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Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ

Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ
Ορισµός – χαρακτηριστικά:




Είναι πόσιµο νερό, που προσφέρεται συσκευασµένο στο
εµπόριο αεροστεγώς (σε γυάλινες ή πλαστικές φιάλες)
και προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
Οι φυσικοχηµικοί του χαρακτήρες (παράµετροι) είναι
σύµφωνοι µε εκείνους του κοινού πόσιµου νερού.

Α.2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ
Ορισµός – χαρακτηριστικά:








Έχουν υπόγεια προέλευση.
Έχουν σταθερή σύσταση.
Εµφιαλώνονται επί τόπου στην πηγή υδροληψίας
(πηγή ή γεώτρηση).
∆εν υπόκεινται σε καµία διαδικασία απολύµανσης.
∆ιαφέρουν από το κοινό πόσιµο νερό όσον αφορά
στην περιεκτικότητά τους σε διάφορα ιχνοστοιχεία ή
άλλα συστατικά.

Α.3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ
Ορισµός - χαρακτηριστικά :
¾
¾

¾

¾

Έχουν υπόγεια προέλευση.
Εµφιαλώνονται επί τόπου στην πηγή
υδροληψίας (πηγή ή γεώτρηση).
∆εν υπόκεινται σε καµία διαδικασία
απολύµανσης.
Οι φυσικοχηµικοί τους παράµετροι είναι
σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του νερού
ανθρώπινης κατανάλωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

-

Εµφιαλωµένο νερό που δηλώνεται µε άλλο τρόπο,
όπως π.χ.:
«Θεραπευτικό»,
«Ιαµατικό»,
«Φυσικό νερό»,
«µεταλλικό νερό»,
«φυσικό µεταλλικό νερό πηγής», κ.λ.π.
Απαγορεύεται να διατίθεται στη κατανάλωση.

Ανθρακούχα νερά
Τα ανθρακούχα εµφιαλωµένα νερά, δεν
συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία εµφιαλωµένων
νερών, αλλά επιτρέπεται να ανήκουν σε µια από
τις κατηγορίες των νερών που ήδη
προαναφέρθηκαν.
Για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών
απαιτείται οπωσδήποτε η αναγραφή στην ετικέτα
συσκευασίας του προϊόντος η σχετική ένδειξη
(φυσικά ανθρακούχο – µε προσθήκη διοξειδίου
του άνθρακα – ενισχυµένο µε αέριο της πηγής).

Β. ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ








Πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις (Κοινοτικές & Εθνικές).
Κατά την εισαγωγή των προϊόντων στη χώρα µας
προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από τη
νοµοθεσία κατάλληλα δικαιολογητικά.
Εφόσον δεν έχουν επίσηµη άδεια χαρακτηρισµού &
κυκλοφορίας τους, από άλλη χώρα της Ε.Ε.,
προηγείται απαραίτητα η σχετική έγκρισή τους.
Στην επισήµανση των προϊόντων πρέπει να
αναγράφονται όλες οι προβλεπόµενες ενδείξεις στην
Ελληνική γλώσσα.

Γ. ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υποχρεωτικές ενδείξεις:









Εµπορική ονοµασία.
Εµπορικός τίτλος της επιχείρησης.
Αριθµός άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.
Αριθµός επίσηµης αναγνώρισης (για τα φυσικά
µεταλλικά και τα νερά πηγής).
Ονοµασία της πηγής προέλευσης του νερού.
Τόπος εκµετάλλευσης του νερού.
Φυσική και χηµική ανάλυση του νερού.

Κατεργασίες απολύµανσης & καθαρισµού του νερού.









Ποσότητα του προϊόντος.
Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας
(µέρα/µήνας/χρόνος).
Παρτίδα παραγωγής.
Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης.
Όνοµα ή εµπορική επωνυµία & ∆/νση του
παρασκευαστή (ή πωλητή εγκατεστηµένου σε
χώρα της Ε.Ε.).
Επί µέρους ενδείξεις για τα φυσικά µεταλλικά
νερά & τα νερά πηγής.

Υποχρεωτικές ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα:
Ονοµασία πώλησης.
 Χηµική ανάλυση.
 Ποσότητα προϊόντος.
 Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας.
 Ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης.
 Ονοµασία πηγής υδροληψίας.
 Τόπος εκµετάλλευσης.
 Όνοµα ή εµπορική επωνυµία παρασκευαστή.


