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Η χρονιά που πέρασε ήταν άκρως επιτυχημένη για τη διαχείριση και αξιοποίηση των μεταχει-
ρισμένων ελαστικών της ECOELASTIKA. Η ECOELASTIKA, πάντα προσηλωμένη στους στόχους 
και τις επιδιώξεις της, διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και με απόλυτη επιτυχία το 
96.2% της εκτιμώμενης αποσυρόμενης ποσότητας των ελαστικών είτε με τη μορφή ανα-
κύκλωσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων είτε με τη μορφή ενεργειακής 
αξιοποίησης ως εναλλακτικό καύσιμο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιτυχία της λειτουργίας 
του συστήματος από πλευράς αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας 
οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στη χρήση νέων τεχνολογιών και online διαδικασιών.

Εμμένοντας στους στόχους μας και αυτή τη χρονιά λειτουργήσαμε προς όφελος των τριών 
πυλώνων ανάπτυξης της χώρας μας: του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα η ECOELASTIKA είχε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με σκοπό περισ-
σότερες πιθανές χρήσεις και οφέλη για τον άνθρωπο και την κοινωνία, με συνεχείς ενημερώσεις 
και δράσεις ευαισθητοποίησε τους πολίτες προωθώντας την κουλτούρα ανακύκλωσης και κυρίως 
πραγματοποίησε δωρεάν κατασκευές δαπέδων ασφαλείας σε σχολεία όλης της Ελλάδας με 
επίκεντρο πάντα την ασφάλεια των παιδιών και τη δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών 
παραμονής τους σ' αυτά.

Τη χρονιά που διανύσαμε, σ' ότι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη η ECOELASTIKA, με αρωγό τη 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία», προσανατόλισε την έρευνά της στην βελτίωση και στην αύξηση της διάρκειας ζωής 
των ανακυκλώμενων από τα ελαστικά υλικών με στόχο την υλοποίηση έργων σε συνεργασία με 
κρατικούς φορείς, πειθαρχώντας πάντα στα όρια και τους περιορισμούς του κανονισμού REACH.
Όλες αυτές οι δράσεις παρουσιάστηκαν επάξια σε Διεθνείς Εκθέσεις και συνέδρια και έγινε 
αντιληπτή η συμβολή της ECOELASTIKA στην Κυκλική Οικονομία πάντα με βάση περιβαλ-
λοντικά και οικονομικά κριτήρια.

Επιπλέον με τη χρήση των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποιήσαμε 57 
καμπάνιες ενημερώνοντας ένα μεγάλο αριθμό πολιτών για θέματα που σχετίζονται με τη σωστή 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, την προστασία του περιβάλλοντος, την Κυκλική 
Οικονομία κ.α. Εντός του 2020 έχουμε σαν στόχο την περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων 
ολόκληρων ελαστικών κατά 1000 τόνους σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης μονάδων 
ανακύκλωσης ελαστικών το οποίο θα επιτευχθεί με επιδότηση της μεταφοράς τους.

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι βασικοί στόχοι των δράσεων της ECOELASTIKA 
είναι να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες όλων των ηλικιών τη σημασία 
και την ανάγκη της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας κατανοώντας τα σημαντικά οφέλη 
που προκύπτουν για την κοινωνία και τη φύση την οποία, σύμφωνα με μία ινδιάνικη παροιμία, δεν 
κληρονομούμε από τους προγόνους μας, αλλά τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
Γενικός ∆ιευθυντής 
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To 2019 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) 
μεταχειρισμένων ελαστικών ECOELASTIKA. Το σύστημα έλαβε ανανέωση της έγκρισης 
λειτουργίας του για την εξαετία 2019 – 2025. Στη νέα έγκριση συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη 
αξιοποίησης ελαστικών εξωτερικής διαμέτρου από 1400mm έως 1600mm για τα οποία έως 
σήμερα δεν ήταν υπεύθυνη η ECOELASTIKA για τη διαχείρισή τους. 

Τη χρονιά που πέρασε η ECOELASTIKA διαχειρίστηκε το 90% περίπου των ελαστικών που μπήκαν 
στην ελληνική αγορά είτε ως ανταλλακτικά είτε ενσωματωμένα στα νέα εισαγόμενα οχήματα. Η 
ανάκτηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που αποσύρθηκαν εντός του 2019 ανήλθε σε 
ποσοστό 97% εκ των οποίων το 65% αξιοποιήθηκε ως υλικό σε εφαρμογές που προωθούν την 
ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία. Το υπόλοιπο 35% αξιοποιήθηκε ενεργειακά ως 
εναλλακτικό καύσιμο σε μονάδες παραγωγής τσιμέντου της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το 
ποσοστό της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών στη χώρα μας παραμένει ένα από τα 
υψηλότερα στην ΕΕ. 

Στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης η ECOELASTIKA εντός του 2019 εξακολούθησε να 
συμμετάσχει σε προγράμματα που έχουν ως στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων τεχνο-
λογιών για την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας ελαστικών τέλους κύκλου ζωής 
με απώτερο σκοπό τη διεύρυνση της γκάμας των τελικών εφαρμογών για τα υλικά αυτά. Επίσης 
συνεχίστηκε η χρηματοδότηση ερευνών για την ασφαλή χρήση των υλικών που παράγονται από 
την ανακύκλωση των ελαστικών φροντίζοντας για την τήρηση των αυστηρών περιορισμών του 
Κανονισμού REACH.

Παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας, συνεχίσαμε και το 2019, στo πλαίσιo της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, τις δωρεάν κατασκευές δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένο 
ελαστικό σε αυλές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, δίνοντας χαρά σε μικρούς και 
μεγάλους. Επίσης, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τη συνεχή βελτίωση 
των διαδικασιών, ενδυναμώσαμε τις σχέσεις μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην 
αλυσίδα διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών από το βουλκανιζατέρ συνεργείο, έως τους 
υπόχρεους εισαγωγείς.



Στην Ελλάδα, υπάρχουν 3 κατηγορίες εισαγόμενων ελαστικών οχημάτων:
α) καινούργια,  β) μεταχειρισμένα  ή  γ) αναγομωμένα. 
Διατίθενται στην ελληνική αγορά με δύο τρόπους:
1. είτε ως ανταλλακτικά με στόχο να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα ελαστικά των 
οχημάτων
2. είτε ενσωματωμένα στα εισαγόμενα οχήματα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, 
προϋπάρχουν επάνω στο όχημα οπότε δεν θεωρούνται ανταλλακτικά.

Η συνολική ποσότητα ελαστικών επισώτρων που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά το 
2019 ανήλθε στους 48.860 τόνους. Από την ποσότητα αυτή, οι 43.741 τόνοι ήταν 
ελαστικά που ήρθαν στην Ελλάδα μέσω εταιρειών εισαγωγής ελαστικών, ενώ οι 5.119 
τόνοι ήταν ελαστικά που διοχετεύτηκαν στην ελληνική αγορά ενσωµατωµένα σε 
εισαγόµενα οχήµατα.

Σε κάθε κατηγορία ελαστικών οχηµάτων, οι υπόχρεοι εισαγωγείς καλούνται να 
καταβάλουν ένα ποσό χρηµατικής εισφοράς στην ECOELASTIKA (περιβαλλοντική 
εισφορά), για κάθε τεµάχιο ελαστικού που οδηγούν στην ελληνική αγορά. Επίσης, 
οφείλουν να φροντίζουν για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης είτε με τη μορφή 
ανακύκλωσης είτε με τη μορφή ενεργειακής αξιοποίησης όλων των μεταχειρισμένων 
ελαστικών που συλλέγονται από τα σημεία συλλογής. Οι χρηµατικές εισφορές για το 
2019 και για τις τρεις κατηγορίες ελαστικών που διαχειρίζεται η ECOELASTIKA 
διατηρήθηκαν στο ίδιο περίπου επίπεδο µε εκείνες των ετών 2016-2018.

