Ένας χρόνος επιτυχίας.
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Παράρτηµα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

2020. Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και ιδιαίτερες συνθήκες. Απαγορευτικά (Lock Down),
τηλεργασία, κλείσιμο για αρκετούς μήνες εμπορικών καταστημάτων, χώρων εστίασης, ψυχαγωγίας
κτλ. Κατά συνέπεια, τα Μέτρα Προστασίας κατά του COVID-19 μείωσαν τις μετακινήσεις σε
πανελλαδικό επίπεδο. H Ecoelastika, κι αυτή τη χρονιά, έμεινε πιστή στους στόχους της, καταφέρνοντας όχι μόνο να τους επιτύχει αλλά και να τους ξεπεράσει.
Συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία, με συλλογική προσπάθεια, online διαδικασίες και νέες
τεχνολογίες, διαχειρίστηκε το 94,89 % της εκτιμώμενης αποσυρόμενης ποσότητας των ελαστικών με
δύο διαφορετικούς τρόπους:
α) με τη μορφή ανακύκλωσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων που έχουν ως
πρώτη ύλη το ελαστικό.
β) με τη μορφή ενεργειακής αξιοποίησης ως εναλλακτικό καύσιμο.
Μέσω R&D, βασικό μέλημα της Ecoelastika, κι αυτή τη χρονιά, ήταν η διεύρυνση των εναλλακτικών
λύσεων για την απορρόφηση των προϊόντων ανακύκλωσης των ελαστικών καθώς και η βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων της τελικής αξιοποίησής τους.
Παράλληλα, με γνώμονα πάντα την αειφόρο ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον, έδωσε έμφαση στους 3
πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης (ΕΚΕ), κύριες δράσεις μας αφορούσαν τόσο στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών με
εκπαιδευτικά video όσο και την επιβράβευση των πολιτών που επέλεξαν ecoelastikaspots (Πράσινα
Βουλκανιζατέρ-συνεργεία) για την αλλαγή των ελαστικών τους μέσω του επιτυχημένου B2B & B2C
προγράμματος «Βρες το Σήμα».
Για την επιβράβευση των συνεργατών μας, παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το πρόγραμμα
«Εcoelastika Rewards» με τη χρήση νέων τεχνολογιών (e-form & application Ecoelastika ecopoint).
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών ως προς το θέμα της ανακύκλωσης, η Ecoelastika
πραγματοποίησε δωρεάν κατασκευές δαπέδων ασφαλείας σε ακόμη 3 σχολεία όλης της Ελλάδας με
στόχο την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας παραμονής παιδιών, δασκάλων και καθηγητών σε
αυτά. Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 61 δράσεις σε σχολεία. Επίσης, η Ecoelastika, συνδράμοντας
στη μάχη κατά του COVID-19 και ευαισθητοποιημένη πάντα στο θέμα της υγείας των παιδιών,
πραγματοποίησε μια σημαντική δράση ΕΚΕ, παρέχοντας σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
στους θαλάμους αρνητικής πίεσης στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών.
Για το 2021, συνεχίζουμε δυναμικά το έργο μας, με γνώση, μεθοδικότητα, σωστή οργάνωση και
εμπειρία! Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και η προώθηση και άλλων εναλλακτικών χρήσεων για τα
ελαστικά τέλους κύκλου ζωής καθώς και η προώθησή τους, πάντα με επίκεντρο την κυκλική οικονομία
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
Γενικός ∆ιευθυντής

Το 2020 χαρακτηρίστηκε ως έτος της πανδημίας COVID-19 με πολλές επιπτώσεις στην παγκόσμια
οικονομία αλλά και πολλές προκλήσεις στην ανακύκλωση των υλικών. Η κρίση αυτή αφενός ανέδειξε
εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και ανταλλαγής χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στη
διακίνηση των ανακυκλώσιμων υλικών και αφετέρου κατέστησε επιτακτικότερο τον εκσυγχρονισμό
των συστημάτων επικοινωνίας και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Η ανακύκλωση συνολικά αλλά και ειδικότερα η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών κατάφερε
να επιβιώσει και να ορθοποδήσει παρά τις κάποιες επιμέρους οικονομικές δυσκολίες των
συντελεστών της δηλαδή συλλεκτών, μεταφορέων και αξιοποιητών.
Η χρονιά που πέρασε μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως μία ακόμη χρονιά ανακύκλωσης για τα
ελαστικά αφού το ποσοστό της έφτασε και πάλι το 65%, κατέχοντας έτσι η χώρα μας ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης ελαστικών της Ευρώπης.
Οι προκλήσεις βέβαια της εποχής παραμένουν μεγάλες με δεδομένες τις εξελίξεις τόσο στον τομέα
της υιοθέτησης της νέας πράσινης συμφωνίας από την ΕΕ, η οποία θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση
στην κυκλική οικονομία, όσο και η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των
«μικροπλαστικών», η οποία φαίνεται να έχει επιπτώσεις σε συγκεκριμένες χρήσεις του τρίμματος
ελαστικού. Η πιθανή απαγόρευση ή ο περιορισμός χρήσεων προϊόντων μεταποίησης των
μεταχειρισμένων ελαστικών, όπως το τρίμμα ελαστικού ως πληρωτικό υλικό για τεχνητούς χλοοτάπητες γηπέδων, εξαιτίας της φημολογούμενης συμβολής στο πρόβλημα των «μικροπλαστικών», θα
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο αξιοποίησης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής που
ευελπιστούμε ότι δε θα είναι αποκλειστικά προς όφελος της ενεργειακής αξιοποίησης ή της
συναποτέφρωσης.
Πιστή στις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Ecoelastika εξακολουθεί να διαδίδει με ωραίο
τρόπο τις χρήσεις των επεξεργασμένων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής κατασκευάζοντας δωρεάν
ελαστικούς τάπητες ασφαλείας σε δημόσια σχολεία σε όλη την ελληνική επικράτεια.
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10 αλήθειες
για τα ελαστικά
τέλους κύκλου ζωής
Ήξερες ότι…

Τα ελαστικά διακρίνονται σε 5 βασικές κατηγορίες ανάλογα με το μέσο βάρος τους
1 και
Aποσύρονται
τις διαστάσεις τους: Α, Β, Γ, Δ1, Δ2.

2

Στη χώρα μας αποσύρονται ετησίως περί τους 40.000 τόνους μεταχειρισμένων
ελαστικών.

