
Επιτεύγματα  
Εμπειρίες  
Προκλήσεις 



Νομoθετικό πλαίσιο 

Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ 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 
Νέα 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 

 
 

 



Παγκόσμιες τάσεις διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών 



Εξέλιξη διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ευρώπη  



Ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών στην Ευρώπη 



Χρονική εξέλιξη ανά είδος διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών  
στην Ευρώπη   

Annual UT arisings ~3.4mt (2012) 



Χρονική εξέλιξη διαχείρισης μεταχειρισμένων 
 ελαστικών στην Ευρώπη   



Ποσότητες και είδη διαχείρισης μεταχειρισμένωνελαστικών  
στην Ευρώπη 

ELT Management 
In Europe in 2012 



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 μεταχ. ελαστικών αντικαθιστούν συμβατικά 
καύσιμα και πρώτες ύλες 



Συστήματα  
εναλλακτικής διαχ.  
μεταχ. ελαστικών  
στην Ευρώπη –  

επιτεύγματα 



 Ecoelastika : Προφίλ εταιρίας 

Η Ecoelastika ιδρύθηκε το 2002 από τους 5 βασικότερους εισαγωγείς ελαστικών 

Οι 5 εταιρίες εκπροσωπούνται στο ΔΣ της εταιρίας. 

Σήμερα η εταιρία έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με: 

 

 

 

 

Κύριοι σταθμοί στη λειτουργία της Ecoelastika 

2002 Ίδρυση από τους 5 βασικότερους εισαγωγείς 

2004 Εγκριση Ecoelastika ως συλλογικού συστήματος εναλ. διαχείρισης 
ελαστικών πανελλαδικής εμβέλειας 

2006 Γεωγραφική κάλυψη όλης της χώρας 

2006 Κάλυψη ποσοτικού στόχου ΠΔ 109/2004 

2011 Επανέγκριση από τον ΕΟΑΝ για τα έτη 2011 - 2017 

113 Εισαγωγείς ελαστικών 
  

65 Εισαγωγείς οχημάτων 
  



Οργανόγραμμα Ecoelastika 

Αριθμός εργαζομένων : 6 





Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών που διαχειρίζεται  
η 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  

Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) 
διάμετρο ζάντας  μεγαλύτερη ή ίση με . 
Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης  
Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων 
(πνευματικά) με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας 
μεγαλύτερη από  
Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων 
 
Ελαστικά moto 
 

Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 1400mm  
εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηματική εισφορά 

Κατηγορία Α 

Κατηγορία Β 

Κατηγορία Γ 2,5kg 

50kg 

8kg 



Διαχειριζόμενες ποσότητες μεταχ. ελαστικών  
στην Ελλάδα 

2004* - 30/09/2014 
Αποσυρόμενες ποσότητες (εκτίμηση) 432.421 

Συλλεγόμενες ποσότητες 370.995 
Ανακτώμενες ποσότητες 369.387 



Παραδόσεις μεταχ. ελαστικών σε μονάδες ανάκτησης 



Μέθοδοι διαχείρισης μεταχ. ελαστικών στην Ελλάδα 



Αποθηκευμένες Ποσότητες (2004- 30/09/2014) 



  
 
 
 

Μονάδα Ανακύκλωσης 

Τσιμεντοβιομηχανία 

Μονάδα τεμαχισμού μεταχ. ελαστικών 

Χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης 

Γεωγραφική κατανομή  
χώρων ανάκτησης – 

αξιοποίησης 
 μεταχ. ελαστικών  

στην Ελλάδα 



Προέλευση μεταχ. ελαστικών (%) 



Αριθμός ενεργών σημείων συλλογής 
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Τελικοί προορισμοί μεταχ. ελαστικών και προϊόντων τους  



Κύρια προϊόντα ανακύκλωσης ελαστικών 

20% 

80% 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Διαχείριση παραγγελιών από σημεία συλλογής 

Περιοχές 
Ποσοστά συλλεγόμενης 

ποσότητας 

Μέσος όρος εξυπηρέτησης 

(2013) 

Μέσος όρος ημερών 

εξυπηρέτησης 

( 1/1/2014 – 

30/9/2014) 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 5,29% 8 14 

ΑΤΤΙΚΗ 30,78% 4 2 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8,00% 12 7 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15,78% 6 5 

ΚΡΗΤΗ 6,30% 4 3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 
4,69% 

5 3 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 2,23% 12 10 

ΗΠΕΙΡΟΣ 2,81% 8 6 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,05% 5 2 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,93% 6 5 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 7,95% 5 3 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4,18% 11 7 



Ανάλυση διαχειριστικού κόστους Ecoelastika 

Ανάλυση  2013 -2014 Κόστος ανά διαχ. τόνο(€/tn) Ποσοστό (%) 

Μεταβλητό κόστος (κόστος 
συλλογής – μεταφοράς – 
τελικής αξιοποίησης) 114,74 €/tn 87,47% 