Δηλώσεις Νέων και Μεταχειρισµένων Ελαστικών 
που Εισήλθαν στην Ελληνική Αγορά το 2019
Ο εισαγωγέας καταβάλλει εισφορά για την 
περιβαλλοντική διαχείριση των ελαστικών που εισάγει 

Κατηγορία Α’ Κατηγορία B’ Κατηγορία Γ’ 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα ποσά ανά κατηγορία, για κάθε τεμάχιο ελαστικού

Επιβατικών Οχημάτων
(Μέσο βάρος 8Kg)

Φορτηγών Οχημάτων
(Μέσο βάρος 50Kg)

Moto
(Μέσο βάρος 2,5Kg)

5,86€1,00€ 0,42€

Στο τέλος του 2019 και πιο συγκεκριμένα στις 31/12/2019, ο αριθμός των εισαγωγέων 
ελαστικών και των εισαγωγέων οχημάτων που ήταν συμβεβλημένοι µε την 
ECOELASTIKA ήταν 140 και 68 αντίστοιχα.

Η δήλωση του αριθμού των ελαστικών που εισάγονται στην ελληνική αγορά ανά 
κατηγορία γίνεται κάθε τρίμηνο από τους υπόχρεους εισαγωγείς ελαστικών και 
οχημάτων, αποτελώντας την πιο σημαντική κι έγκυρη ένδειξη για τις ποσότητες των 
ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που αναμένεται να συλλεχθούν από τα σημεία συλλογής 
και τους κατόχους και να οδηγηθούν ως απόβλητα στις μονάδες αξιοποίησης με στόχο 
να «αναγεννηθούν» και να επαναχρησιμοποιηθούν υπό τη μορφή άλλων προϊόντων.
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Δηλώσεις Νέων Ελαστικών 
(put on the market) για το έτος 2019

Ελαστικά 
Κατηγορίας Α 

Ελαστικά 
Κατηγορίας Β 

Ελαστικά 
Κατηγορίας Γ 

Πλασματικό
Βάρος (tn)

EΙΣΑΓΩΓΕIΣ EΛΑΣΤΙΚΩΝ

EΙΣΑΓΩΓΕIΣ OΧΗΜAΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ (TNS)

3.861.814 231.986
 

498.889
 

43.741

573.605 6.530 81.349 5.119

4.435.419 238.516 580.238 48.860

35.483 11.926

 

1.451

 

48.860
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89,5% w/w
της συνολικής ποσότητας προέρχεται 

από Εισαγωγείς Ελαστικών

10,5% w/w
της συνολικής ποσότητας προέρχεται 
από Εισαγωγείς Οχημάτων

κατηγορία Γ: 
1.451 (tns)

3% w/w

κατηγορία B: 
11.926 (tns)
24,4% w/w

κατηγορία Α: 
35.483 (tns)
72,6% w/w



Α. Συλλογή - Μεταφορά και 
Παράδοση Μεταχειρισμένων Ελαστικών 

∆ιαχείριση Ελαστικών Τέλους Κύκλου Ζωής - 2019

Βέλτιστος Τρόπος Διαχείρισης είτε με τη μορφή ανακύκλωσης 
είτε με τη μορφή ενεργειακής αξιοποίησης
Η ECOELASTIKA, πάντα προσηλωμένη στην αποστολή της και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
οργανώνει, σε  πανελλαδικό επίπεδο, τη συλλογή των άχρηστων ελαστικών οχημάτων. 
Το 2019, διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία το 96,2% της εκτιμώμενης αποσυρόμενης 
ποσότητας των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα, ποσοστό που αντιστοιχεί 
σχεδόν σε όλη την αγορά.
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2018

2019
48.860

45.216

43.490

Δηλώσεις νέων ελαστικών

Αποσυρόμενες ποσότητες

Συλλεγόμενες ποσότητες

2017
46.419

42.205

38.538

46.154

45.698

41.598

Παρακάτω ακολουθεί συγκριτικός πίνακας των ετών 2017 - 2019

∆ιάγραμμα Ροής Μεταχειρισμένων Ελαστικών 2019

Κάτοχοι ελαστικών (93) Διαλυτήρια ΟΤΚΖ (94)

Σημεία Συλλογής - 
ecoelastikaspot
(3066) 

Συλλέκτες – 
μεταφορείς (23)

Εργοστάσια 
Πυρόλυσης  

Τρίμμα 
ελαστικού

Τεμαχισμένο 
ελαστικό

Σίδηρος

Λινό

Εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου 

Εργοστάσια 
Μηχανικής 
Επεξεργασίας 

644 tns

40458 tns

1664 tns

43490 tns

1368 tns 3769 tns

39681 tns

5603 tns

4959 tns

21724 tns

6927 tns

5271 tns

5271 tns
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Σημεία Συλλογής

Διαλυτήρια οχημάτων (ΟΤΚΖ) 

Κατόχους ελαστικών

Τα συλλεγόμενα μεταχειρισμένα ελαστικά προέρχονται από: 
4,2%

3,4%
92,5%

Βουλκανιζατέρ

Συνεργεία αυτοκινήτων

Λοιπά - Βενζινάδικα

Σημεία Συλλογής

9%

3%
87%

Εταιρίες Leasing

1%

Τα σηµεία αυτά, για το 2019, ήταν:
•  1.670 Βουλκανιζατέρ
•  1.128 Συνεργεία Οχηµάτων
•  48 Εταιρείες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων
•  220 Βενζινάδικα

Οι κάτοχοι αυτοί είναι:
1.   72 Ιδιωτικές εταιρείες, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Δήμοι, ΦΟΔΣΑ  για τα 

άχρηστα ελαστικά που προκύπτουν από την αντικατάσταση παλαιών µε νέα 
ελαστικά του στόλου οχημάτων τους

2.   13 Δήµοι, ΦΟΔΣΑ, για ελαστικά τέλους κύκλου ζωής που τυχόν προκύπτουν από 
ανεξέλεγκτη & απερίσκεπτη απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων ή στην ύπαιθρο. 
Οπότε γίνεται συλλογή και από εκείνα τα σημεία

3.   7 ΚΔΑΥ, συμβεβλημένα µε την ΕΕΑΑ για μεταχειρισμένα ελαστικά που έχουν 
απορριφθεί στον µπλε κάδο

4.   94 Διαλυτήρια οχημάτων, για τα ελαστικά που προκύπτουν από τη διάλυση 
οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Συμβεβλημένα µε την ΕΔΟΕ)

5.   1 Εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων

Τα συλλεγόμενα μεταχειρισμένα ελαστικά προέρχονται από: 
•  Σημεία Συλλογής (βουλκανιζατέρ - συνεργεία) 92,5%
•  Διαλυτήρια οχημάτων (ΟΤΚΖ) 3,4%
•  Κατόχους ελαστικών  4,2%

Με στόχο την άμεση περισυλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών, έχει δημιουργήσει 
μακρόχρονες αξιόπιστες συνεργασίες µε 23 αδειοδοτηµένους συλλέκτες - µεταφορείς, 
µε τους οποίους έχει συνάψει τις απαραίτητες συµφωνίες, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αδιάλειπτη κι απρόσκοπτη µεταφορά και παράδοση των αποβλήτων σε συνεργαζόμε-
νες µονάδες αξιοποίησης που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια. Η ECOELASTIKA 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος διαχείρισης το οποίο περιλαμβάνει 2 ξεχωριστές 
διαδικασίες: κόστος συλλογής - μεταφοράς και κόστος αξιοποίησης των µεταχειρισμέ-
νων ελαστικών.

