
 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΦΥΜΕΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΕ). 
 

Ένα Σύστημα Εγγυοδοσίας (ΣΕ) θα πρέπει να διασφαλίζει :  
 

1. Τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου μας, ο οποίος αποτελείται από τους με βάση τη 

νομοθεσία υπόχρεους παραγωγούς και τα προϊόντα τους, που φέρουν την μεγαλύτερη βαρύτητα και 

ευθύνη να υλοποιήσουν και να συμμετέχουν και χρηματοοικονομικά στην σύσταση και λειτουργία του. 

 

2. 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. 

 

3. Ότι το  αντίτιμο εγγυοδοσίας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Επιχειρηματικού Πλάνου του και 
θα εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ. 
 

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

 
5.  Ότι τα έσοδα από την πώληση του υλικού, όπως και από τη μη επιστρεφόμενη εγγυοδοσία θα πρέπει 

να ανήκουν σε αυτό. Το υλικό το οποίο θα συλλέγεται θα πρέπει να ανήκει στο ΣΕ και προτεραιότητα 
πρόσβασης να έχουν οι υπόχρεοι παραγωγοί. 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. 

 
6. Την  μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών των προϊόντων, την ενημέρωσή τους για το 

καθοριστικό ρόλο της συμμετοχής τους στην εθνική προσπάθεια ανακύκλωσης και την εύκολη 
πρόσβασή τους, σε ότι αφορά τα σημεία επιστροφής των συσκευασιών. 

 
7. 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). 
Η συμμετοχή όλων των σχετιζόμενων παραγωγών και εισαγωγέων-διακινητών των αντίστοιχων 
προϊόντων στο ΣΕ είναι υποχρεωτική. Η μη συμμετοχή τους, ή η αλλοίωση των στοιχείων πωλήσεων 
θα πρέπει να εγείρει αυστηρότατες ποινές. 

 
8. 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. 
 

 



 

 
 

9. 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). 
 

10. 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.  
 

11. 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/. Αναλόγως των 
αποτελεσμάτων της πρωτοβουλίας αυτής, να υιοθετηθεί η βέλτιστη λύση.  

 

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: 
  

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

• την συμμετοχή μας στην έγκριση των επιχειρηματικών πλάνων που θα υποβληθούν προς 
έγκριση στον ΕΟΑΝ. 
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