
6θ Ετιςια Συνδιάςκεψθ τθσ Ελλθνογερμανικισ Συνζλευςθσ

Ναφπλιο 3- 5 Νοεμβρίου

Βαςίλειοσ Μπζλλθσ
Αναπτυξιακι Καρδίτςασ ΑΑΕ ΟΤΑ 

Γενικόσ Διευκυντισ

Κοινωνικι Οικονομία και αειφόροσ 
Περιφερειακι Ανάπτυξθ



Το Δίκτυο Συνεργαςίασ των Κοινωνικϊν Επιχειριςεων και θ 
υποςτιριξι του

1. Η δθμιουργία τοπικισ δομισ – δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων 
Κοινωνικισ Οικονομίασ, ςε επίπεδο Νομοφ, ανεξάρτθτα από τθ Νομικι Μορφι 
τουσ είναι πολφ χριςιμθ. 

2. Η υφιςτάμενθ νομοκεςία δεν το προβλζπει, οφτε το ενκαρρφνει (αν δεν το 
εμποδίηει)! 

3. Η λειτουργία του δικτφου ωσ «Οικοςφςτθμα» με τθ ςυνειδθτι ςυμμετοχι των 
Κοινωνικϊν Επιχειριςεων και φορζων Κοινωνικισ Οικονομίασ, παράγει  
πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα!

– Γίνονται επενδφςεισ
– Δθμιουργοφνται κζςεισ εργαςίασ
– Μετριάηονται οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ

4. Το κφριο χαρακτθριςτικό του «Οικοςυςτιματοσ» είναι ότι λαμβάνει αυτόνομα τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν το ίδιο, τισ ςχζςεισ του με τα μζλθ και τισ ςχζςεισ 
μεταξφ των μελϊν του.

5. Η εφαρμογι των κοινϊν αποφάςεων δεν αφινεται ςτθν τφχθ, αλλά 
υποςτθρίηεται από αξιόπιςτο επιχειρθςιακό μθχανιςμό
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Η κερμοκοιτίδα ςυνεργατιςμοφ τθσ ΑΝ.ΚΑ

• Αρχικι λειτουργία από το 1994
– Παροχι φιλοξενίασ και υποςτιριξθσ ςε Συνεταιριςμοφσ 

Γυναικϊν

– Φιλοξενία του Πιςτωτικοφ Αναπτυξιακοφ Συνεταιριςμοφ που 
μετεξελίχκθκε ςτθν Συνεταιριςτικι Τράπεηα Καρδίτςασ 

• Σιμερα φιλοξενεί ι παρζχει υποςτιριξθ ςε
– 2 Αςτικοφσ Συνεταιριςμοφσ

– 5 Αγροτικοφσ Συνεταιριςμοφσ

– 3 ΚοινΣΕπ

– 3 δίκτυα μικρϊν επιχειριςεων

– 1 ΜΚΟ

– 2 Συλλόγουσ



Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
• Τεχνικι υποςτιριξθ ςτισ διαδικαςίεσ ίδρυςθσ
• Φιλοξενία (παραχϊρθςθ χϊρου για ζδρα) 
• Ευαιςκθτοποίθςθ εν δυνάμει ςυνεταίρων
• Γραμματειακι Υποςτιριξθ ςτο ςτάδιο τθσ αρχικισ λειτουργίασ
• Υποςτιριξθ ςε τεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν 

(Η/Υ, internet, προβολι κλπ) 
• Συντονιςμόσ των ςυναντιςεων των μελϊν ομάδασ
• Υποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδίου κυρίωσ ςτθ φάςθ τθσ διαβοφλευςθσ μεταξφ των μελϊν
• Εκπαίδευςθ 
• Σφνδεςθ με τα Πανεπιςτθμιακά, Τεχνολογικά και Ερευνθτικά 

Ιδρφματα, κακϊσ και με ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ
• Πλθροφόρθςθ για δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ
• Παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ για μικρο-χρθματοδοτιςεισ
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Σκοπόσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν

• Να μθδενιςτεί το κόςτοσ ζναρξθσ ςυλλογικϊν εγχειρθμάτων
– αποτελεί αντικίνθτρο για ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςθ

– ςτθν περίπτωςθ των ανζργων, δεν υπάρχει δυνατότθτα να καλυφτεί.

