συνεισφοράς 

ψηφιακού περιεχομένου από ένα εκτεταμένο δίκτυο στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα στην 

δημιουργία μιας κοινωνικής αγοράς χωρίς μεσάζοντες. 

https://coopsociety.gr/
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Η δομή της πλατφόρμας είναι απλή. Με τρεις πύλες εισόδου για κάθε χρήστη.  

Η πρώτη  αφορά τη συγκέντρωση γνωστικού ψηφιακού περιεχομένου (ψηφιακής 

βιβλιοθήκης) για την κοινωνική οικονομία 

Η δεύτερη όλο το περιεχόμενο του προγράμματος «Μέντορες για την κοινωνική 

οικονομία» και φόρουμ ανοικτής συμβουλευτικής.  

Η τρίτη τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών κοινωνικών επιχειρήσεων με τη μορφή γέφυρας ηλεκτρονικού εμπορίου 

για πολλούς εκθέτες. 

τόχος είναι να δημιουργηθεί μια μόνιμη έκθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με 

εύκολη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και κάθε πολίτη που θέλει να 

επικοινωνήσει με φορείς στο πεδίο. Ο κόμβος αυτός θα διευκολύνει περισσότερο από 

κάθε άλλο τίς συνέργειες και υμπράξεις μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων σε 

επίπεδο διαβούλευσης και συμβουλευτικής. Σα clusters των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

Έπειτα θα διευκολύνει την διαβούλευση με την Κυβέρνηση και  την Σοπική 

αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα τη διακίνηση γνώσης και τεχνογνωσίας. 

Πρόκειται, για μια ενωτική συλλογική  δραστηριότητα, της Κοινωνίας των Πολιτών 

(οργανώσεις και πολίτες) η οποία υπερβαίνει τον κατακερματισμό του χώρου  με 

άμεση έκφραση του «ΟΛΟΤ» της Κοινωνίας των Πολιτών, με μέσο  ψηφιακή 

τεχνολογία και  επικοινωνία.  

Αντικειμενικός σκοπός που αφορά όλους τους πολίτες είναι να προβάλλει  τα κοινά 

αγαθά και κοινόκτητο χώρο του περιβάλλοντος, και την άυλης πνευματικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της εισήγησης του κ. Λουκά Μπρέχα «Σηλεργασία στην 

Κοινωνική Οικονομία. Από τους Hackers στις υνεταιριστικές Πλατφόρμες» θα γίνει 

αναφορά στην ιστορική εξέλιξη από την καθιέρωση των πρώτων πρωτοκόλλων  

επικοινωνίας μεταξύ των υπολογιστών που έδωσε το έναυσμα της καθιέρωσης της 

εργασίας «από μακριά»,  στην αρχή στον χώρο των πανεπιστημίων και μέσω 
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κοινοτήτων κοινών εργασιών την δημιουργία εργαλείων που συνέβαλλαν στην 

εξάπλωση τους σε όλο τον κόσμο επεκτείνοντας τις δυνατότητες εργασίας πέρα από 

τον κόσμο της πληροφορικής, όπως οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές που έκαναν εφικτή 

την «σχεδίαση  αντικειμένων και μηχανών  παγκόσμια και την παραγωγή τους 

τοπικά». Υτάνοντας στο σήμερα  περιγράφεται η κυριαρχία  των πολυεθνικών 

δικτυακών πλατφορμών  και στην αντεπίθεση των απλών πολιτών μέσω  των 

συνεταιριστικών πλατφορμών οι οποίες επιλέχθηκαν ως το καλλίτερο μοντέλο το 

οποίο υποστηρίζει την συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων με δημοκρατικό έλεγχο και 

δίκαιο τρόπο ανταμοιβής, σύμφωνα με την προσφορά του κάθε μέλους της. 

Αυτή την κρίσιμη περίοδο  υπάρχουν οι συνθήκες και συνεργασίες για την 

συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών στον τόπο μας  να βηματίσουμε μαζί με το 

διεθνές συνεταιριστικό κίνημα στον δρόμο των συνεταιριστικών πλατφορμών ή να 

μείνουμε πίσω  όπως μείναμε 150 χρόνια στους κλασικούς συνεταιρισμούς χάνοντας 

την ευκαιρία να συμβάλλουμε στην βελτίωση  των συνθηκών  διαβίωσης για τον κάθε  

συνάνθρωπό μας κατανέμοντας  δίκαια τον πλούτο . Η επιλογή είναι δική μας και 

είναι τώρα.                 

Οι διοργανωτές του εργαστηρίου καλούν τους συμμετέχοντες αλλά και κάθε 

ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσουν το παρακάτω video 

https://vimeo.com/493010110     

Για Παρακολούθηση / υμμετοχή 

https://zoom.us/j/96036296363 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/493010110
https://zoom.us/j/96036296363

