
 
 

ΣΕΧΝΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 
 
 
 

Κφριοσ μεταδιδακτορικόσ ερευνθτισ:  
Βαγγζλθσ Παπαδθμθτρόπουλοσ 

 

 
 

 
 
 

 
 
Σο ερευνθτικό ζργο υποςτθρίηεται από το Ελλθνικό Ίδρυμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ 
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «2θ Προκιρυξθ ερευνθτικϊν ζργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τθν 
ενίςχυςθ Μεταδιδακτορικϊν Ερευνθτϊν/τριϊν» (Αρικμόσ Ζργου: 139) 



ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Η ζρευνα εξετάηει τον ρόλο τθσ τεχνο-κοινωνικισ 
καινοτομίασ – τθσ ομότιμθσ παραγωγισ των 
ψθφιακϊν κοινϊν του Διαδικτφου – ςτθ 
δθμιουργία μιασ ςυνεργατικισ οικονομίασ.  

 



ΤΠΟΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Η ομότιμθ παραγωγι των ψθφιακϊν κοινϊν του 
Διαδικτφου αποκρυςταλλϊνει μια τεχνο-κοινωνικι 
καινοτομία, θ οποία μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ 
τθσ ςυνεργαςίασ κράτουσ, αγοράσ και κοινωνίασ 
των πολιτϊν.  
 
Σα ψθφιακά κοινά μποροφν να ςυνδυαςτοφν με 
ςυνεταιριςτικά μοντζλα παραγωγισ – πλατφόρμεσ 
ςυνεταιριςμοφ, κοςμοτοπικιςμό – και να 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία μιασ πιο οικολογικισ, 
αναδιανεμθτικισ και ςυμπεριλθπτικισ οικονομίασ.  
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ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ, ψθφιακι εκνογραφία, ζρευνα πεδίου, ςυμμετοχικι 
παρατιρθςθ, ςυνεντεφξεισ.  
 
Ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ εργαςίασ ςε τρία επίπεδα: 
1. κοςμο-τοπικιςμόσ  
2. πλατφόρμεσ ςυνεταιριςμοφ 
3. κατανεμθμζνοι αυτόνομοι οργανιςμοί (DAOs) ςτθν αλυςίδα των μπλοκ (Blockchain) 
 
Περιπτϊςεισ υπό εξζταςθ: 
 
Ελλάδα: P2P Lab και Tzoumakers: ανοιχτι γεωργία (κοςμοτοπικιςμόσ) 
Γαλλία: Coop Cycle: ανοιχτό λογιςμικό για παραγγελίεσ (φαγθτό κλπ) και μεταφορζσ με 
ποδιλατο (πλατφόρμα ςυνεταιριςμοφ) 
Αγγλία: Open food network: ανοικτό δίκτυο διανομισ τροφίμων χωρίσ μεςάηοντεσ 
(πλατφόρμα ςυνεταιριςμοφ) 
Γερμανία: Circles:  κοινοτικό νόμιςμα (Blockchain) 
 
 

 



Tzoumakers: ανοιχτι γεωργία 



Coop Cycle: εφαρμογι παραγγελίασ 
φαγθτοφ και μεταφοράσ με ποδιλατο 



Open food network: λογιςμικό 
διανομισ φαγθτοφ 



Circles: παγκόςμιο βαςικό ειςόδθμα 
διαμοιραςμζνο ςτο Blockchain 



 DISCOURSES 
commons-based peer production, cosmolocalism, grassroots  techno-

social innovation, open cooperativism, degrowth 

 

 NODAL POINTS 
democracy (governance), value distribution (economy), openness (law) 

green (sustainability  science) 

 FLOATING SIGNIFIERS/ELEMENTS 
digital commons, open source software and hardware (3D printing and 

CNC machines to low-tech tools and crafts), makerspaces, self-

management, heterarchy, holoptism, stigmergy, equipotentiality, 

modularity, do-ocracy, distributed ledgers, open design, open supply 

chains, open value accounting, copyfair licenses, circular economy, 

permaculture, organic, renewable energy, micro-grids, scaling wide , 

three-zoned model, multistakeholder governance: community, 

entrepreneurial coalition, foundation or anchor institution  

 

 SUBJECT POSITIONS 
policy maker, investor, producer, consumer, prosumer, stakeholder, 

commoner (self-realisation, meaningful work, creativity, solidarity, 

care, affect, reputation) 

 CHAIN OF EQUIVALENCE 
ethical market entities, partner state, civil society (the commons) 

 HEGEMONY 
  industrial and platform capitalism, neoliberalism, green growth  

 open cooperativism, radical and plural democracy 

 COUNTER-HEGEMONY 

 post-capitalism 
OPEN SIGNIFIER 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΕΤΝΑ 
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NODAL POINTS 

 
FLOATING SIGNIFIERS 

 
value proposition 

e.g., open science, open 
source agriculture, digital 
commons, universal basic 
income 

 
 

governance model 

e.g., cooperative, foundation, 
one-member-one-vote, 
heterarchy, openness in 
participation 

 
economic model 

e.g., non-profit, transparency, 
value distribution 

 
legal policy 

e.g., knowledge/technology 
license, open source, copyleft 
license 

sustainability e.g., green, inclusion, gender 
balance 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΡΕΤΝΑ 