ετησίως
περί τους

Το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών και απαλλαγμένων από λοιπά απορρίμματα
40.000 tns
3 μεταχειρισμένων
ελαστικών σε ποσοστό δηλαδή περίπου 65% αφού συλλεχθούν,
διοχετεύονται μέσω του ΣΣΕΔ Ecoelastika σε μονάδες επεξεργασίας για
ανακύκλωση. Στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται τεμαχισμός, φυσικός
διαχωρισμός και κοκκοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με σκοπό την
παραγωγή τελικών προϊόντων.
Κύριο προϊόν της επεξεργασίας των ελαστικών είναι το κοκκοποιημένο ελαστικό, το
4 οποίο
παράγεται σε διάφορες κοκκομετρίες ανάλογα με το είδος της τελικής
εφαρμογής για την οποία προορίζεται. Κυριότερες εφαρμογές για το τρίμμα
ελαστικού είναι: οι τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων, τα ελαστικά πλακάκια
ασφαλείας, τα δάπεδα αθλητικών χώρων, αντικραδασμικά, ηχομονωτικά και
θερμομονωτικά υλικά για κατασκευές, η τροποποιημένη άσφαλτος κ.ά.
Προς ενεργειακή αξιοποίηση στις τσιμεντοβιομηχανίες οδηγούνται και τα λινά που
5 περιέχονται
στα ελαστικά, παράγονται και συσσωρεύονται ως υποπροϊόντα στα
εργοστάσια ανακύκλωσης των ελαστικών. Τα λινά, όπως και τα ελαστικά,
συμπεριλαμβάνονται στα εναλλακτικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται ευρέως από
την τσιμεντοβιομηχανία εντός και εκτός ΕΕ.
νέα προϊόντα που παράγονται από το τρίμμα ελαστικού μπορεί να είναι:
6 Ταπλακάκια
ασφαλείας
τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων
Τα ελαστικά τέλους κύκλου ζωής εάν καίγονταν στο σύνολό τους για την παραγωγή
7 ενέργειας
θα απελευθέρωναν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του
άνθρακα που είναι από τα βασικά αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλλουν στην
κλιματική αλλαγή.
Η παράνομη ταφή των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής σε χώρους υγειονομικής
8 ταφής
ή η ανεξέλεγκτή τους διάθεση θα είχε πολλαπλάσιες αρνητικές συνέπειες στο
περιβάλλον λόγω του κινδύνου των πυρκαγιών και εξαιτίας της πολύ ανθεκτικής
τους δομής που τα καθιστά ουσιαστικά μη βιοδιασπώμενα.
Με την ανακύκλωση ελαστικών τέλους κύκλου ζωής αποφορτίζουμε το περιβάλλον
9 από
μεγάλη ποσότητα αποβλήτων.
Με την ανακύκλωση ελαστικών τέλους κύκλου ζωής συμβάλλουμε στη βελτίωση της
10 ποιότητας
ζωής των ανθρώπων.
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Ο Ρόλος
της
ECOELASTIKA

Εναλλακτική
Διαχείριση
Ελαστικών

Ποιότητα
Υπηρεσιών

Σεβασμός
στο
Περιβάλλον

Καινοτομία

Ποιοι Είμαστε

Πρόκειται για το μοναδικό
εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)
μεταχειρισμένων ελαστικών
οχημάτων στην Ελλάδα.

Η Αποστολή μας:
H Ecoelastika αναλαμβάνει την οργάνωση της διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής των οποίων η
«διευρυμένη ευθύνη» βαρύνει τον παραγωγό τους. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίησή τους, η εύρεση νέων
εφαρμογών χρήσης καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, βάσει της ελληνικής νομοθεσίας περί
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η Προτεραιότητά μας:
Σεβασμός στον άνθρωπο, τους ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον.
Αξιοπιστία και τήρηση όλων των εγκεκριμένων προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ποιότητα υπηρεσιών, επαγγελματισμός και διαρκής ανάπτυξη τεχνογνωσίας.
Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων (συνεργάτες, γενικός πληθυσμός).

Εμπλεκόμενα Μέρη
Eισαγωγείς Ελαστικών-Οχημάτων
Σημεία Συλλογής
Συλλέκτες-Μεταφορείς

Μονάδες Αξιοποίησης
Διαλυτήρια ΟΤΚΖ
Κάτοχοι Ελαστικών
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Η ECOELASTIKA
σε αριθμούς
Κάθε μέρα προσπαθούμε για ένα πιο πράσινο αύριο.
Με επαγγελματισμό, γνώση και συνέπεια, η Ecoelastika, κάθε χρόνο, ενεργεί με
υπευθυνότητα, διαφάνεια και συλλογική προσπάθεια, ώστε η διαχείριση των
ελαστικών τέλους κύκλου ζωής να γίνεται με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ένα αειφόρο μέλλον.
Οι αριθμοί, ως προς την αποδοτικότητα, μιλούν από μόνοι τους.

Διαχειριζόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων
ελαστικών για το έτος 2020
2020
Δηλωθείσες ποσότητες νέων ελαστικών από υπόχρεους εισαγωγείς ελαστικών

41.373

Εκτίμηση* αποσυρόμενων ελαστικών από σημεία συλλογής

42.559

Συλλεγόμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών από διαλυτήρια

860

Εκτίμηση αποσυρόμενων ελαστικών
(δηλώσεις εισ. ελαστικών +απόσυρση ελαστικών από διαλυτήρια)

43.419

Συνολικά συλλεχθείσες ποσότητες

40.968

Παράδοση ολόκληρων ελαστικών σε συνεργαζόμενες
μονάδες τελικής αξιοποίησης

41.202

Σύνολο ανακτώμενων μεταχειρισμένων ελαστικών και υλικών
που προκύπτουν από την επεξεργασίας τους

42.081

Ενεργειακή αξιοποίηση ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών

3.893

Εξαγωγές για επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών (tns)

422

Μείωση ποσοτήτων μεταχ. ελαστικών σε χώρους
προσ. αποθήκευσης των συλλεκτών (tns)

-234

Μείωση αποθηκευμένων ποσοτήτων μεταχ. ελαστικών και
προιόντων αυτών σε μονάδες αξιοποίησης (tns)
* διορθωμένη τιμή ανάλογα με το % απωλειών δηλώσεων

8

Ποσότητες μεταχ.
ελαστικών (tns)