Η ECOELASTIKA συλλέγει τα άχρηστα ελαστικά οχηµάτων από τα σηµεία στα οποία 
πραγματοποιείται αντικατάσταση των παλαιών ελαστικών µε καινούρια. 

Τα παραπάνω σημεία συλλογής ονομάζονται                        και φέρουν το ανα-
γνωριστικό αυτοκόλλητο σήμα της ECOELASTIKA ως πιστοποιημένοι συνεργάτες της.
Επίσης, η ECOELASTIKA διαχειρίζεται μεταχειρισμένα ελαστικά κι από άλλες πηγές. Για 
παράδειγμα, ελαστικά που προέρχονται από συγκεκριμένους κατόχους, σύμφωνα µε 
ειδικούς όρους συνεργασίας.



(κιλά/κάτοικο
Μ.Ο. κιλών/κάτοικο: 2.66)
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Β. Ανάλυση Συλλεγόμενων Ποσοτήτων 
Μεταχειρισμένων Ελαστικών 
Σημεία Συλλογής Άχρηστων Ελαστικών: 
Aποτελεσματική Εξυπηρέτηση των Κατοίκων κάθε Περιοχής

Ανταποκρινόμενη στην πληθυσμιακή πυκνότητα και την οικονομική δραστηριότητα 
κάθε γεωγραφικής περιοχής της χώρας, η  κατανομή των σημείων συλλογής είναι 
ευθέως ανάλογη µε τις συλλεγόμενες ποσότητες των µεταχειρισμένων ελα-
στικών από τις περιοχές αυτές. Έτσι, όσο πιο πυκνοκατοικημένη και οικονομικά 
δραστήρια μια περιοχή, τόσο πιο πολλά σημεία συλλογής άχρηστων ελαστικών 
διαθέτει ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους κατοίκους της 
και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ'αυτήν.
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Συλλεγόμενες ποσότητες 
µεταχειρισμένων ελαστικών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

11

Οι παραγγελίες για τη συλλογή των άχρηστων ελαστικών πραγματοποιούνται: 
1.   Μέσω αυτόματου τηλεφωνικού συστήματος IVR server
2.   Με online παραγγελία του εγγεγραμμένου σημείου συλλογής στον ιστότοπο της ECOELASTIKA www.ecoelastika.gr
3.   Με απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία µε εκπρόσωπο της ECOELASTIKA

Πιο συγκριμένα, η κατανομή ανά Mέσo για το 2019 κινήθηκε ως εξής:
Σύνολο 23.105 παραγγελίες εκ των οποίων:
α)   το 16% έγινε µέσω internet
β)   το 54% καταχωρήθηκε µέσω του αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου (IVR) 
γ)   το 30% µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε προσωπικό της ECOELASTIKA

Συλλογή Μεταχειρισμένων Ελαστικών ανά Νομό 
Ελαστικά και των τριών κατηγοριών Α, Β, Γ συλλέγονται από κάθε νομό της Ελλάδας. 
Η αναλογία των συλλεγόμενων ελαστικών ανά κατηγορία ποικίλει βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων:
α)   Πληθυσμιακή Πυκνότητα κάθε νομού
β)   Συνολικό Πληθυσμό κάθε νομού
γ)   Οικονομική & Εμπορική Δραστηριότητα κάθε νομού

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 2019 

16%  
μέσω

internet

54%  
αυτόματο τηλεφωνικό 

κέντρο (IVR) 

30% 
προσωπικό 

ECOELASTIKA
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0
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0,56
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1,05

0,85
0,68

0,88

0,11

Συλλεγόμενες ποσότητες 
µεταχειρισμένων ελαστικών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

11,12

(κιλά/κάτοικο
Μ.Ο. κιλών/κάτοικο: 1.53)
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Συλλεγόμενες ποσότητες 
µεταχειρισμένων ελαστικών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

0,39

(κιλά/κάτοικο
Μ.Ο. κιλών/κάτοικο: 0.06)

Γ. Αποκοµιδή Άχρηστων Ελαστικών
Μέσος Χρόνος Απόκρισης
Κάθε μέρα μετράει!

Βασική παράμετρος μέτρησης της απόδοσης της ECOELASTIKA είναι η εξυπηρέτηση 
των σημείων συλλογής σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης 
των σημείων συλλογής, ανά µήνα για το 2019, ήταν για το σύνολο της χώρας 3,5 ημέρες. 

Η ECOELASTIKA παρακολουθεί και καταγράφει ανά γεωγραφική περιοχή τον μέσο 
χρόνο εξυπηρέτησης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές όπου οι αποσυρόμε-
νες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών είναι μεγαλύτερες ούτως ώστε, χρόνο με 
τον χρόνο, η εξυπηρέτηση να πραγματοποιείται γρηγορότερα και πιο αποδοτικά.
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Δ. Online Διαχείριση

Οι νέες τεχνολογίες και οι online διαδικασίες (online τεχνολογίες και εφαρμογές 
τηλεματικής) υιοθετούνται από την ECOELASTIKA με στόχο να επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη λειτουργία του συστήματος από πλευράς ευρυθμίας, αποτελεσματικότητας, 
απόδοσης κι αξιοπιστίας. Αυτό σημαίνει ότι αναπόσπαστα μέρη της διαδικασίας 
πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η παρακολούθηση όλων των σταδίων της διαχείρισης των 
μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφεται 
ψηφιακά, σε πραγματικό χρόνο, το σύνολο των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων 
που περιγράφουν τη διαχείριση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής (συλλογή - 
μεταφορά - ανάκτηση) µε ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Το όφελος είναι η πλήρης ιχνηλασι-
μότητα σε όλα τα στάδια της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεταχει-
ρισμένων ελαστικών η οποία όχι μόνο είναι εφικτή αλλά και ευκολότερα εντοπίσιμη 
και κατανοητή.

Για τον σκοπό αυτό, η ECOELASTIKA χρησιμοποιεί τον απαραίτητο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (customized εφαρμογή Collection - app) τον οποίο έχει προμηθεύ-
σει/εγκαταστήσει στους συμβεβλημένους συλλέκτες - μεταφορείς. H εν λόγω 
εφαρμογή είναι συνδεδεμένη µε το κεντρικό σύστημα της ECOELASTIKA κι έτσι, μ' 
αυτόν τον τρόπο, οι συλλέκτες μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις παραγγελίες 
που έχουν καταχωρηθεί. Έτσι, εξασφαλίζεται η σωστή ρύθμιση δρομολογίων για την 
αποκομιδή των άχρηστων ελαστικών από τα σημεία συλλογής. 

Παράλληλα, οι συλλέκτες - μεταφορείς καταχωρούν τις αντίστοιχες πληροφορίες 
συλλογής και προώθησης άχρηστων ελαστικών από τα σημεία συλλογής προς τις 
συνεργαζόμενες μονάδες ανάκτησης. Επομένως, αμφίπλευρα, υπάρχει πλήρης 
καταγραφή και παρακολούθηση της πληροφορίας. Συνεπώς, η Αμεσότητα, η 
Εγκυρότητα και η Ποιότητα είναι τα 3 οφέλη των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
συστήματος συγκέντρωσης των πληροφοριών διακίνησης των ελαστικών τέλους 
κύκλου ζωής µέσω του κεντρικού server της ECOELASTIKA.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κατανόηση, ερμηνεία, και αξιοποίηση των 
στατιστικών δεδομένων, επιτρέπει την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που 
διευκολύνουν περαιτέρω το έργο της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών, 
παράγουν νέες ιδέες και συμβάλλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξη των παρε-
χόμενων υπηρεσιών της ECOELASTIKA.

