
IEKEM-TEE: Κοινωνικές επιχειρήσεις και μηχανικοί-επιστήμονες 
 

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 
 
 

Παρουσίαση ιδέας-πρότασης για τη δημιουργία Κοινωνικής Επιχείρησης 

 

Ανακύκλωση και κομποστοποίηση απορριμμάτων  
νοικοκυριών και επιχειρήσεων με διαλογή στην πηγή  

 
Στην πρόταση συμμετείχαν οι: 

 
Τάσος Κρομμύδας 

Σωκράτης Παπαγεωργίου 
Ελίνα Παπαγιάννη 

 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου ”Ίδρυση και Λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής 
οικονομίας για μηχανικούς” του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 



Γιατί Κοινωνικές Επιχειρήσεις; 

 

  Επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι ακτιβισμός ή 

φιλανθρωπία 
 

  Πέρα από τον παραδοσιακό διαχωρισμό “Δημόσιο – 

Ιδιωτικό”.  

 Θετικό αποτύπωμα στην ποιότητα ζωής και την 

κοινωνία 

 Οφέλη για τους εργαζομένους – δημοκρατική 

λειτουργία  
 

  Αντικείμενο που συχνά συμπληρώνει κενά ή αδιαφορία 

Πολιτείας και ΤΑ 
 

 

  



Γιατί Ανακύκλωση; 

 

  Προστασία περιβάλλοντος, οικονομίας, ποιότητας ζωής 
 

  Ανεπαρκή αποτελέσματα υφιστάμενης κατάστασης 

   Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης 

   Πετυχημένη Ευρωπαϊκή εμπειρία  
 

  Απαραίτητη η δικτύωση νοικοκυριών με οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης: προνομιακό πεδίο για Κοιν.Επ. 

 

  Αύξηση τιμών πρώτων υλών 

 

  Ιδιαιτερότητα: Οι “πελάτες” είναι εγγυημένοι, πρόκληση η 

εξασφάλιση “προμηθευτών” 
 
  



Γιατί Διαλογή στην Πηγή; 

 

 Με σημερινά δεδομένα δεν θα πιαστούν εθνικοί στόχοι  
 

 Πετυχημένη διεθνής εμπειρία 
 

 Εργαλείο αλλαγής συμπεριφοράς των πολιτών 

 

 Αναλογικά μεγαλύτερη δημιουργία θέσεων εργασίας 

 

 Αποτυχία της ανακύκλωσης θα οδηγήσει στην ακριβή και 

επικίνδυνη λύση της καύσης 
  



Η Ιδέα 

 

  Η επιχείρηση αναλαμβάνει την αποκομιδή 

προδιαλεγμένων απορριμμάτων από επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά τα οποία πωλεί σε αντίστοιχες επιχειρήσεις 

ανακύκλωσης. 
 

  Δημιουργείται ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στο εγχείρημα  
 

  Καταρχάς η διαλογή γίνεται σε ιδιωτικούς χώρους 
 

 

 
 

 
  



Προώθηση-υλοποίηση της ιδέας 

 

  Απεύθυνση σε τοπικούς φορείς, κινήσεις πολιτών 

συλλόγους κλπ 

 

  Επικοινωνία με Δήμο για διερεύνηση αμοιβαία επωφελούς 

συνεργασίας 
 

  Επαφή με βιοτεχνίες ανακύκλωσης και μεγάλους 

“προμηθευτές” 
 

  Διαφημιστικές δράσεις διάχυσης. Δημιουργία ιστοσελίδας 

με δυνατότητες δικτύωσης 

 

  Αναζήτηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων 
 

 
  



Προκλήσεις - εμπόδια 

 

  Καλή συνεργασία με οικείους Δήμους 

– Δήμοι: νομική αρμοδιότητα αποκομιδής απορριμμάτων  

– Οικονομικά οφέλη του από μειωμένα λειτουργικά κόστη και 
πληρωμές προς το Φορέα Διαχείρισης ΧΥΤΑ 

– Δυνατότητα επέκτασης και σε κοινόχρηστους χώρους 

 

  Ανταπόκριση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, διατήρηση 

της συμμόρφωσης 

– Κίνητρα διαφήμισης – εκπτώσεων - προσφορών 

 

  Πιθανές ζημίες το πρώτο διάστημα για λόγους κλίμακας 

– Αναζήτηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων 
 



Μια, δυο, τρεις, πολλές ΚοινΣΕπ για διαλογή στην πηγή! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 