-1.748

Κατηγορίες διαχειριζόμενων μεταχειρισμένων ελαστικών
Κατηγορία

Μέσο Βάρος
(kg)

Περιγραφή
Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4)
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Α

Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο
ζάντας μικρότερη από 17,5 ίντσες

8
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες
Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο
ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες

Β

50

Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης με
εξωτερική διάμετρο έως και 1400mm
Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες
και με εξωτερική διάμετρο έως και 1400mm

Γ

4

Δ1

150

Ελαστικά moto
Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου* (Grader,
Loader, RDT, ADT, Crane, Mechanical Handling) έως και 1600mm
Ελαστικά αγροτικών οχημάτων με εξωτερική διάμετρο
μεγαλύτερη από 1400mm έως και 1600mm

Δ2

100
Ελαστικά βιομηχανικών οχημάτων (πνευματικά-industrial) με
εξωτερική διάμετρο από 1400mm έως και 1600mm

*Στην κατηγορία Δ1 συμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαστικά χωματουργικών οχημάτων και οχημάτων έργου με εξωτερική διάμετρο έως 1600mm.
Μεταχειρισμένα ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1600mm καθώς και τα συμπαγή ελαστικά
βιομηχανικών οχημάτων εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.

Ισχύουσες χρηματικές εισφορές για το έτος 2020
Kατηγορίες
Κατηγορία Α (Μέσο βάρος 8kg)

Χρηματικές εισφορές
1€

Κατηγορία Β (Μέσο βάρος 50kg)

5,86€

Κατηγορία Γ (Μέσο βάρος 4kg)

0,42€

Κατηγορία Δ1 (Μέσο βάρος 150kg)

25€

Κατηγορία Δ2 (Μέσο βάρος 100kg)

15€
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2 Βήματα
προς τη
βιώσιμη ανάπτυξη:
Από το σημείο απόσυρσης στους
εγκεκριμένους φορείς ανακύκλωσης.

To σημείο
όπου η θεωρία

γίνεται
πράξη!
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1. Οργάνωση και Συλλογή
αποβλήτων ελαστικών οχημάτων
από τα σημεία απόσυρσής τους
Σημεία απόσυρσης είναι:
Α) Βουλκανιζατέρ
Β) Συνεργεία
όπου γίνεται αντικατάσταση, επισκευή και συντήρηση ελαστικών
Τα άχρηστα ελαστικά συγκεντρώνονται στα πιστοποιημένα
και συμβεβλημένα από την Ecoelastika
(βουλκανιζατέρ, συνεργεία).

To σημείο που η θεωρία γίνεται πράξη!

2. Mεταφορά και Παράδοση
σε αδειοδοτημένες
μονάδες αξιοποίησης
H Ecoelastika συνεργάζεται με συλλέκτες – μεταφορείς
σε κάθε γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας για τη συλλογή
και μεταφορά των μεταχειρισμένων ελαστικών
από τα σημεία συλλογής προς τους χώρους τελικής αξιοποίησης.

H Ecoelastika αναλαμβάνει το κόστος διαχείρισης (κόστος συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών).
Οι συμβεβλημένοι με την Ecoelastika μεταφορείς που δραστηριοποιούνται
σε όλη την Eλλάδα, συλλέγουν και προωθούν τα ελαστικά σε κατάλληλες
βιομηχανικές μονάδες για ανακύκλωση – αξιοποίηση.
Στις μονάδες ανάκτησης τα ελαστικά περνούν από διαδοχικά στάδια
επεξεργασίας ώστε να χρησιμοποιηθούν:
A) για ανακύκλωση
B) για ενεργειακή αξιοποίηση
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Τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο ενεργειακά όσο και ως υλικά.
Οι μέθοδοι αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών που εφαρμόζονται σήμερα είναι οι εξής:
· Μηχανική επεξεργασία κοκκοποίηση και διαχωρισμός των προϊόντων και υποπροΐόντων για χρήση σε
εφαρμογές ανακύκλωσης
· Ενεργειακή αξιοποίηση (συναποτέφρωση) ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία εντός Ελλάδας
· Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες
· Εξαγωγές για επαναχρησιμοποίηση
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας σε ενεργοβόρες βιομηχανίες.
Τέτοιες βιομηχανίες είναι κυρίως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι χαλυβουργίες και οι ασβεστοποιίες.
Πανευρωπαϊκά, συνηθέστερος προορισμός των μεταχειρισμένων ελαστικών, είτε ως ολόκληρα είτε ως
τεμαχισμένα, είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες. Στις τσιμεντοβιομηχανίες, τα μεταχειρισμένα ελαστικά
τροφοδοτούνται μαζί με τις πρώτες ύλες στους περιστροφικούς κλιβάνους, όπου αξιοποιούνται τόσο ως
εναλλακτική καύσιμη ύλη όσο και ως υλικό για την παραγωγή του κλίνκερ.
Για την αξιοποίησή τους ως υλικά, τα μεταχειρισμένα ελαστικά περνούν από μηχανική επεξεργασία κατά την
οποία γίνεται τεμαχισμός τους σε πολλαπλά στάδια όπου παράγονται ολοένα και μικρότερα μεγέθη
τεμαχισμένων ελαστικών καθώς ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα μηχανικός διαχωρισμός των υλικών που τα
αποτελούν. Ως τελικά προϊόντα από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών, παράγονται
τρία υλικά:
1. Το κύριο προϊόν της μηχανικής επεξεργασίας είναι το τρίμμα ή η πούδρα ελαστικού που παράγεται σε
διάφορες επιθυμητές κοκκομετρίες
2. Τα μέταλλα ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται στη δομή του ελαστικού και ενισχύουν την κατασκευή του
3. Τα λινά επίσης ως υποπροϊόντα τα οποία περιέχονται κυρίως στα ελαστικά επιβατικών οχημάτων
Και τα 3 παραπάνω υλικά απορροφώνται σε τελικές εφαρμογές.

