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«Να προσεγγίσουμε περισσότερους 
επαγγελματίες και πολίτες με σκοπό να 
γίνουν σύμμαχοι στην προσπάθειά μας.»

«Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε 
και να καθοδηγούμε τους πολίτες 
προς έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.»

Μέσα στο 2016, η ECOELASTIKA συνέχισε τη θετική της πορεία. Δίνοντας και πάλι 
έμφαση στον εξορθολογισμό των εξόδων και τη βελτίωση όλων των διαδικασιών 
ανάθεσης της μεταφοράς και αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών, πετύχαμε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά τη μείωση των εισφορών, μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη μέσα 
στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα μας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού μας, πετύχαμε να βελτιώσουμε 
αισθητά τον λόγο του ποσοστού των ελαστικών που οδηγήθηκαν σε μονάδες παρα- 
γωγής ανακυκλωμένων υλικών προς το ποσοστό εκείνων που προωθήθηκαν για 
ενεργειακή αξιοποίηση.

Το πρόγραμμά μας για την κατασκευή δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό 
και την εγκατάστασή τους σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας συνεχίστηκε δυναμικά 
 και την φετινή χρονιά, ενώ εμπλουτίστηκε με δράσεις που στοχεύουν στην καλλιέργεια 
οικολογικής συνείδησης στα παιδιά και στις τοπικές κοινωνίες.

Στόχος μας, να συνεχίσουμε την πορεία αυτή δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή 
των εμπόρων ελαστικών στην προσπάθεια μας και στην πληρέστερη ενημέρωση των 
οδηγών για την αναγκαιότητα και τα ευρύτερα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά 
ωφέλη της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
Γενικός Διευθυντής

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος

Το 2016 πέρασε καταγράφοντας τη συνέχεια μιας πολυετούς επιτυχημένης πορείας 
για την ECOELASTIKA. Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) 
κατάφερε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, να μειώσει την εισφορά και στις τρεις κατη- 
γορίες ελαστικών χάρη στον διαρκή εξορθολογισμό των εξόδων της εταιρείας, τόσο 
στο σκέλος των λειτουργικών όσο και σε εκείνο των σταθερών δαπανών.

Η επιτυχία αυτή της ECOELASTIKA έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύουμε αδιάκοπα στη 
βελτίωση των διαδικασιών μας με αποκλειστικό σκοπό την βέλτιστη, περιβαλλοντικά, 
διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, τη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των 
διαδικασιών, την τήρηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τη διεύρυνση της αγοράς 
δευτερογενών υλικών που προέρχονται από την επεξεργασία των ελαστικών κλπ.

Αξιοσημείωτο γεγονός, για τη χρονιά που πέρασε, υπήρξε η πλήρης εφαρμογή της 
διαδικασίας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχων στον τομέα  
της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων ελαστικών. Είναι μία μέθοδος που εγγυάται 
την πλήρη διαφάνεια και αξιοπιστία στην διαδικασία επιλογής αναδόχων η οποία, κατά 
το 2016, συνέβαλε στην μείωση του μεταφορικού κόστους κατά, περίπου, 3,5%.

Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, το 2016 είχαμε και σημαντική αύξηση του 
ποσοστού ανακύκλωσης ελαστικών με συνέπεια, για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, 
η ποσότητα των ελαστικών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ανακυκλώ-
σιμων υλικών να υπερβαίνει συνολικά την ποσότητα εκείνων που οδηγήθηκαν προς  
ενεργειακή αξιοποίηση.

Τέλος, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ECOELASTIKA συνέχισε 
με επιτυχία το έργο που ξεκίνησε από το 2015, κατασκευάζοντας δωρεάν τάπητες 
ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό σε ακόμη 16 σχολεία σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια. Μέσα από την δράση μας αυτή, επιδιώξαμε και πετύχαμε, 
επιπλέον, τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ανακύκλωση  
ως τρόπο ζωής.
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Xρηματικές εισφορές 
ανά κατηγορία και τεμάχιο ελαστικού
Ισχύουσες από 01/01/2016

Δηλώσεις νέων ή και μεταχειρισμένων ελαστικών 
(put on the market)  για το έτος 2016
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Από την 1η Ιανουαρίου του 2016, εφαρμόστηκε για όλες τις κατηγορίες ελαστικών μείωση των 
χρηματικών εισφορών της τάξης του 7% σε σύγκριση με τις εισφορές που καλούνταν να πληρώσουν 
οι μετέχοντες στο σύστημα της ECOELASTIKA έως τα τέλη του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στην 
αντίστοιχη μείωση  του διαχειριστικού κόστους της ECOELASTICA, η οποία έχει επιτευχθεί, σταδιακά 
τα τελευταία χρόνια λόγω:

Της εισαγωγής  αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου που βελτίωσαν την • 
ταχύτητα και την ποιότητα ελέγχων σε όλα τα στάδια της δραστηριότητας της ECOELASTIKA, 
από την πρωτογενή συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών μέχρι την παραγωγή των τελικών 
προϊόντων της ανακύκλωσης και τη διάθεσή τους στην αγορά.

Της  εισαγωγής  των ηλεκτρονικών διαγωνισμών ως την αποκλειστική μέθοδο επιλογής νέων • 
αναδόχων για το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα 
σημεία συλλογής τους ανά την ελληνική επικράτεια.

Βελτίωση του ελέγχου  
σε όλα τα στάδια της 
δραστηριότητας 
της ECOELASTIKA

Aπό την 
1η Ιανουαρίου του 2016, 

εφαρμόστηκε 
μείωση της τάξης του 7% 
σε όλες τις εισφορές σε 

σύγκριση με το 2015.
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∆ηλώσεις νέων ή και μεταχειρισμένων ελαστικών 
(put on the market)  για το έτος 2017

5,86 €

0,42 €

1,00 €Κατηγορία Α’ - Επιβατικών Οχημάτων 
(Μέσο βάρος 8 kg)

Κατηγορία B’ - Φορτηγών Οχημάτων 
(Μέσο βάρος 50 kg)

Κατηγορία Γ’ - Moto 
(Μέσο βάρος 2,5 kg)
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Δηλώσεισ νεών και μεταχειρισμενών 
ελαστικών που εισηλθαν στην 
ελληνικη αγορα το 2016
Όλα τα έσοδα της ECOELASTIKA προέρχονται από τις ετήσιες χρηματικές εισφορές των εταιρειών 
εισαγωγής ελαστικών και οχημάτων που φέρουν ελαστικά. Σύμφωνα με το ΠΔ 109/2004 (άρθρα 
2,3,5), οι εταιρείες αυτές υποχρεούνται να συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα της ECOELASTIKA, 
δηλώνοντας, σε τριμηνιαία βάση, όλα τα νέα και μεταχειρισμένα ελαστικά (αναγομωμένα και μη)  
που εισάγουν, όπως και κάθε νέο και μεταχειρισμένο όχημα που διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Ο πρώτος από τους παρακάτω πίνακες αφορά τις ποσότητες νέων και μεταχειρισμένων ελαστικών, 
καθώς και οχημάτων που φέρουν ελαστικά, τα οποία δηλώθηκαν το 2016 από όσες εταιρείες 
εισαγωγής είναι συμβεβλημένες με την ECOELASTIKA. Οι δηλώσεις αυτές συμπληρώνονται ανά 
τρίμηνο, ηλεκτρονικά, μέσω μίας εξειδικευμένης εφαρμογής στο κεντρικό website της ECOELASTIKA  
και αντιστοιχούν στο σύνολο ελαστικών και οχημάτων που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά από  
τους παραπάνω εισαγωγείς. Στον δεύτερο πίνακα βλέπουμε τις εισφορές του 2016, όπως διαμορ-
φώθηκαν ανά τεμάχιο ελαστικού και ανά κατηγορία οχήματος.
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συσταση και λειτουργια του  
εθνικου μητρώου παραγώγών (ε.μ.πα.)
Εντός του 2016, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ολοκλήρωσε τη σύσταση του 
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και ανέλαβε, παράλληλα, την οργάνωση και την τήρησή 
του με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 181504/2016, ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016) η 
οποία καθορίζει το πλαίσιο του περιεχομένου και του συστήματος διαχείρισης του Ε.Μ.ΠΑ.

