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Εισαγωγή 

Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών 

ελαστικών «ECOELASTIKA Α.Ε.», που δηµιουργήθηκε από τους κυριότερους 

εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα σε εφαρµογή του Π∆ 109/2004. H Ecoelastika 

ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Νοέµβριο του 2004. Από 25/09/2006 το σύστηµα 

εξυπηρετεί ολόκληρη τη χώρα. 

Το σύστηµα διαχειρίζεται σήµερα τα µεταχειρισµένα ελαστικά των κατηγοριών Α, Β και 

Γ που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Πίνακας 1: Κατηγορίες µεταχειρισµένων ελαστικών 

 Περιγραφή 

Κατηγορία Α 

 
(Μέσο βάρος 8kg) 

Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά 

λάστιχα και λάστιχα 4X4) 

Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική 

(εσωτερική) διάµετρο ζάντας  µικρότερη από 17,5 

ίντσες. 
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 
 

Κατηγορία Β 
 

(Μέσο βάρος 50kg) 

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 12 ίντσες 
Ελαστικά χωµατουργικών οχηµάτων 
 

 

Κατηγορία Γ 
 

(Μέσο βάρος 2,5kg) 
 

Ελαστικά MOTO 

 

Το σύστηµα δε διαχειρίζεται ελαστικά εξωτερικής διαµέτρου άνω των 1400mm 
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1. Υπόχρεοι Εισαγωγείς που Συνεργάζονται µε το Σύστηµα  

 

Το σύνολο των ελαστικών οχηµάτων στην Ελλάδα εισάγονται από το εξωτερικό. Οι 

ποσότητες εισαγόµενων ελαστικών το 2011, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

ECOELASTIKA A.E. ανήλθαν σε 38.502 τόνους, εκ των οποίων οι 32.534 εισήχθησαν 

από τις εισαγωγικές εταιρίες ελαστικών και οι 5.968 µε τα εισαγόµενα οχήµατα. Το 74% 

κ.β. των εισαγοµένων ελαστικών είναι ελαστικά επιβατικών οχηµάτων, το 22,40% κ.β. 

είναι ελαστικά φορτηγών οχηµάτων και το υπόλοιπο 3,59% κ.β. είναι ελαστικά moto. 

Με την Ecoelastika υπογράφουν σύµβαση συνεργασίας όλοι οι εισαγωγείς ελαστικών 

καθώς και οι εισαγωγείς οχηµάτων για τα ελαστικά που βρίσκονται ως ανταλλακτικά 

επάνω στα οχήµατα και οι οποίοι είναι βάσει του Π∆ 109/04 υποχρεωµένοι να 

συµµετέχουν στο σύστηµα. 

 

Με την Ecoelastika έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας έως σήµερα 94 εταιρείες 

εισαγωγής ελαστικών καθώς και 71 εταιρίες εισαγωγής οχηµάτων. 

 

Σύµφωνα µε εκτίµηση οι συµβεβληµένες µε την Ecoelastika εταιρίες δηλώνουν το 

91% περίπου των νέων ελαστικών οχηµάτων που εισάγεται σήµερα στην ελληνική 

αγορά. 

 

Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται ανά τρίµηνο να δηλώνουν στην Ecoelastika τις 

πωλήσεις νέων ελαστικών ανά κατηγορία σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 και να καταβάλλουν 

την αντίστοιχη ισχύουσα χρηµατική εισφορά. 

Στον πίνακα 1.1 φαίνονται οι εισαγωγείς ελαστικών και στον πίνακα 1.2 οι εισαγωγείς 

αυτοκινήτων που έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika. 

 
 

Πίνακας 1.1: Λίστα υπόχρεων εισαγωγέων ελαστικών που έχουν υπογράψει σύµβαση 

συνεργασίας µε την Ecoelastika 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

 1 ENTIRE ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 

 2 EUROTYPA MAΡΑNGONI Ε.Π.Ε. 

 3 GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
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 4 INTRAMOTO Α.Ε. 

 5 SUPER TIRE SERVICE Α.Ε.Ε.Ε. 

 6 UNI ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 

 7 ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Β. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΑΝΤΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 8 ΑΗΒ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

 9 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

10 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

11 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ 

12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

13 ΑΡΣΕΝΙΟΣ Γ. ΜΗΛΙΑ∆ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

14 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  REVELIN 

15 ΑΦΟΙ Ε.Ε.Α. ΝΤΑΚΟΥ∆Η Α.Ε. 

  16 ΒΑΠΟΡΙ∆ΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

17 ΒΗΤΑΣ Α.Ε. 

18 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆. - ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ο.Ε. 

20 ΓΚΑΣ∆ΟΓΚΑ Ζ. ΕΛΕΝΗ 

21 ΓΚΟΓΚΑΣ Ε.Π.Ε. 

22 ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

23 ΕΛ.ΒΕ. ΣΑΚΙΖΛΗΣ Α.Ε. 

24 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 

25 ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ε.Π.Ε. 

26 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε. 

27 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΡΕΛΛΙ Α.Ε.Ε. 

28 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΛΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

29 ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

30 ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. 

31 ΕΛΜΑ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

32 ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Φ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

33 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 

34 Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. 

35 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Π.Ε. 

36 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. 

37 ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

38 ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

39 ΙΣΧΥΣ Α.Ε. 

40 ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

41 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ Θ. & Κ. Α.Ε. 

42 ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 

43 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 

44 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ∆. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

45 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

46 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ∆. Ο.Ε. 

47 ΚΕΧΙ∆ΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

48 ΚΙΟΥΠΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

49 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 



 7

50 ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ Π. & Θ. Ο.Ε. 

51 ΛΑΜΠΟΥ∆ΗΣ Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

52 ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

53 ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

54 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

55 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. 

56 ΜΕΙ∆ΑΝΗΣ ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 

57 ΜΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

58 ΜΟΝΤΕΝΑ ΕΝΤΖΙΝΙΑΡΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. 

59 ΜΟΡΑΓΛΗΣ Α.Ε. 

60 ΜΠΑΖΙΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

61 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

62 ΜΠΕΖΑΣ Σ. ΛΕΩΝ. Μ. Ε.Π.Ε. 

63 ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆Η Α. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

64 ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

65 ΝΙΣΑΝΙΑΝ ΒΑΡ.ΣΤΕΠΑΝ 

66 ΝΤΑΒΙ∆Η ΕΚΙΖΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

67 ΠΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

68 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Ε. Μ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

69 ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε. 

70 ΠΑΤΜΑΝΙ∆Η ΜΑΡΙΑ Α.Ε. 

71 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

72 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. Γ. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. 

73 ΠΕΤΟΥΣΗΣ Β. Α.Ε. 

74 ΡΟ∆Α Α.Ε. 

75 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΕΙ∆ΑΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. 

76 ΣΙΜΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΚΟΣ Ι. Ο.Ε. 

77 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

78 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΡΕΝ∆ΟΥΜΗΣ ΑΡ. Ο.Ε. 

79 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

80 ΤΑΦΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Α. 

81 ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

82 ΤΕΧΝΟΜΕΚ Α.Ε. 

83 ΤΟΨΗΣ  ΣΤΕΦ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

84 ΤΡΟΧΟΕΞΕΛΙΞΗ Ε.Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

85 ΤΣΑΓΚΙΑΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

86 ΤΣΕΒΑΙΡΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Σ. 

87 ΤΣΕΛΕΠΗΣ Η. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

88 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

89 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗΣ Α.Ε. 

90 ΤΣΙΠΝΗΣ ∆ΑΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 

91 ΤΣΟΥΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ε.Π.Ε. 

92 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

93 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Ε. 

94 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Πίνακας 1.2: Λίστα υπόχρεων εισαγωγέων αυτοκινήτων που έχουν υπογράψει σύµβαση     

συνεργασίας µε την Ecoelastika 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 

 1 AUTORINA Ε.Π.Ε. 

 2 AGROHOUM Α.Ε. 

 3 BIEM AUSTRIA OIL A.E. 

 4 BMW HELLAS A.E. 

 5 CHEVELLAS A.E.B.E 

 6 CITROEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 7 E & S MOTORS Α.Ε. 

 8 ERGON ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. 

 9 EVOBUS HELLAS A.E.B.E. 

10 FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

11 GM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

12 JAGUAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

13 KOSMOCAR Α.Ε. 

14 LADA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

15 LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

16 MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

17 MOTO TREND Α.Ε. 

18 PANERGON A.E. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

19 PIAGGIO HELLAS A.E. 

20 UNITRACK A.E.E. 

21 VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

22 ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ - ∆. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

23 ΑΟΥΤΟ ΝΤΗΛ Π. & Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 

24 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

25 ΒΑΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. 

26 ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. 

27 ΒΟΥΡ∆ΟΥΝΑΣ Α.Ε. 

28 ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. 

29 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. 

30 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ 

31 ∆ΡΟΣΗΣ Χ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ε. Ο.Ε. 

32 ΕΛΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε. 

33 ΕΛΛΗΝΜΟΤΟ Α.Β.Ε.Ε.Ο. 

34 ΕΛΜΑ Α.Ε.Β.Ε.Α. 

35 ΕΜΙΚΟ Α.Ε. 

36 ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε. 

37 ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. 

38 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α. & Φ. Α.Ε. 

39 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. 

40 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 

41 ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

42 ΚΟΝ∆ΩΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

43 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Π. Ι. Α.Ε.Β.Ε. 
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44 ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 

45 ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 

46 ΚΤΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

47 ΚΥΚΛΟΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

48 ΛΑΙΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

49 ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

50 ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 

51 ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 

52 ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. 

53 ΝΙΚΗ Α.Ε. AUTORINA 

54 ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

55 ΠΑΟΥΕΡ ΜΠΙΟΥΤΥ ΕΝΤ ΣΟΟΥΛ Α.Ε. 

56 ΠΕΖΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 

57 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

58 ΠΡΟΜΟΤ Ε. Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

59 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α. Α.Ε. 

60 ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Μ.Ε. 

61 ΣΙΩΠΗΣ ΑΝΤ. – ΤΡΥΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ. Ο.Ε. 

62 ΣΟΥΜΠΑΡΟΥ ΜΟΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

63 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

64 ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε. 

65 ΤΕΡΖΗΣ Β. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

66 ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. 

67 ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

68 ΤΡΑΙΝΤΕΝΤ ΚΑΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

69 ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε. 

