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ΣΕΦΥΜΕΝ και ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Ποιοι είμαστε 

Ο Σύνδεσμος Φυσικών Μεταλλικών Νερών είναι ο κλαδικός σύνδεσμος που αντιπροσωπεύει μέλη τα 
οποία είναι  παραγωγοί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (ΦΜΝ).  
Αντιπροσωπεύουμε το 90% των παραγωγών ΦΜΝ και περί το 70% του συνόλου των Εμφιαλωμένων 
Νερών. Υπάρχουν στην Ελλάδα περί τις 40 εταιρείες εμφιαλώσεως νερού, μικρές , μεσαίες και μεγάλες. 

2. Πλεονεκτήματα των ΦΜΝ 

Τα Φ.Μ.Ν. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχουν υπόγεια προέλευση, δεν υπόκεινται σε 

καμία χημική επεξεργασία και από τη φύση  τους είναι απολύτως καθαρά, η δε σύσταση τους με 

μεταλλικά ιχνοστοιχεία, τους προσδίδει θετικές και ευεργετικές ιδιότητες.   

3. Συμβολή στην Εθνική και Τοπική Οικονομία των ΦΜΝ και Εμφιαλωμένων Νερών.  

Έχουμε επενδύσει  εκατοντάδες εκατομμύρια 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 300εκατ. Τα επενδυμένα κεφάλαια άνω των 700 εκατ. ευρώ. Χιλιάδες θέσεις 

εργασίας άμεσες ή έμμεσες ( Μεταφορείς, Εμπόριο, Horeca, Προμηθευτές). Έχουμε αναθέσει στον 

ΙΟΒΕ, εκπόνηση σχετικής μελέτης.  

4. Σημαντικές Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 

Έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με πιο πρόσφατες 

την δωρεάν διάθεση προϊόντων μας κατά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές, σε σεισμόπληκτες περιοχές, 

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

5. Όραμα και Υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομίας  

Ως Σύνδεσμος υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή και είμαστε Σύμμαχοι με την Ελληνική Πολιτεία και 

φορείς, για την επίτευξη των στόχων της Κυκλικής Οικονομίας. Μάλιστα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Μεταλλικών Νερών, στον οποίο είμαστε ενεργό  μέλος, 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.  

6. 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 αλλά και 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.  

7. 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.  

 



   
 
 
8. Ενημέρωση και παρότρυνση Καταναλωτών για Συλλογή και σεβασμό στο περιβάλλον  

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

αυτή.  

9. Μη αποσπώμενα Πώματα, RPET. Εργαζόμαστε ενεργά στη κατεύθυνση   

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την αλλαγή σε μη αποσπώμενα πώματα για τα οποία δεν έχουν οριστεί 

ακόμη τα πρότυπα από τη ΕΕ. Τα χρονικά όρια είναι ασφυκτικά, και θα απαιτήσουν επιπλέον 

επενδύσεις και κόστη για την τροποποίηση των γραμμών παραγωγής.  

10. Ιστορικό περί DRS – Μετάβαση στη Κυκλική Οικονομία 

• 3 χρόνια πριν, ενεργός συμμετοχή μέσω NMWE (Natural Mineral Water Europe)  για τη διαμόρφωση 

της Οδηγίας SUP 

• Δεκ 2019: Διαμόρφωση  Οδικού  Χάρτη του  Συνδέσμου για τη μετάβαση στη κυκλική Οικονομία 

• Απρ- Νοεμ. 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 

• Ιαν 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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