Συνοπτικά, στο μητρώο αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων, καθώς η εγγραφή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη 
άσκηση της δραστηριότητάς τους και τη διάθεση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά.

Στόχος του Ε.Μ.ΠΑ. είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ποσότητες και το είδος των 
συσκευασιών και λοιπών προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά και η ανταλλαγή στοιχείων με 
αντίστοιχα μητρώα, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σεβασμό, πάντα, 
στην προστασία προσωπικών δεδομένων και τυχόν απορρήτων, η δημοσιοποίηση αυτών των 
στοιχείων συμβάλλει στην άμεση ενημέρωση των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων φορέων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Με τη σειρά τους, οι εισαγωγείς (παραγωγοί) ελαστικών, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 
6 του άρθρου 2 του ΠΔ 109/2004, υποχρεούνται εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Με την εγγραφή του στο Ε.Μ.ΠΑ., 
κάθε εισαγωγέας (παραγωγός) ελαστικών λαμβάνει έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού 
(Α.Μ.Π.) και διατηρεί τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής για κάθε νόμιμη χρήση. 
Ακολούθως, έως και την 31η Μαρτίου κάθε έτους, οι εισαγωγείς ελαστικών οφείλουν να 
υποβάλλουν ετήσια έκθεση όπου αναφέρονται, ανά κατηγορία, οι ποσότητες των ελαστικών που 
διατέθηκαν στην ελληνική αγορά εντός του προηγούμενου έτους. 

Διαχειριση ελαστικών τελουσ κυκλου ζώησ 
που συλλεχθηκαν το 2016
Αποκομιδή και παράδοση μεταχειρισμένων ελαστικών

Για την αποκομιδή των άχρηστων ελαστικών, η ECOELASTIKA συνεργάζεται με αδειοδοτημένους συλλέκτες-μεταφορείς 
από όλη την Ελλάδα οι οποίοι συλλέγουν τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων από τα σημεία συλλογής και τα μεταφέ-
ρουν, κατόπιν, στις αδειοδοτημένες μονάδες για να ακολουθήσει η ανάκτηση των υλικών ή η ενεργειακή αξιοποίηση.

Σημεία συλλογής αποτελούν όλα τα βουλκανιζατέρ και συνεργεία αυτοκινήτων της ελληνικής επικράτειας που είναι 
εγγεγραμμένα στο σύστημα της ECOELASTIKA. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής 
γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής ή online παραγγελίας του εγγεγραμμένου καταστήματος προς την ECOELASTIKA. 
Κάθε αίτημα αποκομιδής καταχωρείται στον κεντρικό server της εταιρείας και προωθείται άμεσα στους αντίστοιχους 
συμβεβλημένους συλλέκτες-μεταφορείς οι οποίοι έχουν λάβει τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ώστε να 
βρίσκονται διαρκώς online και σε άμεση επαφή με το σύστημα της ECOELASTIKA. Έτσι, έχουν άμεση γνώση των 
παραγγελιών που καταχωρούνται στον server, ενώ μπορούν να καταχωρήσουν κι εκείνοι με τη σειρά τους τις αντίστοιχες 
πληροφορίες της αποκομιδής και της παράδοσης των μεταχειρισμένων ελαστικών στους συμβεβλημένους αποδέκτες.

Κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται η άμεση διακίνηση των πληροφοριών αποκομιδής μέσω του κεντρικού server της 
ECOELASTIKA, κάτι που παρέχει τη δυνατότητα μελέτης των ποικίλων χρήσιμων στατιστικών δεδομένων, προς 
εξαγωγή συμπερασμάτων που διευκολύνουν το έργο και συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας. 
Tο 2016, η ECOELASTIKA συνέλεξε μεταχειρισμένα ελαστικά από 2.755 σημεία συλλογής σε όλη τη χώρα, τα οποία 
μετέφερε και παρέδωσε, στη συνέχεια, στις συμβεβλημένες μονάδες τελικής αξιοποίησης.

Επιπλέον, πέρα από τα σημεία συλλογής, η ECOELASTIKA διαχειρίζεται μεταχειρισμένα ελαστικά που προέρχονται 
και από άλλου είδους κατόχους, όπως αυτοί ορίζονται από τους όρους ειδικών συμβάσεων συνεργασίας. Kάτοχοι 
μεταχειρισμένων ελαστικών θεωρούνται τα Διαλυτήρια Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής και οι κάτοχοι αποβλήτων 
όπως είναι οι Δήμοι, Δημόσιοι Οργανισμοί, Τεχνικές Εταιρείες, ΚΔΑΥ κλπ.

Συνολικά, λοιπόν, από σημεία συλλογής και άλλου είδους κατόχους ελαστικών, η ECOELASTIKA συνέλεξε, μέσα στο 
2016, 36.308 τόνους μεταχειρισμένων ελαστικών.

το 2016, η ECOELASTIKA 
συνέλεξε και παρέδωσε 
προς αξιοποίηση 36.308 τόνους 
μεταχειρισμένων ελαστικών.

Στόχος του Ε.Μ.ΠΑ. 
είναι να συμβάλλει στην 
άμεση ενημέρωση των 
καταναλωτών και των 

εμπλεκόμενων φορέων, 
ιδιωτικών και δημόσιων.

∆ηλώσεις 
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2016
2015

2016
2015

2016
2015

Αποσυρόμενες
ποσότητες

Συλλεγόμενες
ποσότητες



Συχνότητα - Στατιστικά Συλλογής ανά περιοχή
Σύγκριση Μέσου Χρόνου εξυπηρέτησης 2015-2016
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Στατιστικά Συλλογής 2015-2016 
ανά μήνα

Ιανουάριος

Mέσος χρόνος 
εξυπηρέτησης σε ημέρες

Φεβρουάριος

Mάρτιος

3

4

Απρίλιος

Mάιος

3

3

Ιούνιος

Ιούλιος

4

4

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

3

4

Oκτώβριος

4

4

3

3

2016

4

4

4

4

4

4

3

3

3∆εκέμβριος

Νοέμβριος

71

18.649

98%

1%

1%

από 2.763 Σημεία Συλλογής

από 83 ∆ιαλυτήρια Ο.Τ.Κ.Ζ.