70 ΦΙΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

71 ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π.& Ρ. ∆ΑΒΑΡΗ Α.Β.Ε.Ε. 
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2. ∆ηλούµενες Ποσότητες Εισαγόµενων Ελαστικών (2011) 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως όλοι οι εισαγωγείς (ελαστικών – οχηµάτων) που 

έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika είναι υποχρεωµένοι να 

δηλώνουν ανά τρίµηνο τις πωλήσεις τους ανά κατηγορία ελαστικού και να καταβάλουν 

στην Ecoelastika τις αντίστοιχες χρηµατικές εισφορές. 

Από τα δηλούµενα στοιχεία των υπόχρεων εισαγωγέων προκύπτουν τα στοιχεία του 

πίνακα 2.1 σχετικά µε τις ποσότητες νέων ελαστικών που µπήκαν στην αγορά το 2011. 

Τα στοιχεία αφορούν εισαγωγείς που έχουν δηλώσει έστω και µία φορά εισαγόµενες και 

πωλούµενες ποσότητες ανεξάρτητα από το αν έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε 

την Ecoelastika. 

 

 

Πίνακας 2.1: Στοιχεία πωλήσεων νέων ελαστικών το 2011 

 
Ελαστικά 

Κατηγορίας Α 
Ελαστικά 

Κατηγορίας Β 
Ελαστικά 

Κατηγορίας Γ 

Εισαγωγείς Ελαστικών 2.913.746 164.467 400.440 

Εισαγωγείς Οχηµάτων 647.930 8.043 152.895 

ΣΥΝΟΛΟ 3.561.676 172.510 553.335 
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3. Συλλογή – Μεταφορά – Προσωρινή Αποθήκευση και Τελική 

Αξιοποίηση ή/και Ανακύκλωση Μεταχειρισµένων Ελαστικών  

 

H Ecoelastika δεν κάνει η ίδια µε δικά της µέσα διαχείριση των µεταχειρισµένων 

ελαστικών αλλά συνάπτει συµβάσεις συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες εταιρίες 

(υπεργολάβους) για την συλλογή - µεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και τελική 

αξιοποίηση των ελαστικών.  

Στόχος της Ecoelastika είναι να βρίσκει πάντα τη βέλτιστη δυνατή, περιβαλλοντικά και 

οικονοµικά, λύση για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών.  

Τα κριτήρια για την συνεργασία µε µια εταιρία που δραστηριοποιείται σε έναν από τους 

παραπάνω τοµείς είναι: 

 

• Εµπειρία 

• Αδειοδοτήσεις 

• Βιωσιµότητα της επιχείρησης 

• Gate fee / µεταφορικό κόστος 

 

3.1.Συλλογή – µεταφορά µεταχειρισµένων ελαστικών 

Η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα σηµεία συλλογής 

που είναι τα βουλκανιζατέρ, τα συνεργεία, καθώς και τα διαλυτήρια αυτοκινήτων που 

έχουν συµβληθεί µε το αντίστοιχο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης οχηµάτων τέλους 

κύκλου ζωής (Ε∆ΟΕ). Ειδικά από τα διαλυτήρια των οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής 

συλλέγονται µόνο τα ελαστικά επιβατικών οχηµάτων. 

Το κάθε σηµείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 

10 ελαστικά φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto τηλεφωνεί απευθείας στον 

συµβεβληµένο µε την Ecoelastika συλλέκτη. Ο συλλέκτης-µεταφορέας υποχρεούται να 

συλλέγει τα µεταχειρισµένα ελαστικά από το σηµείο συλλογής εντός τριών (3) ηµερών 

από την ηµέρα ειδοποίησης του τελευταίου. 

Στις συµβάσεις συνεργασίας που υπογράφονται µεταξύ της Ecoelastika και των εταιριών 

συλλογής-µεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα συµφωνείται αντίστοιχα και ο τεχνικός 
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εξοπλισµός που οι εταιρίες αυτές θα διαθέτουν για την µεταφορά, την προσωρινή 

αποθήκευση, τον τεµαχισµό και την µεταφόρτωση (εφόσον τα τελευταία κριθούν 

οικονοµικά και τεχνικά σκόπιµα) των συµφωνηµένων ποσοτήτων ελαστικών από τα 

σηµεία συλλογής προς τα σηµεία τελικής αξιοποίησης ή τους χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης. Σε γενικές γραµµές ο απαραίτητος εξοπλισµός εταιριών συλλογής - 

µεταφοράς αποτελείται από 2 αξονικά ή 3 αξονικά φορτηγά οχήµατα µεταφοράς µε 

ανατρεπόµενη καρότσα µε ή χωρίς αρπάγη καθώς και οχήµατα µικρότερου µεταξονίου 

για την εξυπηρέτηση σηµείων συλλογής που βρίσκονται σε περιοχές πυκνοκατοικηµένες 

και όπου η κυκλοφορία µεγαλύτερων οχηµάτων είναι δύσκολη. 

Οι συλλέκτες-µεταφορείς οδηγούν τα µεταχειρισµένα ελαστικά κατ’ εντολή της 

Ecoelastika, είτε απευθείας στα σηµεία τελικής αξιοποίησης, είτε στα σηµεία 

προσωρινής αποθήκευσης. Η αµοιβή των συλλεκτών-µεταφορέων εξαρτάται από την 

ποσότητα των µεταχειρισµένων ελαστικών που παρέδωσαν στα σηµεία τελικής 

αξιοποίησης.  

Η παρακολούθηση των ποσοτήτων που συλλέγονται – µεταφέρονται και οδηγούνται 

τελικά προς αξιοποίηση πραγµατοποιείται µέσω του ERP που έχει εγκαταστήσει η 

Ecoelastika και το οποίο αναλύεται στο κεφάλαιο 3.7. 

Οι συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες για το έργο της περισυλλογής και 

µεταφοράς µεταχειρισµένων ελαστικών υπάρχουν συγκεντρωµένες στον πίνακα 3.1, 

όπως επίσης και οι εξυπηρετούµενες περιοχές ανά συµβαλλόµενο συνεργάτη. 

 

 

Πίνακας 3.1: Συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες για τη συλλογή – µεταφορά 

µεταχειρισµένων ελαστικών ανά νοµό 

 

ΛΙΣΤΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ / ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ECOELASTIKA 
   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

COSMOCLEAN ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 6936124124 

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ - 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

TRIAS ECO ΑΕΒΕ 2310722500 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ - 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ 2632055063 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 2251031077 ΛΗΜΝΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ 
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ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6977218112 ΑΧΑΪΑ - ΗΛΕΙΑ 

ECOELASTIKA ΑΕ 2731027196 ΛΑΚΩΝΙΑ, ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

∆.Κ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ 2521081121 

ΣΕΡΡΕΣ - ∆ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ - ΞΑΝΘΗ - 

ΡΟ∆ΟΠΗ - ΕΒΡΟΣ 

∆ΟΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΗΣ 2810240402 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΛΑΣΙΘΙ 

∆ΡΟΣΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 6974276313 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2295026141 ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΒΕ 2233031211 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ - ΦΩΚΙ∆Α - ΒΟΙΩΤΙΑ (ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΗΣ ΘΗΒΑΣ) - ΦΘΙΩΤΙ∆Α 

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΕΠΕ ΙΜΕ 2821091120 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ 

ΜΑΝ∆ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2731089511 ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

ΜΑΡΑΘΟΣ Γ. -  ∆ΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤ. ΟΕ 2224024170 ΝΟΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΑΡΜΑΚΟΛΑ 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2281061590 ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ 

ΝΤΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΟΕ 6945799887 ΧΙΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2241030010 ΡΟ∆ΟΣ - ΚΩΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

ΣΙΑΚΑΝ∆ΑΡΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕ 2262057956 ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΒΑΣΙΛΗΣ 6932418778 ΑΡΚΑ∆ΙΑ – ΚΟΡΙΝΘΙΑ - ΑΡΓΟΛΙ∆Α 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 2105818175 

 ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ & ∆ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -  

ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΗΒΑ ΠΟΛΗ 

ΦΛΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 2410575725 ΛΑΡΙΣΑ 

 

Τα καταστήµατα περιοχών που δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω λίστα (τµήµα της 

νησιωτικής Ελλάδας) έχουν ενηµερωθεί ώστε να επικοινωνούν απευθείας µε την 

Ecoelastika και να εξυπηρετούνται µε έκτακτα δροµολόγια.  
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3.2.Προσωρινή αποθήκευση µεταχειρισµένων ελαστικών 

 

Σε κάποια σηµεία της Ελλάδας λειτουργούν χώροι προσωρινής αποθήκευσης 

µεταχειρισµένων ελαστικών ώστε να διευκολύνεται το έργο της συλλογής και µεταφοράς. 

Στους χώρους αυτούς συγκεντρώνονται τα συλλεχθέντα από τα σηµεία συλλογής 

ελαστικά, για τους ακόλουθους λόγους: 

• Για να είναι δυνατή η τροφοδοσία µονάδων αξιοποίησης ελαστικών, οι οποίες 

βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις από τα σηµεία συλλογής των ελαστικών. Αυτό 

επιτυγχάνεται είτε µε τον αρχικό τεµαχισµό των προσωρινά αποθηκευµένων 

ποσοτήτων και τη µεταφόρτωσή τους σε µεγάλα οχήµατα (νταλίκες) για την µείωση 

του µεταφορικού κόστους, είτε µε απλή µεταφόρτωση ολόκληρων ελαστικών σε 

µεγαλύτερα οχήµατα από εκείνα µε τα οποία εκτελείται το έργο της συλλογής από 

τους χώρους παραγωγής του αποβλήτου (σηµεία συλλογής του συστήµατος). 

• Για να µπορεί να γίνεται καταµερισµός των ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών 

σε περισσότερες της µίας µονάδας τελικής αξιοποίησης. 

• Για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του συστήµατος ακόµα και σε 

περιπτώσεις τεχνικών προβληµάτων των µονάδων αξιοποίησης. 

