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  ΠΡΟ :   α) Όλεσ τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ 
χώρασ  
Δ/νςεισ Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ       
Μζριμνασ  
Σμιματα Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ και 
Τγειονομικοφ Ελζγχου  
Ζδρεσ τουσ 

β) Περιφζρεια Αττικισ 
Δ/νςεισ Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ και 
Τγειονομικοφ Ελζγχου όλων των 
Περιφερειακών Ενοτιτων  
 Ζδρεσ τουσ 

  

ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

ΘΕΜΑ:  Εμφιάλωςθ επιτραπζηιου νεροφ πθγισ/γεώτρθςθσ που βρίςκεται πλθςίον πθγισ 

αναγνωριςμζνου φυςικοφ μεταλλικοφ νεροφ 
χετ. 
 

α) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υγειονομικι Διάταξθ όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

1263/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1070/ Β/1999) για τθν ποιότθτα των εμφιαλωμζνων νερϊν 
 β) Η Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892Β/11-7-2001) ΚΥΑ ςχετικά με τθν «ποιότθτα νεροφ ανκρϊπινθσ 

κατανάλωςθσ» όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΔΥΓ2/Γ.Ρ.οικ.38295/22.3.07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

630/Β/26.4.2007 
 γ)Το υπ’ αρικμ. 433/83 Ρ.Δ. (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Προι εκμετάλλευςθσ και κυκλοφορίασ 

ςτο εμπόριο φυςικϊν μεταλλικϊν νερϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΚΥΑ Υ2/οικ.329/98 

(ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998)  
 δ) Η  ΚΥΑ 56591/9.6.04 (ΦΕΚ 887/Β/15.6.04) «Κακοριςμόσ του καταλόγου των οριακϊν 

τιμϊν ςυγκεντρϊςεων και των ενδείξεων για τθν επιςιμανςθ των φυςικϊν μεταλλικϊν 

νερϊν,….» . 

ε) Η ΔΥΓ2/91639/12.12.2012 εγκφκλιοσ μασ «Απαιτιςεισ χοριγθςθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 

υγειονομικισ καταλλθλότθτασ εργοςταςίου εμφιάλωςθσ νεροφ» (ΑΔΑ ΒΕΙΒΘ-ΣΒΞ) 
  
  

 

Αναφορικά με ζγκριςθ καταλλθλότθτασ νεροφ για εμφιάλωςθ ωσ επιτραπζηιο, επιςθμαίνονται τα 

ακόλουκα:  

Ππωσ είναι γνωςτό: 

i) Ωσ φυςικό μεταλλικό νερό νοείται ζνα νερό μικροβιολογικά υγιεινό, που προζρχεται από ζνα 

υπόγειο υδροφόρο ορίηοντα και που υπόκειται ςε εκμετάλλευςθ από μία ι περιςςότερεσ φυςικζσ 

ι τεχνθτζσ, μετά από γεϊτρθςθ, εξόδουσ μιασ πθγισ (Ραράρτθμα Ι, Ι. Οριςμοί παρ.1 του –γ- ςχετ). 
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ii) «Απαγορεφεται θ εμπορία ενόσ φυςικοφ μεταλλικοφ νεροφ μιασ πθγισ υπό πολλζσ διαφορετικζσ 

εμπορικζσ επωνυμίεσ» (άρκρο 8 παρ. 2 του –γ- ςχετ.) και 

 

iii) «Η εκμετάλλευςθ των πθγών των φυςικϊν μεταλλικϊν νερϊν και θ εμφιάλωςι τουσ κα γίνεται 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ του ΡΔ 433/83» (άρκρο 2 του –γ- ςχετ.). 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω διευκρινίηεται ότι: 

 

1 Στισ περιπτϊςεισ που υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία ςασ, αίτθμα για χοριγθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 

υγειονομικισ καταλλθλότθτασ εργοςταςίου εμφιάλωςθσ επιτραπζηιου νεροφ από 

πθγι/γεϊτρθςθ, θ οποία βρίςκεται πλθςίον πθγισ αναγνωριςμζνου φυςικοφ μεταλλικοφ 

νεροφ, 

και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ, κα πρζπει, εκτόσ όλων των άλλων απαιτιςεων 

που πρζπει να πλθροφνται (ςχετ. –ε-),  

να αποδεικνφεται ότι το νερό προσ εμφιάλωςθ προζρχεται από υδροφόρο ορίηοντα 

διαφορετικό από αυτό του αναγνωριςμζνου φυςικοφ μεταλλικοφ νεροφ, πρόκειται δθλαδι 

για νερό διαφορετικισ ποιότθτασ από το αναγνωριςμζνο φυςικό μεταλλικό νερό. 

