


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 ΕΟΑΝ

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



Φιλοσοφία της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»

Η Ecoelastika λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» η οποία 

σημαίνει:

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

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

2. Ο σχεδιασμός του προϊόντος θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η διαχείριση του μετά 

το τέλος του κύκλου ζωής του

3. Ο κάθε εισαγωγέας - παραγωγός ελαστικών έχει την υποχρέωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο 

σύστημα διαχείρισης των παλαιών ελαστικών ή εναλλακτικά την οργάνωση σε ατομικό επίπεδο της 

διαχείρισης των δικών του ελαστικών τέλους κύκλου ζωής



Έννοια της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού»



Σχηματική παράσταση της διαχείρισης 

των μεταχειρισμένων ελαστικών



Μονάδες αξιοποίησης 

μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ελλάδα



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



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.)



Πρόκληση

Προτεινόμενες Καινοτόμες ιδέες – προϊόντα 

από την ανακύκλωση ελαστικών που θα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική 

αγορά - ανάπτυξη νέων εφαρμογών με 

συμβολή στην κυκλική οικονομία

Εφαρμογές σε:

✓ Έργα πολιτικού μηχανικού

✓ Προϊόντα Design

✓ Αστικές Λύσεις



Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (1)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελαστικών επισώτρων

• Τα ελαστικά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες 

και πιο προβληματικές πηγές αποβλήτων στον κόσμο. 

• Ένας τεράστιος όγκος ελαστικών παράγεται κάθε χρόνο, που όμως μετά το τέλος 

ζωής του δεν βιοδιασπάται.

• Η δομή των ελαστικών είναι τόσο ανθεκτική ώστε η διαχείρισή τους μετά το τέλος 

κύκλου ζωής είναι πολυδάπανη και δύσκολη

• Το βουλκανισμένο καουτσούκ που περιέχουν έχει πολύ καλές ιδιότητες και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί κάλλιστα και σε άλλες χρήσεις



Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (2)

Εκτός από το όφελος για το περιβάλλον, η ανακύκλωση των ελαστικών μπορεί να 

είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση. Τα εκατομμύρια μεταχειρισμένων ελαστικών 

παρέχουν μια συνεχή πηγή πρώτης ύλης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές 

εφαρμογές:

• Αγορά εναλλακτικών καυσίμων 

• Εφαρμογές πολιτικού μηχανικού 

• Παραγωγή  ελαστικών επιφανειών για επίστρωση δαπέδων.

Άλλα πιο συγκεκριμένα παραδείγματα είναι:

• Πάγκοι και στοιχεία για αστικό εξοπλισμό, δάπεδα για προστασία των παιδιών από 

πτώση σε παιδικές χαρές, τροποποιημένη άσφαλτος, γήπεδα ποδοσφαίρου, λωρίδες 

ποδηλάτων και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και μπρελόκ, ρολόγια χειρός, τσάντες 

και αντικείμενα σχεδιασμού. 

• Εφαρμογές που μπορούν να αντικαταστήσουν τα ανακυκλωμένα ελαστικά αφορούν 

μεταξύ άλλων: μονωτικά υλικά, αδρανή υλικά, υλικά αποστράγγισης και fillers.



Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (3)

Χρήση του υλικού για την κατασκευή 3D επίπλων εξωτερικού χώρου και ως 

τρισδιάστατα εκτυπωμένα πάνελ για εξωτερικά δομικά στοιχεία, 

όπως πάνελ τοίχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ακουστική και 

ηχητική προστασία.

http://www.emergingobjects.com/project/rubber-pouff/

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ 3d ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Έχει αναπτυχθεί μια φόρμουλα για τη χρήση καουτσούκ PFU σε 3D εκτύπωση μέσω 

κρυογονικής διαδικασίας επεξεργασίας ελαστικών για την απόκτηση μίας μικρονισμένης

σκόνης καουτσούκ με πολλές πιθανές εφαρμογές στην κατασκευή και την οικοδομική 

βιομηχανία.

http://www.emergingobjects.com/project/rubber-pouff/


Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (4)
Industrial - Landscape design

Στο Ontario διοργανώνoνται διαγωνισμοί που προωθούν την καινοτομία και την βιωσιμότητα, προτείνονται νέες χρήσεις με 

ανακυκλωμένα ελαστικά.