 

3.3.Αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών 

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σήµερα στην αξιοποίηση µεταχειρισµένων 

ελαστικών και έχουν σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika, ή πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών, 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

 

Α. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ στις Λιβανάτες Φθιώτιδας 

Η εταιρία λειτουργεί από το 1999 και σήµερα παράγει τρίµµα σε κοκκοµετρίες από <0,5 

mm έως 6 mm από παλαιά ελαστικά το οποίο εξάγει κυρίως σε ευρωπαϊκά κράτη 

(κυρίως Γερµανία και Ολλανδία) για ανακύκλωση αλλά διαθέτει επίσης και στην 

εγχώρια αγορά. Τα υποπροϊόντα είναι λινά και µεταλλικά µέρη. Τα µεταλλικά µέρη που 

προκύπτουν από την µηχανική κοκκοποίηση διατίθενται στην ελληνική αγορά. Τα λινά 

οδηγούνται σε ΧΥΤΑ. Η εταιρία έχει λάβει την υπ’αριθµ. 2881/18-04-08 απόφαση 
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ανανέωσης τροποποίησης εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων από την ∆/νση 

Χωροταξίας Περιβάλλοντος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. 

Από τον Σεπτέµβριο του 2010 µετά από σχετική απόφαση του ∆Σ της Ecoelastika 

σταµάτησε η παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών στην µονάδα της ΚΑΡΑΜΠΑΣ 

ΑΕΒΕ λόγω της πολύ µεγάλης αποθηκευµένης ποσότητας στον προαύλιο χώρο της.  

 

 

Β. ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε στον Ασπρόπυργο Αττικής  

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1991. Από τη σύστασή της δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της 

ανακύκλωσης µετάλλων γενικά και ειδικότερα καλωδίων. Είναι εγκατεστηµένη στον 

Ασπρόπυργο Αττικής και απασχολεί σήµερα 27 άτοµα. Το εργοστάσιο ανακύκλωσης 

καλωδίων και ελαστικών της ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ διαθέτει την υπ’ αριθµ. ΠΕΧΩ 

1891/ΦΠΕΡΙΒ.9/27.4.2004 απόφαση ανανέωσης έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 

∆/νσης ΠΕΧΩ Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τις α) 

υπ’αρ. ΠΕΧΩ 1660/ΦΠΕΡΙΒ.9/26.4.2007 β) ΠΕΧΩ 3143/ΦΠΕΡΙΒ.9/22.5.2008 γ) 

ΠΕΧΩ Φ475/770/ΠΕΡΙΒ. 9/9.3.2009 σχετικές αποφάσεις Περιφέρειας Αττικής.  

Για την τροφοδοσία της µονάδας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

µεταχειρισµένα ελαστικά από τους νοµούς Αττικής, από νοµούς των Περιφερειών 

Πελοποννήσου, ∆υτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

 

 

Γ. ΤΙΤΑΝ ΑΕ στο Καµάρι Βοιωτίας 

 

Το Εργοστάσιο Καµαρίου της εταιρίας ΤΙΤΑΝ διαθέτει την υπ’αριθ. 170166/25.01.2011 

τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της ∆/νσης Ε.Α.Ρ.Θ., Τµήµα 

Βιοµηχανιών, της Γενικής ∆/νσης Περ/ντος, Υπουργείου ΠΕΚΑ για την ενεργειακή 

αξιοποίηση µεταξύ άλλων δευτερογενών καυσίµων και των µεταχειρισµένων ελαστικών 

οχηµάτων.  

Για την τροφοδοσία της µονάδας οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

µεταχειρισµένα ελαστικά από τον νοµό Αττικής. 

Την 1/12/2006 υπογράφηκε νέα σύµβαση συνεργασίας µεταξύ της ΤΙΤΑΝ ΑΕ και της 

Ecoelastika για την τροφοδοσία µεταχειρισµένων ελαστικών αποκλειστικά επιβατικών 

οχηµάτων (µόνο κατηγορία Α).  
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Αναλυτικά στοιχεία για τη διαχείριση µεταχειρισµένων ελαστικών κατά το έτος 2011 

παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.6.2. 

 

 

ΣΤ. HELESI στην ΒΙΠΕ Κοµοτηνής  

 

Ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο του 2006. Στόχος της µονάδας είναι η 

αξιοποίηση των µεταχειρισµένων ελαστικών µε την κατασκευή χρηστικών τελικών 

προϊόντων, που θα εξυπηρετούν τόσο ανάγκες της εταιρείας όσο και ανάγκες της αγοράς. 

Συγκεκριµένα κύριο προϊόν της παραγωγικής διαδικασίας είναι οι συµπαγείς τροχοί που 

τοποθετούνται στους δίτροχους κάδους απορριµµάτων που παράγει η HELESI. 

Η µονάδα έχει καταθέσει την υπ’ αριθµ. 3683/21-09-2011 αίτηση ανανέωσης έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικής µονάδας 

ανακύκλωσης ελαστικών και παραγωγής συµπαγών ελαστικών 

 

 

Η. TYRES HERCO AE στην Πάτρα 

 

Το 2008 η εταιρία TYRES HERCO AE κατασκεύασε µονάδα επεξεργασίας 

µεταχειρισµένων ελαστικών στην ΒΙΠΕ Πατρών για την παραγωγή τρίµµατος 

ελαστικού. Η εταιρία είχε εντάξει την επένδυσή της στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.  

 

H Ecoelastika την 01/10/2008 υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας µε την εταιρία HERCO 

AE για την αξιοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών. 

 

Τον Νοέµβριο του 2011 η µονάδα της TYRES HERCO πήρε φωτιά και καταστράφηκε 

σχεδόν ολοκληρωτικά.  

Η Tyres Herco AE λειτουργούσε βάσει της υπ’ αριθµ. 78/6-09-2007 άδειας για την 

αξιοποίηση παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων 
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Θ. ΑΞΕΛ ΕΠΕ στην Μαγούλα Αττικής 

 

Η εταιρία ΑΞΕΛ ΕΠΕ έχει έδρα την Μαγούλα Αττικής και ως αντικείµενο µεταξύ 

άλλων: 

• Την προσωρινή αποθήκευση µεταχειρισµένων ελαστικών  

• Την διαλογή ελαστικών φορτηγών και επιβατικών οχηµάτων   

• Τον πρωτογενή και δευτερογενή τεµαχισµό ελαστικών οχηµάτων για 

παραγωγή τεµαχίων ελαστικών (10 – 30cm) και διάθεση σε έργα 

πολιτικού µηχανικού ή ενεργειακής αξιοποίησης. 

• Την εισαγωγή, αγορά και εµπορία τεµαχισµένου και/ή 

κοκκοποιηµένου ελαστικού 

• Την κοπή, δεµατοποίηση και εµπορία µετάλλων 

 

Την 07/07/2010 υπεγράφη νέα σύµβαση συνεργασίας µεταξύ της Ecoelastika και της 

ΑΞΕΛ µε αντικείµενο την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση και εν συνεχεία 

πρωτογενή τεµαχισµό µεταχειρισµένων ελαστικών επιβατικών και φορτηγών οχηµάτων 

καθώς και ελαστικών moto µε σκοπό την εξαγωγή τους προς ενεργειακή αξιοποίηση. 

Η ΑΞΕΛ ΕΠΕ λειτουργεί βάσει της υπ’ αριθµ. 1322/Φ 14 ΜΑΓ. 2600/07.02.2008 άδειας 

λειτουργίας µονάδας ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών. 

 

 

Ι. RETIRE ABEE στην ∆ράµα 

 

Η εταιρία Retire ABEE µε έδρα την ∆ράµα ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007 µε 

αντικείµενο την µηχανική επεξεργασία µεταχειρισµένων ελαστικών για παραγωγή 

τρίµµατος και πούδρας ελαστικού. Η εταιρία έλαβε έγκριση χρηµατοδότησης από τον 

αναπτυξιακό νόµο και στα τέλη του 2009 ολοκλήρωσε  την κατασκευή του εργοστασίου. 

Η Retire ABEE  την 5/3/2010 υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας µε την Ecoelastika για 

την παραλαβή και ανακύκλωση µεταχειρισµένων ελαστικών µε τη µέθοδο της µηχανικής 

κοκκοποίησης. 

Η εταιρία Retire ABEE διαθέτει την υπ’ αριθµ. 5410/09/25.02.2010 άδεια ∆ιαχείρισης 

(αξιοποίησης) στερεών αποβλήτων (µονάδα ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών) 
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της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος, του τµήµατος Περιβάλλοντος, της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκηση ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Περιφέρεια Α.Μ. – Θ. 

 

 

Κ. HOLCIM στην Βουλγαρία 

 

Η εταιρία HOLCIM Bulgaria είναι τσιµεντοβιοµηχανία στην Βουλγαρία που 

χρησιµοποιεί ολόκληρα µεταχειρισµένα ελαστικά για ενεργειακή αξιοποίηση. Η 

Ecoelastika υπέγραψε συµφωνία την 01/09/2010 µε την Trias ECO στη Θεσσαλονίκη για 

την µεταφορά και παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών προς ενεργειακή αξιοποίηση. 

 

 

Λ. ΤΙΤΑΝ στην ZLATNA Βουλγαρίας 

 

Η Ecoelastika υπέγραψε σύµβαση συνεργασίας την 1/4/2010 µε το εργοστάσιο 

παραγωγής τσιµέντου της εταιρίας ΤΙΤΑΝ στην πόλη ZLATNA της Βουλγαρίας για την 

προµήθεια ολόκληρων µεταχειρισµένων ελαστικών προς ενεργειακή αξιοποίηση.  

 

 

3.4.Γεωγραφική -  Πληθυσµιακή κάλυψη /  εµβέλεια του συστήµατος  

 

Η γεωγραφική και πληθυσµιακή κάλυψη της χώρας από το σύστηµα της Ecoelastika, 

είναι συνεχώς αυξανόµενη από την έναρξη λειτουργίας του συστήµατος (1/11/2004) 

µέχρι σήµερα. Από 25/09/2006 εξυπηρετείται ολόκληρη η χώρα.  

