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Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ) ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία της ΤΕ∆Κ Νομού Καρδίτσας σε συνεργασία με 
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η νομική μορφή της εταιρίας είναι «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» του Ν. 3463/2006.

Η αναπτυξιακή αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. επικεντρώνεται στην «οικοδόµηση ικανοτήτων» και στην «ενδυνάµωση» του 
τοπικού πληθυσμού, ιδιαίτερα των μειονεκτουσών ομάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Βασικό στοιχείο της ταυτότητας της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων για την ανάπτυξη των αγρο-
τικών και αστικών περιοχών με την ανάδειξη και αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων (φυσικών, ανθρώπινων, πολιτιστι-
κών), προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα. 

LEADER/CLLD : Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) 
στην Π.Ε. Καρδίτσας - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
Δημόσια Δαπάνη: 10,26 εκατ. € με τη συγχρηματοδότηση του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Λειτουργία Ομάδας Τοπικής Δράσης- Εμψύχωση πληθυσμού
Υλοποίηση 67 ιδιωτικών επενδύσεων, 27 δημοσίου χαρακτήρα έργων και 5 σχεδίων διατοπικής συνεργασίας 
(Ανάπτυξη Συνεργατισμού, Γαστρονομικός Πολιτισμός, Ένταξη ατόμων διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου, 
Οινοτουρισμός, Ορεινοί αθλητικοί αγώνες).

ESTIA 2021 & 2022   Στεγαστικό πρόγραμμα στο Δήμο Καρδίτσας για αιτούντες διεθνή προστασία
Στεγαστική συνδρομή σε 2.360 ωφελούμενους από το 2017 έως το 2022, κυρίως αραβόφωνους από τη Συρία 
και γαλλόφωνους της Κεντρικής Αφρικής. Δυναμικότητα φιλοξενίας 460 ατόμων σε 71 ενοικιαζόμενες κατοικίες.
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Υλοποίηση δράσεων ένταξης (δικτύωση, εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός κ.α.) των ωφελούμενων 
σε συνεργασία με Τοπικούς Φορείς και Διεθνείς Οργανισμούς (IOM, UNHCR, DRC κ.α.)

Λειτουργία δομής ΚΥΠΕΑ
«Κέντρο ΥΠοστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας» 

Σκοπός: Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, δικτύωσης και επιχειρηματικής εκκίνησης ωφελούμενων στην περιοχή 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας / Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

Φορέας διαχείρισης του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους»
Σκοπός: Η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης 30 ωφελούμενων νοικοκυριών (για 2 έτη) καθώς και η κατάρτιση και 
εργασιακή επανένταξη μέρους των 44 ωφελούμενων. 
Δικαιούχοι φορείς: Όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Καρδίτσας / Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Λειτουργία ως Φορέας Διαχείρισης & Προώθησης της Π.Ε. Καρδίτσας ως Τουριστικού Προορισμού (DMO) 
Με συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των 6 Δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας, του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας και της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων

«Young Entrepreneurs Succeed» Scaling trust-based 
partnership models to recharge youth entrepreneurship: 
Supporting underserved communities with innovative 
entrepreneurship support instruments (TPM-RYE) 
Σκοπός: Η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής 
και mentoring σε ωφελούμενους χωρίς απασχόληση, 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ΝΕΕΤs) 18-29 ετών με σκοπό 
την υποστήριξη της πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
ή της επιχειρηματικότητάς τους. 
Χρηματοδότηση: EEA and Norway Grants / Fund for Youth 
Employment
Αποτελέσματα σε πανελλήνια κλίμακα: >900 ωφελούμενοι που 
εκπαιδεύτηκαν, 120 ωφελούμενοι που έλαβαν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής και δημιουργία δικτύου μεντόρων και 
15 συζεύξεις μέντορα (mentor) – ωφελούμενου (mentee)

2ISECAP «Institutionalized Integrated Sustainable Energy 
and Climate Action Plans» 
Σκοπός: Η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου 
ολιστικής προσέγγισης για συμμετοχικές και ολοκληρωμένες 
δράσεις για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα    
Χρηματοδότηση: Ηorizon2020

