


Ecoelastika… λίγα λόγια

Η Ecoelastika, είναι το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) στην 
Ελλάδα με αποστολή τη διαχείριση των αποσυρόμενων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής

Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά έχει ως σκοπό την προστασία  του περιβάλλοντος,  την 
τήρηση της σχετικής νομοθεσίας  και την επίτευξη των στόχων της εναλλακτικής διαχείρισης  ελαστικών 
τέλους κύκλου ζωής

Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του συνόλου των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής, τη χρηματοδότηση όλων 
των δράσεων που αυτή συνεπάγεται και την καταγραφή των δεδομένων  που περιγράφουν αναλυτικά το 
σύνολο των λειτουργιών της, οι οποίες επιγραμματικά είναι:

Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από σημεία συλλογής και κατόχους

Προώθηση ελαστικών στις συνεργαζόμενες μονάδες ανάκτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Παραγωγή τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων από τις μονάδες ανάκτησης



Νομoθετικό πλαίσιο

Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 

Ε.Ε.)

Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική διαχείριση των υλικών συσκευασίας 

και άλλων προϊόντων

Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ 109/2004) που θέτει προδιαγραφές και στόχους για την διαχείριση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα

Οδηγία 98/2008 για τα απόβλητα, ιεράρχηση - προτεραιότητες στην διαχείρισή τους

Νόμος 4042/2010 για το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων (εναρμόνιση με τις Οδηγίες 98/2008 

και 99/2008 περί ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος)

Νόμος 3854/2010 που τροποποιεί διατάξεις του Ν2939/2001, θεσπίζει το μητρώο διαχειριστών και επιβάλει 

την καταβολή ανταποδοτικού τέλους 2% από τα συλλογικά συστήματα στον Ε.Ο.ΑΝ.

Νόμος 4496/2017 που τροποποιεί διατάξεις του βασικού νόμου 2939/2001 εισάγοντας σημαντικές αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο και θέτοντας επιπλέον περιορισμούς στη λειτουργία των συστημάτων



Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών που διαχειρίζεται το ΣΣΕΔ 
Ecoelastika

Περιγραφή Μέσα Βάρη

Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 
4X4) 
Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) 
διάμετρο ζάντας  μικρότερη από .
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς
τροχούς
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 17,5
ίντσες

Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική)
διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 15 ίντσες
Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων

Ελαστικά moto

Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο από 1400mm 
εξαιρούνται σήμερα από τις παραπάνω κατηγορίες.

Category Α

Category Β

Category C

8kg

50kg

2,5kg



Σχηματική παράσταση της διαχείρισης των μεταχειρισμένων ελαστικών

Ενδεικτικές εφαρμογές & προϊόντα επεξεργασίας μεταχειρισμένων ελαστικών



Κύριες εφαρμογές και προϊόντα επεξεργασίας 
μεταχειρισμένων ελαστικών

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά έχουν πολλαπλές εφαρμογές στις οποίες γίνεται χρήση των φυσικών ιδιοτήτων 
του ελαστικού (ελαστικότητα, αποστραγγιστικότητα, μηχανικές ιδιότητες, απορρόφηση κραδασμών, μείωση 
θορύβου, περιεχόμενη βιομάζα, κλπ.)

Τα προϊόντα της επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών αντικαθιστούν συμβατικά καύσιμα και 
πρώτες ύλες



Μονάδες αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα



Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Σημεία Συλλογής Συλλέκτης Μονάδα Ανακύκλωσης Ποσότητες σε τόνους 
(2018)

188 dealers ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ RETIRE ABEE Ν. Δράμας 468

7 Κάτοχοι http://www.retire-recycle.com/ Ν. Έβρου 515

8 διαλυτήρια Ο.Τ.Κ.Ζ. Ν. Καβάλας 613

Ν. Ξάνθης 205

Ν. Ροδόπης 254

Σύνολο 2.055



58,45%

3,30%

38,25%
Μηχανική Κοκκοποίηση

Ανάκτηση υλικού από Συναποτέφρωση σε 
Τσιμεντοβιομηχανια

Ενεργειακή Αξιοποίηση

Μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών (2018) 



Βασικά προϊόντα και παραπροϊόντα παραγόμενα κατά την μηχανική 
επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών (2017)



Σημαντικότερα προβλήματα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων 
ελαστικών στην Ελλάδα

Μικρή απορρόφηση προϊόντων από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών σε τελικές 

εφαρμογές

Περιορισμένες χρήσεις / εφαρμογές προϊόντων και παραπροϊόντων επεξεργασίας 

μεταχειρισμένων ελαστικών (κύριοι τομείς: τεχνητοί χλοοτάπητες γηπέδων, 

ελαστικά δάπεδα ασφαλείας σε σχολεία και παιδικές χαρές)

Χαμηλές τιμές παραγόμενων υλικών από την μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων 

ελαστικών (π.χ. τρίμμα ελαστικού, μέταλλα, κλπ.) στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά

Έλλειψη έργων πολιτικού μηχανικού όπου θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεγάλες ποσότητες 

προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών (π.χ. τροποποίηση ασφάλτου με τρίμμα 

ελαστικού, ζώνες αποστράγγισης στραγγισμάτων σε έργα κατασκευής ΧΥΤΑ και αποκατάστασης 

ΧΑΔΑ, κλπ.)

Μικρό ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης ελαστικών στην Ελλάδα (μόλις 1-2

τσιμεντοβιομηχανίες)



Στόχοι 

• Ανάπτυξη εφαρμογών για την απορρόφηση των προϊόντων επεξεργασίας των μεταχειρισμένων ελαστικών

• Διείσδυση σε νέες αγορές και δημιουργία θέσεων εργασίας για την διοχέτευση των προϊόντων επεξεργασίας

των μεταχειρισμένων ελαστικών συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία

(συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα)

• Περαιτέρω μείωση αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών σε αποθηκευτικούς χώρους συνεργαζόμενων

εταιρειών αξιοποίησης

• Ένταξη στο σύστημα και άλλων κατηγοριών ελαστικών επισώτρων που σήμερα εξαιρούνται, όπως π.χ. τα

ελαστικά εξωτερικής διαμέτρου άνω των 1400mm

• Διατήρηση των δράσεων ΕΚΕ (π.χ. δωρεές σε σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα)

• Πρωτοβουλίες του συστήματος σχετικά με την ποιοτική αναβάθμιση των υλικών που παράγονται από την

μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών με στόχο τη συμμόρφωση ως προς τους περιορισμούς

της κείμενης νομοθεσίας

• Κίνητρα σε τεχνικές εταιρείες με στόχο την προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα (π.χ.

τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, κλπ)

• Ενθάρρυνση της χρήσης μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού

• Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα με στόχο την προώθηση της χρήσης τρίμματος ελαστικού σε τελικά

προϊόντα (π.χ. τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, σόλες παπουτσιών, κλπ)



Ευχαριστούμε!