 

 

3.5.∆ιαχειριζόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών για το χρονικό διάστηµα 

από 1/01/2011 έως 31/12/2011 

 

Στο σχήµα 3.1 παρουσιάζεται ανά µήνα οι συλλεγόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων 

ελαστικών στην χώρα σε τόνους. Από την καµπύλη του σχήµατος προκύπτει η 

εποχικότητα παραγωγής του συγκεκριµένου αποβλήτου.  
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Σχήµα 3.1: Μηνιαίες ποσότητες σε τόνους συλλεγόµενων µεταχειρ. ελαστικών για το έτος 

2011 

 

3.5.1. Συλλεγόµενες ποσότητες 

Εντός του 2011 συλλέχθηκαν συνολικά 33.184 τόνοι µεταχειρισµένων ελαστικών και 

των τριών κατηγοριών. Συνολικά 34.003 τόνοι οδηγήθηκαν σε εγκαταστάσεις τελικής 

αξιοποίησης, οι 1.402 τόνοι εξ’ αυτών εξήλθαν από χώρους προσωρινής αποθήκευσης 

των συλλεκτών και 584 τόνοι εξήχθησαν για επαναχρησιµοποίηση. 

 

Πιν. 3.2. Ανάλυση συλλεγόµενων – µεταφερόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων 
ελαστικών εντός του 2011 

2011 Ποσότητες µεταχ. ελαστικών 

Συλλεχθείσες  ποσότητες µεταχειρισµένων 
ελαστικών (tns) 

33.184 

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

- 1.402 

Παράδοση σε συνεργαζόµενες µονάδες τελικής 
αξιοποίησης (tns) 

34.003 

Εξαγωγές για επαναχρησιµοποίηση 

µεταχειρισµένων ελαστικών (tns) 
584 
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Συγκεντρωτικά στον πίνακα 3.3 φαίνονται ανά νοµό οι ποσότητες µεταχειρισµένων 

ελαστικών που συλλέχθηκαν από σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, συνεργεία) και 

µεταφέρθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα λειτουργίας Ιανουάριος 2011 – ∆εκέµβριος 

2011 προς αποθηκευτικούς χώρους και µονάδες τελικής αξιοποίησης. Σηµειωτέον ότι οι 

ποσότητες αυτές έχουν προκύψει από µετατροπή τεµαχίων ελαστικών (στοιχεία από ∆Α 

συλλογής) σε πλασµατικό βάρος, βάσει των µέσων βαρών των ελαστικών κάθε 

κατηγορίας. Στις ποσότητες αυτές επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται τα µεταχειρισµένα 

ελαστικά που συλλέγονται από τα διαλυτήρια ΟΤΚΖ.  

 

Πιν. 3.3. Ποσότητες (σε τόνους) συλλεγµένων ελαστικών ανά νοµό της χώρας 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ποσότητες Ποσοστά 

ΑΤΤΙΚΗ 9652 32,10% 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 551 1,83% 

ΑΡΓΟΛΙ∆Α 420 1,40% 

ΑΡΚΑ∆ΙΑ 379 1,26% 

ΛΑΚΩΝΙΑ 415 1,38% 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 420 1,40% 

ΑΧΑΙΑ 1038 3,45% 

ΗΛΕΙΑ 385 1,28% 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 41 0,14% 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 678 2,25% 

ΚΥΘΗΡΑ 26 0,09% 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 75 0,25% 

ΛΕΥΚΑ∆Α 72 0,24% 

ΒΟΙΩΤΙΑ 862 2,87% 

ΦΩΚΙ∆Α 133 0,44% 

ΕΥΒΟΙΑ 788 2,62% 

ΦΘΙΩΤΙ∆Α 482 1,60% 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 54 0,18% 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 605 2,01% 

ΛΑΡΙΣΑ 674 2,24% 

ΤΡΙΚΑΛΑ 492 1,64% 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 178 0,59% 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 345 1,15% 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 128 0,43% 

ΑΡΤΑ 223 0,74% 

ΠΡΕΒΕΖΑ 166 0,55% 

ΚΕΡΚΥΡΑ 342 1,14% 

ΚΟΖΑΝΗ 618 2,05% 

ΓΡΕΒΕΝΑ 104 0,34% 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 135 0,45% 

ΦΛΩΡΙΝΑ 107 0,35% 

ΘΕΣ/ΚΗ 3182 10,58% 
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ΠΕΛΛΑ 275 0,92% 

ΗΜΑΘΙΑ 286 0,95% 

ΠΙΕΡΙΑ 348 1,16% 

ΚΙΛΚΙΣ 157 0,52% 

ΣΕΡΡΕΣ 361 1,20% 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 333 1,11% 

ΚΑΒΑΛΑ 383 1,27% 

ΘΑΣΟΣ 38 0,13% 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 0 0,00% 

∆ΡΑΜΑ 452 1,50% 

ΞΑΝΘΗ 185 0,61% 

ΕΒΡΟΣ 294 0,98% 

ΡΟ∆ΟΠΗ 212 0,70% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 872 2,90% 

ΛΑΣΙΘΙ 215 0,71% 

ΧΑΝΙΑ 585 1,94% 

ΡΕΘΥΜΝΟ 184 0,61% 

ΣΑΜΟΣ 25 0,08% 

ΧΙΟΣ 107 0,36% 

ΛΕΣΒΟΣ 194 0,64% 

ΜΗΛΟΣ 26 0,09% 

ΜΥΚΟΝΟΣ 78 0,26% 

ΝΑΞΟΣ 63 0,21% 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 59 0,20% 

ΣΙΦΝΟΣ 0 0,00% 

ΤΗΝΟΣ 40 0,13% 

ΑΝ∆ΡΟΣ 0 0,00% 

ΠΑΡΟΣ 19 0,06% 

ΣΥΡΟΣ 10 0,03% 

ΙΚΑΡΙΑ 23 0,08% 

ΛΗΜΝΟΣ 8 0,03% 

ΚΩΣ 52 0,17% 

ΡΟ∆ΟΣ 416 1,38% 

Σύνολα 30.072 100% 
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3.5.2. Αξιοποιούµενες  Ποσότητες  

 

Από τους τόνους µεταχειρισµένων ελαστικών που οδηγήθηκαν σε µονάδες τελικής 

αξιοποίησης, οι 23.423 τόνοι µεταφέρθηκαν σε µονάδες πλήρους µηχανικής 

επεξεργασίας για παραγωγή τελικών προϊόντων, ή σε χώρους πρωτογενούς τεµαχισµού.  

10.579 τόνοι οδηγήθηκαν σε µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης εντός και εκτός των 

συνόρων της χώρας. 

Αναλυτικά οι ποσότητες που οδηγήθηκαν για αξιοποίηση ανά κατηγορία καταγράφονται 

στον πίνακα 3.4 

 

Πιν. 3.4. Τελικοί προορισµοί ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών µέσω Ecoelastika 

το 2011 

 
 

Ποσότητα σε 
τόνους που 
παραδόθηκαν 

 

Ποσοστά 
διαχείρισης 

 

Ενεργειακή Αξιοποίηση εντός Ελλάδος 
 

3.045 9,18% 

Ανακύκλωση 
 

23.423 70,59% 

Μείωση αποθηκευµένης ποσότητα από ΑΧ 
 

- 1.402 -4,22% 

Εξαγωγές προς επαναχρησιµοποίηση 

 
584 1,76% 

Εξαγωγές προς ενεργειακή αξιοποίηση 

 
7.534 22,70% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

33.184 100,0% 

 

Στον πίνακα 3.5 βρίσκονται συγκεντρωµένες οι ποσότητες µεταχ. ελαστικών σε τόνους 

που οδηγήθηκαν στις συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες πλήρους µηχανικής 

επεξεργασίας για ανακύκλωση µεταχειρισµένων ελαστικών από τον Ιανουάριο 2011 έως 

και τον ∆εκέµβριο 2011. Επίσης στον ίδιο πίνακα φαίνονται οι ποσότητες 

µεταχειρισµένων ελαστικών τις οποίες επεξεργάστηκαν οι µονάδες ανακύκλωσης κατά 

το ίδιο χρονικό διάστηµα για την παραγωγή τελικών προϊόντων καθώς επίσης και οι 

πωλήσεις των τελικών προϊόντων.  
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Πίνακας 3.5:  Παραληφθείσες (2011) και πωληθείσες ποσότητες ανά αξιοποιητή. 

2011 ΕΛΒΑΝ ΕΛΒΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΑΣ HERCO RETIRE HELESI ΣΥΝΟΛΑ 

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ       23.420 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ         

ΤΡΙΜΜΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ       17.429 

ΜΕΤΑΛΛΑ       2.814 

ΛΙΝΑ       2.816 

ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ       915 

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       23.974 

 

 

 

3.5.3. Συνολικά αποθηκευµένες ποσότητες 

 

Ένα σηµαντικό µέρος των συλλεχθέντων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών από τα 

σηµεία συλλογής παραµένουν αποθηκευµένες κυρίως σε προαύλιους χώρους των 

ανακυκλωτηρίων. Οι ποσότητες αυτές είτε πρόκειται να υποστούν επεξεργασία για 

παραγωγή τρίµµατος ελαστικού, είτε βρίσκονται «σε αναµονή» έναρξης λειτουργίας των 

υπό κατασκευή µονάδων µηχανικής κοκκοποίησης, είτε βρίσκονται σε χώρους 

προσωρινής αποθήκευσης και πρόκειται να µεταφερθούν σε χώρους τελικής 

αξιοποίησης. Αναλυτικά ανά έτος από το 2006 έως και το πέρας του 2011 οι 

αποθηκευµένες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών σε διάφορους χώρους 

(ανακυκλωτές, αποθηκευτικοί χώροι συλλεκτών, κλπ.) περιέχονται στον επόµενο πίνακα.  

 

Πίνακας 3.5:  Σύγκριση αποθηκευµένων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών κατά τα έτη 

2006 - 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 27.263 40.817 71.539 80.816 66.996 65.438 
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Τα αποθηκευµένα ελαστικά στους παραπάνω χώρους βρίσκονται είτε ολόκληρα είτε 

τεµαχισµένα. Όπως προκύπτει εύκολα από τον πίνακα, την 31/12/2011 υπήρχαν 

αποθηκευµένα κυρίως στους προαύλιους χώρους των ανακυκλωτηρίων 65.438 τόνοι ως 

συνέπεια της έλλειψης ικανής αγοράς για την πλήρη απορρόφηση των προιόντων 

ανακύκλωσης των µονάδων µηχανικής επεξεργασίας. 

