


 
 Η φιλοσοφία στην οποία βασίστηκε η ίδρυση και σημερινή λειτουργία της 

Ecoelastika σχετίζεται άμεσα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του 
παραγωγού» με την έννοια ότι : 

 
1. Η ευθύνη του εισαγωγέα – παραγωγού εκτίνεται πέραν της χρονικής διάρκειας 

χρήσης του προϊόντος το οποίο έχει θέσει στην αγορά, δηλαδή αφού αυτό καταστεί 
απόβλητο 

2. Ο σχεδιασμός του προϊόντος να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση του 
μετά το τέλος του κύκλου ζωής του 

3. Στην περίπτωση της Ecoelastika o εισαγωγέας - παραγωγός (διαχειριστής) έχει την 
ευθύνη της οργάνωσης ή συμμετοχής του σε εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης των 
παλαιών ελαστικών   

 
 

 
 

Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» 



 
 

 
 

Αποστολή της Ecoelastika 

Η διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο  
με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών λαμβάνοντας υπόψη πρώτιστα 
περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια. 
Η προστασία  του περιβάλλοντος και η πιστή τήρηση της νομοθεσίας που διέπει την 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα της εναλλακτικής διαχείρισης 
μεταχειρισμένων ελαστικών. 
 

Η εταιρία προκειμένου να πετύχει στην αποστολή της θέτει σε υψηλή προτεραιότητα: 

 Την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

 Το σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και το περιβάλλον 

 Τη συνεργασία της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της διαχείρισης 
των μεταχειρισμένων ελαστικών 
 



Δίκτυο συνεργατών – εμπλεκόμενων φορέων  

 
Υπόχρεοι εισαγωγείς ελαστικών και οχημάτων 
Καταστήματα βουλκανιζατέρ, συνεργεία, διαλυτήρια οχημάτων και λοιποί κάτοχοι 
αποβλήτων 
Συλλέκτες - μεταφορείς 
Μονάδες ανάκτησης – αξιοποίησης 
ΕΟΑΝ - ΥΠΕΚΑ 

 





Ευαισθητοποίηση κοινού - Επικοινωνία 

        Υποχρέωση των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης να διαθέτουν 
μέρος των εσόδων τους για την ευαισθητοποίηση του κοινού / εμπλεκόμενων 
φορέων με στόχο: 
 

1. Την ενεργή συμμετοχή τους στην εναλλακτική διαχείριση 
2. Την ενημέρωση για τις μεθόδους και τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης 
3. Την προώθηση των παραγόμενων υλικών από την επεξεργασία των  αποβλήτων 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων (π.χ. ελαστικά) σε διάφορες εφαρμογές και 
τελικές χρήσεις 

4. Την ανάπτυξη αγορών με βάση τα δευτερογενή υλικά που προέρχονται από την 
αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων μεταξύ των οποίων 
είναι και τα ελαστικά 

 



Δράσεις Ecoelastika   (1) 
(Ευαισθητοποίηση κοινού – εμπλεκόμενων φορέων) 

Η Ecoelastika προωθεί δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για ένα καθαρότερο περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα η Ecoelastika έχει ξεκινήσει κατασκευές σε προαύλια σχολείων 
(νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων) υπό τη μορφή χορηγιών, ελαστικών δαπέδων 
ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό για την προστασία των παιδιών από 
τραυματισμούς κατά την πτώση.  
Με τις δράσεις αυτές η Ecoelastika φιλοδοξεί να ενισχύσει αφενός μεν την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών 
αφετέρου δε να βοηθήσει στην διάδοση των εφαρμογών αυτών με στόχο τη βελτίωση 
του ποσοστού ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών. 
Επίσης προτίθεται να συνεργασθεί με το ΥΠΕΚΑ και τους Δήμους στα πλαίσια 
δράσεων καθαριότητας της υπαίθρου από ανεξέλεγκτη απόρριψη άχρηστων 
ελαστικών με παράλληλο στόχο την ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για 
την συλλογή των αποβλήτων ελαστικών στην πηγή. 

 



Δράσεις Ecoelastika   (2) 
 (Ευαισθητοποίηση κοινού – εμπλεκόμενων φορέων) 

Η Ecoelastika επίσης προωθεί ενέργειες προκειμένου να: 
Ενημερώσει τους καταναλωτές που αλλάζουν ελαστικά στα βουλκανιζατέρ της χώρας 
μέσω αποστολής και διανομής έντυπου υλικού στα σημεία όπου γίνεται και η 
αντικατάσταση των μεταχειρισμένων ελαστικών με καινούργια. 
  

Οι ενέργειες αυτές αναλυτικότερα περιλαμβάνουν: 
Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικό υλικό για τα σημεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, 
συνεργεία, κλπ.)  
Τακτική ενημέρωση του ιστότοπου (site) της Ecoelastika για την άμεση αναλυτική 
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την δραστηριότητά της 
Ηλεκτρονικό ενημερωτικό «Newsletter» το οποίο αποστέλλεται σε τακτική βάση από 
την Ecoelastika μέσω e-mail ή μέσω του site της εταιρίας 
Annual Report σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή το οποίο αποτελεί ουσιαστικά μια 
περίληψη της ετήσιας έκθεσης του συστήματος 



ΠΡΙΝ… 

2ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας 
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43ο & 135ο Νηπιαγωγείο Ν. Κόσμου 

ΠΡΙΝ… ΜΕΤΑ… 



ΠΡΙΝ… ΜΕΤΑ… 

43ο & 135ο Νηπιαγωγείο Ν. Κόσμου 



50ο & 87ο Νηπιαγωγείο Πετραλώνων 
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