
Οροι και Συνθηκες Διατηρησης Μετοχων σε Κοινη Εταιρεια (ComCom) 

Εισαγωγη: η αδεια ιδιοκτησιας ειναι σχεδιασμενη ωστε να προστατευει απο την εξαγορα
και για την κατασκευη μικρων μοναδων που κατεχουν μεγαλυτερες με 
επαναλαμβανομενο τροπο ενω διατηρουν την κινητικοτητα και την αμοιβαιοτητα των 
ιδιοκτητων τους. Ειδικα σχεδιασμενη εναντια στους μεγαλους μονοπωλιακους 
παραγοντες ή υποκριτες που μονο προσωρινα/μερικα εκπληρωνουν τον σκοπο των 
μοναδων αυτων. Εφαρμοζεται απο καθε αγοραστη ή πωλητη, ο οποιος πρεπει να 
εφαρμοζει τους ορους της αδειας αυτης, ενω η ελαχιστη βλαβη καθε ιδιοκτητη 
αντανακλαται στην αξια της μετοχης της μοναδας. 

Η συμφωνια αδειοδοτησης Κοινης εταιρειας (ComCom) συμφωνει με την ιδιοκτησια 
μεταξυ των ιδιοκτητων της εταιρειας. Η συμφωνια, ή η πιστοποιημενη πλειοψηφια που 
απαιτειται για την αλλαγη της, δεν αλλαζει. Η ιδιοκτησια οποιουδηποτε μερους της 
(ComCom), συμπεριλαμβανομενου καθε ενος απο τα κεφαλαια της, μπορει να 
μεταφερθει μεταξυ των ιδιοκτητων της μονο συμφωνα με την αδεια αυτη: 

 Καθε ιδιοκτητης ειναι ειτε κανονικα ιδιοκτητης ειτε ισοτιμος ιδιοκτητης με ιδια 
δικαιωματα με καθε αλλο ισοτιμο ιδιοκτητη και μπορει να ειναι μονο ανθρωπος 
ή μια ComCom·

 Σε ολα τα επιπεδα ιδιοκτησιας, μονο μια μοναδικη ιδιοκτησιακη θεση ανα 
ιδιοκτητη επιτρεπεται· 

 Η ComCom διατηρει το πρωτο δικαιωμα αγορας οποιασδηποτε ιδιοκτησιας επι 
του εαυτου της και καθε ενας απο τους ιδιοκτητες της πρεπει να εκπληρωνει τα 
κριτηρια της· 

 Σε καθε ComCom, ολοι οι ισοτιμοι διατηρουν μεταξυ τους (d) φορες το 100 τοις 
εκατο της ComCom, ετσι ωστε το (v) αντιστοιχει στο (m), 

 οσες (d) φορες (m) ισουνται με (c) φορες (v) ή 
 οσες (d) φορες (i) ισουνται με (c) φορες  (n)
 οπου 

 το (d) αντιστοιχει στην αποκεντρωση, καθως 0<=(d) <=<=1, 
 το (n) ειναι ο αριθμος των μετοχων για καθε απο τους ισοτιμους ιδιοκτητητες, 

καθως  (d)<=(n)<=1, 
 το (c) ειναι ο αριθμος των ισοτιμων ιδιοκτητων, το οποιο θα αποφασιζεται 

ανεξαρτητα απο τις πιστοποιημενες πλειοψηφιες, 
 το (i) ειναι ο αριθμος των εγκυρων μετοχων, καθως και ο αριθμος των ατομικων 

ιδιοκτητων – τους ιδιοκτητες σε ολα τα επιπεδα ιδιοκτησιας 
 το (m) ειναι η εκτιμωμενη «αγοραστικη» αξια, 
 το (v) ειναι η αξια ιδιοκτησιας καθε ενος απο τους ισοτιμους ιδιοκτητες·



 οπου ο ρυθμος των αλλαγων στο (v) ειναι αναλογος προς τον αριθμο των 
ισοτιμων, ετσι ωστε η μειωση = (επομενοV-v)*(c/v), οπου [μειωση]<=η 
αναλογια των ισοτιμων ειναι σταθερη (1)

 Η μορφη των αποφασεων σε καθε ComCom πρεπει να ειναι διαφανης σε ολους 
τους ιδιοκτητες και συμπεριλαμβανει: 

 το οριο αναλογιας των ισοτιμων για (η ανεξαρτητη – ComCom – εξουσια των 
ισοτιμων κατοχυρωνεται απο την πιστοποιημενη πλειοψηφια) την αποφαση επι 
καθε θεματος αναφορικα προς: τον αριθμο ισοτιμων και τον αριθμο μετοχων που
διατηρει καθε ισοτιμος

 το μεσο – ο τροπος συναντησης των ιδιοκτητων και 

 η εκ των προτερων ενημερωση – ο χρονος και η πληροφορια που πρεπει να 
επικοινωνηθει εκ των προτερων· 