Απαγορευτικές ενδείξεις:

¾

¾

¾

Ενδείξεις που αποδίδουν στο νερό θεραπευτικές
ιδιότητες.
Φράσεις σχετικές µε την επίδραση του νερού στις
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισµού.
∆ήλωση ή διαφήµιση του προϊόντος, κατά τρόπο που
άµεσα ή έµµεσα υπονοεί ότι το συγκεκριµένο προϊόν
έχει ιδιότητες που δεν υπάρχουν πραγµατικά σ’ αυτό,
ή που το κάνουν και υπερέχει από όλα τα παρόµοια
προϊόντα, αποσκοπώντας στην παραπλάνηση του
καταναλωτικού κοινού.

¾Η δήλωση ή διαφήµιση µε οποιοδήποτε τρόπο, που
άµεσα ή έµµεσα υπονοεί ότι το προϊόν είναι
ιδιαίτερα πλούσιο ή ιδιαίτερα πτωχό (κατά
περίπτωση) ως προς ένα ή περισσότερα από τα
θρεπτικά συστατικά του ή ότι περιέχει αυτά σε
µεγαλύτερες, ή κατά περίπτωση σε µικρότερες
ποσότητες από το συνηθισµένο, έστω και αν αυτό
είναι αληθινό.
¾

Εκφράσεις που υπαινίσσονται ένα χαρακτηριστικό
του νερού που δεν υπάρχει πραγµατικά σ’ αυτό.

¾Η αναγραφή της περιεκτικότητας ως προς ένα
συστατικό σε κάποιο εµφανές σηµείο, το οποίο
είναι διαφορετικό από το σηµείο στο οποίο
αναγράφονται όλα τα υπόλοιπα συστατικά.
Η διάθεση στη κατανάλωση ενός νερού, που ενώ
προέρχεται από ορισµένη γεωγραφική περιοχή,
κυκλοφορεί µε εµπορικό όνοµα το οποίο
παραπέµπει σε όνοµα άλλης περιοχής.
¾ Κάθε είδους επισήµανση που παραπλανά τον
καταναλωτή, όσον αφορά:
τις ιδιότητες του προϊόντος, την αναλυτική σύνθεση,
την ποσότητα, την διατηρησιµότητά του, τον τόπο
παραγωγής ή προέλευσης, τον τρόπο παρασκευής ή
κατεργασίας.
¾

¾Οι ενδείξεις που αφορούν κυρίως:
- την ονοµασία πώλησης,
- τη χηµική ανάλυση,
- τη ποσότητα,
- το χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας,
- την ονοµασία της πηγής υδροληψίας & του
τόπου εκµετάλλευσης της πηγής,
πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο της
ετικέτας, να είναι ευδιάκριτες, ανεξίτηλες και
ευανάγνωστες και να µη διαχωρίζονται από τις
υπόλοιπες ενδείξεις ή εικόνες της ετικέτας.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ
9

9

9

∆ήλωση προϊόντος ως «φυσικό µεταλλικό νερό» ή
ως «νερό πηγής», χωρίς αυτό να είναι αληθές.
Αναγραφή ενδείξεων που δηλώνουν άµεση σχέση
του νερού µε τον ανθρώπινο οργανισµό (π.χ.
«κατάλληλο για δίαιτα»).
∆ιαφήµιση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης κατά
τρόπο που αντίκειται στη σχετική νοµοθεσία, όπως
π.χ. δήλωση ότι το νερό έχει ξεχωριστές ιδιότητες
σε σχέση µε µε όλα τα άλλα παρόµοια προϊόντα.

ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.

2.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών
εµφιάλωσης της χώρας, έχει ήδη συµµορφωθεί µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και οι επιχειρήσεις
εµφιάλωσης νερού λειτουργούν εφαρµόζοντας
σταδιακά σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
(HACCP), εφαρµόζοντας τον «Οδηγό Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής».
Τα περισσότερα εργοστάσια εµφιάλωσης νερού
της Ελλάδας συναγωνίζονται επάξια τα
αντίστοιχα εργοστάσια των λοιπών χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Ο επίσηµος έλεγχος γίνεται µε τη συνεργασία
όλων των συναρµοδίων φορέων, συστηµατικά και
συντονισµένα και καλύπτει:
- την πηγή υδροληψίας και τη διαδικασία
εµφιάλωσης,
- την καταλληλότητα των περιεκτών του νερού,
- τη συντήρηση και τη διακίνηση του έτοιµου
προϊόντος.
4. Με τη συνεργασία όλων των συναρµοδίων φορέων
ελέγχου, επιτυγχάνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό η
προστασία του καταναλωτή, αφού στο εµπόριο
διατίθενται άριστης ποιότητας εµφιαλωµένα νερά.
------