 

3.5.4. Εξαγωγές για επαναχρησιµοποίηση µεταχειρισµένων ελαστικών 

 

Μέρος των συλλεγόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών από τα σηµεία συλλογής 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση µε συνέπεια να έχουν χρηστική αξία ως µεταχειρισµένα 

ελαστικά. Με ευθύνη των συµβεβληµένων µεταφορέων πραγµατοποιείται διαλογή των 

ευρισκόµενων σε καλή κατάσταση µεταχειρισµένων ελαστικών και οι ποσότητες που 

κρίνονται κατάλληλες, διατίθενται για επαναχρησιµοποίηση εκτός των συνόρων της 

Ελλάδας. Εντός του 2011 εξήχθησαν 584 τόνοι µεταχειρισµένων ελαστικών. 

 

3.5.5. Κάλυψη σηµείων συλλογής 

 

Ο συνολικός αριθµός των σηµείων συλλογής µεταχειρισµένων ελαστικών του 

συστήµατος εκτιµάται πανελλαδικά πάνω από 3.000. Από 1 Ιανουαρίου 2011 έως και τον 

∆εκέµβριο του 2011 το σύστηµα εξυπηρέτησε συνολικά 2.800 σηµεία.  

 

 

3.5.6. Προέλευση συλλεχθείσας ποσότητας µεταχειρισµένων ελαστικών 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.1, η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών 

γίνεται από τα σηµεία συλλογής που είναι κυρίως : 

• Βουλκανιζατέρ / Συνεργεία 

• Κάτοχοι 

• ∆ιαλυτήρια 

 

Στον πίνακα 3.6 παρατίθενται τα ποσοστά της συλλεχθείσας ποσότητας του 2011 που 

προήλθαν κατά κύριο λόγο από τα σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, συνεργεία, 
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αναγοµωτήρια) και δευτερευόντως από τους κατόχους µεταχειρισµένων ελαστικών και 

τα διαλυτήρια. 

 

Πίνακας 3.6:  Προέλευση συλλεχθείσας ποσότητας µεταχειρισµένων ελαστικών 

 

Ποσότητα 
(tns) 

Ποσοστό 
(%) 

Κάτοχοι 1.207 4% 

∆ιαλυτήρια 2.306 7% 

Σηµεία Συλλογής 28.446 89% 

Πλασµατικό σύνολο 31.959,13 100% 

 

 

3.6.Παρακολούθηση της διαχείρισης  

 

Η παρακολούθηση των δεδοµένων από τη συλλογή µεταφορά και τελική αξιοποίηση των 

µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται από την Ecoelastika και τα στοιχεία καταχωρούνται 

σε βάση δεδοµένων.   

Για την παρακολούθηση των δροµολογίων των φορτηγών καθώς και τον έλεγχο των 

συλλεγόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών ανά σηµείο συλλογής, η 

Ecoelastika έχει εγκαταστήσει ένα ειδικό λογισµικό εργαλείο (ERP). Το ERP είναι της 

εταιρίας Singular και συγκεκριµένα πρόκειται για customized εφαρµογή του συστήµατος 

Enterprise. Επίσης το σύστηµα Enterprise παρέχει και λογιστική υποστήριξη στο 

σύστηµα της Ecoelastika.  

 

Πιο συγκεκριµένα ο κάθε συµβαλλόµενος µε την Ecoelastika συλλέκτης-µεταφορέας 

συµπληρώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (κάθε εβδοµάδα) ένα ηλεκτρονικό αρχείο 

στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά: 

 

• Χρόνος 

• Σηµείο συλλογής 

• Συλλεγόµενες ποσότητες µεταχ. ελαστικών ανα σηµείο και κατηγορία ελαστικού 

• Μεταφερόµενες ποσότητες προς τελικό αξιοποιητή 
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Το αρχείο αυτό αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Ecoelastika και τα συλλεγόµενα 

στοιχεία συγκεντρώνονται σε βάση δεδοµένων, η οποία µπορεί να δώσει διάφορες 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε: 

 

• Συλλεγόµενες ποσότητες σε τεµάχια ή βάρος ανα περιοχή για συγκεκριµένα 

χρονικά διαστήµατα 

• Συχνότητα δροµολογίων από συγκεκριµένα σηµεία συλλογής 

• Συλλεγόµενες ποσότητες ανα σηµείο συλλογής για συγκεκριµένα χρονικά 

διαστήµατα 

• Αριθµό εξυπηρετούµενων σηµείων συλλογής 

• Ποσότητες αποθηκευµένων ελαστικών σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης 

• Ποσότητες αξιοποιούµενων (ανακυκλούµενων, θερµικά αξιοποιούµενων) 

ελαστικών σε χώρους τελικής αξιοποίησης 

 

Τα σηµεία συλλογής κόβουν δελτίο αποστολής στον µεταφορέα όπου αναφέρονται 

αναλυτικά τα τεµάχια µεταχειρισµένων ελαστικών ανα κατηγορία που παραδίδουν στον 

µεταφορέα. Αντίγραφα αυτών των δελτίων αποστολής αποστέλλονται ανα εβδοµάδα 

µαζί µε τα ηλεκτρονικά αρχεία στην Ecoelastika. 

 

Στα σηµεία τελικής αξιοποίησης γίνεται ζύγιση των φορτίων µεταχειρισµένων ελαστικών 

που οδηγούνται για αξιοποίηση ή ανακύκλωση. Τα εκδιδόµενα ζυγολόγια αποστέλλονται 

και αυτά µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προς την Ecoelastika όπου γίνεται ο 

έλεγχος και η διασταύρωση των δηλούµενων µέσω ηλεκτρονικών αρχείων στοιχείων για 

τη διαχείριση των ελαστικών. 

Εφόσον τα στοιχεία συµφωνούν µεταξύ τους γίνεται η πληρωµή ανά µήνα των 

µεταφορέων καθώς και των τελικών αξιοποιητών ανάλογα µε τις ποσότητες που 

µετέφεραν / αξιοποίησαν. 

 

Στα τέλη του 2009 ξεκίνησε η εγκατάσταση ενός νέου συστήµατος ζύγισης και ελέγχου 

σε όλα τα σηµεία τελικής αξιοποίησης µεταχειρισµένων ελαστικών. Το νέο σύστηµα 

ουσιαστικά αποτελεί ένα δίκτυο σταθµών εγκατεστηµένων στις γεφυροπλάστιγγες των 
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ανακυκλωτηρίων και το οποίο επικοινωνεί απευθείας (online) µε τον Server της 

Ecoelastika, δίνοντας αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε: 

• Το µικτό, καθαρό βάρος και απόβαρο κάθε φορτίου ελαστικών που εισέρχεται ή 

εξέρχεται από τις µονάδες τελικής αξιοποίησης ελαστικών 

• Στοιχεία των φορτηγών (π.χ. αριθµό κυκλοφορίας, ωφέλιµο όγκο καρότσας, 

φωτογραφίες) που εισέρχονται/εξέρχονται στους χώρους τελικής αξιοποίησης 

• Την ώρα και την ηµέρα της κάθε διακίνησης 

Επίσης λαµβάνονται φωτογραφίες εµπρός και πίσω από το φορτηγό κατά την ώρα της 

πρώτης και δεύτερης ζύγισης (λήψη µικτού και απόβαρου) του κάθε φορτηγού που 

εισέρχεται ή εξέρχεται από τους χώρους αξιοποίησης. 

Με το σύστηµα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες της Ecoelastika: 

• Να ελέγχουν online τις ποσότητες ολόκληρων ελαστικών που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από τους χώρους τελικής αξιοποίησης 

• Να ελέγχουν τις ποσότητες των τελικών ή ενδιάµεσων προϊόντων που εξέρχονται 

από τους χώρους αυτούς για πώληση 

• Να διασταυρώνονται τα στοιχεία που λαµβάνονται µέσω του ERP και που 

συµπληρώνουν/αποστέλλουν οι συλλέκτες - µεταφορείς 

 

Το σύστηµα ολοκληρτώθηκε εντός του Απριλίου 2010 και να λειτουργεί κανονικά σε 8 

σταθµούς (σηµεία ελέγχου) του συστήµατος, βάσει των ζυγολογίων των οποίων, 

πραγµατοποιείται η τιµολόγηση τόσο των αξιοποιητών όσο και των συλλεκτών-

µεταφορέων της Ecoelastika. 
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4. ∆ιαχειριζόµενες Ποσότητες Μεταχειρισµένων Ελαστικών µέσω του 

Συλλογικού Συστήµατος Ecoelastika. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π∆ 109/2004 έως την 31
η
 Ιουλίου 2006 η αξιοποίηση των 

µεταχειρισµένων αποβλήτων ελαστικών οχηµάτων έπρεπε να καλύπτει τουλάχιστον το 

65% των απορριπτόµενων ελαστικών και η ανακύκλωση έπρεπε να φθάνει τουλάχιστον 

το 10%. Πράγµατι, σύµφωνα και µε την έκθεση του 2006 το σύστηµα έως την 

31/07/2006 αξιοποιούσε ήδη το 71% των απορριπτόµενων µεταχειρισµένων ελαστικών. 

 

4.1.Εκτίµηση απορριπτόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών εντός του 

2011 

 

Οι πραγµατικές ποσότητες των απορριπτόµενων ελαστικών προκύπτουν έµµεσα ως το 

άθροισµα των νέων εισαγόµενων ανταλλακτικών ελαστικών οχηµάτων και των 

ελαστικών που προέρχονται από την διάλυση των αποσυρόµενων οχηµάτων τέλους 

κύκλου ζωής. Ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά η σχέση των νέων πωληθέντων ελαστικών 

από τους εισαγωγείς τους προς τον αριθµό των απορριπτόµενων ελαστικών στα 

βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία ή όπου αλλού πραγµατοποιείται αλλαγή των παλαιών 

(άχρηστων) ελαστικών µε νέα, είναι ένα προς ένα (1 – 1). ∆ηλαδή ισχύει η παρακάτω 

σχέση: 

 

Α = Ε + ΑΟ – ΑΠ   ,  όπου: 

 

Α :  οι απορριπτόµενες ποσότητες άχρηστων ελαστικών (σε τόνους tns) 

Ε : οι πωληθείσες ποσότητες νέων εισαγόµενων ελαστικών από τους εισαγωγείς 

ελαστικών (σε τόνους tns) 

ΑΟ: οι απορριπτόµενες ποσότητες άχρηστων ελαστικών που προέρχονται από τη 

διάλυση οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (σε τόνους tns) 

ΑΠ: οι αποθηκευµένες ποσότητες νέων ελαστικών στα σηµεία πώλησής τους (σε τόνους 

tns) 
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Για τον λόγο ότι στα σηµεία πώλησης νέων ελαστικών (βουλκανιζατέρ, συνεργεία ή 

όπου αλλού πραγµατοποιείται αλλαγή παλαιών ελαστικών µε νέα και προκύπτουν τα 

απόβλητα ελαστικά) δεν λαµβάνει χώρα αποθήκευση σε stock για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα (π.χ. για ένα χρόνο) το ΑΠ λαµβάνεται ίσο µε µηδέν. 

