ΥΠΕΝ – ΣΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων»
A. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:
Ο Σύνδεσμος Φυσικών Μεταλλικών Νερών (ΣΕΦΥΜΕΝ) είναι ο 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.
Τα Φυσικά Μεταλλικά Νερά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχουν υπόγεια προέλευση,
δεν υπόκεινται σε καμία χημική επεξεργασία και από τη φύση τους είναι απολύτως καθαρά και
ασφαλή, η δε σύσταση τους με μεταλλικά ιχνοστοιχεία τους προσδίδει θετικές και ευεργετικές
ιδιότητες. Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ως ανταγωνιστή το κοινό πόσιμο νερό και το νερό του
δικτύου.
Χρησιμοποιούμε ως περιέκτη τις 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.
Ο ΣΕΦΥΜΕΝ, συμμερίζεται απόλυτα το όραμα για την Κυκλική Οικονομία και 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.
ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης
• Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) πανελλαδικής εμβέλειας και Ατομικά
Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) (άρθρο 84, § 3), που οι υπόχρεοι φορείς
συσκευασίας ποτών οφείλουν από τις 5.1.2023 να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να
λειτουργήσουν με σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις εν λόγω
συσκευασίες (άρθρο 86 § 1), θα πρέπει να λειτουργούν υπό ένα αυστηρό, ενιαίο, κοινό
ρυθμιστικό πλαίσιο.
• Ο σχεδιασμός, οι όροι λειτουργίας και οι προϋποθέσεις για τα συστήματα εγγυοδοσίας, θα
πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να αποφευχθούν οι Απάτες. Κάτι το οποίο παρατηρήθηκε
σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όταν πρώτο εισάχθηκε το DRS.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ΣΣΕΔ όσον αφορά το σύστημα εγγυοδοσίας, θα
πρέπει να καθοριστούν κατόπιν μελέτης που θα εκπονήσει ο Ε.Ο.ΑΝ. με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των αντίστοιχων φορέων των υπόχρεων παραγωγών. Η μελέτη θα πρέπει να γίνει
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με γνώμονα την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και διαφάνεια σε ότι αφορά τους
εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί και με στόχο το μικρότερο δυνατό επιπλέον κόστος για τους
παραγωγούς και τους καταναλωτές. Στην εκπόνηση της μελέτης θα πρέπει να συμμετέχουν
και οι παραγωγοί, οι οποίοι θα πρέπει να εγκρίνουν και τους όρους και τα αποτελέσματα της.
• Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα υπό ίδρυση νέα ΣΣΕΔ να
μπορούν να συνεργαστούν με τα υπάρχοντα ΣΣΕΔ, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι όροι και μορφές
συνεργασίας και οι υποχρεώσεις κάθε οντότητας.
To κράτος και εν προκειμένω ο Ε.Ο.ΑΝ, μέσω των όρων λειτουργίας και προϋποθέσεων
εισαγωγής του συστήματος εγγυοδοσίας θα πρέπει να εξασφαλίσει, από τη μία ίσους όρους
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ αλλά και ταυτόχρονα. τις συνέργειες μεταξύ
των διαφόρων ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ, υπαρχόντων ή μελλοντικών
• Ο Ε.Ο.ΑΝ θα πρέπει να καθορίσει για όλα τα ΣΣΕΔ που θα λειτουργήσουν, ενιαία εισφορά
κατόπιν της μελέτης που θα εκπονήσει με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων των
υπόχρεων.
Για το ποσό που θα οριστεί ως αντίτιμο εγγυοδοσίας και επειδή η τιμή του Φυσικού
Μεταλλικού Νερού είναι πολύ χαμηλή, θα πρέπει να εγκριθεί από τους παραγωγούς,
διαφορετικά κινδυνεύουμε να καταστρέψουμε έναν ολόκληρο κλάδο. Πχ. Η Μέση Τιμή
πώλησης μιας φιάλης Φυσικού Μεταλλικού Νερού, είναι στα μαρκετ περί τα 18-20 λεπτά. Εκτός
από την ελαστικότητα της τιμής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα σημαντικά επιπλέον
κεφάλαια κίνησης που θα χρειαστεί η όλη αλυσίδα πώλησης και εμπορίας.
• Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων συντελεστών- stakeholders , και
είναι πάρα πολλοί από τους παραγωγούς ως τους καταναλωτές και από τα ΣΣΕΔ, τους Δήμους
ως τα διάφορα Υπουργεία, για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους εθνικούς στόχους συλλογής,
77% το 2025 και 90% το 2030, μέσω της εισαγωγής ενός αποτελεσματικού συστήματος
εγγυοδοσίας.
• Όσο αποτελεσματικό και να είναι ένα σύστημα εγγυοδοσίας, για το οποίο απαιτείται ενδελεχής,
επαγγελματική και εξιδεικευμένη μελέτη πριν την εισαγωγή του, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
από την Ελληνική Πολιτεία ότι πρόκειται περί ενός ακριβού συστήματος το οποίο απαιτεί ειδικό
expertise, με μεγάλα κόστη για εμάς τους παραγωγούς, τόσο όσον αφορά τα σταθερά όσο και
τα μεταβλητά κόστη λειτουργείας, καθώς επίσης και το CAPEX-επενδύσεις που θα
απαιτηθούν. Σε συνδυασμό με τα άλλα κόστη που απαιτούνται για το κλάδο μας στη μετάβαση
της κυκλικής Οικονομίας, όπως η χρήση του πολύ ακριβότερου rPET, τα μη αποσπώμενα
πώματα, κλπ, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη ενίσχυσης-υποστήριξης του κλάδου μας.
• Τέλος υπενθυμίζουμε ότι τα Ελληνικά Φυσικά Μεταλλικά Νερά είναι απόλυτα ασφαλή
προϊόντα, Υψίστης Ποιότητας , Απόλυτα Υγιεινά, με ευεργετικές ιδιότητες για τον Άνθρωπο,
και συμβάλλουν στην Πνευματική και σωματική Υγεία καθώς επίσης ότι ο κλάδος μας
συμβάλλει με πάρα πολλές επενδύσεις στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας με πολλαπλάσια
οφέλη τόσο όσον αφορά την αλυσίδα των προμηθευτών μας αλλά και των πελατών – εμπορίαςεστίαση-τουρισμό κλπ. Από την άποψη αυτή η εισαγωγή του συστήματος εγγυοδοσίας θα
πρέπει να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό, αντικειμενικό, διαφανή τρόπο, έτσι ώστε να
πετύχουμε τους Εθνικούς στόχους από τη μία πλευρά, μαζί με την συνέχιση της θετικής
συμβολής του κλάδου μας μας στην Εθνική αλλά και στις Τοπικές Οικονομίες που
δραστηριοποιούμαστε.
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