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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Cinergies Co-Op / Κοιν.Σ.Επ Κινέργειες 

Η Cinergies Co-Op 

είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να 

δημιουργήσει εναλλακτικές αφηγήσεις για την προώθηση δίκαιων και βιώσιμων οδών. 

Ο συνεταιρισμός ειδικεύεται στην παραγωγή “trans-media” ντοκιμαντέρ εξερευνώντας νέα 

μέσα για να καλύψει εκδηλώσεις, να μοιραστεί τις σημαντικές ιστορίες της εποχής μας 

ενσωματώνοντας ήχο / εικόνα / κείμενο & διαδραστικά στοιχεία, στην έρευνα και την 

αφήγηση. 

https://www.cinergies.coop/


 
 

ΈΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

● Ολοκλήρωση της διανομής του μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ “Ένα Κοινωνικό 

Οικοσύστημα” (2017) το οποίο εξερεύνησε το οικοσύστημα συνεταιρισμών στη 

Θεσσαλία και βοήθησε στη διάδοση των βέλτιστων συνεταιριστικών πρακτικών με 

προβολές εντός και εκτός Ελλάδας και ελευθερη διανομή του με άδεια 

Creative-Commons με την υποστηριξη του Heinrich Böll Stiftung - Greece. 

● Ολοκλήρωση της παραγωγής του πρώτου κύκλου του transmedia ντοκιμαντέρ 

“Heterotopies” & της διαδραστικής πλατφόρμας του. To ντοκιμαντέρ εξερεύνησε 

εγχειρήματα βιωσιμότητας στην Ν. Ευρώπη με ταξίδια σε Σικελία & Πορτογαλία το 

2018, το post-production των 4 πρώτων επεισοδίων και άλλων 20 συνοδευτικών 

βίντεο και την έναρξη της προώθησης του με εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη 

διαδικτυακή του διανομή με άδεια Creative-Commons. 

● Παραγωγή promotional υλικού short documentaries - teasers για εγχειρήματα του 

πεδίου Κ.Α.Λ.Ο (Our Festival, Κ.ΑΛ.Ο EXPO κ.α)  

● Περαιτέρω εξάπλωση της διαδικτυακής παρουσίας της Κοιν.Σ.Επ μέσω των 

παραγόμενων έργων και κυρίως του ντοκιμαντέρ Heterotopies.  

● Ανάπτυξη των εσωτερικών διεργασιών - workflow για τη συμμετοχική διεργασία των 

μελών και την δημοκρατική παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.  

● Αγορά 4x4 αυτοκινήτου για τη μεταφορά του κινηματογραφικού συνεργείου εντός και 

εκτός δρόμου. Ανανέωση εξοπλισμού, αναπτυξη εσωτερικού δικτύου (server) κ.α  
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https://www.youtube.com/watch?v=Ma3XTHX6yK4
https://www.youtube.com/watch?v=Ma3XTHX6yK4
https://www.heterotopies.net/
https://www.facebook.com/watch/?v=2099178033507980
https://youtu.be/wJ_-fkQFIdM


ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Άμεσες: 

Για την εκτέλεση των παραγωγών καλυφθηκε η ανάγκη πρόσληψης 6 ατόμων. Από αυτές 

οι 4 προσλήψεις αφορούσαν μέλη της Κοιν.Σ.Επ που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 

(Νέοι, Άνεργοι)  

Από τα έξοδα της Κοιν.Σ.Επ. το 63% αφορούσε το μισθολογικό της κόστος. 

Έμμεσες 

 Η θεματολογία των παραγωγών παρουσίασε σε βάθος νέους τρόπους οργάνωσης 

παραγωγής και απασχόλησης και οι δράσεις μέσω ελευθερης διανομης (Creative Commons) 

και παραδοσιακών μέσων (festival- εκδηλώσεων) πολλαπλασιασε τον αντίκτυπό τους. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 

Παραγωγή του ντοκιμαντέρ “Heterotopies” το οποίο αναδεικνύει εγχειρήματα βιωσιμότητας 

στην Ν. Ευρώπη. Προώθηση των ιστοριών και πρακτικών τους σε 40 χιλιάδες άτομα μέσω 

των social media το 2018, διοργάνωση 2 event προώθησης στην Αθήνα. 

Παραγωγή υλικού, short documentaries - teasers - promo για εγχειρήματα του πεδίου Κ.Α.Λ.Ο 

(Our Festival, Κ.ΑΛ.Ο EXPO ’18 , Holy Ginger κ.α)  

Εδραιωση συνεργασιών με φορείς Via Βrachy (FR), Forme (IT), New Loops (PT) Maghweb (IT) 

European Village (GR) Impact Hub (GR) 

Προσφορά οπτικοακουστικού υλικού σε κοινωνικές δράσεις και άλλες κοινωνικές 

επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Προβολή τοπικών συνεταιρισμών & κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω του ντοκιμαντέρ 

Heterotopies και των προβολων του ντοκιμαντέρ “Ένα Κοινωνικό Οικοσύστημα”, της ΚΑ.Λ.Ο 

Expo 2018 κ.α.  
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ΈΤΟΣ 2019 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Προώθηση του διαδραστικού ντοκιμαντέρ “Heterotopies”, μέσω συμμετοχών σε φεστιβάλ, 

εκδηλώσεων προβολής σε συνδυασμό με εργαστήρια βιωσιμότητας με τους εταίρους απο 

την Ν.Ευρώπη (Γαλλία, Σικελία, Πορτογαλία, Ελλάδα)  Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον 

επόμενο κύκλο της παραγωγής του με προτάσεις συμπαραγωγής σε μέσα διανομής & το 

πρόγραμμα Creative Europe.  