Από την παραπάνω αριθµητική σχέση δεχόµαστε λοιπόν την παραδοχή ότι το ΑΠ σε 

περίοδο ενός έτους ισούται µε 0. 

Το Ε λαµβάνεται από τις δηλούµενες ποσότητες των εισαγωγέων ελαστικών για το 2011 

από  τον πίνακα 2.1 ως εξής: 

 

Ε = ΕΑ * 0,008 + ΕΒ * 0,050 + ΕΓ * 0,0025 = 32.534 tns , όπου 0,008tns, 0,050tns και 

0,0025 το βάρος των ελαστικών της Α, Β 

και Γ κατηγορίας αντίστοιχα. 

Το ΑΟ (απορριπτόµενες ποσότητες άχρηστων ελαστικών από οχήµατα τέλους κύκλου 

ζωής) δηλώνεται από το εγκεκριµένο σύστηµα του Ε∆ΟΕ και για το έτος 2011 η 

ποσότητα αυτή ανήλθε στους 2.306 τόνους. 

Συνεπώς η εκτιµώµενη ποσότητα των µεταχειρισµένων ελαστικών που απορρίφθηκαν 

εντός του 2011 προκύπτει: 

 

Α = Ε *γ + ΑΟ – ΑΠ = 32.534 * (100/91) + 2.306 – 0 =  38.058   tns, 

 

δεχόµενοι ότι σήµερα ένα 91 % των εισαγόµενων ανταλλακτικών ελαστικών στην χώρα 

µας δηλώνεται από τους συµβεβληµένους εισαγωγείς ελαστικών, οπότε διορθώνουµε το 

Ε πολλαπλασιάζοντας µε τον συντελεστή γ = (100/91) 

 

Συνεπώς το ποσοστό των αξιοποιούµενων µεταχειρισµένων ελαστικών εντός του 

2011 προκύπτει: 

 

% ΑΞ = (ΑΞ / Α)*100 = (33.030/38.058) * 100 = 86,79 % 

 

Εδώ πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ελαφρώς 

µεταχειρισµένων ελαστικών της τάξης του 5%, εξάγεται σε τρίτες χώρες για 
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επαναχρησιµοποίηση, απευθείας από τα σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, 

συνεργεία, διαλυτήρια, κλπ.) χωρίς να ενηµερώνεται για αυτό µε στοιχεία η 

Ecoelastika. 

 

4.2.Αξιοποιούµενες – ανακυκλούµενες ποσότητες εντός του 2011 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί βρίσκονται συγκεντρωµένα αναλυτικά ανά συνεργάτη τα 

παραπάνω στοιχεία της διαχείρισης εντός του 2011 

 

Είδος 

διαχείρισης 

Παραλαβές 

ελαστικών 

% 

Παραλαβών 

Αξιοποιούµενες 

ποσότητες 

% 

Αξιοποίησης 

Ενεργ. 
αξιοπ. εντός 
Ελλάδας  3.045 

 
8,96% 

8.691  26,24% 

Α
να
κύ
κλ
ω
σ
η

 

23.423 68,89% 18.354 55,42% 

Εξαγωγή 
για εν. 

αξιοποίηση 

7.534 22,16% 6.074 18,34% 

 34.002 100% 33.120  100% 

*Στην ποσότητα αυτή συµπεριλαµβάνονται 4.500 τόνοι πούδρας ελαστικού που οδηγήθηκαν από τα 

ανακυκλωτήρια για ενεργειακή αξιοποίηση σε µονάδες ασβεστοποιίας 
 

Συγκεκριµένα στην πρώτη στήλη φαίνονται οι ποσότητες σε τόνους που παρέλαβαν οι 

µονάδες τελικής αξιοποίησης το 2011. Στη στήλη «αξιοποιούµενες ποσότητες» 

φαίνονται οι ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών που τελικά αξιοποιήθηκαν από τις 

µονάδες, είτε ενεργειακά είτε ως υλικό για την κατασκευή τελικών προϊόντων.  
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5. Οικονοµικά Στοιχεία του Συστήµατος 

 

Η Ecoelastika είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρία που έχει συσταθεί µε αποκλειστικό 

σκοπό  την διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών σε πανελλαδική κλίµακα. Τα 

έσοδά της προέρχονται από τις χρηµατικές εισφορές, τις οποίες καταβάλουν οι υπόχρεοι 

εισαγωγείς στην Ecoelastika ανα τρίµηνο ανάλογα µε τις ποσότητες νέων ελαστικών που 

πωλούν και την κατηγορία στην οποία αυτά ανήκουν, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση  

που αναφέρεται στο προοίµιο. 

 

5.1.Χρηµατικές εισφορές  

Οι χρηµατικές εισφορές που ισχύουν από 1/1/2010 και παρέµειναν οι ίδιες εντός του 

2011 είναι οι εξής : 

• Κατηγορία Α : 0,95 €/τεµάχιο 

• Κατηγορία Β : 5,5 €/τεµάχιο 

• Κατηγορία Γ  : 0,30 €/τεµάχιο  

Οι εισαγωγείς και οι χονδρέµποροι ελαστικών υποχρεούνται πλέον (µετά την έκδοση της 

ΚΥΑ 112145/16-12-04) να αναγράφουν σε ξεχωριστή γραµµή επί των τιµολογίων 

πώλησης των νέων ελαστικών των κατηγοριών Α, Β και Γ την χρηµατική εισφορά που 

έχει καθοριστεί από το σύστηµα για κάθε κατηγορία, εκτός των τιµολογίων που 

απευθύνονται σε τελικούς χρήστες καταναλωτές – επιτηδευµατίες. 

 

 

5.2 Τέλος διάθεσης για την αξιοποίηση των µετ. ελαστικών ανα συµβαλλόµενο 

συνεργάτη 

 

Στον πίνακα 5.1 βρίσκονται συγκεντρωµένες οι συµφωνηµένες τιµές τέλους διάθεσης µε 

τους συνεργάτες της Ecoelastika για την τελική αξιοποίηση των µεταχειρισµένων 

ελαστικών.  

Σηµειωτέον ότι από το 2008 έχουν υπογραφεί νέες συµβάσεις µε τις εταιρίες µηχανικής 

ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών, στις οποίες προβλέπεται η επιπλέον 

επιδότηση των τελικών προϊόντων τους (τρίµµα ελαστικού, µέταλλα και λινά) κατά την 

πώληση των υλικών αυτών σε εταιρίες αξιοποίησης. Συγκεκριµένα επιδοτείται µε 10€ / 
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πωλούµενο τόνο κάθε ένα από τα βασικά τελικά προϊόντα της ανακύκλωσης µεταχ. 

ελαστικών. Το ποσό αυτό της επιπλέον επιδότησης αυξάνεται κατά 5 € εφόσον ο 

ανακυκλωτής ξεπεράσει τους 2.000 τόνους πωλούµενου τελικού προϊόντος.    

Στόχος της επιπλέον επιδότησης των βιοµηχανιών ανακύκλωσης µεταχειρισµένων 

ελαστικών είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι αντίστοιχων µονάδων 

του εξωτερικού, όπου ισχύουν υψηλότερα gate fees. Παράλληλα είχε τεθεί ως στόχος 

εντός του 2011 να γίνει σταδιακή µείωση και τελικά κατάργηση του gate fee των 30 € 

κατά την παράδοση των ολόκληρων µεταχειρισµένων ελαστικών στις µονάδες και αντ’ 

αυτού να προωθηθεί η αύξηση της επιδότησης των τελικών προϊόντων. Η αλλαγή αυτή 

δεν πραγµατοποιήθηκε διότι δε µπορούσε να εφαρµοστεί σε όλες τις µονάδες 

ταυτόχρονα. Επίσης η αύξηση στο ποσοστό της ενεργειακής αξιοποίησης δεν ήταν 

αρκετή ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί το µέτρο χωρίς τη δηµιουργία λειτουργικών 

προβληµάτων. Ο στόχος αυτός µετατέθηκε για τα επόµενα έτη.  

 

 

 

5.3.Ανάλυση εσόδων-εξόδων της Ecoelastika για το έτος 2011 

 

Στους πίνακες 5.2, 5.3 και 5,4 περιέχονται αναλυτικοί πίνακες εσόδων, εξόδων και 

αποτελεσµάτων της Ecoelastika για το χρονικό διάστηµα από 1/01/2011 έως και 

31/12/2011. 
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Πίνακας 5.2:  Πίνακας εσόδων της Ecoelastika για το 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2011 

  € 

Εισαγωγείς ελαστικών Κατηγορία  A 2.913.746 

 Κατηγορία Β 164.467 

 Κατηγορία Γ 400.440 

   

Εισαγωγείς οχηµάτων Κατηγορία  A 647.930 

 Κατηγορία Β 8.043 

 Κατηγορία Γ 152.895 

   

Συνολικά έσοδα από εισφορές Κατηγορία  A 3.561.676 

 Κατηγορία Β 172.510 

 Κατηγορία Γ 553.335 

   

Χρηµατικές εισφορές Κατηγορία  A 0,95 

 Κατηγορία Β 5,50 

 Κατηγορία Γ 0,30 

   

Λοιπά έσοδα Λοιπά έσοδα 0 

 Έσοδα από τόκους 0 

ΣΥΝΟΛΟ  4.479.677 
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Πίνακας 5.3:  Πίνακας εξόδων της Ecoelastika για το 2011  

 

 ΕΤΟΣ  2011 

   

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Συλλεγµένες ποσότητες 33.030 

   

ΕΞΟ∆Α   

 Μεταφορικά 2.472.113 

 Έξοδα αξιοποίησης 1.121.686 

 Έξοδα ενεργειακής αξιοποίησης (Ελλάδα) 51.955 

 Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση  345.468 

 ∆ιοικητικά 376.279 

 R&D 35.000 

 Επικοινωνία 10.938 

 Περιβαλλοντικός φόρος  2% (Ν3854/ 2010) 109.146 

 Τέλος έγκρισης συλλογικού συστήµατος 36.394 

 Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 22.399 

 Αποσβέσεις 24.000 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 4.605.378 

 

Πίνακας 5.4:  Πίνακας αποτελεσµάτων της Ecoelastika για το 2011  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  2011 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -125.701 

 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -48.598 
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Η διαφορά εσόδων - εξόδων όπως προκύπτει από τον πίνακα 5.4 ήταν -125.701 €. 

