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Ηράκλειο 



Το «Οικοσύστημα Συνεργατισμού» 

Κοινωνία – Σύστημα 
Διακυβέρνησης 

 Σύστημα (Δίκτυο) εκπαίδευσης και υποστήριξης 
- Δομές εκπαίδευσης ή και κατάρτισης 

- Φορείς ή επιχειρήσεις παροχής υποστήριξης (Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες θερμοκοιτίδας) 

- Ερευνητικά Ιδρύματα 

 Μηχανισμός ελέγχου  

 Σύστημα Χρηματοδότησης 

Συνεργατικά σχήματα 



Η θερμοκοιτίδα συνεργατισμού της ΑΝ.ΚΑ 

 Αρχική λειτουργία από το 1994 

 Παροχή φιλοξενίας και υποστήριξης σε Συνεταιρισμούς 
Γυναικών 

 Φιλοξενία του Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού που 
μετεξελίχθηκε στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας  

 Σήμερα φιλοξενεί ή παρέχει υποστήριξη σε 

 2 Αστικούς Συνεταιρισμούς 

 5 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 

 3 ΚοινΣΕπ 

 3 δίκτυα μικρών επιχειρήσεων 

 1 ΜΚΟ 

 



Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

 Αστικός Συνεταιρισμός. 

 Ίδρυση 1994 ως πιστωτικός συνεταιρισμός 

 1998 Άδεια λειτουργίας ως Συνεταιριστική Τράπεζα 

 7.000 μέλη 

 Ανοιχτού Κεφαλαίου, καθημερινή διαδικασία 
αυξομείωσης κεφαλαίων,  

 Η μοναδική τράπεζα που ενίσχυσε τις τοπικές 
επιχειρήσεις την περίοδο της κρίσης – Αύξηση 
χορηγήσεων 

 Φιλικότητα και ευκολία εξυπηρέτησης (ευελιξία)  
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 Ε.Σ.Ε.Κ. 

 Η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας είναι 
αστικός συνεταιρισμός που η σύσταση και λειτουργία 
του διέπεται από το Ν.1667/86 

 Είναι συνεταιρισμός «ανοιχτού κεφαλαίου»  

 Ιδρυτική Συνέλευση στις 15 Ιουλίου 2010 

 Εγγράφηκαν 350 μέλη  

 Έχει συγκεντρωθεί κεφάλαιο 450.000 €  

 Εντάχθηκε στο LEADER επένδυση ύψους 500.000€ 

 Αρχίζουν οι κατασκευαστικές εργασίες 
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Εύκαρπον – Hellenic Superfoods 
 Ιστορικό: Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2010 όταν 2 φίλοι από το στρατό 

αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα. 

 Αριθμός Μελών: Σήμερα υπάρχουν 120 εγγεγραμμένα μέλη και 
καλλιεργούνται περισσότερα από 500 στρέμματα με υπερτροφές 
(Μύρτιλο, Γκότζι, Αρώνεια, Ιπποφαές). 

 Αντικείμενο δραστηριότητας: Η παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και 
εμπορία προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας με σκοπό, την 
ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού, την εδραίωση σε μεγάλες 
αγορές του εξωτερικού και την αύξηση του  εισοδήματος των 
παραγωγών 

 Ολοκληρώθηκε η επένδυση 460.000€ που εντάχθηκε στο LEADER 
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Άλλοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

 ΑΣ Βιομηχανικής Τομάτας «Η Δήμητρα» 

 Επιχειρησιακά προγράμματα με εισροές πάνω από 1.000.000€ 

 ΑΣ Στέβιας 

 60 μέλη 

 Κατασκευάζεται μονάδα εκχύλισης προϋπολ. 260.000€. 
Εντάχτηκε στο LEADER 

 ΑΣ Οσπρίων και προϊόντων διατροφής 
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Τα Δίκτυα Μικρών Επιχειρήσεων 

 Δίκτυο Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών 

 Δίκτυο Επιχειρήσεων Δομικών Υλικών 

 Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας (Δικτύωση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Στόχοι: 

• Οργάνωση κοινών υπηρεσιών με ελαχιστοποίηση 
του κόστους 

• Εξωστρέφεια 
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ΚοινΣΕπ 

 ΑλλαΖΩ 

 Ηλακάτη 

 Γεύση από χωριό 
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Άλλες προσπάθειες 

 ΑΣ «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» 

 ΝΕΑ ΕΝΩΣΗ 

 ΑΣ Αγελαδοτρόφων – Προβατοτρόφων 

 Μετεξέλιξη και εξυγίανση παλαιών «χωρικών» 
συνεταιρισμών: Έμειναν 2 από τους 120 περίπου 

 Αστικοί συνεταιρισμοί (Φαρμακοποιών, Γεωπόνων 
κλπ) 
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Το Διακύβευμα 

1. Η δημιουργία τοπικής δομής – δικτύου 
συνεργασίας μεταξύ συνεργατικών 
σχημάτων. Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν το 
προβλέπει! 

