
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ECOELASTIKA 
REWARDS ΤΗΣ ECOELASTIKA 

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Το πρόγραμμα επιβράβευσης με τίτλο ECOELASTIKA Rewards (“Πρόγραμμα”) προσφέρεται 
από την ECOELASTIKA A.E. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα επιτρέπεται σε όλα τα 
συνεργαζόμενα με την ECOELASTIKA σημεία συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών που 
παραδίδουν για ανακύκλωση μεταχειρισμένα ελαστικά επιβατικών οχημάτων (κατηγορίας 
Α) και ΜΟΤΟ (κατηγορίας Γ). Πρόκειται για τις εμπορικές επιχειρήσεις (καταστήματα 
βουλκανιζατέρ, συνεργεία), οι οποίες είναι εγγεγραμμένα μέλη ως σημεία συλλογής 
μεταχειρισμένων ελαστικών στο Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Μεταχειρισμένων Ελαστικών της ECEOLASTIKA και έχουν αποδεχτεί τους όρους 
συνεργασίας, με σκοπό την παράδοση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων 
κατηγοριών Α και Γ που προκύπτουν κατά την αντικατάστασή τους με νέα («Σημεία 
Συλλογής»). Το Πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε Κατόχους ελαστικών (πχ. Διαλυτήρια ΟΤΚΖ, 
ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του δημοσίου τομέα, επιχειρήσεις που παραδίδουν 
μεταχειρισμένα ελαστικά του στόλου οχημάτων τους, επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων).  

2. Με την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και 
αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως εκάστοτε ισχύουν 
(«Όροι»). Θα πρέπει να εξετάζετε συχνά τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής, καθώς 
το Πρόγραμμα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αλλάζει και με μόνη υποχρέωση 
από τη μεριά της ECOELASTIKA να κοινοποιεί τις αλλαγές στην εφαρμογή ECOELASTIKA 
REWARDS app.  

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΣΗ 

1. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
ECOELASTIKA Rewards App. Με την εγγραφή στο Πρόγραμμα το Σημείο Συλλογής αποκτά 
έναν μοναδικό Αριθμό Μέλους.   

2. Κατά την εγγραφή του το Σημείο Συλλογής κατατάσσεται σε μία από τις 3 Κλάσεις, με 
βάση τα τεμάχια των μεταχειρισμένων ελαστικών επιβατικών οχημάτων (κατηγορίας Α) 
ελαστικών ΜΟΤΟ (κατηγορίας Γ), τα οποία παραλαμβάνονται ετησίως για ανακύκλωση από 
την ECOELASTIKA. Για το 2021 οι κλάσεις έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2020. 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

Α’ ΚΛΑΣΗ >=6.500 τεμάχια 

Β’ ΚΛΑΣΗ        1.000  έως 6.499 τεμάχια 

Γ’ ΚΛΑΣΗ              <=999 τεμάχια 

3. Η κατάταξη στις άνω Κλάσεις γίνεται αυτόματα με την εγγραφή του Σημείου Συλλογής στο 
Πρόγραμμα, βάσει των μεταχειρισμένων ελαστικών επιβατικών οχημάτων (κατηγορίας Α) 
και ελαστικών ΜΟΤΟ (κατηγορίας Γ) που έχουν παραδοθεί στην ECOELASTIKA για 
ανακύκλωση το προηγούμενο έτος. Η κατάταξη στις παραπάνω Κλάσεις ελέγχεται αυτόματα 
ανά έτος βάσει των στοιχείων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ένα Σημείο 
Συλλογής πληροί τις προϋποθέσεις ανώτερης ή κατώτερης Κλάσης, μεταφέρεται αυτόματα 
σ’ αυτή.  Η ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αίτηση 
εγγραφής του Σημείου Συλλογής στο Πρόγραμμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να 



είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τους λόγους απόρριψης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να 
προσθέτει επιπλέον κριτήρια εγγραφής ή να τροποποιεί τα υφιστάμενα. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECOELASTIKA REWARDS – ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΠΟΝΤΩΝ  

1. Η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, σας δίνει τη δυνατότητα να συλλέγετε πόντους  για τις 
παραδόσεις στην ECOELASTIKA μεταχειρισμένων ελαστικών κατηγοριών Α (επιβατικών 
οχημάτων) και Γ (ΜΟΤΟ) προς ανακύκλωση. Για τη συλλογή των πόντων θα πρέπει να 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Θα πρέπει να καταχωρείτε την αίτησή σας για παραλαβή μεταχειρισμένων 
ελαστικών ηλεκτρονικά, είτε μέσω της online φόρμας internet είτε μέσω του 
Application Ecoelastika Ecopoint, στην ειδική ενότητα 
https://ecoelastika.gr/dealers/ και συγκεκριμένα στο 
https://ecopointweb.dyndns.org/. Για παραγγελίες που καταχωρούνται μέσω του 
αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου, τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο δεν συλλέγονται 
πόντοι.  