∆ηλαδή το αποτέλεσµα του 2011 ήταν αρνητικό. Με το αρνητικό αυτό αποτέλεσµα το 

προοδευτικό αποτέλεσµα της Ecoelastika διαµορφώθηκε την 31-12-2011 στα  -48.598 €.  

Το αρνητικό προοδευτικό αποτέλεσµα θα καλυφθεί από την προγραµµατιζόµενη 

αύξηση στις χρηµατικές εισφορές την 1/1/2012 

Οι νέες χρηµατικές εισφορές για τις τρεις κατηγορίες ελαστικών που εισάγονται και 

πωλούνται στην Ελληνική αγορά, είναι: 

Κατηγορίες Χρηµατικές εισφορές 

Κατηγορία Α 
(Μέσο βάρος 8kg) 

1,20 

Κατηγορία Β 
(Μέσο βάρος 50kg) 

7 

Κατηγορία Γ 
(Μέσο βάρος 2,5kg) 

0,50 

 

 

5.4.Κόστος εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών 

Στον πίνακα 5.5 που ακολουθεί υπολογίζεται το συνολικό κόστος διαχείρισης 

µεταχειρισµένων ελαστικών (συλλογή – µεταφορά - προσωρινή αποθήκευση - τελική 

αξιοποίηση) ανά τόνο αξιοποιούµενου ελαστικού. Επίσης αναλύεται ποσοστιαία το 

συνολικό αυτό κόστος για κάθε µία κατηγορία εξόδων από αυτές που περιγράφηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

 

Πίνακας 5.5: Kόστος διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών της Ecoelastika εντός του 

έτους 2011 

∆ιαχειριστικά έξοδα (1/1/2011 

- 31/12/2011) Ποσοστά (%) Ποσό (€) 

∆ιαχειριζ. 
Ποσότητες 

(tns) 

Κόστος ανά 

διαχ. τόνο  

Έξοδα συλλογής- µεταφοράς 53,68% 2.472.112  74,50 

Έξοδα αξιοποίησης 32,99% 1.519.109   45,78 

∆ιοικητικά έξοδα 12,34% 568.218   17,12 

Έξοδα ενηµέρωσης 1,00% 45.938   1,38 

 ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 4.605.378 33.184 138,78 
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6. Εκτίµηση για τη λειτουργία του Συστήµατος εντός του 2012 

  

6.1.Βελτίωση του Συστήµατος συλλογής  

Ήδη εντός του 2011 έχει αλλάξει ο τρόπος παραγγελίας για την συλλογή των 

µεταχειρισµένων ελαστικών από τα βουλκανιζατέρ και συνεργεία στο µεγαλύτερο µέρος 

της χώρας. Σήµερα το κάθε σηµείο συλλογής επικοινωνεί  µε την Ecoelastika όπου δίνει 

την παραγγελία του για την συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών που έχει 

συγκεντρώσει. Στη συνέχεια η Ecoelastika προωθεί την παραγγελία στον συλλέκτη που 

είναι αρµόδιος για την συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Με τον τρόπο αυτό 

διασφαλίζεται: 

• Η άµεση πληροφόρηση του συστήµατος παρακολούθησης της Ecoelastika 

σχετικά µε τις διαθέσιµες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών προς 

περισυλλογή των σηµείων συλλογής 

• Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των παραγγελιών από τους συλλέκτες – 

µεταφορείς  από το στάδιο της περισυλλογής µέχρι το στάδιο της παράδοσης των 

ελαστικών στις µονάδες τελικής αξιοποίησης (ολοκλήρωση παραγγελίας) 

• Η συγκέντρωση σηµαντικών δεδοµένων για την ταχύτητα εξυπηρέτησης των 

σηµείων συλλογής από τους συλλέκτες καθώς και την άµεση πληροφόρηση της 

Ecoelastika για τις διακινούµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών 

(συλλογή, µεταφορά, παράδοση στους χώρους τελικής αξιοποίησης) 

Εντός του 2012 προβλέπεται επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του συστήµατος 

παραγγελιοληψίας της Εcoelastika. 

 

6.2.Νέες συµβάσεις συνεργασίας µε τελικούς αξιοποιητές για ανακύκλωση 

Στόχος της Ecoelastika είναι να υπογραφούν εντός του 2012 νέες συµβάσεις συνεργασίας 

µε µονάδες µηχανικής κοκκοποίησης, ώστε να δοθεί κίνητρο στην παραγωγή τελικών 

προϊόντων από τα µεταχειρισµένα ελαστικά που παραλαµβάνονται για τελική 

αξιοποίηση. Με τον τρόπο αυτό εκτιµάται ότι θα περιοριστεί το φαινόµενο της 

προσωρινής αποθήκευσης µεταχειρισµένων ελαστικών στους προαύλιους χώρους των 
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ανακυκλωτηρίων, πρακτική η οποία είχε οδηγήσει στην συσσώρευση µεγάλων 

ποσοτήτων ελαστικών τα προηγούµενα χρόνια. Με τη νέα σύµβαση συνεργασίας η 

Ecoelastika δε θα καταβάλει gate fee κατά την παράδοση των µεταχειρισµένων 

ελαστικών στις µονάδες µηχανικής κοκκοποίησης αλλά θα επιδοτεί αποκλειστικά και 

µόνο την πώληση των τελικών προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των 

µεταχειρισµένων ελαστικών. Το νέο ποσό µε το οποίο θα επιδοτούνται οι µονάδες 

τελικής αξιοποίησης θα ισούται µε το σύνολο του gate fee που ίσχυε από τις 

προηγούµενες συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των επιδοτήσεων για την 

πώληση των τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων από τις µονάδες. 

 

6.3.Μείωση του stock ολόκληρων ελαστικών σε χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης  

Όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 3.6.3 υπάρχουν συνολικά 65.000 τόνοι 

αποθηκευµένες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών σε προαύλιους χώρους 

ανακυκλωτηρίων καθώς και σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης συλλεκτών. Στόχος 

της Ecoelastika εντός του 2012 είναι να µειωθούν οι αποθηκευµένες ποσότητες των 

ελαστικών κατά 16.000 τόνους. Αυτό θα επιτευχθεί µε επιδότηση των εξαγωγών 

τεµαχισµένων ελαστικών προς τους αξιοποιητές, υλικό για το οποίο δεν προβλεπόταν 

επιπλέον επιδότηση στις παλαιότερες συµβάσεις.  

 

6.4.Οικονοµικές προβλέψεις για το 2012 

 

Στους πίνακες 6.1 και 6.2 που ακολουθούν φαίνονται οι οικονοµικές προβλέψεις για το 

2012. Στις υποθέσεις είναι ότι εντός του 2012 θα υπάρξει: 

• Μείωση κατά 5 % στο δηλούµενο tonnage νέων ελαστικών που µπαίνουν στην 

χώρα (είτε ως ανταλλακτικά οχηµάτων είτε µαζί µε τα νέα εισαγόµενα οχήµατα) 

σε σχέση µε το 2011 

• Μείωση κατά 2,5 % στις διαχειριζόµενες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών 

σε σύγκριση µε το 2011, λόγω αντίστοιχης µείωσης των πωλήσεων νέων 

ελαστικών 
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• Αύξηση κατά 21,80% στο µέσο κόστος διαχείρισης των µεταχειρισµένων 

ελαστικών ανά τόνο, λόγω κυρίως της επιπλέον επιδότησης της εξαγωγής των 

τεµαχισµένων ελαστικών στις µονάδες µηχανικής επεξεργασίας ελαστικών 

 Με τα παραπάνω δεδοµένα, το αποτέλεσµα του 2012 αναµένεται θετικό, όπως 

προκύπτει από τον πίνακα 6.2. 

 

Πιν. 6.1. Πρόβλεψη εσόδων 2012 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ         2012  (Τεµάχια) (€) 

    

Εισαγωγείς ελαστικών    Κατηγορία  A 2.528.810 3.034.572 

 Κατηγορία Β 161.366 1.129.562 

 Κατηγορία Γ 387.057 193.528 

    

Εισαγωγείς οχηµάτων    Κατηγορία  A 600.414 720.497 

 Κατηγορία Β 8.730 61.107 

 Κατηγορία Γ 138.228 69.114 

    

Συνολικές ποσότητες ελαστικών   Κατηγορία  A 3.129.224 3.755.070 

 Κατηγορία Β 170.096 1.190.670 

 Κατηγορία Γ 525.284 262.642 

    

ΣΥΝΟΛΟ (€)   5.208.381 

    

∆ηλώσεις εισαγωγέων ελαστικών  (tonnage)  29.266  

∆ηλώσεις εισαγωγέων οχηµάτων  (tonnage)  5.585  

Συνολικές δηλώσεις υπόχρεων (tonnage)  34.852  
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Πιν. 6.2. Πρόβλεψη εξόδων - αποτελεσµάτων 2012 

 ΕΤΟΣ  2012 

   

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Συλλεγµένες ποσότητες 31.367 

   

ΕΞΟ∆Α   

 Μεταφορικά 2.424.686 

 Έξοδα αξιοποίησης 840.214 

 Έξοδα ενεργειακής αξιοποίησης (Ελλάδα) 42.659 

 Εξαγωγές για ενεργειακή αξιοποίηση  573.557 

 Κόστος µείωσης stock 200.000 

 ∆ιοικητικά 399.857 

 R&D 50.000 

 Επικοινωνία 60.000 

 Περιβαλλοντικός φόρος  2% (Ν3854/ 2010) 85.220 

 Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 242.988 

 Αποσβέσεις 25.000 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 4.944.182 

 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 5.208.381 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 4.944.182 

   

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2012 264.199 
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7. Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης – Ενηµέρωσης Κοινού  

 

Εντός του 2011 διατέθηκαν συνολικά 11.000 € σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης – 

ενηµέρωσης του κοινού ή των ενδιαφερόµενων φορέων γύρω από την λειτουργία του 

συστήµατος της Ecoelastika. Συγκεκριµένα τα έξοδα αυτά πήγαν σε: 

• Παραγωγή και διανοµή έντυπου  ενηµερωτικού υλικού σε ενδιαφερόµενα µέρη (σηµεία 

συλλογής, νοµαρχίες, περιφέρειες, ΦΟ∆ΣΑ κλπ.) 

