Πρόσκληση σε διημερίδα με τίτλο:
"Αγροτικός τομέας, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Κοινά Αγαθά Οικοδομώντας συνέργειες"
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο netCommons, σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική
Εταιρία Sarantaporo.gr, σας προσκαλούν το Σαββατο 26/11 και Κυριακή 27/11 σε κλειστή
διημερίδα με θέμα τo σχεδιασμό πρωτοποριακών συνεταιριστικών δράσεων γύρω από την
αγροτική παραγωγή, με τη συνεισφορά νέων τεχνολογιών, τον διαμοιρασμό γνώσης και
τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών υποδομών. Σημείο αναφοράς της διημερίδας είναι η
περιοχή του Σαρανταπόρου Ελασσόνας, αλλά η θεματολογία της αφορά σε όλη την Ελλάδα.
Συμμετέχουν σε αυτήν επιλεγμένοι εκπρόσωποι τoυ τοπικού αγροτικού τομέα, της ακαδημαϊκής
κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
και του κινήματος των κοινών αγαθών.
Η πρώτη μέρα της διημερίδας θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 26/11 στο οινοποιείο του κ. Αθ. Μηνά,
στη Μηλέα Ελασσόνας. Το πρόγραμμά της είναι δομημένο γύρω από τρεις θεματικές ενότητες
που διαπραγματεύονται ισάριθμα καίρια ερωτήματα:
●

Ποια είναι τα μεγαλύτερα και συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί
αγρότες, παραγωγοί, και κτηνοτρόφοι και ποια τα κύρια εμπόδια για την ίδρυση μοντέρνων
συνεταιριστικών δομών;

●

Ποια θα μπορούσε να είναι η συνεισφορά σύγχρονων λύσεων ΤΠΕ, ιδίως αυτών που
βασίζονται στις αρχές των κοινών, και ποιες οι κατάλληλες στρατηγικές και συνεργασίες για
την αξιοποίησή τους προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης;

●

Πώς θα μπορούσαν συνέργειες του αγροτικού και ακαδημαϊκού/ερευνητικού χώρου,
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και του κινήματος των κοινών και του διαμοιρασμού
γνώσης να οδηγήσουν σε γενικευμένες συνεταιριστικές δράσεις που να συνδυάζουν
συμβατικό αγροτικό συνεταιρισμό με τις συνεταιριστικες δικτυακές υποδομές
συνεταιριστικές τεχνολογικές εφαρμογές;
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Την Κυριακή 27/11 έχει προγραμματιστεί περιήγηση σε χωριά της περιοχής που εξυπηρετούνται
από το ασύρματο κοινοτικό δίκτυο Sarantaporo.gr, για όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν.
Παρακάτω θα βρείτε το πρόγραμμα της διημερίδας. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.
Με εκτίμηση,
H oργανωτική επιτροπή της διημερίδας
Κλεισιάρης Γιώργος (Sarantaporo.gr), gklis@sarantaporo.gr, 6932 809662
Αντωνιάδης Παναγιώτης (NetHood.org), panayotis@nethood.org, 6939 830895 / 6949 436943
Καραλιόπουλος Μερκούρης (netCommons), mkaralio@aueb.gr, 6978 666180

Πρόγραμμα διημερίδας
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016
Οινοποιείο Αθανάσιου Μηνά, Μηλέα Ελασσόνας
9.30 - 10.00

Aφίξεις, καφές

10.00 - 11.00

Έναρξη διημερίδας
Εισαγωγή, συστάσεις συμμετεχόντων, παρουσιάσεις πρωτοβουλιών, στόχοι διημερίδας.

11.00 - 11.15

Διάλειμμα για καφέ

11.15 - 13.15

Πρωτογενής τομεας: ανάγκες, προβλήματα, προσδοκίες, προοπτικές
Διερεύνηση αναγκών/προβλημάτων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

13.15 - 14.15

Γεύμα και ελεύθερη συζήτηση στο χώρο του οινοποιείου

14.15 - 16.00

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: λύσεις, εφαρμογές, εργαλεία
Διερεύνηση χρήσεων και παρουσίαση λύσεων ΤΠΕ στον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

16.00 - 16.15

Διάλειμμα για καφέ

16.15 - 17.45

Κοινά αγαθά (commons), κοινωνική επιχειρηματικότητα, συνεργατικό κίνημα:
εναλλακτικοί τρόποι οργάνωσης
Το κίνημα των κοινών ως καταλύτης γενικευμένων συνεταιριστικών δράσεων που να
συνδυάζουν τον συμβατικό αγροτικό συνεταιρισμό με τις συνεταιριστικές δικτυακές
υποδομές και τεχνολογικές εφαρμογές.

17.45 - 18.00

Διάλειμμα για καφέ

18.00 - 19.00

Περίληψη, συμπεράσματα, επόμενες ενέργειες
Πρωτοβουλίες, δράσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 - βράδυ
Ταβέρνα Παλέχανο στην Δολίχη Ελασσόνας
20.00 - 23.00

Γεύμα και ελεύθερη συζήτηση

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016
10.00 - 11.00

Περιήγηση στο Σαραντάπορο
Καφές, επίσκεψη σε κόμβους του ασύρματου κοινοτικού δίκτυου εντός του χωριού
Σαρανταπόρου

11.00 - 13.00

Επίσκεψη σε χωριά εντός κάλυψης του δικτύου του Sarantaporo.gr
Κοκκινόγη -- Δολίχη -- Πύθιο -- Κοκκινοπηλός

13.00 - 15.00

Γεύμα στον Κοκκινοπηλό
Ταβέρνα Λανόι (La Noi)

Παράρτημα
Το ερευνητικό έργο netCommons χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για έρευνα
και καινοτομία Horizon 2020. Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση και υποστήριξη
δικτυακών υποδομών που λειτουργούν και διαχειρίζονται με όρους κοινών (commons) ως
απάντηση στις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το πόσο οι σύγχρονες δικτυακές υποδομές
εξασφαλίζουν/ευνοούν την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές (π.χ., digital divide) και την ιδιωτικότητα
των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ως μέσο για την ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας
μεταξύ των μελών τους και δραστηριοποίησής τους στα ευρύτερα κοινά. Οι συμμετέχοντες στο
έργο έχουν εμπειρία σε μια ευρεία γκάμα επιστημονικών πεδίων, όπως μηχανική, επιστήμη
υπολογιστών, οικονομικά, νομικά, πολιτική επιστήμες και μέσα ενημέρωσης, αστική σχεδίαση,
καθώς και στενούς δεσμούς με επιτυχημένα κοινοτικά δίκτυα.
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Sarantaporo.gr σχηματίστηκε το 2010 ως μια κοινή
προσπάθεια από νέους ανθρώπους με καταγωγή από το χωριό Σαραντάπορο της Ελασσόνας να
φτιάξουν μια ιστοσελίδα για το χωριό τους. Στην πορεία έγινε αντιληπτό ότι οι κάτοικοι του χωριού
δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή γιατί δεν είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο!
Στην προσπάθεια να λύσουν το πρόβλημα αυτό για το χωριό τους κατόρθωσαν μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών ετών να παρέχουν βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 14 χωριά της περιοχής.
Παράλληλα στοχεύουν και προγραμματίζουν την ανάπτυξη χρήσιμων υπηρεσιών για την τοπική
οικονομία και την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες τρίτων από τις οποίες μπορούν να
επωφεληθούν οι κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής.