SHARE SIRA «Expanding Social Orientation & Integration 
for Newcomers in Rural Areas». 
Σκοπός: Η δημιουργία καινοτόμων και αποτελεσματικών 
προσεγγίσεων για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων 
στις δράσεις για τη βελτίωση του κοινωνικού προσανατολισμού 
των νεοεισερχόμενων προσφύγων και μεταναστών σε 
αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.
Χρηματοδότηση: Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης της Ε.Ε (AMIF)

SEED «Social innovation EcosystEm Development» 
Σκοπός: Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων 
του δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα για τη 
δημιουργία ενός Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης 
Ικανοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας
Χρηματοδότηση: Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

#WISE «Women: Innovative, Successful, 
Empowered» 
Σκοπός: Η προώθηση της επιχειρηματικότητας 
γυναικών - καλλιτέχνιδων με χρήση ψηφιακής 
τεχνολογίας. 

INTERGEN European Inter-Generational Support 
Career Development Initiative
Σκοπός: Η εκπαίδευση ενηλίκων 18-30 και των 50+ 
με χαμηλές δεξιότητες για την ευκολότερη 
πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 

SKILLeD «Sustainable Skills for Local Developer»
Σκοπός: Η δημιουργία εργαλείων για την κατάρτιση 
Τοπικών Εμπειρογνωμόνων Βιώσιμης Ανάπτυξης

OBCD «Open Business for Community 
Development»
Σκοπός: Η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών 
εργαλείων και ανοικτών διαδικασιών για την 
υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας - επιχειρήσεων 
σε τοπικό επίπεδο μέσω της λειτουργίας 
«Τριγώνων γνώσης».

SENEXIA «Promoting seniors' employment and 
self-employment»
Σκοπός: Η βέλτιστη εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας για να ξεπεράσουν τα εμπόδια 
προσβασιμότητας που συναντούν λόγω ηλικίας στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Social Economy 4CEs 
Σκοπός: Η δημιουργία μιας συμμαχίας γνώσης, 
η ανάπτυξη της Κοινότητας και συνεργατικών 
εκπαιδευτικών πρακτικών για την προώθηση της 
κοινωνικής οικονομίας μέσα από εργαστήρια 
συν-σχεδιασμού με απώτερο στόχο τη μορφοποίηση 
υλικού για ένα 2ετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην 
Κοινωνική Οικονομία.

Ταυτότητα
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1Ανταγωνιστική, έξυπνη, 
πράσινη και ανθεκτική

2Διασυνδεμένη

3Ανοιχτή, με κοινωνικό πρόσωπο 
και κοντά στους πολίτες

Ένας βιώσιμος, πρωτοπόρος και αυτοδύναμος αναπτυξιακός μηχανισμός, 
σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της περιοχής της Καρδίτσας

Πρωτοβουλίες
της εταιρίας

Συµµετοχές σε
εταιρικά σχήµατα

και δίκτυα

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,
Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας, Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, 
Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες, Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου, 
Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης LEADER κ.ά.

Η λειτουργία ως «Θερμοκοιτίδα Συνεργατισμού» και η υποστήριξη των 
συλλογικών σχημάτων του Οικοσυστήματος Συνεργατισμού Καρδίτσας.

Η συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της Καρδίτσας και 
η στήριξη εμβληματικών πρωτοβουλιών των φορέων / μετόχων.

Η ενίσχυση των συνεργασιών & δικτυώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές περιβάλλον.  

Κεντρικά: Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 1ος & 2ος όροφος
τηλ. 24410 42363, 26345, 79266 και 75100

• ΚΥΠΕΑ: ∆ηµοτική Αγορά Καρδίτσας, κατ. Ι-5

• ∆ιαπολιτισµικό Κέντρο «Σταυροδρόµι»: ∆ηµοτική Αγορά Καρδίτσας, κατ. Ι-24

www.anka.gr |email: anka@anka.gr 

ANKA |

Μετοχική Σύνθεση Δήμοι: Καρδίτσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά
Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Φαρσάλων, Δομοκού

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Επιμελητήριο Καρδίτσας
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας

Στρατηγική
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