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Αξιότιμοι κ. Υπουργέ & κ. Χιωτάκη,
Εκ μέρους του ΔΣ του Συνδέσμου Φυσικών Μεταλλικών Νερών (ΣΕΦΥΜΕΝ), θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ.
Χιωτάκη και τον κ. Σκορδίλη για το χρόνο που διέθεσαν για την ενημέρωση μας, σε σχέση με την εισαγωγή
συστήματος εγγυοδοσίας και την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε στην τηλεδιάσκεψη στις 10/1/2022.
O ΣΕΦΥΜΕΝ είναι κλαδικός σύνδεσμος ο οποίος αντιπροσωπεύει Μέλη που είναι οι παραγωγοί προϊόντων, όπως:
Αύρα, Βίκος, Διός, Ζαγόρι, Ζαρός, Ιόλη, Κορπή, Μιτσικέλι, Σέλι, Σουρωτή. Αποτελούμε το 85%-90% των παραγωγών
Φυσικών Μεταλλικών Νερών και περί το 70% του συνόλου των Εμφιαλωμένων Νερών (Φυσικά Μεταλλικά και
Επιτραπέζια Νερά). Υπάρχουν στην Ελλάδα περί τις 40 εταιρείες εμφιαλώσεως νερού, μικρές, μεσαίες και μεγάλες,
τοπικές και πανελλαδικές. Ο κλάδος μας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, ο οποίος οδηγεί σε ένα από τα
χαμηλότερα αν όχι τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών στην Ε.Ε. 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.
Είναι Μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυσικών
Μεταλλικών Νερών (NMWE).
Ο ΣΕΦΥΜΕΝ, συμμερίζεται απόλυτα το όραμα για την Κυκλική Οικονομία και για ένα βιώσιμο μέλλον. Ειδικότερα,
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.
Κύριοι,
Σε συνέχεια της συνάντησης μας, παρακαλούμε:
•

•

να μας γνωστοποιήσετε την μελέτη για την εισαγωγή του DRS, έτσι ώστε να συμβάλλουμε με την τεχνογνωσία
μας στην εισαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος εγγυοδοσίας που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την
επίτευξη των στόχων της χώρας μας για την συλλογή-ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών (π.χ.
RPET) αλλά και την βιωσιμότητα του κλάδου μας,
να συμμετάσχουμε ενεργά, θετικά και με εποικοδομητικές θέσεις, σε διάλογο με τις υπηρεσίες σας στην
προετοιμασία και την διαμόρφωση της ΚΥΑ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με τον ΣΕΦΥΜΕΝ, τις θέσεις μας για την Κυκλική Οικονομία και ειδικότερα
με την εισαγωγή του Συστήματος Εγγυοδοσίας, σας στέλνουμε συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα :
Α. ΣΕΦΥΜΕΝ και ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Β. ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΦΥΜΕΝ για τo DRS.
Με εκτίμηση,

Δ. Μεντεκίδης
Πρόεδρος ΔΣ

Κοιν: : α) κ. Α – Σ. Γεωργιάδη / Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
β) κ.κ. Γ. Γεραπετρίτη & Α. Σκέρτσο / Υπουργοί Επικρατείας
Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51 Νέο Ψυχικό · Τ: 210 6711177, 6723215, 6754835 · F: 210 6711080 · E: sefymen@sevt.gr · www.sefymen.gr