• Αποστολή διαφηµιστικού αυτοκόλλητου βιτρίνας σε 2800 σηµεία συλλογής 

 

Εντός του 2012  θα δοθεί έµφαση στην ενηµέρωση των καταναλωτών που αλλάζουν ελαστικά 

στα βουλκανιζατέρ της χώρας µε αποστολή και διανοµή έντυπου υλικού µέσω των σηµείων 

αυτών στα οποία γίνεται και η απόσυρση των µεταχειρισµένων ελαστικών. Το κονδύλι της 

ευαισθητοποίησης – ενηµέρωσης για το 2012 έχει προϋπολογιστεί στα 60.000 € περίπου και 

θα περιλαµβάνει: 

• Έντυπο ενηµερωτικό υλικό για 3.000 σηµεία συλλογής (βουλκανιζατέρ, συνεργεία, 

κλπ.) 

• Ηλεκτρονικό «Newsletter» για ενηµέρωση των υπόχρεων το οποίο θα αποστέλλεται σε 

τακτική βάση από την Ecoelastika µέσω e-mail ή µέσω του site της εταιρίας 

• Ενηµερωτικές ηµερίδες – εκδηλώσεις για υπόχρεους εισαγωγείς ελαστικών και 

οχηµάτων καθώς και για σηµεία συλλογής 
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8. Προβλήµατα από τη Λειτουργία του Συστήµατος και Προτάσεις 

Επίλυσής τους 

 

Η λειτουργία του συστήµατος εντός του 2011 αντιµετώπισε τα ίδια περίπου  προβλήµατα µε το 

2010 ορισµένα από τα οποία είναι κοινά για όλα τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

8.1.Μη συµβεβληµένοι στο σύστηµα υπόχρεοι εισαγωγείς ελαστικών 

 

Παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του συστήµατος της Ecoelastika προς εταιρίες υπόχρεων  

κάποιες από τις τελευταίες ακόµα δεν έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε το σύστηµα.  

 

 

8.2.Παράνοµες εξαγωγές µεταχειρισµένων ελαστικών 

 

Ένα µεγάλο ποσοστό απορριπτόµενων ελαστικών αφορά µεταχειρισµένα ελαστικά τα οποία 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε δεύτερη χρήση. 

Μεγάλο µέρος αυτών των ελαστικών δε συλλέγεται από την Ecoelastika αλλά πωλείται από τα 

σηµεία συλλογής προς κάποιους συλλέκτες, οι οποίοι αγοράζουν τα ελαστικά αυτά 

προκειµένου να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Εφόσον τα ελαστικά αυτά πωλούνται, τα 

σηµεία συλλογής εκδίδουν τιµολόγια πώλησης µεταχειρισµένων ελαστικών στους αγοραστές 

µε συνέπεια οι τελευταίοι να µπορούν εύκολα να τα εξάγουν σε γειτονικές χώρες (κυρίως στη 

Βουλγαρία) ως προϊόντα και όχι ως απόβλητα. Με τον τρόπο αυτόν διαφεύγουν τον έλεγχο 

στα τελωνεία (µε τη δικαιολογία ότι είναι προϊόντα αξίας και όχι απόβλητα).  

Αυτές οι παράνοµα εξαχθείσες ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών «χάνονται» ως 

ποσότητες από το σύστηµα της Ecoelastika και φαίνεται ότι δεν έχουν συλλεχθεί από τα 

σηµεία συλλογής µε συνέπεια να δηµιουργείται έλλειµµα όταν γίνεται σύγκριση µεταξύ των 

εισαχθέντων (δηλωθέντων προς το σύστηµα) ποσοτήτων και των διαχειριζόµενων ποσοτήτων 

ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από την Ecoelastika. 
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8.3.Προτάσεις επίλυσης προβληµάτων εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων 

ελαστικών 

 

Η αγορά για το τρίµµα ελαστικού σήµερα στην Ελλάδα περιορίζεται σε 10.000 µε 12.000 

τόνους ετησίως (20.000 – 24.000 τόνοι περίπου σε ανεπεξέργαστο υλικό). Η αγορά για τα 

έργα πολιτικού µηχανικού (Κατασκευές ΧΥΤΑ, οδοποιία, κλπ.) εντός του 2012 ήταν πρακτικά 

µηδενική. 

 

Η ενεργειακή αξιοποίηση των µεταχειρισµένων ελαστικών στην Ελλάδα περιορίζεται σήµερα 

στην συναποτέφρωση ολόκληρων µόνο επιβατικών ελαστικών στην τσιµεντοβιοµηχανία. 

Εντός του 2011 οδηγήθηκαν για ενεργειακή αξιοποίηση 3.045 τόνοι στα τσιµέντα ΤΙΤΑΝ, 

σηµαντικά λιγότεροι από το 2010 (6.659 τόνοι), λόγω µείωσης της αγοράς του τσιµέντου. 

Εντός του 2011 εξήχθησαν συνολικά περίπου 6.075 τόνοι ολόκληρων ή τεµαχισµένων 

µεταχειρισµένων ελαστικών για ενεργειακή αξιοποίηση σε µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης 

(Βουλγαρία, Άπω Ανατολή) 

 

Για την επίλυση του βασικού προβλήµατος της τελικής αξιοποίησης των προϊόντων 

ανακύκλωσης του ελαστικού όπως αναλύθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, προτείνονται τα 

εξής: 

• Καθορισµός προδιαγραφών παραγωγής τρίµµατος ελαστικού καθώς και τελικών 

προϊόντων ή κατασκευών που περιέχουν ποσοστό ανακυκλωµένου ελαστικού. 

• Η πριµοδότηση δράσεων για τελικές χρήσεις µεταχειρισµένων ελαστικών σε κατασκευές ή 

τελικά προϊόντα, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη των εν λόγω αγορών.  

• Η προώθηση της χρήσης της τροποποιηµένης µε ελαστικό ασφάλτου µε χρήση ενός 

ελάχιστου ποσοστού τρίµµατος ή πούδρας ανακυκλωµένου ελαστικού στα ασφαλτικά 

υλικά κατά την κατασκευή ή συντήρηση µεγάλων οδικών αξόνων µε διάταγµα ή νόµο 

αλλά και µε την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τα ευεργετικά αποτελέσµατα 

από τη χρήση της στις αρµόδιες υπηρεσίες, υπουργεία (ΥΠΕΚΑ, Εσωτερικών, Μεταφορών 

κλπ.) καθώς και ΟΤΑ. Επίσης απαιτείται ενηµέρωση για τις µεθόδους παραγωγής της 

τροποποιηµένης µε ελαστικό ασφάλτου, τις κατάλληλες τεχνικές διάστρωσης καθώς και το 
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οικονοµικό όφελος από τη χρήση της σε σύγκριση µε την συµβατική άσφαλτο, λόγω του 

κατά πολύ µεγαλύτερου χρόνου ζωής της.  

• Αναφορικά µε τη χρησιµοποίηση τεµαχισµένων ελαστικών σε έργα πολιτικού µηχανικού, 

τα τεµάχια διαστάσεων 15-30cm αποτελούν υλικό µε άριστες αποστραγγιστικές και 

αντικραδασµικές ιδιότητες, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια σειρά  έργων 

πολιτικού µηχανικού, όπως: 

� Κατασκευές ΧΥΤΑ (Ζώνη συλλογής στραγγισµάτων, Ζώνη εκτόνωσης βιοαερίου, 

Πηγάδια συλλογής βιοαερίου) σε αντικατάσταση χαλικιού 

� Έργα οδοποιίας (χαντάκια συλλογής οµβρίων, υπόβαση οδοποιίας) σε αντικατάσταση 

σκύρου 

Ειδικά σε ότι αφορά τη χρήση τεµαχίων µεταχειρισµένων ελαστικών σε κατασκευές 

ΧΥΤΑ, ή και αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α, θεωρούµε ότι αποτελούν σπουδαίες λύσεις τόσο 

από οικολογικής όσο και από οικονοµικής άποψης. Εκτός του γεγονότος ότι το υλικό 

διατίθεται σε πολύ χαµηλή τιµή (εξαιρουµένου του µεταφορικού κόστους), δίδεται 

διέξοδος στο πρόβληµα των µεγάλων συσσωρευµένων ποσοτήτων µεταχ. ελαστικών 

και ταυτόχρονα αποφεύγεται η εξόρυξη αδρανών υλικών από τα λατοµεία, χρήση η 

οποία υποβαθµίζει από κάθε άποψη το περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας 

ΧΥΤΑ έκτασης 10 στρεµµάτων µπορεί να απορροφήσει 2.500 τόνους ελαστικά. Μέχρι 

σήµερα στη χώρα µας έχουν διατεθεί συνολικά (έως 31/12/2006) 4.800 τόνοι 

τεµαχισµένων ελαστικών (διαστάσεων 15 – 30cm) µέσω συνεργατών (ανακυκλωτών) 

του συστήµατος, σε έργα κατασκευής ΧΥΤΑ. Συγκεκριµένα, από τεµαχισµένα 

ελαστικά είχε κατασκευαστεί η ζώνη συλλογής στραγγισµάτων του ΧΥΤΑ Αιγείρας 

καθώς και κάποια κύτταρα του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων. 

• Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης µε τη µορφή κρατικών επιχορηγήσεων για πιλοτικές 

εφαρµογές ή επιδείξεις συγκεκριµένων χρήσεων για προϊόντα που βασίζονται στο 

ανακυκλωµένο ελαστικό. 

• Μείωση επιδοτήσεων για βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν αποκλειστικά πρωτογενείς µη 

ανανεώσιµες πρώτες ύλες. 