Σύγχρονες τεχνολογίες για μεγαλύτερη 
ταχύτητα και αποτελεσματικότητα
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Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων συλλέχθηκαν από 3.066 αρχικά σηµεία 
συλλογής σε όλη τη χώρα µε 369 διαφορετικά φορτηγά οχήµατα και στη συνέχεια 
προωθήθηκαν στις µονάδες ανακύκλωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης. 

Στο σύστηµα της ΕCOELASTIKA καταγράφηκαν γύρω στις 9.243 ζυγίσεις. Μετά την 
επεξεργασία των µεταχειρισµένων ελαστικών, τα τελικά προϊόντα καθώς και τα 
παραπροϊόντα που προέκυψαν διατέθηκαν στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τα υλικά 
αυτά µεταφέρθηκαν µε 1.010 διαφορετικά φορτηγά οχήµατα καταγράφοντας 3.424 
ζυγίσεις κατά την έξοδο από τις µονάδες µηχανικής επεξεργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας ήταν παραγωγικό κι αποδοτικό 
για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς και την κοινωνία στο σύνολό της καθώς 
επιτεύχθηκε η ορθή αξιοποίηση των συλλεγόμενων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. 

Λοιπά δεδομένα διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών 2019

Κατόχους 
ελαστικών (93)

Τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με 
προσωπικό της 
ECOELASTIKA (30%)

Internet (16%)        
Αυτόματου 
τηλεφωνικού 
κέντρου (IVR) (54%)        

Σημεία Συλλογής - 
ecoelastikaspot (3066) Διαλυτήρια ΟΤΚΖ (94)

Ζυγίσεις (9.243) Διαφορετικά 
οχήματα (369)

Μέσος όρος παράδοσης 
ελαστικών σε τόνους 
ανά φορτηγό (5,5)

Ζυγίσεις (3424) Διαφορετικά 
οχήματα  (1010)
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Παραγγελίες συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών από...

Καταχωρήθηκαν στο κεντρικό σύστημα της ECOELASTIKA μέσω...

Εισερχόμενα φορτία μεταχειρισμένων ελαστικών σε τελικούς αποδέκτες

Εξερχόμενα φορτία τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων

Μέσος όρος παράδοσης 
ελαστικών σε τόνους 
ανά φορτηγό (13,8)
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Παράδοση Μεταχειρισµένων Ελαστικών 
σε Μονάδες προς Αξιοποίηση 
(Ανακύκλωση/Ενεργειακή Αξιοποίηση)

Εναλλακτική Διαχείριση Μεταχειρισμένων Ελαστικών:
Mια πρωτοβουλία με όφελος προς το περιβάλλον

Οι αδειοδοτηµένες μονάδες ανάκτησης με τις οποίες συνεργάζεται η ECOELASTIKA 
υποδέχονται τις συλλεγόμενες ποσότητες ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, µε σκοπό την 
αξιοποίησή τους. 

Τα ελαστικά αυτά έχουν ποικίλες χρήσεις: 
1.  Χρησιμοποιούνται από κάποιες μονάδες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων 
προϊόντων µε βάση το βουλκανισµένο ελαστικό, η γνωστή σε όλους μας ανακύκλωση.  
2.  Τα µεταχειρισµένα ελαστικά μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά, ως εναλλακτικά 
καύσιμα, από υφιστάμενες ενεργοβόρες βιομηχανίες, κυρίως τσιμεντοβιομηχανίες, 
λόγω της υψηλής τους θερμογόνου δύναμης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών, η 
ECOELASTIKA δεν εισπράττει κάποιο αντίτιμο ή κάποια αμοιβή. Αντίθετα, με σκοπό 
να προάγει, να ενδυναμώσει και να ενισχύσει την ανακύκλωση, επιχορηγεί τις συνεργα-
ζόμενες μονάδες, ανάλογα µε τις ποσότητες των τελικών προϊόντων επεξεργασίας που 
διαθέτουν στην αγορά.

Συλλεγόμενες 
ποσότητες 
43.490 tns

Παραδιδόμενες 
ποσότητες 
σε µονάδες 
43.825 tns
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Ερμηνεύοντας τους αριθμούς κατανοούμε με σαφήνεια το πραγματικό όφελος προς το 
περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, δηλαδή στους 3 βασικούς πυλώνες 
αειφόρου ανάπτυξης της χώρας μας.

Η ECOELASTIKA συνέλεξε συνολικά 43.490 τόνους ελαστικών το 2019 και 
παρέδωσε προς αξιοποίηση 43.825 τόνους, μειώνοντας κατά 334 τόνους τις 
ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που βρίσκονταν σε χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης συλλεκτών. Το 65,35% των παραγόμενων υλικών από τις µονάδες επε-
ξεργασίας χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογές ανακύκλωσης. Τα υλικά που παρήχθησαν 
από την πλήρη µηχανική επεξεργασία των µεταχειρισµένων ελαστικών στις µονάδες 
ανακύκλωσης το 2019 ήταν  61% τρίµµα ελαστικού,  22%  σίδηρος και  17%  λινό*.  

Από το 34,65% των υλικών που οδηγήθηκαν προς ενεργειακή αξιοποίηση, το 3,05%  
παρέµεινε στους κλιβάνους παραγωγής τσιµέντου ως ανόργανη στάχτη και ενσωμα-
τώθηκε στο παραγόμενο προϊόν (κλίνκερ), ενώ το υπόλοιπο 31,6% συναποτεφρώθηκε.

*Στο ρεύµα των λινών περιέχονται κάποιες ποσότητες πούδρας ελαστικού ανάλογα µε 
την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η κάθε µονάδα ανακύκλωσης.

31,60%

3,05%

65,35%

Τελικά προϊόντα

Ανακύκλωση

Ενεργειακή 
Αξιοποίηση

Ανάκτηση
υλικών στην

τσιμεντοβιομηχανία

Τρίμμα Σίδηρος



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
Ενίσχυση των 3 Πυλώνων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ECOELASTIKA, με τις συστηματικές, καλά οργανωμένες και στοχευμένες ενέργειές 
της, αποσκοπεί στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
ζητημάτων.  Ως οντότητα,  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα 
στο οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η ECOELASTIKA 
υλοποίησε εντός του 2019 σημαντικές και καρποφόρες δράσεις µε αποδέκτες τους 
συνεργάτες της, τις τοπικές κοινωνίες καθώς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Με βάση πάντα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την κυκλική οικονομία και την 
αειφόρο ανάπτυξη, στόχος της είναι ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Γι' αυτό και οι 
προτεραιότητές της είναι θεσπισμένες, ακολουθώντας συγκεκριμένες θεματικές που 
έχουν ως ακρογωνιαίο λίθο το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, επένδυσε στην Έρευνα, την 
Εκπαίδευση ως προς την Κυκλική Οικονομία καθώς και την Ασφάλεια. Επίσης, 
σημαντική της προτεραιότητα είναι η Ενημέρωση και η Ευαισθητοποίηση της νέας 
γενιάς ούτως ώστε οι πολίτες του αύριο να είναι ενεργά συμμετοχικοί και συνειδητο-
ποιημένοι ως προς το θέμα της αξιοποίησης ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.

Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονοµία
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Περιβάλλον 
Κοινωνία 
Οικονοµία
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Αναλυτικά:

• Είχε συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα, µε στόχο την καλύτερη δυνατή τελική 
αξιοποίηση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, διευρύνοντας την γκάμα των τελικών 
εφαρμογών τους. Αυτό, μακροπρόθεσμα, σημαίνει περισσότερες πιθανές χρήσεις και 
οφέλη για τον άνθρωπο και την κοινωνία.

• Συνέχισε να προωθεί και να ενημερώνει για τις εφικτές εφαρμογές που προκύπτουν από τα 
προϊόντα ανακύκλωσης και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ελληνική αγορά, µε 
βασικό κριτήριο το περιβαλλοντικό όφελος και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

• Ενθάρρυνε τη δημιουργία µιας ισχυρής «κουλτούρας ανακύκλωσης» μέσα από δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προωθώντας τη γνώση, τον διάλογο και την 
κατανόηση.

• Έκανε πράξη προγράµµατα δωρεάν κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από 
ανακυκλωμένα ελαστικά  οχημάτων σε δημόσια σχολεία όλης της Ελλάδας, µε επίκεντρο 
την ασφάλεια των παιδιών, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευσή 
τους. Έτσι βοήθησε στην αναβάθμιση κάποιων σχολικών κτιρίων και παιδικών χαρών και 
στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών παραμονής για τα παιδιά.
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Εταιρική Υπευθυνότητα στην πράξη
Α. 'Ερευνα & Ανάπτυξη

Εταιρική 
Υπευθυνότητα 
στην πράξη

1) Παραγωγή τροποποιηµένης ασφάλτου και αύξηση ποσοστού 
ανακύκλωσης ασφαλτικού σκυροδέµατος, µε χρήση 
ανακυκλωµένου ελαστικού. Κωδικός  Έργου: Τ1ΕΔΚ-01656

Εντός του έτους 2019, στo πλαίσιo του συντονισμού του έργου (RAP-ELT) 
https://rap-elt.ecoelastika.gr συνεχίστηκαν οι ερευνητικές διαδικασίες. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηµατικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, διάρκειας (2018-2021).

Η έρευνα προσανατολίζεται:
α)  στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών
β)  στην αύξηση της διάρκειας ζωής του ανακτώμενου ασφαλτικού υλικού (Reclaimed 
Asphalt Pavement, RAP) µέσω της τροποποίησής του, µε την προσθήκη τρίµµατος 
ελαστικών τέλους κύκλου ζωής
γ) στη μελέτη της δυνατότητας αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης RAP, 
αναμειγνύοντας τροποποιημένη άσφαλτο με τρίμμα ελαστικού, πρωτογενή αδρανή 
και RAP, χωρίς τη χρήση ακριβών αναγεννητών.
Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου (το έτος 2021), η ECOELASTIKA 
προσβλέπει στην υλοποίηση έργων, σε συνεργασία µε Δήµους ή/και Περιφέρειες της 
Ελλάδας, για την κατασκευή τελικού ασφαλτοτάπητα µε τη χρήση τροποποιηµένης µε 
τρίµµα ελαστικού ασφάλτου.
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2) Ανάλυση της περιεκτικότητας σε PAHs και της εν γένει χημικής 
σύστασης των προϊόντων μηχανικής κοκκοποίησης των μεταχει-
ρισμένων ελαστικών 

Η  ECOELASTIKA  συμμετέχει σε προγράμματα προσδιορισμού των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των υλικών  που διαχειρίζεται, όπως π.χ. τα ελαστικά τέλους κύκλου 
ζωής καθώς και τα προϊόντα και παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας 
επεξεργασίας τους. Έτσι κατά τη διάρκεια του έτους 2019, διενήργησε διαγωνισμό για 
την ανάθεση έργου με αντικείμενο την ανάλυση της περιεκτικότητας σε PAHs και της 
εν γένει χημικής σύστασης των προϊόντων μηχανικής κοκκοποίησης των μεταχειρισ-
μένων ελαστικών. 

Η διάρκεια του έργου θα είναι διετής και θα περιλαμβάνει πραγματοποίηση 
δειγματοληψιών και κατάλληλες φυσικοχημικές αναλύσεις σε παράγωγα μηχανικής 
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (τρίμμα ελαστικού), καθώς και σε 
προϊόντα αυτών (π.χ. ελαστικά πλακίδια), σύμφωνα με Ευρωπαϊκές ή διεθνείς 
πρότυπες μεθόδους.

Κύριος στόχος του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η διερεύνηση της συμ-
μόρφωσης των παραπάνω στo πλαίσιo της υποχρέωσης τήρησης των ορίων της 
REACH σχετικά με τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH's) 
και της κείμενης νομοθεσίας με την ταυτόχρονη παρακολούθηση των εξελίξεων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη θέσπιση ορίων και περιορισ-
μών στη χρήση πρώτων υλών προερχόμενων από απόβλητα. 

Περαιτέρω, αποσκοπεί στη διάχυση της γνώσης στις συνεργαζόμενες με το ΣΣΕΔ 
μονάδες αξιοποίησης ελαστικών αναφορικά με τον έλεγχο και τις προδιαγραφές των 
προϊόντων τους, λαμβάνοντας υπόψιν και την ενημέρωση των πολιτών για τη 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών, τις εναλλακτικές μεθόδους αξιοποίησης, 
τις χρήσεις των παραγόμενων προϊόντων και παραπροϊόντων και τον ρόλο της 
έρευνας και της τεχνολογίας στην εξεύρεση ασφαλών λύσεων αξιοποίησης. ΕΤ
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Β. Κυκλική Οικονοµία
Συµβολή της ECOELASTIKA 

Με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και τις νέες αγορές, η κυκλική οικονομία είναι 
ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο συμβάλλει στην επάρκεια των φυσικών 
πόρων του πλανήτη μας (παραγωγή-κατανάλωση-ανακύκλωση).

Τα µεταχειρισµένα ελαστικά των αυτοκινήτων συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες και 
πιο προβληματικές πηγές αποβλήτων στον κόσμο. Ένας τεράστιος όγκος ελαστικών 
παράγεται κάθε χρόνο, που όμως µετά το τέλος του κύκλου ζωής του δεν βιοδιασπάται.

Η δομή των ελαστικών είναι τόσο ανθεκτική ώστε η διαχείρισή τους, ως απόβλητα, να 
είναι πολυδάπανη και δύσκολη. Το βουλκανισμένο καουτσούκ που περιέχεται στα 
ελαστικά µπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές χρήσεις προσδίδοντας ηχομονωτικές, 
θερμομονωτικές, ελαστικές, αντικραδασµικές και άλλες ιδιότητες σε τελικά προϊόντα 
καθηµερινής χρήσης.