Στην Ελλάδα λειτουργούν

6 μονάδες μηχανικής
επεξεργασίας.
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Κοκκομετρίες Επεξεργασμένων Ελαστικών
Ολόκληρα Ελαστικά
Τεμάχια/Ψηφίδες/Κόκκοι/Τρίμμα/Πούδρες (0,5-300mm)
Ψιλή Πούδρα (0-5,0mm)
Επανεπεξεργασμένη Πούδρα (0-50 μm)

Τελικές Χρήσεις
Μπάλες ελαστικών σε επιχώσεις
Ηχομονωτικά panels
Ελαφρύ πληρωτικό υλικό ως υπόστρωμα οδοποιίας
Κατασκευή ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου και ζώνης αποστράγγισης ομβρίων
υδάτων σε αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ-ΧΥΤΑ
Θερμομόνωση
Τρίμμα ελαστικού για αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής
Τροποποιημένη άσφαλτος με τρίμμα ελαστικού
Σόλες παπουτσιών
Πλακάκια δαπέδων

Προστασία Περιβάλλοντος
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά μοιάζουν με «αδρανή» υλικά διότι εξαιτίας της
ανθεκτικής τους δομής, απαιτούνται μέχρι και 2000 χρόνια για την πλήρη
αποσύνθεσή τους στο φυσικό περιβάλλον!
Η ενεργειακή τους αξιοποίηση από την τσιμεντοβιομηχανία δεν έχει
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον διότι οι συνθήκες καύσης (υψηλές
θερμοκρασίες, κλειστό σύστημα, online παρακολούθηση ρύπων) που
επικρατούν στους περιστροφικούς κλιβάνους δεν επιτρέπουν τη δημιουργία
επιπρόσθετων ρύπων από αυτούς που ούτως ή άλλως εκλύονται κατά την
καύση των πρωτογενών στερεών καυσίμων (π.χ. petcoke, λιθάνθρακας,
κλπ.). Επίσης, τα μεταχειρισμένα ελαστικά δεν περιέχουν αλογόνα στη χημική
τους σύνθεση κατά συνέπεια είναι αδύνατη η δημιουργία αλογονωμένων
υδρογονανθράκων (διοξινών, PCB's, κλπ.) κατά την ενεργειακή τους
αξιοποίηση.
Η προσωρινή αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών δεν συνεπάγεται
περιβαλλοντικές επιπτώσεις εφόσον αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του κάθε χώρου, τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας και έχουν επίσης ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα
πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεταχειρισμένα
ελαστικά οχημάτων δεν κατατάσσονται στα εύφλεκτα υλικά.
Στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει τακτικά να διενεργούνται εργασίες
απεντόμωσης από εξειδικευμένα συνεργεία καθαριότητας για την αποφυγή
συγκέντρωσης κουνουπιών στους σωρούς των ελαστικών.
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2020
Ένας Χρόνος
Επιτυχίας
Tι καταφέραμε τη χρονιά που πέρασε
Στόχοι ECOELASTIKA

Πρωτοβουλίες

Επιτυχία

Προγράμματα
Ενημέρωσης

Παροχή
Κινήτρων

Το 2020 ήταν για την Ecoelastika ένας παραγωγικός
και επιτυχημένος χρόνος, παρά τις προκλήσεις που
έφερε ο COVID-19 σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας.
Η Ecoelastika όχι μόνο πέτυχε τους στόχους της για
πάνω από 90% ανακτώμενα ελαστικά και πάνω από
40% ανακυκλωμένα αλλά τους ξεπέρασε.

Πιο συγκεκριμένα:

Στόχοι ΠΔ 109/2004
Αποσυρόμενα(εκτίμηση)*

43.419

Συλλεγόμενα

40.968

94,35%

Στόχος 1

Ανακτώμενα

41.202

94,89%

Στόχος 2

Ανακυκλώμενα

28.400

65,41%*

* Συνεκτίμηση απωλειών
από δηλώσεις
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2020

Εκτίμηση απωλειών δηλώσεων (a%)

2,79%

To 2020
43.419
Aποσυρόμενοι
τόνοι
ελαστικών

65,41%
Aνακύκλωση

40,968
Συλλεγόμενοι
τόνοι
ελαστικών

34,25%
Ενεργειακή αξιοποίηση
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Πρωτοβουλία
Εcoelastika
«ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ»
Γίνε μέρος της προσπάθειας
για ένα καλύτερο μέλλον!
Το Πρόγραμμα «ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ» της Ecoelastika δίνει κίνητρο στους πολίτες που θέλουν να αλλάξουν λάστιχα
στο όχημά τους να επιλέγουν ένα από τα συνεργαζόμενα
με στόχο την αξιοποίηση των
αποσυρόμενων ελαστικών που προκύπτουν από την αλλαγή είτε ως υλικά είτε ως ανακτώμενη ενέργεια.

Πρωτοβουλία
«ecoelastika
REWARDS»
Η επιβράβευση
είναι γεγονός!
Το 2020, η Εcoelastika, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη συνεργασία της με τα ecoelastikaspots, λάνσαρε το
πρόγραμμα επιβράβευσης «ecoelastika REWARDS». Ο στόχος ήταν διπλός:
1. Περαιτέρω διευκόλυνση της οργάνωσης της συλλογής των μεταχειρισμένων ελαστικών.
2. Επιβράβευση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τα σημεία συλλογής που αποτελούν τον πρώτο σημαντικό
κρίκο όλης της διαδικασίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
Eμπορικές επιχειρήσεις (καταστήματα βουλκανιζατέρ, συνεργεία),
οι οποίες είναι εγγεγραμμένα μέλη ως σημεία συλλογής
στην Ecoelastika.

: 3000
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μεταχειρισμένων ελαστικών

Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

1.
Απόσυρση
Άχρηστων
Ελαστικών

3.
Ανάλυση
Συλλεγόμενων
Ποσοτήτων
Μεταχειρισμένων
Ελαστικών

2.
ΣυλλογήΜεταφορά
και Παράδοση
Μεταχειρισμένων
Ελαστικών

4.
Οnline
Διαχείριση
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Διαχείριση της εκτιμώμενης
αποσυρόμενης ποσότητας
των ελαστικών τέλους κύκλου
ζωής με απόλυτη επιτυχία
Η Ecoelastika, πάντα προσηλωμένη στην αποστολή της με επαγγελματισμό και περιβαλλοντική συνείδηση,
οργανώνει, σε όλη την Ελλάδα, τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων που δεν χρησιμοποιούνται πια. Το 2020, διαχειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία το 94,89% της εκτιμώμενης αποσυρόμενης
ποσότητας των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στην Ελλάδα, ποσοστό που αντιστοιχεί-για μια ακόμη χρονιάσχεδόν σε όλη την αγορά.