• Να τονωκεί το θκικό των «Κοινωνικϊν Επιχειρθματιϊν» (να 
μθ νιϊκουν μόνοι κι αβοικθτοι)

• Να αποκτθκοφν οι βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ από τα 
ιδρυτικά μζλθ

• Να λθφκοφν οι πρϊτεσ κρίςιμεσ ςυλλογικζσ αποφάςεισ 

• Να δθμιουργθκεί μια «θγετικι ομάδα» ικανι να ςχεδιάςει 
και να εφαρμόςει το επιχειρθςιακό ςχζδιο τθσ Κοινωνικισ 
Επιχείρθςθσ

• Να γίνει γνωςτό το εγχείρθμα ςτθν τοπικι κοινωνία
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Τα αποτελζςματα



Συνεταιριςτικι Τράπεηα Καρδίτςασ

 Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ.

 Κδρυςθ 1994 ωσ πιςτωτικόσ ςυνεταιριςμόσ

 Φιλοξενικθκε 2 χρόνια ςτθ «Θερμοκοιτίδα» τθσ ΑΝ.ΚΑ

 1998: Άδεια λειτουργίασ ωσ Συνεταιριςτικι Τράπεηα

 Ζχει πάνω από 7.500 μζλθ

 Η μοναδικι τράπεηα που ενίςχυςε τισ τοπικζσ 
επιχειριςεισ τθν περίοδο τθσ κρίςθσ – Αφξθςθ 
χορθγιςεων

 Φιλικότθτα και ευκολία εξυπθρζτθςθσ (ευελιξία) 

 Η μόνθ που δεν χρειάςτθκε ανακεφαλαιοποίθςθ

 Αναπτφςςει ςυνεχϊσ νζα προϊόντα
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Ε.Σ.Ε.Κ.
• Η Ενεργειακι Συνεταιριςτικι Εταιρία Καρδίτςασ είναι

αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που θ ςφςταςθ και λειτουργία
του διζπεται από το Ν.1667/86

• Είναι ςυνεταιριςμόσ «ανοιχτοφ κεφαλαίου»

• Ιδρυτικι Συνζλευςθ ςτισ 15 Ιουλίου 2010

• Εγγράφθκαν 350 μζλθ

• Ζχει ςυγκεντρωκεί κεφάλαιο 420.000 €

• Εντάχκθκε ςτο LEADER επζνδυςθ φψουσ 500.000€

• Ολοκλθρϊιθκαν οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ τθσ
πρϊτθσ μονάδασ (αξιοποίθςθ τθσ δαςικισ βιομάηασ
και τθσ αγροβιομάηασ)
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Εφκαρπον – Hellenic Superfoods
 Ιςτορικό: Η προςπάκεια ξεκίνθςε το 2010 

 Αρικμόσ Μελϊν: Σιμερα υπάρχουν 120 εγγεγραμμζνα μζλθ και 
καλλιεργοφνται περιςςότερα από 500 ςτρζμματα με φυτά που παράγουν 
«υπερτροφζσ» (Μφρτιλο, Γκότηι, Αρϊνεια, Ιπποφαζσ).

 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ: Η παραγωγι, μεταποίθςθ, ςυςκευαςία και 
εμπορία προϊόντων υψθλισ διατροφικισ αξίασ με ςκοπό, τθν ικανοποίθςθ 
του καταναλωτικοφ κοινοφ, τθν εδραίωςθ ςε μεγάλεσ αγορζσ του 
εξωτερικοφ και τθν αφξθςθ του  ειςοδιματοσ των παραγωγϊν

 Ολοκλθρϊκθκε θ επζνδυςθ 460.000€ που είχε ενταχκεί ςτο LEADER

 Παράγονται τα πρϊτα προϊόντα
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ΑΣ Στζβιασ
 Ιςτορικό: Η προςπάκεια ξεκίνθςε το 2012 

 Αρικμόσ Μελϊν: Μζχρι ςιμερα ζχουν εγγραφεί 60 μζλθ τα οποία 
καλλιεργοφν δοκιμαςτικά ςτζβια

 Αντικείμενο δραςτθριότθτασ: Η παραγωγι, μεταποίθςθ, ςυςκευαςία και 
εμπορία προϊόντων ςτζβιασ

 Ολοκλθρϊκθκε θ επζνδυςθ 260.000€ που είχε ενταχκεί, επίςθσ, ςτο 
τοπικό LEADER.

 Ζχουν αρχίςει οι δοκιμζσ παραγωγισ

 Αυξάνεται ςταδιακά θ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ. Σιμερα καλλιεργοφνται 
450 ςτρ.

Αναπτυξιακι Καρδίτςασ                                                             
Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία Ο.Τ.Α.



Αναπτυξιακι Καρδίτςασ                                                             
Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία Ο.Τ.Α.