Η ανακύκλωση των ελαστικών οχημάτων κάθε είδους όπως Ι.Χ, μοτοσυκλέτες, 
τρίκυκλα κτλ. έχει σημαντική περιβαλλοντική αξία και επίσης μπορεί να αποτελέσει 
µια κερδοφόρα επιχείρηση. Τα εκατοµµύρια των απορριπτόµενων µεταχειρισμένων 
ελαστικών παρέχουν µια διαρκή πηγή πρώτης ύλης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε έναν μεγάλο αριθμό ποικιλόμορφων εφαρµογών:
•   Έργα πολιτικού µηχανικού (τεχνικές κατασκευές δρόμων, κτιρίων, ΧΥΤΑ, κλπ.)
•   Παραγωγή ελαστικών δαπέδων ασφαλείας
•   Εξοπλισμός αθλητικών χώρων και παιδικών χαρών
•   Ανταλλακτικά µέρη αυτοκινήτων
•  Σε εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις (π.χ. πάγκοι και στοιχεία για αστικό εξοπλισμό, 
δάπεδα για προστασία των παιδιών από πτώση, διαχωριστικά ποδηλατοδρόμων, 
σαµαράκια διαβάσεων καθώς και µια σειρά αντικειμένων καθημερινής χρήσης, όπως 
μπρελόκ, ρολόγια χειρός, τσάντες και λοιπά αντικείμενα σχεδιασμού) 
•   Αγορά εναλλακτικών καυσίμων 

Η ECOELASTIKΑ, με στόχο όχι μόνο το περιβαλλοντικό όφελος και την 
κυκλική οικονομία αλλά και τη συμβολή στην ενίσχυση της οικονομίας και 
τη μείωση της ανεργίας, ενθαρρύνει τη διοχέτευση και διείσδυση των 
εφαρμογών που προκύπτουν σε νέες αγορές ώστε να δημιουργηθεί η 
ευκαιρία νέων θέσεων εργασίας. Συμβάλλει στην προώθηση προϊόντων µε 
σημαντική οικονομική και περιβαλλοντική αξία, παράγοντας εποικο-
δομητικό  έργο για το περιβάλλον και την κοινωνία!

ΤΡΙΜΜΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΣΥΡΜΑ

ΛΙΝΟ
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Με εμπειρία, γνώση και τεχνογνωσία, έχει πετύχει τους στόχους του ΠΔ 109/2004 
από τον Ιούλιο του 2006 µε ποσοστά ανάκτησης μεταχειρισμένων ελαστικών άνω 
του 90% των αποσυρόμενων ποσοτήτων σε ετήσια βάση χάρη στο οργανωμένο και 
λειτουργικό δίκτυο των συνεργατών της.

Όσον αφορά στις µεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου 
ζωής, εφαρμόζει την πυραμίδα προτεραιοτήτων µε έμφαση στην ανακύκλωση, 
δεδομένης της ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου αποβλήτου.

Χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (online τεχνολογίες και εφαρμογές 
τηλεματικής) με στόχο την απρόσκοπτη παρακολούθηση καθώς και τον οργανωμένο 
και αποτελεσματικό έλεγχο όλων των σταδίων διαχείρισης των ελαστικών τέλους 
κύκλου ζωής.
Αυτή έχει ένα συγκεκριμένο εύρος και βάθος: Ξεκινά από την αρχική συλλογή του 
αποβλήτου στην πηγή (σημεία συλλογής) και τη μεταφορά του αποβλήτου στις 
µονάδες ανάκτησης, φτάνοντας έως την παραγωγή των τελικών χρήσιμων υλικών 
που προκύπτουν από τη µηχανική του επεξεργασία. Αποτέλεσμα, η απόλυτη 
αξιοπιστία των δεδομένων διακίνησης και ανάκτησης των αποβλήτων ελαστικών 
καθώς και των προϊόντων και παραπροϊόντων επεξεργασίας τους.

Συµµετέχει σε προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης µε σκοπό:
1.  Τη διεξαγωγή αναλύσεων ποιότητας των υλικών που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των ελαστικών και τη συµµόρφωσή τους µε τα όρια εκπομπών που 
επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2. Την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων υλικών από τη μηχανική 
ανακύκλωση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, µε απώτερο στόχο τη διεύ-
ρυνση της γκάμας των τελικών εφαρμογών στις οποίες τα υλικά αυτά μπορούν 
να απορροφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά.

Συμβολή της ECOELASTIKA
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Γ. Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης 

Είναι βέβαιο πως η αξία της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς απαντά στα 
σύγχρονα προβλήματα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής κάποιων ομάδων καθώς 
και το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο της δικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ECOELASTIΚA σχεδίασε 
και υλοποίησε μια σειρά από δράσεις βασισμένες πάνω σε συγκεκριμένους άξονες. Η 
θεμελίωση των αξιών της ανακύκλωσης, της κυκλικής οικονομίας, της μείωσης 
των απορριμμάτων και της γενικότερης προστασίας του περιβάλλοντος είναι ο 
πρωταρχικός στόχος της ΕΚΕ της ECOELASTIΚA η οποία οραματίζεται ένα πιο 
καθαρό, ασφαλές και υγιεινό φυσικό περιβάλλον για όλους. 

Σκοπός της λοιπόν είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση τόσο των ενηλίκων όσο 
και των παιδιών τα οποία θα αποτελέσουν τους πολίτες του αύριο. Το πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ECOELASTIΚA συμβάλλει σε μια καθαρότερη 
χώρα με όσο το δυνατόν λιγότερα αναξιοποίητα μεταχειρισμένα ελαστικά. ΕΤ
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Άξονες Δράσεων
Α. Τοπικές κοινωνίες
1. ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
 
7  Προαύλια Δημόσιων Σχολείων

Πρόγραμμα δωρεάν κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένα 
ελαστικά οχημάτων σε ακόμη 7 προαύλια δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της ελληνικής επικράτειας (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ειδικών σχολείων) καθώς και 
δημοτικών παιδικών σταθμών. 

Μέσω του προγράμματος «ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα social media και 
συγκεκριμένα στη σελίδα της στο facebook, αναδεικνύεται η κοινωνική της προσφορά 
(κατασκευή δαπέδων από ανακυκλωμένα ελαστικά με επίκεντρο το παιδί και την ασφάλειά 
του κατά την πτώση) ενώ συγχρόνως συνδέεται αμιγώς με τον οικολογικό χαρακτήρα της 
προσφοράς. Επίσης, η δράση αυτή έχει φανερώσει, μέσα από τα πολλά μηνύματα που 
λαμβάνει η ECOELASTIKA, την ανάπτυξη της γνώσης, την εξοικείωση και το ενδιαφέρον του 
κόσμου για την Κυκλική Οικονομία αφού επιθυμεί να προμηθευτεί δάπεδα που προκύπτουν 
από την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών.
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Β. Ανακύκλωση & 
Προστασία του Περιβάλλοντος

1.  Συµµετοχή στην 3η Διεθνή Έκθεση VERDE.TEC για τη Διαχείριση  
Βιώσιµων Στερεών Αποβλήτων
Η ECOELASTIKA, πρωτοπόρος στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, έλαβε μέρος στη 3η 
Διεθνή Έκθεση VERDE.TEC που έγινε στις 15-17 Φεβρουαρίου στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο 
(MEC) στην Παιανία. Σκοπός του VERDE.TEC FORUM, ήταν να επικοινωνήσει τα θέματα βιώσιμης 
διαχείρισης αποβλήτων με επίκεντρο σύγχρονα θέματα σχετιζόμενα με την αειφόρο ανάπτυξη 
όπως: η δημιουργία και εφαρμογή αποτελεσματικών Πρακτικών και Τεχνολογιών Περιβάλλοντος, 
οι «έξυπνες πόλεις» (Smart Cities) και η Κυκλική Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η ECOELASTIKA 
παρουσίασε αναλυτικά τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα μέσω του 
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ECOELASTIKA και τη συμβολή της στην 
Κυκλική Οικονομία, λαμβάνοντας υπόψιν περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.

