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Μέλη του είναι οι 
παραγωγοί 

προϊόντων, όπως: 
Αύρα, Βίκος, Διός, 

Ζαγόρι, Ζαρός, Ιόλη, 
Κορπή, Μιτσικέλι, 

Σέλι, Σουρωτή,

αποτελεί το 85%-
90% των 

παραγωγών ΦΜΝ 
και περί το 70% του 

συνόλου των 
Εμφιαλωμένων 

Νερών (ΦΜΝ και 
Επιτραπέζια Νερά),

στην Ελλάδα 
υπάρχουν περί τις 

40 εταιρείες 
εμφιαλώσεως 
νερού, μικρές, 

μεσαίες και μεγάλες, 
τοπικές και 

πανελλαδικές,

ο κλάδος 
χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανταγωνισμό, ο 
οποίος οδηγεί σε ένα 

από τα χαμηλότερα αν 
όχι τα χαμηλότερα 

επίπεδα τιμών στην Ε.Ε,

έχουμε επενδύσει
εκατοντάδες εκατ. την 

τελευταία 15ετια παρά την 
κρίση, με σημαντική 

συμβολή και σε ποιοτικές 
θέσεις εργασίας αλλά και 
πολλαπλασιαστικά οφέλη 

στην αλυσίδα των 
σχετιζόμενων κλάδων και 

κυρίως στην Εθνική 
Οικονομία,

ο Κύκλος Εργασιών 
εκτιμάται σε τιμές 

παραγωγού περί τα 300
εκατ. ευρώ

τα επενδυμένα 
κεφάλαια είναι άνω των 

700 εκατ. ευρώ. 

είναι Μέλος του 
Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τροφίμων 
(ΣΕΒΤ) και του 

Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Φυσικών Μεταλλικών 

Νερών (NMWE). 

Ποιος είναι ο ΣΕΦΥΜΕΝ
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https://www.sevt.gr/
https://naturalmineralwaterseurope.org/


Πλεονεκτήματα των ΦΜΝ

Νερό υψηλής ποιότητας με πολύτιμα μέταλλα και
ιχνοστοιχεία, από προστατευμένη υπόγεια πηγή, καθαρό,
χωρίς καμία χημική επεξεργασία ή απολύμανση,
πιστοποιημένα ασφαλές για κατανάλωση.

• Είναι ευεργετικό για την υγεία καθώς περιέχει μια
ξεχωριστή σύνθεση ορυκτών μετάλλων κυρίως, η οποία
πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη από την πηγή, μέχρι
τον τελικό καταναλωτή και αναγράφεται στην ετικέτα.

• Εμφιαλώνεται απευθείας στην πηγή.

• Έχει διακριτή γεύση εξαιτίας της γεωλογικής σύνθεσης
του εδάφους και του φυσικού περιβάλλοντος.

• Είναι αναγνωρισμένο επίσημα από τις αρμόδιες
κοινοτικές και εθνικές αρχές.

• Η παραγωγή του πληροί τα υψηλότερα πρότυπα
ποιότητας βάσει νομοθεσίας για να διασφαλίζεται η
φυσική προέλευση και η καθαρότητά του.
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Πρωτοβουλίες 
Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας

σε εθνικές αποστολές παροχής βοήθειας στο 
εξωτερικό (Λίβανος κ.α.)

σε σεισμόπληκτες περιοχές 

κατά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, 

Σημαντικές πρωτοβουλίες Εταιρικής 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας με πιο πρόσφατες 

την δωρεάν διάθεση προϊόντων μας:
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Στρατηγική επιλογή του ΣΕΒΤ και της Βιομηχανίας 
Τροφίμων, είναι:

η εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών
η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
η πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων

Στόχος
η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
του κλάδου.

Κυκλική Οικονομία

συμβάλλει εποικοδομητικά και συμμετέχει στο σχετικό
διάλογο με την Πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθούν
με τον πιο αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο οι
φιλόδοξοι στόχοι για την μετάβαση στην Κυκλική
Οικονομία.