Στόχος της πρόκλησης είναι να εμπνευστεί η σημερινή επιστημονική κοινότητα ώστε να προτείνει  την χρήση των 

μεταχειρισμένων ελαστικών ως προϊόντων ανακύκλωσης σε πραγματικές εφαρμογές – κατασκευές (πολιτικού μηχανικού και

αρχιτεκτονικού- βιομηχανικού design) προβάλλοντας την αισθητική, την λειτουργικότητα και την υψηλή απόδοση αυτών των 

προϊόντων. 

Ο διαγωνισμός δημιούργησε μια μοναδική ευκαιρία για τους αυριανούς ηγέτες του σχεδιασμού να αναπτύξουν εννοιολογικές 

προτάσεις και να επηρεάσουν την πραγματική κατασκευή. Αρκετοί κοινοτικοί χώροι επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και 

ανανεώθηκαν χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά ελαστικών.
Πριν

Μετά

http://rethinktires.ca/designchallenge/past-challenges/artscape-youngplace/#sthash.Z0CkrcFO.dpbs

Landscape Design – University of 

Toronto: Tom Kwok, Andrey 

Chernykh, Leonard Flot

Industrial Design – Sheridan 

College: Alexandra D’Oliveira, Michael 

Mofina, Patrick Marchent, Neil Smith

http://rethinktires.ca/designchallenge/past-challenges/artscape-youngplace/


Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (5)
Industrial - Landscape design

Διαγωνισμός αρχιτεκτονικού τοπίου με χρήση πλακιδίων από ανακυκλωμένα ελαστικά

Πριν

Μετά Διαγωνισμός Evergreen Brick Works

Οι συμμετέχουσες ομάδες φοιτητών  αγκάλιασαν το 

πνεύμα και τα φυσικά χαρακτηριστικά του χώρου με έναν 

μοναδικό τρόπο, κάνοντας δημιουργική χρήση των 

προερχόμενων από ελαστικά προϊόντων με έμφαση στο 

θέμα της "ανάμειξης παλαιών και νέων" .



Προτεινόμενες λύσεις – Εφαρμογές στο εξωτερικό (6)

Πίνακες ανακοινώσεων από ανακυκλωμένο καουτσούκ 

Κατασκευασμένο από 90% ανακυκλωμένα υλικά, οι πίνακες 

αυτοί είναι βέβαιο ότι θα περάσουν κάθε πράσινο πρότυπο. 

Η επιφάνεια είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να αντέχει τις πιο 

δύσκολες συνθήκες. 

Είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να φέρει 10ετή εγγύηση.

Γάνδη - Βέλγιο

Καινοτομία που χρησιμοποιείται για την 

αξιοποίηση των υλικών. Μπορεί να εφαρμοστεί 

σε διαφορετικές βιομηχανίες

https://catalogopfu.matrec.com/designinnovazi

one

Σύγχρονοι σχεδιαστές δημιουργούν αντικείμενα και συστήματα που υποστηρίζουν την μαζική αστική ποδηλασία. 

Η έκθεση Bikeology παρουσιάζει τη σημασία του σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αστικού ποδηλάτου. 

Η μετατροπή των διαδρομών με δημιουργικό τρόπο αποτέλεσε το βασικό μοτίβο της εγκατάστασης. 

https://catalogopfu.matrec.com/designinnovazione


Η ανακύκλωση των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής είναι «περιβαλλοντικά» μονόδρομος.

Κάθε χρόνο εκατομμύρια ελαστικά αυτοκινήτων πρέπει να οδηγηθούν για ανακύκλωση, διαφορετικά 

η επιβάρυνση στο περιβάλλον είναι τεράστια μιας και χρειάζονται μέχρι και 300 χρόνια για να 

αποσυντεθούν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ένταξη των προϊόντων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών σε 

εφαρμογές πολιτικού μηχανικού, όπως είναι η τροποποίηση ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού, 

αποφέρει διπλό καλό.

Συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων, ενώ συγχρόνως 

προσδίδει στους δρόμους σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του οδοστρώματος

• Μεγαλύτερη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (μείωση αυλακώσεων)

• Μεγαλύτερη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες (μείωση ρηγματώσεων)

• Μείωση του θορύβου από την κίνηση των οχημάτων

• Μείωση του πιτσιλίσματος «spraying» από την κίνηση των οχημάτων σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Οφέλη Τροποποιημένης Ασφάλτου με τρίμμα ελαστικού



Ευχαριστούμε!