2.   Συµµετοχή στο GreenTech Symposium
H ECOELASTIKA είχε ενεργή συμμετοχή στο επιστημονικό συνέδριο GreenTech Symposium υπό 
την επιστημονική επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης 
ΕΜΠ που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο 
Γενικός Διευθυντής της ECOELASTIKA, Γιώργος Μαυριάς, παρουσίασε το πώς η ECOELASTIKA 
συμβάλλει στην Κυκλική Οικονομία προωθώντας και ενδυναμώνοντας πρωτοπόρες και 
καινοτόμες ιδέες στον τομέα των πράσινων ενεργειών μέσω της συνεχούς έρευνας νέων 
εφαρμογών για την αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών καθώς και άλλων χρήσιμων 
προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία τους.

3. Συµµετοχή στο GreenTech Challenge by ESU NTUA 2018 #2 - Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Η ECOELASTIKA,  με στόχο πάντα την ανάπτυξη και προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας πήγε τις 
δράσεις της ένα βήμα μπροστά. Σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
ειδικότερα τη Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, διοργάνωσε για 
πρώτη φορά, στο πλαίσιο του διαγωνισμού GreenTech Challenge by ESU NTUA, μία νέα 
κατηγορία διαγωνισμού που αφορά στις καινοτόμες ιδέες προϊόντων που μπορούν να 
δημιουργηθούν ύστερα από την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην ελληνική αγορά για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών με συμβολή στην 
Κυκλική Οικονομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις νέες 
ιδέες τους, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

4.   Περιβαλλοντικές Δράσεις
Τα ελαστικά που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στις ακτές και τις θάλασσες αποτελούν απειλή για τη 
θαλάσσια πανίδα της χώρας μας και τη δημοσία υγεία, υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα. Η 
ECOELASTIKA, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, συμμετείχε στον καθαρισμό της 
παραλίας του Μύρτου της Κεφαλλονιάς που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου σχετικά 
με τα απορρίμματα στην ακτογραμμή και την παράκτια ζώνη με στόχο την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση του κόσμου.
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Γ. ∆ηµιουργικοί Εταίροι

1. Πιστοποίηση των συμβεβλημένων σημείων συλλογής (βουλκανιζατέρ-συνεργεία) 
με το σήμα της ECOELASTIKA. 
Η ECOELASTIKA διένειμε τον Ιανουάριου του 2019 στα βουλκανιζατέρ - συνεργεία το νέο 
αυτοκόλλητο σήμα                                        για τα έτη 2019-2020, το οποίο και ανανεώνει κάθε 
δύο χρόνια, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τα πιστοποιημένα σημεία συλλογής της.
Ταυτόχρονα συνέχισε αδιάλειπτα όλο το 2019 τις δράσεις της  που αφορούν στην ενίσχυση 
μιας διαρκούς σχέσης  μεταξύ των πολιτών και των βουλκανιζατέρ συνεργείων, παρο-
τρύνοντας τους πολίτες να επιλέγουν πάντα ένα από τα 3.000 συμβεβλημένα 
βουλκανιζατέρ-συνεργεία, eco-elastika-spots, για την αντικατάσταση των άχρηστων 
ελαστικών τους. Με την επιλογή αυτή, οι πολίτες συμβάλλουν στην ανακύκλωση των 
ελαστικών μέσω του ΣΣΕΔ ECOELASTIKA και την προστασία του περιβάλλοντος. H 
ECOELASTIKA επιβραβεύει μέσω των δράσεων «ΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ & ΜΠΕΣ» «ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ 
& ΚΕΡΔΙΣΕ» όλους τους πολίτες που σκέφτονται και ενεργούν οικολογικά, συνειδητο-
ποιημένοι πως το περιβάλλον μας έχει όλους ανάγκη.

2.Newsletters campaigns 
Διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση του δικτύου συνεργατών µέσω ηλεκτρονικών 
newsletter campaigns, αναφορικά µε τις δράσεις της και το σύνολο των πολύπλευρων 
δραστηριοτήτων της.

3. Infographics 
Αποστολή µέσω email infographics στους ΟΤΑ µε παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών 
στοιχείων της ανακύκλωσης ελαστικών,  στα γεωγραφικά όρια του κάθε Δήµου. 

Επικοινωνία Δράσεων ΕΚΕ 

Η ECΟELASTIKA, με έντονη την παρουσία της για ακόμη μία χρονιά στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, πραγματοποίησε 57 καμπάνιες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που 
σχετίζονται με τη σωστή διαχείριση των άχρηστων ελαστικών, τις εφαρμογές που 
προκύπτουν από την ανακύκλωση τους, την προστασία του Περιβάλλοντος, την 
Οικολογία, την Κυκλική Οικονομία κ.ά. προσελκύοντας το ενδιαφέρον, τη διάδραση αλλά 
και τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών.

Οι στόχοι που πέτυχε τη χρονιά αυτή ήταν:
• Να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της κατά 26.000 (Total Page Likes 2019: 119.000), 
διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το κοινό της σε όλα τα επίπεδα και έχοντας την ευκαιρία 
να τους ενημερώνει μέσω πλούσιου περιεχομένου.
•  Να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τη σημασία και την ανάγκη της ύπαρξης του φορέα της 
οικολογικής διαχείρισης και να ενημερωθούν για την αποστολή και το έργο της 
ECOELASTIKA καθώς και για τις διαδικασίες που ακολουθεί, κατανοώντας τα σημαντικά 
οφέλη που προκύπτουν για την κοινωνία και τη φύση.
•   Να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τα εμπλεκόμενα μέρη (Β2Β)
• Να συμβάλλει στην πληροφόρηση μεγαλύτερου πληθυσμού για τα βουλκανιζατέρ-
συνεργεία που έχουν το σήμα της ΕCOELASTIKA, τι σημαίνει καθώς και γιατί είναι 
απαραίτητο οι πολίτες να επιλέγουν τα συνεργαζόμενα eco-elastika-spots. 
•  Να ενθαρρύνει τους πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια να μην πετάνε 
ελαστικά με έμφαση στα ΜΟΤΟ ΛΑΣΤΙΧΑ που λόγω του όγκου και του βάρους τους είναι 
πιο εύκολα να πεταχτούν. 
• Να αναδείξει εφαρμογές που προκύπτουν από την ανακύκλωση των άχρηστων 
ελαστικών, (όπως η χρήση σε οδοστρώματα, ελαστικά δάπεδα ασφαλείας σε σχολικές  
αυλές, παιδικές χαρές, αθλητικούς χώρους κ ά.) για τη βελτίωση του ποσοστού 
ανακύκλωσης µε οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία.
•  Να ενημερώσει με επιλεγμένα άρθρα για το επιστημονικό πρόσωπο και τις ερευνητικές 
δράσεις RAP-ELT. 

Ψηφιακά μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

133.347
Μου αρέσει!
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Οι Στόχοι της ECOELASTIKA για το 2020
Μια χρονιά συνεχούς έργου & επιτυχίας

Η συσσώρευση ολόκληρων και προτεµαχισµένων ελαστικών σε χώρους προσωρινής 
αποθήκευσης μονάδων ανάκτησης ελαστικών ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα του ΣΣΕΔ 
ECOELASTIKA, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά. Εντός του 
2020 έχει τεθεί στόχος για περαιτέρω µείωση των αποθεμάτων κατά 1.000 τόνους. 

Αυτό επιτυγχάνεται με επιδότηση της μεταφοράς των ελαστικών από αποθηκευτικούς 
χώρους που διαθέτουν υψηλά αποθέματα σε ολόκληρα ελαστικά σε αδράνεια προς εταιρίες 
αξιοποίησης εντός της Ελλάδας με τις οποίες η ECOELASTIKA έχει συνεργασία και οι οποίες 
είναι σε θέση να επεξεργασθούν επιπρόσθετες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών. 