Ο ΣΕΦΥΜΕΝ, συμμερίζεται απόλυτα το όραμα για την
Κυκλική Οικονομία και για ένα βιώσιμο μέλλον
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Όραμα και Υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομίας 

• στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μεταλλικών Νερών (NMWE), στον οποίο είμαστε ενεργό Mέλος,
έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας νωρίτερα και από τις σχετικές
νομοθετικές πρωτοβουλίες,

• η Προστασία του Περιβάλλοντος άλλα και η μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία, η συνέχιση της συμβολής μας
με την προσφορά στους Πολίτες των μοναδικών ιδιοτήτων που έχουν τα ΦΜΝ αλλά και στην Εθνική
Οικονομία, είναι έννοιες συμβατές, απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή και πρόνοια όσον αφορά την
αποτελεσματική και βέλτιστη μετάβαση.

Κυκλική Οικονομία
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Πλεονεκτήματα του περιέκτη PET 

Χρησιμοποιούμε ως περιέκτη στην συντριπτική πλειονότητα  φιάλες 
από PET, ένα υλικό:

• που εγγυάται την Ασφάλεια και την Ποιότητα, 

• είναι πολύ οικονομικό για τον καταναλωτή

• είναι συγκριτικά με άλλα υλικά, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, το
πιο εύκολα ανακυκλώσιμο, με το καλύτερο οικολογικό αποτύπωμα και το
πιο συμβατό με την Κυκλική Οικονομία

• δεν είναι τυχαίο που η οδηγία διαχωρίζει το PET από τα υπόλοιπα υλικά και
το επιλέγει, πρώτο από όλα τα υλικά για να δοθεί μια δεύτερη ζωή
τουλάχιστον και με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να δοθούν
πολλαπλές ζωές.

Κυκλική Οικονομία

ΓΙΑΤΙ PET;
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Κυκλική Οικονομία

Κυκλική Οικονομία και πρωτοβουλίες lightweight τελευταίας 20ετιας, μείωση 
σχεδόν 50%  (BIC)

• Όλες οι επιχειρήσεις συμμετέχουν και χρηματοδοτούν τα υπάρχοντα συστήματα
ανακύκλωσης και έχουμε μειώσει το βάρος σε PET κατά 50% τα τελευταία 15 χρόνια,
καθώς και το βάρος των πωμάτων που χρησιμοποιούμε.

Ενημέρωση και παρότρυνση Καταναλωτών για Συλλογή και σεβασμό στο 
περιβάλλον 

• Είμαστε πρεσβευτές σε θέματα  Ανακύκλωσης και Εκπαιδεύουμε τους πολίτες προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

Μη αποσπώμενα Πώματα, RPET (1η /6 / 2024)

• Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την αλλαγή σε μη αποσπώμενα πώματα για τα οποία 
δεν έχουν οριστεί ακόμη τα πρότυπα από τη ΕΕ. 
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Κυκλική Οικονομία

Ιστορικό περί DRS – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία
• 3 χρόνια πριν: ενεργός συμμετοχή μέσω NMWE (Natural Mineral Water Europe) για τη διαμόρφωση της

Οδηγίας SUP

• Δεκέμβριος 2019: Διαμόρφωση Οδικού Χάρτη του Συνδέσμου για τη μετάβαση στη κυκλική Οικονομία
• Απρίλιος- Νοέμβριος 2020: Θετική και ενεργός συμμετοχή και συμβολή στο διάλογο για το Νομοσχέδιο SUP.

Υποστηρίξαμε Ένα Ενιαίο Πανελλαδικό σύστημα DRS με Ευθύνη Παραγωγών, και διαμορφώσαμε τις θέσεις
του Συνδέσμου για το DRS.