• Ο αριθμός των μεταχειρισμένων ελαστικών της παραγγελίας σας θα πρέπει να είναι 
από 60 ελαστικά κατηγορίας Α ή/και 45 ελαστικά κατηγορίας Γ (ελάχιστο) – έως 125 
ελαστικά κατηγορίες Α ή/και Γ ( μέγιστο). 

2. Για κάθε μεταχειρισμένο ελαστικό (κατηγοριών Α και Γ) που παραδίδετε στην ECOELASTIKA 
για ανακύκλωση αντιστοιχεί ένας (1) πόντος.  

3. Οι πόντοι έχουν χρονική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
ημερολογιακού  έτους. Μετά το πέρας της χρονικής αυτής περιόδου οι πόντοι αυτοί λήγουν 
και αφαιρούνται από το λογαριασμό του χρήστη.  

Επιπλέον συλλογή πόντων:   

• Με την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα κερδίζετε 50 πόντους.  

• Τα Σημεία Συλλογής που  επιτυγχάνουν να παραδώσουν στην ECOELASTIKA κατά τη 
διάρκεια ενός έτους ποσότητα μεταχειρισμένων ελαστικών Κατηγορίας Γ (ελαστικά 
ΜΟΤΟ) μεγαλύτερη ή ίση του 10%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κερδίζουν 
200 πόντους.  

4.. Ο λογαριασμός που δημιουργεί κάθε χρήστης του Προγράμματος είναι προσωπικός και 
συνδέεται με ένα Σημείο Συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών. Ο λογαριασμός και οι πόντοι 
του Προγράμματος δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, να μοιραστούν ή να συνδυαστούν. Σε 
κάθε Σημείο Συλλογής μπορεί να αντιστοιχεί ένας μόνο λογαριασμός. 

3. ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κάθε Σημείο Συλλογής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα μπορεί να κερδίσει πλούσια δώρα, 
εφόσον συμπληρώσει τους πόντους που αποτελούν στόχο της Κλάσης στην οποία ανήκει. Οι 
στόχοι πόντων ανά Κλάση είναι:  

 

https://ecoelastika.gr/dealers/
https://ecopointweb.dyndns.org/


ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΝΤΩΝ 2021 
(περίοδος από 01/01 έως 31/12) 

Α’ ΚΛΑΣΗ 6.500 

Β’ ΚΛΑΣΗ 1.000 

Γ’ ΚΛΑΣΗ    600 

 

Τα Σημεία Συλλογής κάθε Κλάσης που έχουν συγκεντρώσει τον Στόχο πόντων της Κλάσης τους 

θα κερδίζουν πλούσια δώρα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των καταστημάτων που 

πετυχαίνουν το στόχο της κάθε Κλάσης στην οποία ανήκουν υπερβαίνει τον αριθμό δώρων 

που έχουν ορισθεί για την κάθε Κλάση, θα πραγματοποιείται κλήρωση. Οι νικητές λαμβάνουν 

ως δώρο προπληρωμένη δωροκάρτα Spendeo με κωδικό pin, η οποία μπορεί να εξαργυρωθεί 

σε όλα τα καταστήματα που συμμετέχουν στο δίκτυο MASTER CARD.  Η δωροκάρτα είναι 

ονομαστική, επ’ ονόματι του Σημείου Συλλογής, και παραδίδεται στους νικητές σε κλειστό 

φάκελο με οδηγίες για την ενεργοποίηση και τη χρήση.  