Ανάλυση Μεταβλητού Κόστους 2020
2020

3,17%

Kόστος

Κόστος συλλογής

58.17%

Xρέωση Εισόδου Δ1

0.64%

Επιδοτήσεις υλικών (τρίμμα ελαστικού, λινά, μέταλλα)

36.76%

Κόστος ενεργειακής αξιοποίησης ολόκληρων ελαστικών (Ελλάδα)

1.01%

Κόστος ενεργειακής αξιοποίησης ολόκληρων ελαστικών (εξαγωγές)
48.860

0.00%

Κόστος ενεργειακής αξιοποίησης τεμαχισμένων ελαστικών

3.17%

Kόστος Μείωσης Αποθεμάτων

0.00%

Μεταφορικό κόστος για τεμαχισμένα ελαστικά

0.26%

Σύνολο

100%

0,00%
1,01%

36,76%

0,64%
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0,00%

0,26%
58,17%

Προέλευση συλλεγόμενων ελαστικών

86,45%

2,1%
92,8%

5,1%

9,45%
3,37%
0,73%

Σημεία Συλλογής

Συνεργεία αυτοκινήτων

Εταιρείες

Βουλκανιζατέρ

Διαλυτήρια οχημάτων
τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

Εταιρείες Leasing
Άλλα - Βενζινάδικα
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Παράδοση Συλλεγμένων
Ελαστικών προς
Μονάδες Αξιοποίησης
Η εναλλακτική διαχείριση προς όφελος του
περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της οικονομίας!

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,
επιδοτεί τις συνεργαζόμενες μονάδες, ανάλογα µε τις ποσότητες των τελικών προϊόντων
επεξεργασίας που διαθέτουν στην αγορά.

Υπόλειμμα
ενεργειακής
αξιοποίησης
που ενσωματώνεται
στο κλίνκερ
Ολόκληρα
ελαστικά
7,14%

Τύπος Ανάκτησης όσον
αφορά στα τελικά
προϊόντα *(%) 2020

2,72%
Τεμαχισμένα
ελαστικά
7,97%
Σύνολο
Ανάκτησης
Ενέργειας
32,51%
Λινά
17,40%
Σύνολο
Ανάκτησης Υλικών
(ανακύκλωση)
64,77%
Xάλυβας
15,78%
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Τρίμμα
ελαστικού
48,99%

Το μεγαλύτερο ποσοστό των
παραγόμενων υλικών από τις μονάδες
επεξεργασίας χρησιμοποιήθηκε σε

εφαρμογές ανακύκλωσης!

Συνολικά
Ελλάδα
27,6%

7,8%

13,8%

Εξαγωγές

Τεμαχισμένα
ελαστικά

22,9%

42,8%

Xάλυβας

Τρίμμα
ελαστικού

26,5%

Εξαγωγές

72,4%

2,8%

Τεμαχισμένα
ελαστικά

Xάλυβας

Ελλάδα

83,4%
Τρίμμα
ελαστικού

Λινά
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Έλεγχος
και
παρακολούθηση
Σύγχρονος εξοπλισμός και νέες τεχνολογίες!

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των σταδίων συλλογής και διαχείρισης των μεταχειρισμένων
ελαστικών πραγματοποιείται από εγκατεστημένο σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.
Τηλεφωνική Παραγγελία
Ηλεκτρονική (WEB) Παραγγελία
Άμεση Γνώση Παραγγελιών, Ιχνηλασιμότητα, Συγκέντρωση Δεδομένών
Ηλεκτρονικά Μέσα (tablet) κατά τη διαδικασία της συλλογής
Εντός του 2020, η ECOELASTIKA δέχτηκε κλήσεις από 2.944 σημεία συλλογής 199 κατόχους 86
διαλυτήρια οχημάτων για συλλογή άχρηστων ελαστικών.
 Το 25% των παραγγελιών καταχωρήθηκε μέσω Internet.
 Το 50% των παραγγελιών καταχωρήθηκαν μέσω του αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου καταγραφής

παραγγελιών (IVR Server), το οποίο είναι συνδεδεμένο με το online λογισμικό πρόγραμμα παραγγελιών
που παρακολουθούν απευθείας και οι συλλέκτες.
 Το 25% εξυπηρετήθηκε τηλεφωνικά από προσωπικό της Ecoelastika.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 2020
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25%

50%

25%

μέσω
internet

αυτόματο τηλεφωνικό
κέντρο (IVR)

προσωπικό
ECOELASTIKA

Παράδοση συλλεγμένων ελαστικών σε τελικούς αξιοποιητές
Οι συλλέκτες, κατά τη παράδοση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής στα σημεία τελικής
αξιοποίησης, επιβεβαιώνουν στο tablet τον συνολικό αριθμό των ελαστικών κάθε κατηγορίας που
παραλαμβάνει η μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο, τα στοιχεία αυτά (αριθμός ελαστικών ανά κατηγορία)
περνούν αυτόματα και καταγράφονται ηλεκτρονικά στο αυτόματο σύστημα ζύγισης και ελέγχου των
μονάδων αξιοποίησης. Έτσι, είναι εφικτή η παράλληλη ενημέρωση του συστήματος τόσο για τον
ακριβή αριθμό των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής ανά κατηγορία που παραδίδονται σε κάθε
μονάδα όσο και για το αντίστοιχο βάρος τους.

Διασταύρωση Πληροφορίας

Σύγκριση Αριθμού των τεμαχίων

Από τα μέσα του 2010 λειτουργεί το σύστημα ζύγισης και ελέγχου σε όλες τις μονάδες τελικής
αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα με τις οποίες η Ecoelastika έχει υπογράψει
σύμβαση συνεργασίας. Το σύστημα ουσιαστικά αποτελεί ένα δίκτυο σταθμών εγκατεστημένων στις
γεφυροπλάστιγγες των αξιοποιητών το οποίο επικοινωνεί απευθείας (online) με τον Server της
Ecoelastika.
Με το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Ecoelastika για:
· Οnline έλεγχο ποσοτήτων (ολόκληρων/τεμαχισμένων ελαστικών)
· Online έλεγχο τελικών προϊόντων ή παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας που εξέρχονται
από τους χώρους αυτούς για πώληση
· Διασταύρωση στοιχείων που λαμβάνονται μέσω του άλλου πληροφοριακού συστήματος που
αφορά στη συλλογή και μεταφορά των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής και
τους κατόχους ελαστικών
Το σύστημα λειτουργεί κανονικά σήμερα σε 7 σταθμούς (σημεία ελέγχου) του συστήματος, βάσει
των ζυγολογίων των οποίων πραγματοποιείται η τιμολόγηση τόσο των αξιοποιητών όσο και των
συλλεκτών-μεταφορέων της Ecoelastika.