• Απρίλιος 2021: Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό κ. Σκρέκα. Ορισμός εκπροσώπων μας για συμμετοχή στην
εκπόνηση μελέτης από τον ΕΟΑΝ

• Ιούλιος 2021: Νομοσχέδιο Αποβλήτων και Απορριμμάτων. Περισσότερα του ενός ΣΣΕΔ για DRS

• Ιούλιος- Δεκ 2021: Προσπάθειες για την συμμετοχή μας στην εκπόνηση της μελέτης, χωρίς τελικά να καταστεί
εφικτό

• Ιανουάριος 2022: Συνάντηση με τον Κύριο Χιωτάκη και τον σύμβουλο, κ. Σκορδίλη. Αίτημα να μας
γνωστοποιηθεί η μελέτη έτσι ώστε να συμβάλλουμε ενεργά με την τεχνογνωσία μας, στην διαμόρφωση της
ΚΥΑ.
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Σύστημα 
Εγγυοδοσίας

Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει :

• Τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου μας ο οποίος αποτελείται από τους
με βάση τη νομοθεσία υπόχρεους παραγωγούς και τα προϊόντα τους, που φέρουν τη
μεγαλύτερη βαρύτητα και ευθύνη να υλοποιήσουν και να συμμετέχουν και
χρηματοοικονομικά στην σύσταση και λειτουργία του.

• Ότι ο υπολογισμός των εισφορών των υπόχρεων παραγωγών θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο του ΣΕ, το οποίο θα υποβάλλεται προς έγκριση
από τον ΕΟΑΝ, με τρόπο ισότιμο, αναλογικό και δίκαιο και οι οποίες θα
εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του κλάδου.

• Η σχέση του ΣΕ με τα υπάρχοντα Συστήματα Ανακύκλωσης πρέπει να είναι απόλυτα
καθορισμένη. Θεωρείται δεδομένο ότι για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο ΣΕ, οι
αντίστοιχοι υπόχρεοι παραγωγοί δεν θα πρέπει να πληρώνουν καμία άλλη
εισφορά.
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Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει:
Ότι το αντίτιμο εγγυοδοσίας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Επιχειρηματικού

Πλάνου του και θα εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ.

αντίτιμο εγγυοδοσίας όπως και η μη επιστροφή αυτού δεν θα πρέπει να υπόκεινται
σε ΦΠΑ.

Ότι τα έσοδα από την πώληση του υλικού, όπως και από τη μη επιστρεφόμενη
εγγυοδοσία θα πρέπει να ανήκουν σε αυτό
o Το υλικό το οποίο θα συλλέγεται θα πρέπει να ανήκει προτεραιότητα

πρόσβασης να έχουν οι υπόχρεοι παραγωγοί
o Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορούν οι υπόχρεοι παραγωγοί να έχουν

πρόσβαση σε καλής ποιότητας ανακυκλωμένο υλικό (rPET – Bottle to Bottle) και
για να χρηματοδοτήσουν, εν μέρει την ανάπτυξη του ΣΕ με τα κεφάλαια τα
οποία θα επιτρέψουν την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και συνεπώς τη
μείωση των μη επιστρεφόμενων περιεκτών, που είναι και ο τελικός στόχος.
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Σύστημα 
Εγγυοδοσίας
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Σύστημα 
Εγγυοδοσίας

• Την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών των προϊόντων, την
ενημέρωση τους για τον καθοριστικό ρόλο της συμμετοχής τους στην εθνική
προσπάθεια ανακύκλωσης και την εύκολη πρόσβασή τους, σε ότι αφορά τα σημεία
επιστροφής των συσκευασιών.