 Ο τυπος της ComCοm μπορει να αποφασιστει μονο μια φορα κατα την εναρξη 
της, ειτε με το (d) σταθερο ειτε αλλακτεο και ειτε ανοικτο ειτε σφραγισμενο 
(απαγορευοντας περισσοτερους ιδιοκτητες) οπου 

 ολοι οι ατομικοι ιδιοκτητες της ComCom μεσω ολων των επιπεδων της, 
αποτελουν τα μελη της (καθως ο αριθμος των μελων της ComCom ισουται του 
αριθμου των μελων της), 

 αν η ComCom ειναι σφαλισμενη ή το (d) ειναι αλλακτεο, τοτε 

 καθε μελος πρεπει πρωτα να αναδειχθει σε ισοτιμο της ComCom και να 
επιστρεφει παντα στην θεση αυτη και 

 ο αριθμος μετοχων που διατηρουνται απο καθε ισοτιμο πρεπει να αποφασιζεται 
ανεξαρτητα απο την πιστοποιημενη πλειοψηφια των ισοτιμων. 

Το σχεδιο ανοιγματος των συνορων – Ενα αυτοπαραγωμενο μεσο στο προγραμμα 
καναλιων της ρευστης ενωσης (liquid union) 

Προετοιμαζουμε τωρα τα δικα μας αυτοπαραγωμενα μεσα (συμπερασματων, ερμηνειων, 
αναφορων, και εκφρασεων) που παραγωνται σε μεγαλη ποσοτητα και σε κλιμακουμενη 
πλατφορμα, ανεπτυγμενη απο τα κατω με αυθεντικο και δικαιο τροπο, ενω 
συναντιομαστε με πολλες αλλες ομαδες, παραδιδοντας και λαμβανοντας μηνυματα απο 
μεταναστες σε ολη την Ευρωπη. 

Ποιοι, Πως και Που; 



 Η πιστοποιημενη παραγωγη 
και δικτυωση χρησιμοποιειται
απο και για τους ανθρωπους  
στην πραγματικοτητα.  

 Η παραγωγη γινεται απο καναλια 
ρευστης ενωσης, μερος των οικονομικων    
της ενωσης τους καθοριζεται με την   

περιοδικη (μηνιαια) ψηφο των μελων της   
ενωσης.   

  

 Η χρηματοδοτηση της ενωσης γινεται με 
τις συνδρομες των μελων, τις δωρεες, τα 
προγραμματα φορολογησης, και/ή τις 
διαφημισεις. 

 Καποιες τοπικες ρευστες ενωσεις ειναι 
διοικητικα συμβουλια σε καποιες αλλες,
γενικοτερα, στις αρχικες ρευστες ενωσεις. 

 Τα μελη ψηφιζουν ειτε δια χειρος ειτε 
ηλεκτρονικα, π.χ.: 
http://comcomist/github.io.privateq 

 Το καναλι της ρευστης ενωσης, για να αναγνωριστει
απο τους ψηφοφορους τοποθετει το λογοσημο 
της στις δημοσιευσεις της, π.χ. στα μεσα 
κοινωνικης δικτυωσης και για να αναγνωριστει 
απο τα αλλα μελη, τοποθετει τα λογοσημα 
των μελων με δικαιωμα ψηφου μονο με την 
εγκριση τους στην ιστοσελιδα της. 



 Στην αιθουσα, καποιες φορες με μεταφραστες, 
οι φοιτητες, χειραφετημενοι νεοι και μελη της 
ρευστης ενωσης μαθαινουν στην πραξη την εκδοτικη 
εργασια καποιες φορες με την βοηθεια μισθωτων 
επαγγελματιων. 

Ενα παραδειγμα: 

 Στην  Ελλαδα: Τρεις ανθρωποι συζητουν, ενας απο τους οποιους ειναι ο 
ανταποκριτης της πλατφορμας που καταγραφει τους αλλους δυο με την αδεια 
τους, στην συνεχεια κρυπτογραφει και ανεβαζει τα δεδομενα στην πλατφορμα 
και μετα στελνει τον συνδεσμο, τις παραμετρους και τον κωδικο, σε ενα ή 
περισσοτερα αξιοπιστα καναλια στην πλατφορμα, 

 Στο Βερολινo: Ενα τετοιο καναλι, επινοικιαζει υπηρεσιες σε αιθουσα 
επιμελειας, επιμελειται το υλικο και το παραγει, οπως εχει ζητηθει απο τον 
ανταποκριτη και στην συνεχεια το διαδιδει μεσω δημοσιευσεων στον τυπο, τα 
την λιστα μεσων κοινωνικης δικτυωσης οπως εχει καθοριστει. 

Προγραμμα={r=προϋπολογισμος/πληθυσμος. Γκρι=πληθυσμος, Καναλι μηδεν γυρω απο 
το 12, Εσωτερος κυκλος r αναλογικος προς τον εξωτερο οπως η μηδενικη ομαδα 
αντιστοιχει στον πληθυσμο} 