Παραγωγή ταινίας μυθοπλασίας μικρού μήκους μεσω του προγράμματος Interreg για την 

προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και την 

ενδυνάμωση νέων σκηνοθετών που ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες (νέες , νέοι, άνεργοι),  

Παραγωγή ντοκιμαντέρ μεσαίου μήκους το οποίο ακολουθεί την προσπάθεια ενεργών 

πολιτών να αποκαταστήσουν τη ροή στο ρέμα της Πικροδάφνης, το τελευταίο ανοιχτό του 

λεκανοπεδίου,  που ξεκινούσε τη πορεία του πάνω σε ένα τοίχο. Το έργο βρίσκεται σε 

διαδικασία εξεύρεσης συμπαραγωγής. 

Παραγωγή του πρώτου από την σειρά μικρών ντοκιμαντέρ βιώσιμης ανάπλασης κτήματος, 

εντός των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική 

Αττική  (Μάτι - Κόκκινο Λιμανάκι) το οποίο θα εξελιχθεί σε εκπαιδευτικό κέντρο για τους 

κατοίκους της περιοχής, σε συνεργασία με το rpsos.gr και ενδεχόμενους χορηγούς. 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης για ντοκιμαντέρ μεσαιου μηκους για τη σχέση του φαγητού και 

των συστημάτων παραγωγής τροφής στην κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών. 

Διοργάνωση στα πλαίσια του Erasmus + σεμιναρίου για την εκπαιδευση στις 

οπτικοακουστικές τεχνικές και την αφηγηση ιστοριών για εργαζόμενους σε κοινωνικά 

εγχειρήματα - οργανώσεις από την Ν. Ευρώπη και την Ελλάδα. 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

● ΆΜΕΣΕΣ Στόχευση στην σταθεροποιηση των υπαρχόντων μελών της Κοιν.Σ.Επ,

άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (Νέοι, άνεργοι) & στην

δημιουργία μιας ή δύο νέων θέσεων εργασίας.

● ΈΜΜΕΣΕΣ Η διανομή και προώθηση των παραγωγών της Κοιν.Σ.Επ θα συνεχίσει να

παρουσιάζει σε βάθος νέους τρόπους οργάνωσης παραγωγής και απασχόλησης

(κοινωνική οικονομία- ανάπτυξη συνεργατισμού, βιώσιμων παραδειγμάτων και οι

δράσεις προβολής μέσω προβολών διάδοσης στο internet και παραδοσιακών

μέσων που πολλαπλασιάζουν τον αντίκτυπό των δράσεων.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ 

● Παραγωγή & προώθηση του transmedia ντοκιμαντέρ “Heterotopies” το οποίο

εξερευνά εγχειρήματα βιωσιμότητας στην Ν. Ευρώπη.

● Προβολή εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας μεσω της

διαδραστικής πλατφόρμας heterotopies.net

● Παραγωγή promotional υλικού - short documentaries - teasers για εγχειρήματα του

πεδίου Κ.Α.Λ.Ο

● Δημιουργία αφηγήσεων στην κατεύθυνση ενός μεταβατικού βιώσιμου

ανθρωπολογικού τύπου με έμφαση στο: Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία

● Οργάνωση σεμιναρίων για τη ενδυνάμωση νέων επαγγελματιών στον

οπτικοακουστικό τομέα και στα κοινωνικά εγχειρήματα.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 

● Αύξηση θέσεων εργασίας, συνεργασιών με νέους/νέες ελεύθερους επαγγελματίες

του χώρου των creative media, ο οποίος πλήττεται βαθιά από την οικονομική

δυσπραγία/απολύσεις.

● Παραγωγή προωθητικού υλικού για κοινωνικές πρωτοβουλίες, ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Επ,

μικρά συνεργατικά παραγωγικά σχήματα στο πρωτογενή τομέα.

● Συμμετοχή σε εκθέσεις/συζητήσεις/εκπαιδευτικές ενοτητες και δίκτυα που έχουν

να κάνουν με την τοπική συνοχή και συνεργασία.
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Karaiskaki 28 
Athens 105 54

+302112340148 
Cinergies.coop

info@cinergies.coop

Contact

https://www.facebook.com/cinergies/
https://www.facebook.com/cinergies/
https://instagram.com/cinergies
https://instagram.com/cinergies
https://www.youtube.com/channel/UCE6nK2VKj7Tw_R1ydnnXZEQ
https://www.youtube.com/channel/UCE6nK2VKj7Tw_R1ydnnXZEQ
https://cinergies.coop/
mailto:info@cinergies.coop
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