• Ότι θα είναι ΜΗ κερδοσκοπικός οργανισμός που θα πληροί τα κριτήρια της
πανελλαδικής κάλυψης, ο οποίος θα ανήκει και θα διοικείται κατά πλειοψηφία από
τους υπόχρεους παραγωγούς, με υποχρεωτική συμμετοχή του λιανεμπορίου
(σημεία πώλησης συσκευασιών που συμμετέχουν στο ΣΕ).

o Η συμμετοχή όλων των σχετιζόμενων παραγωγών και εισαγωγέων-διακινητών
των αντίστοιχων προϊόντων στο ΣΕ είναι υποχρεωτική.

o Η μη συμμετοχή τους, ή η αλλοίωση των στοιχείων πωλήσεων θα πρέπει να
εγείρει αυστηρότατες ποινές.

Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει: 



Σύστημα 
Εγγυοδοσίας

• Ότι η εξειδίκευση των κριτηρίων συμμετοχής των σημείων
συλλογής (ανά περιοχή), θα πρέπει να καθοριστεί ώστε να
εξασφαλίζεται η πανελλαδική κάλυψη, με το βέλτιστο οικονομικό
αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων συλλογής, με την
έγκριση του ΕΟΑΝ.

• Τον ορθό σχεδιασμό, οργάνωση προγραμματισμό πριν την
εισαγωγή του με γνώμονα την αποτελεσματικότητα του. Ο χρόνος
έναρξης του ΣΕ (Ιανουάριος 2023) φαίνεται μη εφικτός λόγω του
γεγονότος ότι η σχετική ΚΥΑ δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί. Η
διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι χρειάζονται κατ’ ελάχιστο 18-24
μήνες προετοιμασίας από την ημερομηνία έγκρισης του
Επιχειρηματικού Σχεδίου του από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή
(ΕΟΑΝ).
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Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει : 



Σύστημα 
Εγγυοδοσίας
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Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει : 

Ότι οποιαδήποτε προϊόντα εμφιαλώνονται σε πλαστικούς
περιέκτες ΡΕΤ (πλέον του νερού), δεν θα υποβαθμίζουν την
ποιότητα του συλλεγόμενου υλικού, το οποίο θα μεταποιηθεί
περαιτέρω προς επαναχρησιμοποίηση στις συσκευασίες των
προϊόντων του κλάδου και τις συνθήκες υγιεινής στα σημεία
συλλογής.



Σύστημα Εγγυοδοσίας

Όσον αφορά τους περιέκτες των μη επιστρεφόμενων γυάλινων
συσκευασιών (φιαλών), λόγω της ιδιαιτερότητάς τους και της
πολυπλοκότητας διαχείρισης του υλικού, καθώς και για τη
διευκόλυνση του καταναλωτή, ο Σύνδεσμος προτείνει την ένταξη
της εθνικής προσπάθειας για την αύξηση των ποσοστών
ανακύκλωσης μη επιστρεφόμενων γυάλινων συσκευασιών στην
πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία Close the Glass Loop
https://closetheglassloop.eu/action-plans/.
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Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει : 

https://closetheglassloop.eu/action-plans/


Σύστημα Εγγυοδοσίας

Με βάση το ότι οι περιέκτες μας από PET αποτελούν την πλειοψηφία, άνω του 55%, των συνολικών συσκευασιών
από PET των κλάδων που εντάσσονται στο ΣΕ και τη δέσμευση του Συνδέσμου μας να αποτελεί αρωγό της
προσπάθειας της χώρας μας για τη αποτελεσματική μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, σημαντικό μέρος της
οποίας είναι η εισαγωγή ΣΕ, η οποία και απαιτεί τεράστια κεφάλαια για τη σύσταση και λειτουργία τους, ζητάμε:

o την ένταξη του κλάδου μας σε σχήματα χρηματοδότησης σχετιζόμενα με το Ταμείο Ανάπτυξης και
Ανθεκτικότητας, ή/και σε θεσμοθετημένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

o τη συμμετοχή μας στην έγκριση των επιχειρηματικών πλάνων που θα υποβληθούν προς έγκριση στον
ΕΟΑΝ
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Σας ευχαριστώ !
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