Μείωση των Αποθεμάτων Ολόκληρων Ελαστικών 
σε Χώρους Προσωρινής Αποθήκευσης 
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Η ECOELASTIKA, αναπτύσσοντας την γκάμα ελαστικών που αξιοποιεί, σχεδιάζει να 
εντάξει εντός του 2020 στη διαχείρισή της και ελαστικά εξωτερικής διαµέτρου 
1400mm έως 1600mm. Αυτά είναι κυρίως ελαστικά χωματουργικών μηχανημάτων και 
οχημάτων καθώς και κάποιων αγροτικών οχημάτων. Αυτή η νέα δυνατότητα είναι πολύ 
σημαντική καθώς εκτιμάται ότι στη χώρα µας εισάγονται κάθε χρόνο περίπου 500 τόνοι 
ελαστικών αυτών των κατηγοριών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα, µέρος αυτών των ελαστικών κατέληγαν σε ΧΑΔΑ ή 
ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, λόγω του ότι δεν απαγορεύεται η υγειονοµική ταφή των ελαστικών 
άνω των 1400mm από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Επίσης, ένα άλλο µικρό 
µέρος των ελαστικών αυτών παραδίδεται από τους κατόχους τους προς επεξεργασία, 
έναντι κάποιου gate fee, σε συνεργαζόμενες µε την ECOELASTIKA μονάδες µηχανικής 
ανακύκλωσης. Η ECOELASTIKA, µέχρι σήµερα, δεν συµµετείχε στη διαδικασία αυτή. 

Ένταξη στο Σύστηµα Ελαστικών µε Εξωτερική Διάμετρο 
άνω των 1400mm και έως 1600mm (κατηγορία Δ) 
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Εισαγωγείς Ελαστικών Εισαγωγείς Οχηµάτων Συλλέκτες Μεταφορείς Μoνάδες Αξιοποίησης

παράρτημα
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Εισαγωγείς Ελαστικών

CAR PART EXPERTS ΙΚΕ
SC Delticom OE S.R.L
EUROTYPA MARANGONI ΕΠΕ
GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
IMC GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
INTERCARS GREECE ΜΟΝ ΕΠΕ
INTRAMOTO AE
KOSMOCAR AE
MAXXIS INTERNATIONAL HELLAS ΑΕ
MMT TYRES ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ
ΜΟΤΟ ΤREND AE
PROMETEON TYRE GROUP SRL
RODAL ΕΠΕ
STYLE DYNAMIC ΕΠΕ
SUPER TIRE SERVICE ΑΕ
TIRES-PRO ΙΚΕ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Β. ΑΕ AUTOSTRATA
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ και δ.τ. LASSA ΙΚΕ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΑΡΙΝΑ ΙΚΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ Ν. ΠΥΡΕΙΔΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ ΟΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ  ΑΕ δ.τ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕ
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α. & Δ. ΑΕΒΕ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ δ.τ. MOTO LOCO
ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ GROUP ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ ΑΕΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ
ΕΛΒΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ
ΕΛΜΑ ΑΕ
ΕΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ)
ΕΜΒΟΛΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΠΕ
Θ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 
ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ 
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
Κ. & Δ. ΜΕΡΕΣΕΝΤΖΗ ΟΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ
ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ. ΕΠΕ
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ MOTOWAY
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ ΟΕ 
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ν. ΑΕ

Κ. KΕΧΙΔΗΣ IKE
ΚΙΟΥΠΗΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. Α. 
ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π.& Θ. ΟΕ
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ "ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ"
ΚΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – SCOOTERSHOP
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ  ΑΕ
ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ
ΜΕΜΕΤΣΙΚ ΕΚΡΕΜ
ΜΙΛΑΝΟΣ ΑΕ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΟΝΤΕΝΑ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ ΕΠΕ
ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΑΕ 
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΜΠΑΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΕΖΑΣ Σ. - ΛΕΩΝ Μ. ΕΠΕ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. ΑΕΕ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΝΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΑΒΙΔΗ -ΕΚΙΖΑΝΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ      
ΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ 
ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ ΑΕ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ
ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΕ
ΠΕΛΜΑ ΑΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΑΕΒΕ
ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝ & ΣΙΑ ΟΕ
ΡΟΔΑ ΑΕ 
ΡΟΔΑ Μ. ΕΠΕ
ΣΑΓΑΙΪΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ
ΣΑΡΝΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 
δ.τ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. Α
ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Θ. ΑΕ
ΤΡΑΞΙΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΤΡΟΧΟΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΕ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΕ
ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Β. & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΣΟΥΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.  ΕΠΕ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ



Εισαγωγείς Οχηµάτων

AIGLON  ΑE 
AUTOHELLAS ATEE
AUTOONE ΑΒΕΕ
BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ
CHEVELLAS ΑΕ
ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΠΕ
FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
KOSMOCAR AE
K-MOTORS SOUTH EAST EUROPE AE
MAX SMART ΕΠΕ
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
ΜΟΤΟ ΤREND AE
OPEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & δτ OPEL ΕΛΛΑΣ
TEOMOTO AE
TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
UNITRACK AEE 
VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΤ. ΣΙΩΠΗΣ - ΠΟΛ. ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ "JOHN DEERE"
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ ΟΕ
ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ ΑΕ
Γ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ - Γ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΟΕ δτ M&S Lada Group
ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ ΣΤΑΥΡΟΣ δ.τ. MOTO LOCO
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ δ.τ. 

ERGOTRAK
ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ
Ε. ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ Ν. ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ ΕΠΕ
ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.Ι.  ΑΕ
ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ ΕΠΕ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΤΒΕ
ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ
ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ ΑΕ δτ AGROTECH SA
ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ ΑΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  ΑΕΒΕ
ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ
ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS ΑΕ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΠΟΛΙΣ INCHCAPE THESSALONIKI ΑBEΕ
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΜΕ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝ ΕΠΕ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΛΗΣ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ
ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ
ΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΕ
ΧΙΟΥΝΤΑΪ ΕΛΛΑΣ Π.& Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ Β ΟΕ "DOMICAT"
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ECO TRANS ΕΠΕ  |  2310722500
GO GREEN RECYCLING IKE  |  2424024884
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
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΜΕ
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2695026360    
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΕ | 2821091120    
ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕ | 2224024170    

Συλλέκτες Μεταφορείς

ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ  |  2299022131
ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕ  |  2271052277
Π. ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΩΤΗΣ ΙΚΕ  |  6977218112
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ δ.τ. STAR ECO Μ. ΕΠΕ  |  2651048491 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δ.τ. ΠΕΡΜΕ HELLAS AE  |  2102888127
ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  |  2282071496
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  |  2410575720
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ  |  6932418778
ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΚΕ  |  2102888127
ΤΑΝΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ  |  6947310333
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  |  2287021953
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΜΕΝΕΓΟΥ  |  2284042798

ΑΞΕΛ ΕΠΕ  |  ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  www.axel-ltd.eu 
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕ  |  ΛΑΡΙΣΑ  www.biotrohos.gr 
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ  |  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  www.elvan.com.gr 
ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ  |  ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  www.perme.gr   
RETIRE ΑΒΕΕ  |  Β.Ι.Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ  www.dkretire.gr 
TYRES HERCO AE  |  Β.Ι.Π.Ε. ΠΑΤΡΑΣ  www.herco.gr 
TITAN AE  |  ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  www.titan.gr
ΤΙΤAN BULGARIA  |  ZLATNA PANEGA, BULGARIA  www.titan.bg

Μoνάδες Αξιοποίησης





Έδρα: Σωρού 14, Μαρούσι / Τ.Κ.: 151 25
Τηλ.: 210 6128260, 370 / Fax: 210 6128659
info@ecoelastika.gr / www.ecoelastika.gr
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