 
 Η αξία των δώρων ανά Κλάση και ο αριθμός των δώρων που κληρώνονται είναι:  
 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΡΩΝ ΑΞΙΑ ΔΩΡΟΥ σε Ευρώ  

Α’ ΚΛΑΣΗ 10  300 

Β’ ΚΛΑΣΗ 60   60 

Γ΄ ΚΛΑΣΗ 90   40 

 
 
Για κάθε Κλάση γίνεται ξεχωριστή κλήρωση, από την οποία θα αναδεικνύονται οι νικητές (10 
νικητές για την Κλάση Α’, 60 νικητές για την Κλάση Β’, 90 νικητές για την Κλάση Γ’). Η κλήρωση  
λαμβάνει χώρα  εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, παρουσία δικηγόρου σε 
ημερομηνία που ανακοινώνεται εγκαίρως από την ECOELASTIKA. Η κλήρωση 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με το σύστημα παραγωγής τυχαίου αριθμού που παρέχει η 
Google. Το σύστημα παραγωγής τυχαίου αριθμού Google δίνει ένα τυχαίο αριθμό που θα 
προκύψει από το αριθμητικό εύρος της λίστας που περιλαμβάνει τα συμμετέχοντα Σημεία 
Συλλογής κάθε Κλάσης. Κάθε Σημείο Συλλογής καταχωρείται στη λίστα μόνο με τον Αριθμό 
Μέλους. Οι νικητές λαμβάνουν ειδοποίηση για το αποτέλεσμα της κλήρωσης με email ή/και 
μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής. Η ECOELASTIKA ανακοινώνει το 
αποτέλεσμα της κλήρωσης, με αναφορά του Αριθμού Μέλους των νικητών, χωρίς αναφορά 
ονόματος/επωνυμίας.  
 

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. H ECOELASTIKA διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί οποτεδήποτε τους 
παρόντες Όρους με μόνη υποχρέωσή της να κοινοποιεί τις αλλαγές σε εμφανές σημείο στην 
εφαρμογή ECOELASTIKA REWARDS app. 

2. Η ECOELASTIKA έχει δικαίωμα να αναστείλει ή και να διακόψει οποτεδήποτε το 
Πρόγραμμα, για όσο διάστημα κρίνει αναγκαίο, και οι συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία 
αξίωση εναντίον της σε μια τέτοια περίπτωση. 

3.  Η ECOELASTIKA έχει δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαγραφής/απενεργοποίησης 
Σημείου Συλλογής λόγω μη συνεπούς τήρησης των παρόντων Όρων ή/και γενικότερα στα 



πλαίσια της συνολικής του συναλλακτικής σχέσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόντοι διαγράφονται 
οριστικά από τον λογαριασμό του. 

4. Κάθε Σημείο Συλλογής έχει το δικαίωμα όποτε επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή του από 
το Πρόγραμμα και να το δηλώσει εγγράφως στην ECOELASTIKA. Από την ημερομηνία της 
δήλωσής του θα διαγράφονται αυτομάτως από το Λογαριασμό του οι διαθέσιμοι πόντοι και 
το Σημείο Συλλογής χάνει τα προνόμια του Προγράμματος. 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Οι συμμετέχοντες συναινούν ρητώς ότι τα προσωπικά τους στοιχεία θα αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας, είτε από την ίδια την ECOELASTIKA ως υπεύθυνη για την 
επεξεργασία τους, είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει αυτή για τη διενέργεια της 
ως εν λόγω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Τα προσωπικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και της οποίας οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι 
έλαβαν πλήρη γνώση.  

2. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση 
στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνώντας με την ECOELASTIKA στα παρακάτω στοιχεία 
επικοινωνίας info@ecoelastika.gr, 2106128260-370. 

3. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά 
με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν και αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας. 

4. Όλα τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα όπως ο αριθμός πόντων, η 
Κατηγορία κ.α. είναι απολύτως εμπιστευτικά. Η ECOELASTIKA λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά μέτρα και κανόνες για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εν λόγω στοιχείων.   

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. H συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγονται την 
πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων των Όρων του Προγράμματος. 

Για όποια διαφορά τυχόν προκύψει σχετικά με το Πρόγραμμα, εφαρμοστέο θα είναι το 
ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα και τη συλλογή πόντων μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Ecoelastika στο 2106128260 – 370 ή μέσω email στο  
loyalty@ecoelastika.gr 

 

https://ecoelastika.gr/politiki-aporritou/
mailto:info@ecoelastika.gr
mailto:loyalty@ecoelastika.gr