ΑΣ Οςπρίων και προϊόντων 
διατροφισ «Ψυχανκόσ»
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ΑΣ Βιομθχανικισ Τομάτασ 
«Η Διμθτρα»

 Υποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ Επιχειρθςιακϊν 
προγραμμάτων με ειςροζσ πάνω από 1.000.000€
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Τα Δίκτυα Μικρϊν Επιχειριςεων
 Δίκτυο Επιχειριςεων Τροφίμων & Ποτϊν

 Δίκτυο Επιχειριςεων Δομικϊν Υλικϊν

 Τοπικό Σφμφωνο Ποιότθτασ (Δικτφωςθ Τουριςτικϊν 
Επιχειριςεων)

 Ζνωςθ Αγροτουριςμοφ Θεςςαλίασ (Υπό ίδρυςθ)

Στόχοι:

• Οργάνωςθ κοινϊν υπθρεςιϊν με ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ

• Εξωςτρζφεια
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ΚοινΣΕπ «ΑλλαΖΩ», Ηλλακάτθ
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ΚοινΣΕπ «Γεφςθ από χωριό»
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Παραδείγματα φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ για 
τθν ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Οικονομίασ και 

τθσ επιχειρθματικότθτασ

• Το Κζντρο Εργάνθ

• Η Θερμοκοιτίδα του Διμου Θεςςαλονίκθσ



Εν δυνάμει πεδία δράςθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
ςτθν αναδιοργάνωςθ υπθρεςιϊν μζςω τθσ 

Κοινωνικισ Οικονομίασ

• Διαχείριςθ – ανακφκλωςθ επανάχρθςθ
(ογκωδϊν) αντικειμζνων (π.χ. επίπλων)

• Οργάνωςθ Κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (φφλαξθσ 
βρεφϊν και νθπίων, παροχι βοικειασ ςε 
θλικιωμζνουσ και άτομα που χρειάηονται 
βοικεια ςτο ςπίτι), μζςω δράςεων Κοινωνικισ 
Οικονομίασ με τθν επίβλεψθ των Διμων.



Το οξφμωρο!

• Υπάρχουν πολίτεσ που ζχουν ανάγκθ για προϊόντα, υπθρεςίεσ και εξυπθρετιςεισ. 
– Αρκετοί ζχουν τθ διάκεςθ και τθ δυνατότθτα να πλθρϊςουν (ι πλθρϊνουν, αλλά μζςω παρα-

οικονομίασ)
– Άλλοι περιμζνουν τθν ζνταξθ ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, τα οποία:

• Λειτουργοφν  περιςταςιακά
• Δεν καλφπτουν όλεσ τισ ανάγκεσ

• Υπάρχουν εξειδικευμζνοι νζοι (άνεργοι) ικανοί να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ
• Υπάρχει το νομοκετικό πλαίςιο για να δθμιουργθκοφν οι Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ 

που:
– Θα προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ που κα καλφπτουν τθν υφιςτάμενθ  ηιτθςθ
– Θα δθμιουργοφν πραγματικζσ κζςεισ εργαςίασ
– Θα δθμιουργοφν ειςόδθμα και κα καταβάλλουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και φόρουσ

• Υπάρχουν πολλά εμπόδια που εμποδίηουν τα παραπάνω:
– Πολιτικισ φφςθσ, όπωσ

• ο φόβοσ τθσ «ιδιωτικοποίθςθσ»
• Ο φόβοσ τθσ μεταφοράσ των βαρϊν από το κράτοσ προσ τον πολίτθ

– Νομοκετικισ φφςθσ, όπωσ
• Τθσ απαγόρευςθσ ςτουσ Διμουσ να προςλάβουν προςωπικό για να δθμιουργιςουν υπθρεςίεσ 

αξιολόγθςθσ ι επίβλεψθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν από Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ ι 
άλλεσ δομζσ

– Θεςμικισ φφςθσ
• Δεν υπάρχουν ςυμμετοχικοί κεςμοί ςε τοπικό επίπεδο που να διευκολφνουν τθν οργάνωςθ των 

παραπάνω υπθρεςιϊν



Δθμιουργϊντασ Κοινωνικζσ Επιχειριςεισ 
Επανάχρθςθσ ςτθν Ολλανδία
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Αναπτυξιακι Καρδίτςασ 

Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρία Ο.Τ.Α.

Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτςα

τθλ. 2441042363

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

Facebook: Αναπτυξιακι Καρδίτςασ ΑΝΚΑ ΑΕ

http://www.anka.gr/
mailto:anka@anka.gr
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Σασ ευχαριςτϊ!