από 89 Κατόχους-Εταιρείες

Παραγγελίες

Εισερχόμενα φορτία

Ετήσιες

Ημερήσιες

Σημείων Συλλογής

∆ιαλυτηρίων Ο.Τ.Κ.Ζ.

Kατόχων-Εταιρειών

Σύνολο ζυγίσεων Φορτηγών Οχημάτων

Αριθμός Φορτηγών Οχημάτων

Φορτηγά Οχήματα ανά ημέρα

Βάρος ελαστικών ανα Φορτηγό όχημα

7.101

261

27

5 τόνοι

2.778

680

11

13 τόνοι

Εξερχόμενα φορτία
Σύνολο ζυγίσεων Φορτηγών Οχημάτων

Αριθμός Φορτηγών Οχημάτων

Φορτηγά Οχήματα ανά ημέρα

Βάρος ελαστικών ανα Φορτηγό όχημα

466

788

174

Αριθμός Σημείων
Συλλογής 2016

Mέσος χρόνος
εξυπηρέτησης 2015

Mέσος χρόνος
εξυπηρέτησης 2016

 Ποσοστό συλλεγομένων
ποσοτήτων επί του συνόλου

159

198

210

161

173

210

89

83

44

4

2

4

10

5

2

6

3

12

6

5

6

3

3

3

8

4

2

6

4

11

6

5

5

16,74%

32,38%

8,60%

7,11%

6,13%

6,21%

6,05%

4,48%

4,70%

2,55%

2,88%

2,18%

Συχνότητα - Στατιστικά Συλλογής ανά περιοχή
Σύγκριση Μέσου Χρόνου εξυπηρέτησης 2015-2016

Περιφέρεια

 Αττική

Κεντρική Μακεδονία

∆υτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Kρήτη

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Aν. Μακεδονία - Θράκη

∆υτική Μακεδονία

 Ήπειρος

Ιόνιοι Νήσοι

Αιγαίο

Αποκομιδή μεταχειρισμένων ελαστικών 
και μέσος χρόνος απόκρισης

Πάγιος στόχος της ECOELASTIKA είναι η μείωση του μέσου χρόνου 
εξυπηρέτησης των σημείων συλλογής στις 3 εργάσιμες ημέρες. Στον πρώτο 
πίνακα φαίνεται ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ανά μήνα για το 2016 σε 
σύγκριση με το 2015. Στον δεύτερο βλέπουμε τα συγκριτικά στατιστικά ανά 
περιφέρεια, μαζί με το αντίστοιχο πλήθος των σημείων συλλογής. Εκεί που 
παρατηρείται επίτευξη του στόχου των 3 ημερών, είναι στις περιφέρειες με 
τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι νησιωτικές περιοχές, οι οποίες δεν έχουν 
την ίδια ταχύτητα εξυπηρέτησης σε σύγκριση με τις περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, καθώς τα μεταχειρισμένα ελαστικά που συλλέγονται από σημεία 
συλλογής των νησιών του Αιγαίου μεταφέρονται με συμβατικά φεριμπότ 
στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια οδηγούνται σε μονάδες τελικής 
αξιοποίησης του Νομού Αττικής. Συνεπώς, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης 
των νησιών εξαρτάται από τη συχνότητα των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. 
Αναμενόμενα, η μεταφορά αποβλήτων δυσχεραίνεται κατά τους θερινούς 
μήνες λόγω της πληρότητας των δρομολογίων με επιβάτες και οχήματα.

Εφαρμογή τηλεματικής - Online Διαχείριση

Για να έχει τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας  του συστήματος διαχείρισης, η ECOELASTIKA έχει 
επιστρατεύσει την κατάλληλη τεχνολογία (online ζυγίσεις στους σταθμούς ανακύκλωσης, GPS, 
GIS, ανάπτυξη android app), ώστε να παρακολουθεί ηλεκτρονικά το κάθε στάδιο της διαδικασίας 
παραλαβής, μεταφοράς και παράδοσης των μεταχειρισμένων ελαστικών.

Μέσα στο 2016, η ECOELASTIKA έλαβε πάνω από 18.000 παραγγελίες αποκομιδής ελαστικών 
τέλους κύκλου ζωής από σημεία συλλογής, κυρίως, όσο και από άλλους κατόχους ελαστικών.
Τα ελαστικά αυτά συλλέχθηκαν από 260 διαφορετικά φορτηγά οχήματα και μεταφέρθηκαν στις 
μονάδες ανακύκλωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης, από όπου καταγράφηκαν στο σύστημά της 
ECOELASTIKA  γύρω στις 7.000 ζυγίσεις. Μετά την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών, 
τα τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα που προέκυψαν και διατέθηκαν στην ελληνική και διεθνή 
αγορά μεταφέρθηκαν με 680 διαφορετικά φορτηγά οχήματα καταγράφοντας 2.700 ζυγίσεις.

Το 2016, 
η ECOELASTIKA 

 έλαβε και διεκπεραίωσε 
πάνω από 18.000 

παραγγελλίες αποκομιδής 
ελαστικών προς 

ανακύκλωση.
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Βελτιστοποιηση τησ 
ΔιαΔικασιασ επιλογησ αναΔοχών 
συλλεκτών-μεταφορεών
Από τον Ιανουάριο του 2016, η ECOELASTIKA προχώρησε στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
ανάθεσης του έργου της αποκομιδής μεταχειρισμένων ελαστικών με την εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών ως αποκλειστική μέθοδο επιλογής των ανάδοχων συλλεκτών-
μεταφορέων. Για την χρηστή διεξαγωγή των διαγωνισμών αυτών, η εταιρεία κατέληξε στη χρήση 
της ψηφιακής εφαρμογής ITbid©, η οποία παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software-as-a-Service), 
ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε εξοπλισμό και τοπικά εγκατεστημένο 
λογισμικό, μειώνοντας έτσι το κόστος και αυξάνοντας την αποδοτικότητα της διαδικασίας 
ανάθεσης και προμηθειών. 

Όπως αποδείχτηκε και στην πράξη, με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την επιλογή 
αναδόχων συλλεκτών-μεταφορέων μέσω του ITbid© επιτύχαμε:

τη μείωση του κόστους συλλογής και μεταφοράς, του σημαντικότερου, δηλαδή, λειτουργικού • 
κόστους του συστήματος λόγω του μεγάλου ειδικού όγκου των ελαστικών,
τη διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων συλλεκτών-μεταφορέων, αφού, εφόσον πληρούν • 
τα βασικά κριτήρια συμμετοχής, όλο και περισσότερες εταιρείες μπορούν να λάβουν  
μέρος στη διαδικασία επιλογής και 
τη διεκπεραίωση της ανάθεσης των έργων με περισσότερη ισοτιμία,  • 
διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.