Ακρίβεια, Προγραμματισμός, Ταχύτητα

Aπλά & Κατανοητά βήματα

μέσω tablet!
Τελικοί Αξιοποιητές:
Εκεί που τα ελαστικά
παίρνουν και

πάλι ζωή!
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Προτεραιότητά μας
ο άνθρωπος και
το περιβάλλον (ΕΚΕ)

Το 2020, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Ecoelastika πραγματοποίησε με οργάνωση, μεθοδικότητα και
προγραμματισμό, μια σειρά από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βάσει των 3 βασικών πυλώνων
βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, η Ecoelastika κατάφερε να βρεθεί κοντά στις
τοπικές κοινωνίες, σε σχολεία και σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και
social media συνέχισε το έργο της ως προς την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού για
θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση των ελαστικών, την εποικοδομητική αξιοποίησή τους καθώς και την
κυκλική οικονομία.

Η Ecoelastika
κατάφερε να βρεθεί κοντά
στις τοπικές κοινωνίες,
σε σχολεία και σε παιδιά
που έχουν ανάγκη.
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Διαφάνεια & Αξιοπιστία

Στόχος:
Η ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης όλων
των πολιτών και κυρίως των παιδιών, και
παράλληλα η τόνωση της κυκλικής οικονομίας
με τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ
ΕΣΥ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ»

A) Εκπαιδεύουμε τους ενήλικες του μέλλοντος, τα παιδιά!
Δράσεις σε σχολεία
Η δράση αφορά σε Δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία,
δημοτικά και ειδικά σχολεία) καθώς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της ελληνικής
επικράτειας.
Κατά το 2020, πραγματοποιήθηκαν:
 3 Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά

οχημάτων σε προαύλια Δημοτικών Σχολείων
 5 Δωρεάν αποκαταστάσεις - ανακατασκευές ελαστικών δαπέδων, σύμφωνα με τον

κανονισμό REACH και βάσει δειγματοληπτικού ελέγχου και αναλύσεων απ' την
Ecoelastika
Η κατασκευή δαπέδων από ανακυκλωμένα ελαστικά γίνεται με επίκεντρο το παιδί και
την ασφάλειά του κατά την πτώση ενώ συγχρόνως συνδέεται με τον οικολογικό χαρακτήρα της προσφοράς. Η δράση αυτή επιπλέον έχει αποδείξει, μέσα από τα μηνύματα
που λαμβάνει η Ecoelastika, το ενδιαφέρον του κόσμου να προμηθευτεί δάπεδα που
προκύπτουν από την ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών (κυκλική οικονομία).

6 χρόνια = 61 δράσεις σε σχολεία της Ελλάδας
H επιλογή των σχολείων πραγματοποιείται μετά από διαγωνισμό, ο οποίος
δημοσιεύεται στη σελίδα της Ecoelastika στο facebook.com/ecoelastika και κάθε
ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας έχει τη δυνατότητα, να δηλώσει συμμετοχή. Έπειτα,
διενεργείται live κλήρωση από τη σελίδα της για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στη
διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύονται τα τυχερά σχολεία.
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 Πιστοποίηση νέων σημείων

Η Ecoelastika παρέδωσε σε όλα τα

νέα βουλκανιζατέρ-συνεργεία που συμβλήθηκαν μαζί της κατά το 2020 αυτοκόλλητο
σήμα

το οποίο επιβεβαιώνει ότι ανήκουν στη λίστα των πιστοποιη-

μένων σημείων συλλογής της.

Διεύρυνση του πιστοποιημένου δικτύου συνεργατών
 Eνδυνάμωση σχέσης Βουλκανιζατέρ-Πολιτών με το πρόγραμμα «ΔΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ &

ΜΠΕΣ» «ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ & ΚΕΡΔΙΣΕ»: H Ecoelastika, παροτρύνει τους πολίτες να
επιλέγουν πάντα ένα από τα 3.000 συμβεβλημένα βουλκανιζατέρ-συνεργεία, ecoelastika-spots, για την αντικατάσταση των άχρηστων ελαστικών τους.

Συνέβαλε και συ στην
ανακύκλωση των ελαστικών μέσω
του ΣΣΕΔ ΕCOELASTIKA και στην

προστασία του
περιβάλλοντος.
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Β) Πιστοποίηση των συμβεβλημένων σημείων
συλλογής (βουλκανιζατέρ-συνεργεία) με
το σήμα της Ecoelastika για τα έτη 2019-2020.

Τοπικές Κοινωνίες - Μήνυμα Αγάπης &
Συμπαράστασης για την ασφάλεια των
παιδιών απέναντι στην πανδημία COVID-19
H Ecoelastika συνέβαλε στη δημιουργία της πρώτης υπερσύγχρονης ΜΕΘ αρνητικής
πίεσης για παιδιά, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, καθιστώντας το
με αυτόν τον τρόπο το μοναδικό παιδιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα αναφοράς για
Covid-19 εκτός Αθηνών, κατόπιν επικοινωνίας με το ΠΓΝ Πατρών και με την έγκριση
του Υπουργείου Υγείας.

Έμπρακτη στήριξη, ίσες ευκαιρίες υγείας

για όλα τα παιδιά!
GreenTech Challenge by ESU NTUA
Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συμμετοχή σε συνέδρια ήταν πιο περιορισμένη σε
σχέση με άλλες χρονιές. Παρόλα αυτά, η Εcoelastika, πάντα ταυτισμένη με την
πρωτοπόρο σκέψη, την επιστήμη και την τεχνολογία, σε συνεργασία με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα τη Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης, συμμετείχε κι αυτή τη χρονιά, στο Green Tech ChallengeΔιαγωνισμό Καινοτομίας με στόχο την ανάδειξη ιδεών που θα κάνουν τη διαφορά
στη βιώσιμη ανάπτυξη.
H κατηγορία διαγωνισμού - η οποία είχε δημιουργηθεί για πρώτη φορά το 2019 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.

Κυκλική Οικονομία = Βιώσιμο Μέλλον!
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Οι ενέργειες - δράσεις της Ecoelastika

· Αποστολή Ηλεκτρονικού «Newsletter» σε τριμηνιαία βάση για ενημέρωση των
συμβεβλημένων υπόχρεων εισαγωγέων ελαστικών και οχημάτων
· Συνεχής ενημέρωση του site όπου παρουσιάζονται συνολικά οι ενέργειεςδράσεις της Ecoelastika https://www.ecoelastika.gr/etairiki-koinoniki-eythyni/
· Αποστολή μέσω email infographics σε δήμους με ποιοτικά και ποσοτικά
στοιχεία της ανακύκλωσης ανά Δήμο
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Extra Δράσεις.
Extra Προσπάθεια για
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
Φορέων και Πολιτών.