 

2 Για το ςκοπό αυτό, θ υδρογεωλογικι μελζτθ που υποβάλλεται ςτα πλαίςια τθσ παροχισ τθσ 

ςφμφωνθσ γνϊμθσ και αποτελεί τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του εμφιαλωτθρίου (άρκρο 37 τθσ 

–α- ςχετ.), κα πρζπει να περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο, το οποίο κα περιζχει: 

α) αναλυτικι περιγραφι του υδροφόρου ορίηοντα τθσ πθγισ/γεϊτρθςθσ υδρολθψίασ και 

ςυςχζτιςθ του με τον υδροφόρο ορίηοντα τθσ πθγισ του αναγνωριςμζνου φυςικοφ μεταλλικοφ 

νεροφ 

β) ςτοιχεία ποιοτικισ και ποςοτικισ ανάλυςθσ του νεροφ προσ εμφιάλωςθ και ςφγκριςθ με τα 

αντίςτοιχα ςτοιχεία του αναγνωριςμζνου φυςικοφ μεταλλικοφ νεροφ 

γ) οποιοδιποτε άλλο ςχετικό βοθκθτικό ςτοιχείο προσ απόδειξθ των ανωτζρω. 

 

3 Πταν θ αρμόδια Υπθρεςία Υγιεινισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, για διάφορουσ λόγουσ, δεν 

είναι ςε κζςθ να γνωμοδοτιςει για τθ διαφορετικότθτα των υπόγειων υδροφορζων και 

ειδικότερα για τθ διαφορετικότθτα του προσ εμφιάλωςθ επιτραπζηιου νεροφ ςε ςχζςθ με το 

αναγνωριςμζνο φυςικό μεταλλικό νερό, κα πρζπει να αποςτζλλει, το ςυντομότερο δυνατόν, 

όλα τα ωσ άνω ςτοιχεία ςτθ Δ/νςθ Δθμόςιασ Υγείασ-Τμιμα Υγιεινισ Ρεριβάλλοντοσ  μαηί με 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Υπθρεςίασ Υγιεινισ, προκειμζνου, ςε 

ςυνεργαςία με τθν  Επιτροπι Αναγνϊριςθσ φυςικϊν μεταλλικϊν νερϊν,  να μελετθκοφν οι δφο 

φάκελοι (αναγνωριςμζνο φυςικό μεταλλικό νερό και υπό εξζταςθ επιτραπζηιο) και να 

διερευνθκεί θ διαφορετικότθτα ι μθ τθσ ποιότθτασ (ταυτότθτασ) των ωσ άνω νερϊν. 

 

 

Ραρακαλοφμε για τισ ενζργειεσ ςασ, προκειμζνου ςε κάκε περίπτωςθ να διαςφαλίηεται θ δθμόςια 

υγεία και κυρίωσ να τθροφνται οι όροι του (γ) ςχετ., το οποίο ζχει εκδοκεί ςε εναρμόνιςθ 

Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ. 

 

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ 

 

 

 

ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΒΟΡΙΔΗ 
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 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ 
    Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ 
    Τςόχα 16   
    115 21 Ακινα 
2. Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Εταιριϊν 
    Εμφιαλϊςεωσ Φυςικοφ Μεταλλικοφ 
    Νεροφ  
     Εκνικισ Αντιςτάςεωσ 69 
    Χαλάνδρι 
3. Ρανελλινια Ζνωςθ Εμφιαλωτϊν Νεροφ 
   οδοδάφνθ Αιγίου 25100 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργοφ Υγείασ  

2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Δ.Υ.  

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντριασ Δθμ. Υγείασ και Υπθρεςιϊν Υγείασ  

4. Δ/νςθ Γ1 (δ) (4) 
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