αξιοποιηση (ανακύκλωση/
ενεργειακη αξιοποιηση) 
μεταχειρισμενών ελαστικών

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά που συλλέγονται μέσα από το σύστημα της ECOELASTIKA οδηγούνται 
στις μονάδες αξιοποίησης για την παραγωγή προϊόντων με βάση το βουλκανισμένο καουτσούκ 
ή κάποια από τα υπόλοιπα υλικά που περιέχουν. Παρακάτω αναφέρονται τα είδη των μονάδων 
αξιοποίησης, καθώς και οι μονάδες που, ως συμβεβλημένες με την ECOELASTIKA, αποτελούν 
αποδέκτες των ελαστικών που διαχειρίζεται:

A μονάδες αξιοποίησης

600

950

3530

15/1/2016

24/2/2016

21/4/2016

ΗμερομηνίαΠοσότητα ΤΝ/Έτος Περιοχή / Νομός

392

340

200

21/4/2016

21/4/2016

21/4/2016

Κ. Mακεδονία (Χαλκιδική)

Κ. Mακεδονία (Πέλλα)

Κ. Mακεδονία (Ημαθία)

Κ. Mακεδονία (Kιλκίς)

Κρήτη (Χανιά-Ρέθυμνο)

Κ. Mακεδονία (Θεσσαλονίκη)

 Ήπειρος

2979

4461

2052

18/7/2016

18/7/2016

5/8/2016

Αττική (Β. Προάστια- Ανατ. Αττική)

Αττική (∆υτικά Προάστια)

Αττική (Κέντρο-Νότια Προάστια)

Σέρρες - Αν. Μακεδονία & Θράκη

21/4/2016

18/7/2016

388

2968

1
2

3

4

5

Πληροφοριακά, εντός του 2016, ολοκληρώθηκαν 
επιτυχώς οι παρακάτω ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί:

Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης 
μεταχειρισμένων ελαστικών

ΤΙΤΑΝ 
Καμάρι Βοιωτίας

ΤΙΤΑΝ 
Zlatna Panega

ΑΞΕΛ ΕΠΕ  
Μαγούλα Αττικής

Μονάδες πλήρους μηχανικής επεξεργασίας 
μεταχειρισμένων ελαστικών

Μονάδα παραγωγής 
δευτερογενούς καυσίμου και ΤDA

ΕΛΒΑΝ ABEE 
Ασπρόπυργος Αττικής

TYRES HERCO AE 
ΒΙΠΕ Πατρών

RETIRE ABEE 
ΒΙΠΕ Δράμας

ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ 
8ο χλμ ΠΕΟ Λάρισας-Βόλου, Λάρισα

Το 2016, η ECOELASTIKA  
παρέδωσε σε μονάδες 

μηχανικής επεξεργασίας 
29.180 τόνους 

μεταχειρισμένων 
ελαστικών.
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29.180 τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών παραδόθηκαν σε • 
μονάδες μηχανικής επεξεργασίας.
26.824 τόνοι προϊόντων και παραπροϊόντων από την • 
επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών πουλήθηκαν 
από τις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας σε μονάδες 
ανακύκλωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης.
4.317 τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών παραδόθηκαν στην • 
ελληνική τσιμεντοβιομηχανία για ενεργειακή αξιοποίηση.
4.610 τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών παραδόθηκαν σε • 
τσιμεντοβιομηχανίες του εξωτερικού για ενεργειακή 
αξιοποίηση.

Δ ποσότητες μεταχειρισμένων  
 ελαστικών που διαχειρίστηκαν  
 οι μονάδες ανάκτησης

Ανακύκλωση

19.530   Aνακύκλωση

2.041   Ανάκτηση υλικών 
            στην Τσιμεντοβιομηχανία

14.205   Ενεργειακή Αξιοποίηση

Eνεργειακή
αξιοποίηση

Aνάκτηση υλικών στην
τσιμεντοβιομηχανία

54.60%
5.70%

39.70%

Tρίμμα Ελαστικού

54%   Τρίμμα Ελαστικού

22%   Σίδηρος

24%    Λινό*
Σίδηρος

Λινό

* περιέχει σημαντικές ποσότητες πούδρας ελαστικού 
   και οδηγείται για ενεργειακή αξιοποίηση

Μετά τη διαδικασία της ανάκτησης υλικών από μεταχειρισμένα ελαστικά και την επεξεργασία τους, 
προκύπτει μία σειρά από προϊόντα και παραπροϊόντα. Το 2016, από το σύνολο των προϊόντων αυτών:

το 54,59% οδηγήθηκε για χρήση σε εφαρμογές ανακύκλωσης,• 
το 5,70% παρέμεινε στους κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου ως ανόργανη στάχτη πριν ενσωματωθεί • 
στο τελικό προϊόν (τσιμέντο) και
το 39,70% συναποτεφρώθηκε σε μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (κυρίως τσιμεντοβιομηχανίες) • 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

B ανάκτηση υλικών από μεταχειρισμένα ελαστικά 
 και προϊόντα/παραπροϊόντα της επεξεργασίας τους 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζονται τα υλικά που παρήχθησαν το 2016 κατά την πλήρη μηχανική επεξεργασία 
των μεταχειρισμένων ελαστικών στις μονάδες ανακύκλωσης.

γ υλικά που παράγονται κατά τη μηχανική επεξεργασία 
     των µεταχειρισµένων ελαστικών
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αποθεματα μεταχειρισμενών ελαστικών
Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ECOELASTIKA, είχαν συσσωρευτεί σε αποθηκευτικούς χώρους, μονάδων 
ανακύκλωσης κυρίως, σημαντικές ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών, ολόκληρων και τεμαχισμένων.  
Αυτό συνέβη επειδή η ανάγκη εξυπηρέτησης των σημείων συλλογής ήταν άμεση και η προσφορά μεγάλη, ενώ, 
την ίδια στιγμή, δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη οι κατάλληλες υποδομές για την επεξεργασία του συνόλου των 
διαθέσιμων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε και η απαγόρευση διάθεσης σε ΧΥΤΑ ολόκληρων ή τεμαχισμένων ελαστικών, 
η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2006 και είχε ως συνέπεια η ECOELASTIKA να πρέπει να διαχειριστεί 
το 100% της διαθέσιμης ποσότητας μεταχειρισμένων ελαστικών. Σημειωτέον ότι, έως τον Ιούλιο του 2004, 
το σύνολο των μεταχειρισμένων ελαστικών (περίπου 50.000 τόνοι ετησίως) κατέληγαν σε ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ  
σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, η ECOELASTIKA έθεσε ως υψηλή προτεραιότητά της τη μείωση της ποσότητας των 
αποθηκευμένων ελαστικών και πέτυχε το στόχο της, μειώνοντας κατά ένα ποσοστό άνω του 60% τα αποθέματα 
μεταχειρισμένων ελαστικών των προηγούμενων ετών.

Στην επιτυχία αυτή συνέβαλλε η δυναμικότητα των συμβεβλημένων μονάδων επεξεργασίας, καθώς και η αλλαγή του 
μοντέλου επιδότησης της ECOELASTIKA προς τις μονάδες εξιοποίησης, όταν, από τις αρχές του 2015, καταργήθηκε 
το «εισιτήριο» (gate fee) κατά την είσοδο των μεταχειρισμένων ελαστικών στις μονάδες και αυξήθηκε, παράλληλα, 
το ποσό επιδότησής τους κατά την πώληση των τελικών προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή έφερε την αισθητή μείωση στην 
ποσότητα των ελαστικών που είχαν συσσωρευτεί στις αποθήκες των μονάδων ανακύκλωσης.

