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Στις 29 Οκτωβρίου 2012, στο χωριό Καλλονή της Τήνου (η παλαιά
ονομασία του χωριού είναι Κελλιά), μετά από ένα Διήμερο
Διαβούλευσης, αποφασίστηκε η σύσταση Αστικού Συνεταιρισμού
Κοινωνικού Σκοπού, με την επωνυμία :
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ»
Ο Συνεταιρισμός εγγράφηκε στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και
μάλιστα ήταν μέσα στις 100 πρώτες Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα

Η απόφαση υλοποίησης



…στη σημερινή σύνθεση

Η ιδρυτική ομάδα αποτελούνταν από 7 άτομα με πρωτεργάτες τους
Δημήτρη Πολιτόπουλο-Αρμάο, ο οποίος έχει διατελέσει Πρόεδρος
στον Ε.Ο.ΑΝ. και τους Νικηφόρο Δελασούδα, τέως Δήμαρχο του
Δήμου Εξωμβούργου και σημερινό Πρόεδρο της Κοιν.Σ.Επ. και
Παντελή Αρμάο σημερινό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και
Αντιπρόεδρο της Κοιν.Σ.Επ.

Από την ιδρυτική ομάδα…

Στις μέρες μας η Κοιν.Σ.Επ. αριθμεί 36 μέλη που κατοικούν ή
κατάγονται από την Τήνο και προέρχονται από όλα τα κοινωνικά
στρώματα, τις δημοτικές παρατάξεις και τις κατηγορίες
επαγγελματικής δραστηριότητας τα οποία ενδιαφέρονται για την
περιβαλλοντική αναβάθμιση του νησιού μας.



Ο σκοπός (από το Καταστατικό μας)

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα
ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες:
α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
γ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά
Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη
εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων
α. Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη
τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
γ. Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με
συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση,
ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου
παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
δ. Κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με
τις τοπικές κοινωνίες.
ε. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
στ. Παραγωγή, μεταποίηση, προώθηση ή διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής
κληρονομιάς κάθε τόπου.



1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα
μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:
α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,
β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός
αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν
αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε
δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,
γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη
γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

Η διανομή των Κερδών (από το Καταστατικό μας)

Να επισημανθεί λοιπόν ο κοινωνικός χαρακτήρας του
Εγχειρήματός μας που λειτουργεί με βάση τις αρχές και τις
αξίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.



Η εγκατάσταση μας

Αρχική Έδρα Σημερινή Έδρα



Ο εξοπλισμός

ΥφιστάμενοςΑρχικός



Οι θέσεις εργασίας

Από τον 1 εργαζόμενο
περιστασιακής απασχόλησης

Στους 3 μόνιμους εργαζομένους



Από τις πρώτες ποσότητες…

…στη σημερινή διαχείριση των 
ανακυκλώσιμων υλικών



Ανακυκλώνουμε 7 Κατηγορίες Αποβλήτων

Μπουκάλι PETΠλαστικόΧαρτί

Μέταλλο Γυαλί Ηλ. Συσκευές Τηγανέλαια



Πρωτοπορούμε στην Ελληνική Επικράτεια

Μέσω της υλοποίησης στα τέλη του 2018 τριμερούς σύμβασης μεταξύ Δήμου
Τήνου - Κοιν.Σ.Επ. “Καλλονή-Κελλιά” και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης για τη συλλογή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών του
νησιού κατ’ εφαρμογή του ν.4496/2017.



Ανακύκλωση γυαλιού
(Σε συνεργασία με την

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης)



Ανακύκλωση Συσκευασιών μέσα από τη 

Διαλογή στην Πηγή
(Σε συνεργασία με Τοπικούς Συλλόγους και Επιχειρήσεις)



Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών 
Συσκευών 

(Σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών)



Ανακύκλωση Τηγανελαίων
(Σε συνεργασία με την εταιρία Πράσινο Λάδι Α.Ε και τον διεθνή 

Οργανισμό EUROCERT για την πιστοποίηση των ποσοτήτων)



Η επιτευξιμότητα με βάση τους στόχους
του ΤΣΔΑ Δήμου Τήνου για το 2020

Το 2019 ξεπεράσαμε κατά 200% τον στόχο του 2020 !!!

* Δεν περιλαμβάνονται τα τηγανέλαια και οι ηλεκτρικές συσκευές

Ο στόχος του 2020

*

Τα αποτελέσματα



Οι Ποσότητες
2013 201

4

2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΑ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΤΙ 5,07 6,15 1,94 9,78 10,05 62,11 297,8

7

392,97

ΓΥΑΛΙ 0 0 18,0

0

75,20 62,66 66,95 116,9

4

339,75

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 0 0,08 0,10 1,05 0,68 1,15 6,56 9,62

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,95 2,71 6,95 6,15 8,83 12,05 13,22 50,86

PET 0,69 6,62 8,31 6,83 14,97 11,28 15,02 63,72

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ 5,00 23,0

0

17,0

0

26,70 29,40 31,20 31,85 164,15

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

0 0 0 0 0 0 23,08 23,08

ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

11,7

1

38,5

6

52,3

0

125,7

1

126,5

9

184,7

4

504,5

4

1.044,15

• Οι ποσότητες αναφέρονται σε τόνους.
• Οι σημειωμένες με πράσινο χρονιές είναι μετά την έναρξη της τριμερούς 
σύμβασης με Δήμο Τήνου και Ε.Ε.Α.Α. (ενεργοποιήθηκε στα μέσα του 2018)
• Για το 2020 οι ποσότητες παρουσιάζουν αισθητή μείωση που σχετίζεται με την
πτώση στην κατανάλωση, τον τουρισμό και την ευρύτερη οικονομία λόγω της
πανδημίας covid-19. Από την πλευρά μας καταβάλλεται μεγάλος αγώνας να
παραμείνουν ενεργές οι θέσεις εργασίας







Η αναγνώριση της προσπάθειας

Βραβείο Καινοτομίας μεταξύ 58 
Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Βραβείο Ανακύκλωσης  στα GREEK 
GREEN AWARDS 2019 της VERDE-TEC



Δημοσιεύματα και Τηλεοπτικές 

Συνεντεύξεις



Συνεργασία και Εξωστρέφεια

Η Τήνος

ταξιδεύει και στην Ευρώπη

των Κοινωνικών Συνεταιρισμών



Οι Καλές Πρακτικές που προκύπτουν 
από τις  Συνεργασίες

Δημιουργία Σταθμού Θαλάσσιων 
Απορριμμάτων σε συνεργασία

με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Aegean Rebreath, τον 
Δήμο Τήνου & τον Σύλλογο Αλιέων



Κοιν.Σ.Επ. Καλλονή – Κελλιά 

δεν είναι μόνο η Ανακύκλωση…

Δράσεις Πρόληψης – Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης



Καθαρισμός  εσωτερικού λιμένα σε συνεργασία
με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Aegean Rebreath, τον Δήμο Τήνου

& το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου

Δράσεις Πρόληψης – Ενημέρωσης -

Ευαισθητοποίησης (συνέχεια)



Δράσεις

Επαναχρησιμοποίησης  & Κοινωνικής Προσφοράς



Οι χορηγοί μας



Το εγχείρημα της Κοιν.Σ.Επ «Καλλονή-Κελλιά» ως ενδεδειγμένη 
πρόταση Κυκλικής Οικονομίας για την επίλυση του προβλήματος 

διαχείρισης των απορριμμάτων της νησιωτικής Ελλάδας