Σταθερό κόστος (διοικητικό 
κόστος Ecoelastika)    15,67 €/tn 11,95% 

Έξοδα ευαισθητοποίησης, 
έρευνας και ανάπτυξης     0,76 €/tn 0,58% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 131,17 €/tn 100 % 



Χρηματικές εισφορές  

  2012 - 2014  2015 Δ (%) 

Κατηγορία Α (αυτοκίνητα, 
4Χ4, SUV) 1,20 € 1,08 € -10 % 

Κατηγορία Β (φορτηγά, 
λεωφορεία) 7,00 € 6,30 € -10 % 

Κατηγορία Γ (moto) 0,50 € 0,45 € -10 % 



Σύγκριση χρηματικών εισφορών ανά κατηγορία ελαστικού  
2014 - 2015 

Moto Cars 4X4, SUV, 
Vans Trucks, Buses 

Ιταλία Ecopneus 1 € 2 € 7,30 - 15,20€ 
Ισπανία  SIGNUS 0,95 € 1,58 € 2,75 € 13,25 € 
Πορτογαλία Valorpneu 0,24 - 0,76€ 1,20 € 1,84 - 2,11 € 8,86 € 
Γαλία Aliapur 0,50 - 0,80€ 1,35 € 9,70 € 
Πολωνία CUO   6 € 38 € 
Βέλγιο Recytyre 1,09 - 2,36€ 1,09 - 2,36€ 3,94 € 10,80 € 
Φινλανδία Suomen Rengaskyerratys 1,59 € 1,75 € 8,55 € 
Σουηδία SDAB   1,75 € 10,96 € 
Εσθονία Eesti Rehviliit   0,46 € 2,88 € 
Ελλάδα Ecoelastika  0,45 € 1,08 € 6,30 € 



Στόχοι 2015 - 2017 

1. Βελτίωση της διαδικασίας συλλογής και μεταφοράς με ηλεκτρονική καταγραφή των 
συλλεγόμενων – διακινούμενων μεταχειρισμένων ελαστικών 

2. Μείωση του χρόνου απόκρισης στην συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών από σημεία 
συλλογής 

3. Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της Ecoelastika (συλλογή, μεταφορά και τελική 
αξιοποίηση) 

4. Ηλεκτρονική δήλωση πωλήσεων νέων ελαστικών από υπόχρεους εισαγωγείς στη 
βάση δεδομένων της Ecoelastika 

5. Βελτιστοποίηση των όρων συνεργασίας με τις εταιρίες επεξεργασίας – αξιοποίησης 
ελαστικών με στόχο την αποφυγή δημιουργίας stock ελαστικών στο μέλλον 

6. Πλήρης αξιοποίηση των αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών που ακόμη 
βρίσκονται σε χώρους εταιριών αξιοποίησης 

7. Ανάπτυξη - βελτίωση του προγράμματος ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης του κοινού 
 



Προβλήματα 

Μικρή απορρόφηση προϊόντων από την επεξεργασία των μεταχειρισμένων 
ελαστικών σε τελικές εφαρμογές στην Ελλάδα 
Χαμηλές τιμές διάθεσης των τελικών προϊόντων (π.χ. τρίμμα ελαστικού, κλπ.) που 
παράγονται από τους ανακυκλωτές ελαστικού στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά 
Έλλειψη έργων Πολ. μηχανικού στα οποία θα μπορούσαν να απορροφηθούν μεταχ. 
ελαστικά σε τεχνικές εφαρμογές 
Μικρό ποσοστό ενεργειακής αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών στην εγχώρια 
ενεργοβόρα βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία) 
Υπόχρεοι εισαγωγείς που δεν συμμετέχουν στο συλλογικό σύστημα της Ecoelastika 



Προτάσεις βελτίωσης 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την προώθηση της χρήσης 
τρίμματος ελαστικού σε τελικά προϊόντα (π.χ. τροποποιημένη άσφαλτος, δάπεδα 
ασφαλείας, ελαστικά πλακάκια, σόλες παπουτσιών, κλπ.) 

Προώθηση της χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων με στόχο την αύξηση του 
ποσοστού ενεργειακής αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών που οδηγούνται 
στην εγχώρια ενεργοβόρο βιομηχανία (π.χ. τσιμεντοβιομηχανία, μεταλλουργική 
βιομηχανία, ασβεστοποιία, κλπ.) 

Διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης από την Πολιτεία της χρήσης 
μεταχειρισμένων ελαστικών σε έργα Πολιτικού Μηχανικού στην Ελλάδα 

Συνεργασία με τον ΕΟΑΝ και το ΥΠΕΚΑ για την αντιμετώπιση παράνομων 
εισαγωγέων ελαστικών που δεν συμβάλλονται με το εγκεκριμένο σύστημα της 
Ecoelastika και δεν πληρώνουν τις προβλεπόμενες χρηματικές εισφορές. 

Βελτίωση του ελεγκτικού μηχανισμού της Πολιτείας σε σχέση με την τήρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
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