Έτσι, στα τέλη του 2016, η ποσότητα των αποθηκευμένων ελαστικών δεν ξεπερνούσε πλέον τους 23.000 τόνους. 
Με οδηγό αυτή την επιτυχία, πάγιος στόχος της ECOELASTIKA παραμένει, κάποια στιγμή, τα αποθέματα των 
μεταχειρισμένων ελαστικών να είναι μηδενικά.

χρηματοΔοτηση και συμμετοχη  
σε ερευνητικα προγραμματα
Στα χρόνια που δραστηριοποιείται στους τομείς της ανακύκλωσης ελαστικών και της περαιτέρω 
κοινωφελούς χρήσης τους, η ECOELASTIKA εξακολουθεί να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμ-
ματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των κύριων ή ενδιάμεσων προϊόντων που 
προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών. Καθώς παραμένει 
ενεργή στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, βασικοί της στόχοι είναι:

η διεύρυνση του φάσματος των εναλλακτικών λύσεων για την απορρόφηση των προϊόντων • 
της ανακύκλωσης των ελαστικών,
η αντιμετώπιση του προβλήματος της συσσώρευσης ολόκληρων ή τεμαχισμένων ελαστικών • 
στις μονάδες ανακύκλωσης,
η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των • 
ελαστικών και
η αύξηση, εν γένει, του ποσοστού ανακύκλωσης των ελαστικών, εντός των ορίων που • 
επιβάλλονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία.

Nα αναζητούμε 
επιστημονικές 
απαντήσεις μέχρι 
την τελευταία 
λεπτομέρεια

Από το 2010, 
τα σωρευμένα αποθέματα 

άχρηστων ελαστικών 
έχουν μειωθεί κατά 60% 

με στόχο να 
γίνουν μηδενικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ETOΣ
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Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της περιβαλλοντικής πολιτικής της, η ECOELASTIKA συνέχισε 
δυναμικά τις δράσεις της σε όλη την Ελλάδα και μέσα στο 2016. Στόχος των δράσεων αυτών ήταν η ενημέρωση και 
η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα οικολογίας με έμφαση στα προβλήματα 
που δημιουργούνται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των άχρηστων ελαστικών στο περιβάλλον, όσο και στα ωφέλη που 
αποκομίζουμε με τη σωστή διαχείρηση και ανακύκλωσή τους.

Επιπλέον στόχοι:

Η διάδοση των εφαρμογών που προκύπτουν από την ανακύκλωση των άχρηστων ελαστικών, όπως π.χ. τα • 
ελαστικά δάπεδα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται σε αυλές σχολείων, παιδικές χαρές και αθλητικούς χώρους, 
ώστε να βελτιωθεί το ποσοστό ανακύκλωσης με οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία.
Η προστασία των παιδιών από τραυματισμούς κατά την πτώση με την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων στις • 
αυλές των σχολείων-νηπιαγωγείων.
Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των παιδιών, μέσω ενημερωτικών δράσεων που γίνονται στα σχολεία • 
μετά το πέρας της κατασκευής, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε μία κοινωνία υπεύθυνων πολιτών.
Η δημιουργία μίας ενεργής κοινότητας φίλων (social media engagement) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, • 
προκειμένου να ενημερώνονται οι ίδιοι, αλλά κυρίως, να γίνονται και εκείνοι φορείς των μηνυμάτων της 
οικολογίας μέσα στα δικά τους δίκτυα.

πρακτικεσ εταιρικησ κοινώνικησ ευθυνησ 
(εκε) για το 2016

Η ECOELASTIKA 
βρίσκεται πλάι στους πολίτες 
με δράσεις και παρεμβάσεις 

που ενημερώνουν, 
ευαισθητοποιούν και 

κινητοποιούν.

ΒραΒειο περιΒαλλοντικησ 
ευαισθησιασ οικοπολισ 2016

Για το ερευνητικό έργο και την προσφορά της στο περιβάλλον, η ECOELASTIKA τιμήθηκε με  
το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ. Η τελετή απονομής διοργανώθηκε 
για 12η συνεχή χρονιά από το ECOCITY και έλαβε χώρα στο συγκρότημα Πηγών Καλλιθέας 
στη Ρόδο στις 4 Ιουνίου του 2016. Το βραβείο αυτό, απονεμήθηκε στην ECOELASTIKA για τη 
συνεισφορά της στην απόδειξη ότι κατά τη συναποτέφρωση μεταχειρισμένων ελαστικών σε 
τσιμεντοκλίβανους ένα ποσοστό της τάξης του 23% της ποσότητας των ελαστικών παραμένει στο 
τελικό παραγόμενο προϊόν. Έτσι, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το ποσοστό αυτό προστίθεται 
στο ποσοστό της ανακύκλωσης και όχι της ενεργειακής αξιοποίησης, μεταβάλλοντας τον λόγο 
μεταξύ των δύο ποσοστών υπέρ του πρώτου.
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Επικοινωνία δράσεων ΕΚΕ

Η επικοινωνία των δράσεων ΕΚΕ της ECOELASTIKA στηρίζεται:
στη δημοσιότητα στα ΜΜΕ καθώς και• 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook κλπ).• 

Μέσα από τα social media, η ECOELASTIKA έχει πετύχει:
Να ενημερώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος Ελλήνων πολιτών • 
16.213.836 reached 
Να αποκτήσει 54.254 πιστούς φίλους.• 
Να ενισχύσει σημαντικά την οικολογική συνείδηση των παιδιών.• 
Να στρέψει το ενδιαφέρον των φίλων της σε θέματα περιβάλλοντος και  στις εφαρμογές του ανακυκλωμένου • 
υλικού, καθώς και να διευρύνει τη συμμετοχή τους στις δράσεις της. Π.χ. στα σχολεία όπου τοποθετήθηκαν τα 
ελαστικά δάπεδα ασφαλείας, οι μικροί μας φίλοι «πέφτουν στα μαλακά», ενώ γονείς και καθηγητές δηλώνουν στα 
social media τον ενθουσιασμό τους από τη χρήση τους.

54.254 facebook likes

16.213.836 facebook views



Μέχρι σήμερα
 η ECOELASTICA 

έχει εγκαταστήσει 
δάπεδα ασφαλείας από 

μεταχειρισμένα ελαστικά  
σε 33 σχολεία της 

ελληνικής επικράτειας.

Παράλληλα η ECOELASTIKA αποστέλλει α) εκπαιδευτικό ενημερωτικό υλικό σε μια προσπάθεια ανάδειξης 
ζητημάτων περιβάλλοντος ώστε το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τη διάσωσή του να γίνει τόσο σημαντικό 
όσο το παιχνίδι για τα παιδιά και β) Ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Ελαστικούλης» όπου μέσα από μία ευχάριστη 
ταινία παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής των ελαστικών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη 
απόρριψή τους, αλλά και η σωστή αξιοποίηση που αποφέρει μεγάλα οφέλη για όλους μας.
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Σχολεία στον Νομό Αττικής Σχολεία στη λοιπή Επικράτεια

ΑΜΕΑ

Η ECOELASTIKA είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα των 
ειδικών σχολείων και λαμβάνει ειδική μέριμνα όταν πρόκειται για τους 
προαύλιους χώρους τους. Φροντίζει έτσι, να συμπεριλαμβάνονται 
στους διαγωνισμούς της, εξασφαλίζοντάς τους ίσες ευκαιρίες, αλλά και 
ειδικές προσφορές, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους.