2. Ο καθορισμός των κοινών υπηρεσιών: 

1. Εκπαίδευση 

2. Έλεγχος – Πιστοποίηση 

3. Προώθηση – διασύνδεση με την αγορά 

4. Παροχή υποστήριξης σε start ups 
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 Φαίνεται ότι για τους συνεταιρισμούς «εντάσεως κεφαλαίου» 
δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά: 

 Υπάρχουν συνεταιρισμοί (π.χ. οι ΚοινΣΕπ) που δεν έχουν 
πρόσβαση σε κεφάλαια κάθε είδους 

 Διάφορες μικρές επιχειρήσεις (startups, επιχειρήσεις νέων) 
έχουν το ίδιο πρόβλημα 

 Οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις 
των δύο τελευταίων κατηγοριών είναι μεγάλες. Αναπτύσσεται 
μεγάλη κινητικότητα. Πως αυτή θα βρει διέξοδο; 

 Υπάρχουν κεφάλαια που αναζητούν διέξοδο προς την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (ταμεία φιλανθρωπίας, ασφαλιστικά 
ταμεία κλπ) 

Οι κεφαλαιακές ανάγκες των 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων 



Οι κύριοι στόχοι του SES Net είναι: 

 Η ανάπτυξη ενός μοντέλου χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση των Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων κάθε μορφής. 

 Η βελτίωση και ενίσχυση της προσφοράς χρηματοδότησης προς τις Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις και πιθανόν νέους 

που προτίθενται να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις.  

 Η παρακίνηση υποψήφιων κοινωνικών επιχειρηματιών. 

 

Ο αντίκτυπος του Εταιρικού Σύμφωνου Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας 

είναι να ενδυναμώσει την κοινωνική αλλαγή μέσω κοινωνικά καινοτόμων 

χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμών. Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας ο στόχος 

είναι να εμπλέξει τους συμμετέχοντες διαφόρων ικανοτήτων, την επιρροή και τη 

γνώση για το Εταιρικό Σύμφωνο Χρηματοδότησης Κοινωνικής Οικονομίας και των 

δυνατοτήτων του. 

Το SESnet 



 Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
 

 Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε) 

 
 Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και την υποστήριξη της  Ένωσης 

Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε) 
 
 Η bvba Helde και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών (FEBEA) 
 
Επίσης, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υποστηρίζει το έργο. 
 
Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του Social Enterprise Finance και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Εταίροι  



 Σκοπός του SES Net είναι η ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για την 

κοινωνική χρηματοοικονομική, η οποία, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, 

θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού 

χρηματοοικονομικού εργαλείου με σκοπό την χρηματοδότηση των 

κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ανάλογα με την επιτυχία του θα 

μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

 Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής χρηματοοικονομικής θα μπορούσε 

να λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση ή ενθάρρυνση 

επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν από κοινωνικές επιχειρήσεις. 

Ταυτότητα Έργου 



 

Η Θέση του Κοινωνικού Χρηματοοικονομικού Εργαλείου 

στο οικοσύστημα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Χρήματο- 

οικονομικό  

Εργαλείο 

Επενδυτές –  

Χρηματοδότες 

Θερμοκοιτίδα  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

Κοιν.Επ. 

Τράπεζα 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Κοινωνικές  

Επιχειρήσεις 

ΔΑΝΕΙΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

-Παραγωγή προϊόντων ή 

υπηρεσιών  

-Κοινωνικός Αντίκτυπος 

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Σας ευχαριστώ! 

 



 

 
 

 

Αναπτυξιακή Καρδίτσας  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. 
 

Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα 

τηλ. 2441042363 

www.anka.gr ,  e-mail: anka@anka.gr   

http://www.anka.gr/
mailto:anka@anka.gr