Social Media. Ενημερώνοντας τους πολίτες… digitally
Η σύγχρονη επικοινωνία απαιτεί την αποδοτική χρήση των social media. Γι' αυτόν τον λόγο η
Ecoelastika έχει συνεχή και έντονη παρουσία με πλούσιο περιεχόμενο το οποίο το ανανεώνει διαρκώς,
ενημερώνοντας το κοινό για τα νέα, τις δράσεις και τους διαγωνισμούς της!
Με κεντρική θεματική την ανακύκλωση των ελαστικών και την προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύει
την οικολογική συνείδηση των πολιτών, δημιουργώντας την κουλτούρα της κυκλικής οικονομίας.

2020:
 50 social media campaigns που οδηγούν στο

ecoelastika.gr (link clicks) με στόχο την πλήρη
ενημέρωση του κοινού.
 Engaged Users: 485.5K
 Page Impressions: 36M
 Reactions: 95.7K
 Reach: 31.1M
 Posts: 72
 Engagement Rate: 2.5
 Aύξηση αριθμού φίλων κατά 20.000(συνολικά 130.000 φίλοι στη σελίδα του facebook)
 Eνδυνάμωση σχέσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
 Διαγωνισμός Επιβράβευσης πολιτών για την επιλογή
ecoelastikaspots: «ΒΡΕΣ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ»
 Συμβολή στην εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα
κυκλικής οικονομίας με posts, videos και infographics

130.000
Μου αρέσει!
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Κυκλική Οικονομία
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Οφέλη για το περιβάλλον,
τους πολίτες και
την ανάπτυξη!

Προτεραιότητα της Ecoelastika είναι η συμβολή της στην κυκλική οικονομία με προτεραιότητα τα
μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων να αξιοποιούνται ως υλικά.
H κυκλική οικονομία στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης, εστιάζοντας σε θετικά οφέλη για
ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό συνεπάγεται σταδιακή αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από την
κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων και απόρριψη αποβλήτων εκτός συστήματος. Υποστηριζόμενη από τη
μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κυκλικό μοντέλο δημιουργεί οικονομικό, φυσικό και
κοινωνικό κεφάλαιο.
Έτσι, δημιουργείται μια αλυσίδα αξίας η οποία στηρίζει και τους 3 πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης
(περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία) καθώς όχι μόνο μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά
παράλληλα δημιουργούνται νέα προϊόντα και θέσεις εργασίας.

Θετικά οφέλη
για ολόκληρη
την κοινωνία.
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www.ecoelastika.gr

Το 2020, το website της Ecoelastika αποτέλεσε, περισσότερο από κάθε
άλλη χρονιά, μία σημαντική ηλεκτρονική πηγή ενημέρωσης,
συνεργασίας και διάδρασης των συνεργατών της και του γενικού
πληθυσμού που ενδιαφέρθηκε να αντλήσει πληροφορίες για τη
διαδικασία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης των
ελαστικών τέλους κύκλου ζωής.
Η αισθητική, το menu και κυρίως το περιεχόμενο του website
ανανεώθηκαν με σκοπό να προσφέρουν στον χρήστη μία πιο γρήγορη,
ευχάριστη και εποικοδομητική εμπειρία πλοήγησης.
Με κύριες θεματικές τον ρόλο και την αποστολή της Ecoelastika, τα
μεταχειρισμένα ελαστικά, τη νομοθεσία, τη διαδικασία συλλογής και
αξιοποίησης των ελαστικών, τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της, τη σημασία της Κυκλικής Οικονομίας καθώς και τα Νέα της
Ecoelastika, οι νέοι επισκέπτες του site, κατά το 2020, ήταν 99,335,
δηλαδή αυξημένοι κατά 27,2% σε σχέση με το 2019.
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ECOELASTIKA website
Ο διαδικτυακός τόπος
όπου τα βρίσκεις όλα!

Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του στον
διαδικτυακό τόπο της Ecoelastika, ο χρήστης είχε την ευκαιρία να κατανοήσει ευκολότερα τις διαδικασίες μέσα από ειδικά infographics, videos, χάρτες και πίνακες καθώς
και να επιλέξει σε ποια κατηγορία ανήκει (Εισαγωγείς Ελαστικών-Οχημάτων, Σημεία
Συλλογής, Συλλέκτες, Μονάδες αξιοποίησης, Διαλυτήρια ΟΤΚΖ & Κάτοχοι Ελαστικών).

Γλώσσες:

Ελληνικά

Αγγλικά

Στατιστικά ecoelastika.gr 2020
Νέοι Χρήστες: 99.335 (+27.2% vs. 2019)
Προβολές Σελίδας: 258.961 (+31.3% vs 2019)
Μοναδικές Προβολές Σελίδας: 167.420
Περίοδοι Σύνδεσης: 127.962
Αριθμός Περιόδων Σύνδεσης ανά χρήστη: 1,27
Σελίδες/Περίοδο σύνδεσης: 2,02
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Παράρτημα
Εισαγωγείς Ελαστικών
BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ
CAR PART EXPERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
DELTICOM ΟΕ SRL
ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕ
EUROTYPA ΕΠΕ
GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
IMC GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ & δτ IMC GROUP Μ. ΙΚΕ
INFO QUEST TECHNOLOGIES M.A.E.B.E.
INTERCARS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
INTRAMOTO AE
KOSMOCAR ΑΕ
MAXXIS INTERNATIONAL HELLAS AE
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ MERCEDES
MMT TYRES ΤΣΑΚΩΝΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ
MODENA ENGINEERING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ MODENA ENGINEERING ΙΚΕ
MOTO TREND ΑΕ
PROMETEON TYRE GROUP SRL
SKAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SUPER TIRE SERVICE ΑΕ
TIRES-PRO IKE
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Β. ΑΕ AUTOSTRATA
ΑΓΟΡΑ Δ. Κ. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΑΓΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ Π. - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΛΗΣ Σ. ΟΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
ΑΡΙΝΑ ΙΚΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ
ΑΦΟΙ ΖΓΟΥΡΟΜΑΛΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥΣΤΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΜΑΓΓΟΛΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΟΥΔΗ ΕΕΑ ΑΕ
ΑΦΟΙ Ν. ΠΥΡΕΪΔΗ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΠΕΤΑΛΑ ΟΕ
ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΒΕΛΗ ΟΕ
ΒΑΒΑΤΣΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥ/ΤΩΝ ΑΕ δτ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ KING TIRES
ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΑΝΤ ΜΟΤΟ ΕΠΕ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΓΚΟΛΙΑΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α. & Δ. ΑΕΒΕ
ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ
ΓΚΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ δτ MOTO LOCO
ΔΟΔΟΥΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ GROUP ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ ΑΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ IKE
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ ΑΕΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ
ΕΛΒΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΕΛΜΑ ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΕ
ΕΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ)
ΕΜΒΟΛΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ
Ζ. Ν. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ. ΕΠΕ δτ BEST CHOICE TYRES
ΖΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΕΠΕ
Θ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Θ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ
Κ. ΚΕΧΙΔΗΣ ΙΚΕ
Κ. & Δ. ΜΕΡΕΣΕΝΤΖΗ ΟΕ
ΚΑΒΟΥΚΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ
ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΣΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ Φ. & ΥΙΟΣ ΟΕ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΘ. ΦΩΤΗΣ
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ MOTOWAY
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΥΤΕΣ ΡΟΔΕΣ ΕΕ
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ν. ΑΕ
ΚΕΣΤΕΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΙΟΥΠΗΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞ. Α.
ΚΟΥΟΥΦΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ Β. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π.& Θ. ΟΕ
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗ»
ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΟΥΔΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ
ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δτ PAUL DYNAMIC ΜΟΝ ΙΚΕ
ΜΑΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΪΔΑΝΗ Ε & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ
ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ
ΜΕΜΕΤΣΙΚ ΕΚΡΕΜ
ΜΗΤΣΗ ΛΑΖ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΛΑΝΟΣ ΑΕ
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΧΡ. & ΣΙΑ ΕΕ
ΜΟΡΑΓΛΗΣ ΑΕ
ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΜΟΥΚΟΥ Δ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΠΑΖΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΕΖΑΣ Σ. – ΛΕΩΝ Μ. ΙΚΕ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ Ι. ΑΕΕ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΝΟΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΠΑΤΜΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΑΕ
ΠΑΧΙΔΟΥ ΓΕΩΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΛΜΑ ΑΕ
ΠΕΠΠΑΣ ΜΙΛΤ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
ΠΕΤΟΥΣΗΣ Β. ΑΕ
ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΛΗ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ δ.τ. TYRE MONKEY
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ
ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΥΡΡΗΣ Δ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΟΔΑ ΑΕ
ΡΟΔΑ Μ. ΕΠΕ
ΣΑΓΑΙΪΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΙΩΧΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. - ΚΑΥΚΑΣ Ι. ΟΕ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ µε δτ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΣΥΡΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΑΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΤΖΟΥΛΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Θ. ΑΕ
ΤΡΑΞΙΟΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΟΧΟΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΕ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΕΚΟΥΛΙΑΣ ΑΕ
ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΣΕΤΗΣ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΕΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΕ
ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛ. ΕΥΘΥΜΙΑ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΧΡ. ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΟΥΛΚΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΤΣΤΣΙΚΛΗΣ Β. & ΣΙΑ ΕΕ
ΥΙΟΙ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΤΑΛΟΥ ΟΕ
ΦΑΛΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΕΠΕ
ΧΑΜΠΟΥΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ δτ PETRANA
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Θ. - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ. ΟΕ

Συλλέκτες Μεταφορείς

AIGLON ΑΕ
AUTOONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕΑ
BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ
CAR CENTER - ELITE CAR OE
CHEVELLAS ΑΕ
ERGON ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΠΕ
FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
KOSMOCAR AE
K-MOTORS SOUTH EAST EUROPE AE
MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ MERCEDES
ΜΟΤΟ ΤREND AE
OPEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ OPEL ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
TEOMOTO AE
TESLA GREECE SINGLE MEMBER PC
TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
TRIDENT CARS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
UNITRACK AEE
VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Α. & Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
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
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ δτ MOTO LOCO
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΡΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ δτ ERGOTRAK
ΕΡΓΟΠΟΛΙΣ 3Α ΙΚΕ
ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ
ΗΛΙΟΦΙΛ ΑΕ / ELIOFIL SA
ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Ι. ΑΕ
ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ ΕΠΕ
ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ MOTOWAY
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΤΒΕ
ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ
ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΜΙΕΤΣΕΛ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ ΜΙΕΤΣΕΛ ΑΕ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Α. & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ
ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ ΠΙΑΤΖΙΟ ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
ΠΛΕΙΑΔΕΣ MOTORS ΑΕ
ΠΟΛΙΣ INCHCAPE ATHENS ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΠΟΛΙΣ INCHCAPE THESSALONIKI ABEE
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ δτ ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝ ΕΠΕ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ
ΦΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΒΕ
ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΕ
ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ Β. ΟΕ δτ DOMICAT

ECO TRANS ΕΠΕ
GO GREEN RECYCLING ΙΚΕ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ
ΑΤΣΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ
ΔΟΓΚΑΚΗΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΑΕ
ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. – ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕ
Π. ΓΙΩΤΗΣ ΙΚΕ
ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΕΤΣΑΣ Β. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΚΕ
ΣΥΛΜΕΤΑΝ ΙΚΕ
ΥΨΙΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙΚΕ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΑΕ

Μoνάδες Αξιοποίησης
ΑΞΕΛ ΕΠΕ
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ
RETIRE ΑΒΕΕ
TYRES HERCO AE
ΤΙΤΑΝ ΑΕ
TITAN BULGARIA
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕ
ΠΕΡΜΕ HELLAS ΑΕ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

Εισαγωγείς Οχημάτων

Χιλιάδες
μεταχειρισμένα
ΕΛΑστικά
αλλά μόνο ένα
περιβάλλον!

Γίνε και συ μέρος της συλλογικής
προσπάθειας αξιοποίησής τους.

ΕΛΑ και συ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Σωρού 14, Μαρούσι
Τ.Κ.: 151 25

Τ: 210 6128260, 370
F: 210 6128659

info@ecoelastika.gr
www.ecoelastika.gr

www.facebook.com/ecoelastika
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 005728201000