Kατασκευή ελαστικών δαπέδων

Εντός του 2016, τέλος, η ECOELASTIKA ολοκλήρωσε την κατασκευή ελαστικών δαπέδων από μεταχειρισμένα ελαστικά σε 16 σχολεία της 
ελληνικής επικράτειας, ενώ, συνολικά μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει ανάλογες κατασκευές σε 33 προαύλιους χώρους δημοτικών 
και νηπιαγωγείων.

αξονεσ πρακτικών εκε για το ετοσ 2016
α   τοπικές κοινωνίες
Από την ανακύκλωση ελαστικών στην… ανακύκλωση αγάπης

Η δράση της ECOELASTIKA με τίτλο «Από την ανακύκλωση ελαστικών στην ανακύκλωση αγάπης» σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε με στόχο την ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών  
μέσα από την ενημέρωσή τους για τις αρνητικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης απόρριψης των άχρηστων 
ελαστικών και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσής τους. Επιπλέον, η δράση βοηθά να 
αναδείξει τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας η οποία ενισχύεται με τα νέα προϊόντα που προκύπτουν από 
την ανακύκλωση των άχρηστων ελαστικών ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην προστασία των παιδιών από 
τραυματισμούς, ειδικά σε χώρους άθλησης και αναψυχής όπως είναι τα προαύλια των σχολείων.

Η επιλογή των σχολείων έγινε ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη, μέσω της σελίδας της εταιρείας 
στο facebook (facebook.com/ecoelastika), ως εξής:
Η διαδικασία προβλέπει τη δήλωση συμμετοχής από την πλευρά των σχολείων και κατόπιν την αξιολόγηση 
από την ECOELASTIKA προκειμένου να περάσουν στην τελευταία φάση της κλήρωσης για την ανάδειξη των 
νικητήριων σχολείων. Η κλήρωση πραγματοποιείται με παρουσία συμβολαιογράφου και στη συνέχεια τα 
σχολεία που κερδίζουν δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 
Τα σχολεία που περνούν στη φάση της κλήρωσης πληρούν τα κριτήρια και τους όρους του Ειδικού Προγράμματος 
που διενεργήθηκε. Για την πλήρη διαφάνεια της όλης διαδικασίας οι όροι του διαγωνισμού είναι αναρτημένοι 
στο διαδίκτυο.(http://eke.ecoelastika.gr/faq/).
Η υλοποίηση των έργων γίνεται αποκλειστικά με δαπάνη της ECOELASTIKA. Για την κατασκευή των προαύλιων 
χώρων η εταιρία συνεργάζεται με εξειδικευμένες τεχνικές εταιρίες. Τα δάπεδα ασφαλείας διαθέτουν πιστοποί-
ηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008. 
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Η ECOELASTIKA 
έχει παραχωρήσει, 

μέχρι σήμερα, 
πάνω από 2.700 τεμάχια 

μεταχειρισμένων 
ελαστικών για 

κοινωφελή χρήση.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Δήμο Λαυρεωτικής

Στο πλαίσιο του άξονα «Τοπικές κοινωνίες: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα 
οικολογίας με έμφαση στην ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών και τα οφέλη της», 
η ECOELASTIKA αποδέχτηκε την πρόσκληση του δημάρχου Λαυρεωτικής, κυρίου Δημήτρη 
Λουκά, να οργανώσει μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Χυτήριο του Δήμου Λαυρεωτικής 
στις 23 Δεκεμβρίου του 2016.

Έτσι, τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του Δήμου Λαυρεωτικής είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
μαγικές στιγμές σε μία χριστουγεννιάτικη γιορτή με ποικίλες δράσεις για την ανακύκλωση. Το 
πρόγραμα της εκδήλωσης περιελάμβανε θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε με τη 
συνεργασία της εκπαιδευτικής ομάδας «Εν Οδώ»,  είχε θέμα «η κυκλοφοριακή αγωγή και η 
οικολογική μετακίνηση» και, με τη συμβολή του Ελαστικούλη, μίλησε σε μικρούς και μεγάλους για 
τη σημασία της ανακύκλωσης των άχρηστων ελαστικών. Την παράσταση ακολούθησαν εργαστήρια 
δημιουργικής έκφρασης, μουσικοκινητικά παιχνίδια και η προβολή της ταινίας κινουμένων 
σχεδίων «Ο Ελαστικούλης», σε μία προσπάθεια να αναδειχθούν ζητήματα περιβάλλοντος με τρόπο 
που η διάσωσή του να γίνει για τα παιδιά τόσο σημαντική όσο και το παιχνίδι.

Β ανακύκλωση & προστασία του περιβάλλοντος
Παραχώρηση μεταχειρισμένων ελαστικών  

Παραχώρηση 2.500 τεμαχίων ελαστικών κατηγορίας Α’ (επιβατικών οχημάτων) για την κατασκευή • 
εκπαιδευτικής εγκατάστασης στο Πεδίο Βολής Φορητού Εξοπλισμού της 32ης Ταξιαρχίας 
Πεζοναυτών στο Λιτόχωρο.
Παραχώρηση 200 τεμαχίων ελαστικών κατηγορίας Α’ (επιβατικών οχημάτων) για τη στερέωση • 
της μεμβράνης, της αποστραγγιστικής στρώσης τύπου enkadrain και του γεωυφάσματος 
διαχωρισμού υλικών στα πρανή του Γ’ Κυττάρου του ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
Παραχώρηση ελαστικών στην «DIRT MOTOS PATRA & KIDS IN ACTION» για την ενίσχυση της • 
ασφάλειας των παιδιών σε πίστα ηλεκτροκίνητων αυτοκινητιδίων.

Καινοτομία και ασφάλεια στο 
«1ο TRIMORE Syros Triathlon»

Το 2016, η ECOELASTIKA προχώρησε σε  
μία καινοτόμο δράση παγκόσμιου επιπέ- 
δου στον χώρο του αθλητισμού εξασφα-
λίζοντας, για λογαριασμό του 1ου TRIMORE  
Syros Triathlon, την επίστρωση 650m2 
transition zone, επί κύριας θέσης στο 
λιμάνι, με τάπητα ασφαλείας από ανακυ-
κλωμένα ελαστικά για την προστασία της 
ασφάλειας των αθλητών. Με το βλέμμα 
σε μελλοντικές διοργανώσεις τριάθλου, 
η ECOELASTIKA παρείχε με τη δράση της 
αυξημένη προστασία από τραυματισμούς 
στους αθλητές που μετείχαν στον αγώνα, 
οι οποίοι σχολίασαν θετικά την πρωτοβουλία.
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Ημερίδα Δήμου Πάρου για το Έτος Ανακύκλωσης 2016

Στις 22 Οκτωβρίου του 2016, η ECOELASTIKA συμμετείχε στην ημερίδα που 
διοργάνωσε ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο του Έτους Ανακύκλωσης 2016, υπό την 
αιγίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) και της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση  
γύρω από ζητήματα ανακύκλωσης παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοί-
κησης και των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.).

Στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων της ημερίδας, ο Γενικός Διευθυντής της 
ECOELASTIKA, κύριος Γεώργιος Μαυριάς, πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη 
διαχείρηση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα μέσω του συλλογικού 
συστήματος ECOELASTIKA και τις στοχευμένες δράσεις της εταιρείας ανά την 
ελληνική επικράτεια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων 
γύρω από:

θέματα οικολογίας, με έμφαση στην ανακύκλωση των μεταχειρισμένων • 
ελαστικών και στα οφέλη της, καθώς και
τις ποικίλες εφαρμογές που προκύπτουν από αυτήν.• 

Επιπλέον, η ECOELASTIKA κατασκεύασε δάπεδο ασφαλείας από ανακυκλωμένα 
ελαστικά στον προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου στα Μάρμαρα Πάρου για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών, στρέφοντας έτσι την προσοχή της τοπικής 
κοινωνίας στη σημασία και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. Παράλληλα, 
μοίρασε ενημερωτικό υλικό σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάρου-
Αντίπαρου, το οποίο συνοδευόταν από την εκπαιδευτική ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Ο Ελαστικούλης».

γ Δημιουργικοί εταίροι
Παρουσία της ECOELASTIKA σε συνέδριο με θέμα «Μοντέλα • 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α. 
- Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παρα- 
μέτρων», το οποίο διεξήχθη στις 15-16 Ιανουαρίου στην 
Αλεξανδρούπολη και ήταν μία διοργάνωση της ΚΕΔΕ και του 
Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αλεξανδρούπολης και υπό την αιγίδα του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ECOELASTIKA συμμετείχε ως • 
«υποστηρικτής» στο 2ο Συνέδριο Recis 2016 με θέμα «Η Ανακύ-
κλωση στις Νησιωτικές Περιοχές», το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις 13-14 Μαΐου 2016 στη Σαντορίνη υπό την αιγίδα και με την 
ενεργό συμμετοχή του Δήμου Θήρας και του Ε.Ο.ΑΝ. 
Σε τριμηνιαία βάση, η ECOELASTIKA αποστέλλει ηλεκτρονικό • 
ενημερωτικό newsletter προς εταίρους, συνεργάτες και πάντες 
ενδιαφερομένους.
Η ECOELASTIKA αποστέλλει, επίσης, μέσω email στις δημοτικές • 
αρχές σε όλη την Ελλάδα, infographics με ποιοτικά και ποσοτικά 
στοιχεία της ανακύκλωσης ελαστικών, όπως αυτά μεταβάλλονται 
στον κάθε Δήμο.  ECOELASTIKA 

1.095.365
792

Συµβάλλεις και εσύ σε αυτό τό έργο

...και επιβραβεύεσαι γι αυτό

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ!

Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ!!!

     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΗΧΗΣΗ  
ΣΤΟΝ ΚΌΣΜΟ

57.000  
followers



Nα μένουμε  

πιστοί στο έργο μας  

μέχρι τον 

τελευταίο στόχογια το 2017, προβλέπεται μείωση  
των αποθηκευμένων ελαστικών  
κατά 3.000 τόνους και αύξηση,  
κατά 1,08%, των ελαστικών που 
προωθούνται για αξιοποίηση.
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οι στοχοι τησ ECOELASTIKA για το 2017
μείωση των αποθεμάτων ολόκληρων ελαστικών 
σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης 
Ένας από τους σταθερούς και σημαντικότερους στόχους της ECOELASTIKA τα τελευταία χρόνια είναι 
η περαιτέρω μείωση της ποσότητας των ελαστικών που παραμένουν αποθηκευμένα σε χώρους των  
μονάδων ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, για το 2017, στόχο αποτελεί η μείωση των ιστορικών 
αποθεμάτων κατά 3.000 τόνους. Αυτός θα επιτευχθεί επιδοτώντας τη μεταφορά ελαστικών από 
χώρους που διαθέτουν υψηλά αποθέματα ολόκληρων ελαστικών και βρίσκονται σε αδράνεια προς 
ήδη συνεργαζόμενες εταιρείες αξιοποίησης σε όλη την ελληνική επικράτεια που είναι σε θέση να 
επεξεργαστούν τις επιπρόσθετες ποσότητες.

επικοινωνία & στοχευμένες δράσεις 
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η ECOELASTIKA 
θα συνεχίσει και μέσα στο 2017 να υλοποιεί μία σειρά στοχευμένων δράσεων σε όλη την Ελλάδα με 
στόχο τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε οικολογικά θέματα και γύρω 
από τις χρήσεις των ανακυκλωμένων υλικών.

Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός για το 2017 θα βασιστεί, επιπλέον, στα συμπεράσματα που βγήκαν από 
τις απαντήσεις των ιδιοκτητών βουλκανιζατέρ στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν μέσω της ποσοτικής 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016.

λοιποί στόχοι

Βελτίωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάδειξη συλλεκτών-• 
μεταφορέων
Ενταντικοποίηση των ελέγχων από την ECOLASTIKA σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησή της: • 
δηλώσεις εισαγωγέων ελαστικών και οχημάτων που φέρουν ελαστικά, συλλογή, μεταφορά και 
αξιοποίηση άχρηστων ελαστικών
Μείωση του χρόνου απόκρισης συλλογής ελαστικών από τα σημεία συλλογής ανά την επικράτεια.• 
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ανακεφαλαιώνοντασ, εντοσ του 2017, 
η ECOELASTIKA θα συνεχισει:

Να ενισχύει την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε:• 
Να ενημερώνει με επιλεγμένα άρθρα (συνοπτικά και εκλαϊκευμένα) για το επιστημονικό • 
πρόσωπο και έργο της.
Να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει το ευρύ κοινό για τα ωφέλη της ανακύκλωσης εν γένει, • 
αλλά και για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών, ειδικότερα.
Να ενημερώνει για τη χρήση των ανακυκλωμένων ελαστικών στην κατασκευή και συντήρηση των • 
δρόμων, καθώς και για τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής έναντι της συμβατικής σε θέματα 
ασφάλειας, χωρίς ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση, αλλά με μεγάλα οικολογικά οφέλη. 
Να ενημερώνει το κοινό για την διαδικασία που ακολουθεί μέσα από ενημερωτικά βίντεο. • 

Να ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης του κοινού με τους επαγγελματίες των ελαστικών, καθώς και • 
εκείνη των επαγγελματιών με την ECOELASTIKA.

Να παρέχει άμεση και αναλυτική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τη δραστηριότητά της.• 

Να αποστέλει το ηλεκτρονικό της newsletter για την συνεχή ενημέρωση των συμβεβλημένων • 
συνεργατών της.

Να εκδίδει τον ετήσιο απολογισμό της (annual report) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.• 

Να αποστέλει στους Δήμους, μέσω email, επίκαιρα infographics με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία • 
της ανακύκλωσης για το προηγούμενο έτος, προσαρμοσμένα στα στατιστικά του κάθε Δήμου.

