


Ecoelastika… λίγα λόγια

Η ECOELASTIKA, είναι το μοναδικό εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) στην 
Ελλάδα από τον Ε.Ο.ΑΝ. (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης).

Έχει Πανελλαδική εμβέλεια και είναι υπεύθυνη για την εναλλακτική διαχείριση των 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.

Λειτουργίες:
Συλλογή ελαστικών τέλους κύκλου ζωής από σημεία συλλογής (ecoelastikaspots) και κατόχους.

Προώθηση ελαστικών στις συνεργαζόμενες μονάδες ανάκτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παραγωγή τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων από τις μονάδες ανάκτησης.



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 να αναλάβει την οργάνωση σε ατομικό επίπεδο της 
διαχείρισης των δικών του ελαστικών τέλους κύκλου ζωής



Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών 
μέσω συστήματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού



Κατηγορίες μεταχειρισμένων ελαστικών που διαχειρίζεται 
μέσω του 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



Βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας



Συμβολή της Ecoelastika στην κυκλική οικονομία

Επίτευξη των στόχων του ΠΔ 109/2004 από τον Ιούλιο του 2006 με ποσοστά ανάκτησης μεταχειρισμένων 
ελαστικών άνω του 90% των αποσυρόμενων ποσοτήτων σε ετήσια βάση χάρη στο οργανωμένο και 
λειτουργικό δίκτυο των συνεργατών της

Εφαρμογή της πυραμίδας προτεραιοτήτων στις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών τέλους 
κύκλου ζωής με έμφαση στην ανακύκλωση με δεδομένη την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου αποβλήτου

Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε ότι αφορά τον αποτελεσματικό έλεγχο και παρακολούθηση 
όλων των σταδίων διαχείρισης των ελαστικών τέλους κύκλου ζωής. Αυτή εκτείνεται  από την αρχική συλλογή 
του αποβλήτου στην πηγή (σημεία συλλογής), τη μεταφορά του αποβλήτου στις μονάδες ανάκτησης, έως 
την παραγωγή των τελικών χρήσιμων υλικών που προκύπτουν από την μηχανική του επεξεργασία. 
Αποτέλεσμα η απόλυτη αξιοπιστία των δεδομένων διακίνησης και ανάκτησης των αποβλήτων ελαστικών 
καθώς και των προϊόντων και παραπροιόντων επεξεργασίας τους

Συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό:

Την διεξαγωγή αναλύσεων ποιότητας των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
ελαστικών και τη συμμόρφωσή τους με όρια εκπομπών που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία

Την ποιοτική αναβάθμιση των παραγόμενων υλικών από τη μηχανική ανακύκλωση των ελαστικών 
τέλους κύκλου ζωής με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της γκάμας των εφαρμογών στις οποίες τα υλικά 
αυτά μπορούν να απορροφηθούν



Αλληλεπίδραση Ecoelastika – Ενδιαφερόμενων μερών

▪ Κάτοχοι – ελαστικά στόλου (Ιδ.   
Εταιρείες, Δήμοι)
▪ Διαλυτήρια οχημάτων ΤΚΖ –
ΕΔΟΕ
▪ ΚΔΑΥ – Κέντρα διαλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών) – ΕΕΑΑ
▪ Δήμοι, ΦΟΔΣΑ – ελαστικά από 
ανεξέλεγκτη διάθεση
▪ Εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων

▪Ευρύ Κοινό - Πολίτης
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Στόχος της Εcoelastika είναι να φροντίζει για:
1. Τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, 
ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών κατά τρόπο εξισορροπητικό, 
παρέχοντας στους πελάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους 
καθώς  και ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας.
2. Την προστασία του περιβάλλοντος
3. Την τήρηση της νομοθεσίας



Σημαντικότερα σημερινά 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, έργα κατασκευής ΧΥΤΑ, κλπ.)



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 (μέσω συμμετοχής 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

• Συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην διαδικασία αποχαρακτηρισμού αποβλήτων των υλικών
που προκύπτουν από τη μηχανική επεξεργασία των μεταχειρισμένων ελαστικών



Στατιστικά Στοιχεία ΣΣΕΔ 
Ecoelastika



Διαχειριζόμενες ποσότητες ελαστικών τέλους κύκλου ζωής
2011-2018



Μέθοδοι αξιοποίησης μεταχειρισμένων ελαστικών
2018



Αποθηκευμένες ποσότητες 
2006-2018



Προέλευση Ελαστικών (%)



Πλήθος σημείων συλλογής



Μονάδες αξιοποίησης 
μεταχειρισμένων ελαστικών 
στην Ελλάδα



Ecoelastika… ΕΚΕ & Περιβαλλοντική Πολιτική

Με συστηματικότητα και συνέπεια στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Περιβαλλοντική Πολιτική της, 
υλοποιεί σημαντικές δράσεις με αποδέκτες τα εμπλεκόμενη μέρη, τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και το Περιβάλλον.

Σημαντικές δράσεις που υλοποιεί είναι:

• Η συμμετοχή της σε Ερευνητικά Προγράμματα, εστιάζοντας σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις για 
την βέλτιστη τελική αξιοποίηση των ελαστικών τέλους ζωής, τις τελικές χρήσεις και τις εφαρμογές.

• Η προώθηση των διαφόρων εφαρμογών που προκύπτουν από τα προϊόντα ανακύκλωσης με βασικό κριτήριο 
το περιβαλλοντικό όφελος και γνώμονα την κυκλική οικονομία. 

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη δημιουργία μιας ισχυρής «κουλτούρας 
ανακύκλωσης».

• Η δημιουργία προγραμμάτων δωρεάν κατασκευής ελαστικών δαπέδων ασφαλείας από ανακυκλωμένα 
ελαστικά οχημάτων σε σχολεία με επίκεντρο το παιδί την ασφάλειά του και ταυτόχρονα την εκπαίδευση για 
την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης, ενισχύοντας την οικολογική συνείδηση.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΕ
Περιβάλλον – Κοινωνία - Οικονομία



Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση
Προβολή σημείων συλλογής - ecoelastikaspots

Μέσα από συνεχείς ενέργειες  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται  τα συμβεβλημένα σημεία συλλογής της Ecoelastika, 
παροτρύνοντας τον κόσμο να αλλάζει τα μεταχειρισμένα ελαστικά του μόνο στα ecoelastikaspots, εξασφαλίζοντας ότι έτσι θα οδηγηθούν 
σίγουρα για ανακύκλωση και ότι δεν θα πεταχτούν ανεξέλεγκτα.

Τα ecoelastikaspots διαθέτουν αυτοκόλλητο σήμα 
της Ecoelastika ως πιστοποιημένοι συνεργάτες της.

1



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2α



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2β



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2γ



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2δ



Δωρεάν κατασκευές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας 
από ανακυκλωμένα ελαστικά

2ε



Εκπαίδευση

3



Εκπαίδευση

3α



Εκπαίδευση

3β



Εκπαίδευση

3γ







Ευχαριστούμε!