Να αποστέλει προωθητικό υλικό στα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία αυτοκινήτων σε όλη τη χώρα. • 

Να συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και την τοπική • 
αυτοδιοίκηση σε δράσεις καθαρισμού της υπαίθρου από απορριφθέντα ελαστικά με παράλληλο 
στόχο την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων γύρω από τη συλλογή των άχρηστων 
ελαστικών στην πηγή τους, πριν γίνουν απορρίμματα.

Να συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια σχετικά με τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.• 

Να οργανώνει δράσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, πολίτες και φορείς.• 

παραρΤηΜα
εισαγωγείς ελαστικών• 

εισαγωγείς οχημάτων• 

συλλέκτες μεταφορείς• 

μoνάδες αξιοποίησης• 
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CSI DEFENSE ΕΠΕ

ENTIRE ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕ

EUROTYPA MARANGONI ΕΠΕ

GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

INTRAMOTO AE

MAXXIS INTERNATIONAL HELLAS AE

MMT TYRES ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ

PAGEO RUOTE ΙΚΕ

PLATINUM ΑΕ

PROMETEON TYRE GROUP SRL

REVELIN ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

RODAL ΕΠΕ

SUPER TIRE SERVICE ΑΕ

STYLE DYNAMIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΕ

TIRES-PRO IKE

UNI ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ ΕΠΕ

VINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Β. ΑΕ AUTOSTRATA

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ

ΑΚΡΙΤΑΣ ΕΠΕ

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΕ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ

ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΑΕ

ΑΦΟΙ ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΟΕ

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΑΠΟΡΙΔΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΒΕΛΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΚΑΣΔΟΓΚΑ Ζ. ΕΛΕΝΗ

ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α. & Δ. ΑΕΒΕ

ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ

ΔΕΡΒΕΝΤΛΗΣ ΑΕ

ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ ΘΕΟΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ AΕΓΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ GROUP ΕΠΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ ΑΕΕ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ

ΕΛΒΕ ΣΑΚΙΖΛΗΣ ΑΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΜΕΓΑ ΙΚΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ

ΕΛΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ

ΕΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ)

ΕΜΒΟΛΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΩΗ ΚΑΚΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΠΕ

Θ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΘΑΛΑΣΣΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΗΛΙΑΣ ΟΕ

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΙΚΑΡΟΣ ΑΕΒΕ

Κ. & Δ. ΜΕΡΕΣΕΝΤΖΗ ΟΕ

ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ MOTOWAY

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Δ. & ΥΙΟΙ ΑΕ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΕ

ΚΑΤΣΙΑΓΩΝΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ν. ΑΕ

ΚΕΧΙΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ ΕΕ

ΚΙΟΥΠΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. Α.

ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π.& Θ. ΟΕ

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ»

ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΛΥΣΣΑΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΕ

ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΕ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ

ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. Θ. ΑΕΒΕ

ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΑΒΕΕ

ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΑΕ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΝΤΕΝΑ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ ΕΠΕ

ΜΠΑΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΠΕΖΑΣ Σ. – ΛΕΩΝ Μ. ΕΠΕ

ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕ

ΝΙΑΝΙΑΚΟΥΔΗ Α. & ΣΙΑ ΕΕ

ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΝΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΤΑΒΙΔΗ – ΕΚΙΖΑΝΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. ΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ. Μ. & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΤΟΖΟΝΕ

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΕ

ΠΕΛΜΑ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ

ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ

ΡΟΔΑ ΑΕ

ΡΟΔΑ Μ. ΕΠΕ

ΣΙΜΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΚΟΣ Ι. ΟΕ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ με δτ 
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΣΥΝΑΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΡΕΝΔΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΟΕ

ΤΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Α.

ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΤΟΨΗΣ ΣΤΕΦ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΑΞΙΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΤΡΟΧΟΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΕ

ΤΣΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΕ

ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΕ

ΤΣΙΠΝΗΣ ΔΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΠΕ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ

AGROHOUM AE

AIGLON AE

AUTOHELLAS ATEE

AUTO RINA ΕΠΕ

BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ

CHEVELLAS ΑΕ

E & S MOTORS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ

FCA GREECE SA

FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ ΑΕ

KOSMOCAR AE

KTM ΕΛΛΑΣ ΑΕ

LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΕ

MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

MOTO LOCO ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΟΤΟ ΤREND AE

SUBARU

TEOMOTO AE

TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

UNITRACK AEE

VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΕΒΕ

ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΝΤ. ΣΙΩΠΗΣ – ΠΟΛ. ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ «JOHN DEERE»

ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ

ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ

Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΟΕ δτ M&S LADA GROUP

ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ

ΕΛΒΑΤ ΑΕΒΕ

ΕΛΛΗΝ MOTO ΑΒΕΕΟ

ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ 
δτ ERGOTRAK

ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ

ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ / ELIOFIL SA

ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Ι. ΑΕ

ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ ΕΠΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΤΒΕ

ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ

ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΕ

ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΑΕ

ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

ΜΠΙΜΠΛΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

NIKH AE ΑUTORINA

ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ ΑΕ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ

ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ

ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΜΕ

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ

ΤΕΡΖΗΣ Β. & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΤΡΑΙΝΤΕΝΤ ΚΑΡΣ ΕΠΕ

ΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΒΕ

ΧΙΟΥΝΤΑΪ ΕΛΛΑΣ Π.& Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ Β. ΟΕ «DOMICAT»

παραρτημα

Εισαγωγείς Ελαστικών Εισαγωγείς Οχημάτων
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Συλλέκτες Μεταφορείς
ECO TRANS ΕΠΕ ▶ 2310722500

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ▶ 2105818175

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ ▶ 2251031077

ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ ▶ 6944383436

ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ ▶ 2262058211

Δ.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ ▶ 2521081121

ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣ ▶ 2810240402

ΔΡΟΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ▶ 2286082610/6987075854

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΜΕ – ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ▶ 2695026360

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΜΕ ▶ 2821091120

ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕ ▶ 2224024170

ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ ▶ 2299022131

ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕ ▶ 2271052277

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ▶ 2632055063

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΤΗΣ ▶ 6977218112

ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ δ.τ. STAR ECO Μ. ΕΠΕ ▶ 2651048491 / 6936124124

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AE ▶ 2102888127

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ ▶ 6932418778

ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ ▶ 6947310333

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ▶

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΕΝΕΓΟΥ ▶ 2284042798

ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ▶ 2295026141

Μoνάδες Αξιοποίησης
RETIRE ΑΒΕΕ ▶ Β.Ι.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ▶ www.dkretire.gr
TYRES HERCO AE ▶ Β.Ι.Π.Ε. ΠΑΤΡΩΝ ▶ www.herco.gr
ΑΞΕΛ ΕΠΕ ▶ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ▶ www.axel-ltd.eu
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ▶ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ▶ www.elvan.com.gr
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ▶ ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ▶ www.titan.gr
TITAN BULGARIA ▶ ZLATNA PANEGA, BULGARIA ▶ www.titan.bg
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕ ▶ 8ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ ▶ www.biotrohos.gr
ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ ▶ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

παραρτημα




