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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Αθήνα,   22-08-2013 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
& ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 79661 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση  : Αριστοτέλους 17 Προς: α) Όλες τις Περιφέρειες της χώρας 
Ταχ. Κώδικας : 104 33    Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας 
Πληροφορίες : Κ. Ντίνη   Έδρα Περιφέρειας 

Ν. Καρακατσάνη β) Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
της χώρας 

Τηλέφωνο : 213 216 1000    Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και  
Fax : 210 52 36 046               Κοινωνικής Μέριμνας 

Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής   
και Υγειονομικού Ελέγχου 
Έδρες τους 
γ) Περιφέρεια Αττικής 
Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και 
Υγειονομικού Ελέγχου όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Έδρες τους 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  

ΘΕΜΑ: « Έ λ ε γ χ ο ι  ε μ φ ι α λ ω τ η ρ ί ω ν  κ α ι  ε μ φ ι α λ ω μ έ ν ω ν  
ν ε ρ ώ ν »  

Σχετικά: α) Η Υ.Α. αριθμ. Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β’/21-08-1979) «Περί της 
ποιότητος των εμφιαλωμένων νερών», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 β) Το Π.Δ.433/83 (ΦΕΚ 163/Α’/09-11-1983) «Περί όρων 
εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών, 
μεταλλικών νερών» 

 γ) Η Υ.Α. Υ.2/οικ.329 (ΦΕΚ 114/Β’/12-02-1998) «Τροποποίηση του Π.Δ. 
433/83 (ΦΕΚ 163/Α’/09-11-1983) αναφορικά με τους όρους 
εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών, 
μεταλλικών νερών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/70 Ε.Κ.» 

 δ) Η Υ.Α. Αρ. οικ. 56561 (ΦΕΚ 887/Β’/15-06-2004) «Καθορισμός 
καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων 
για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών 
νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον 
αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και 
νερών πηγής» 

 ε) Οι ΔΥΓ2/ΓΠοικ.107250/24.7.2009 και ΔΥΓ2/οικ.88810/15.7.2010 
εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Έλεγχοι εμφιαλωμένων 
νερών» 
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Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, για τις συνθήκες  
αποθήκευσης και μεταφοράς εμφιαλωμένου νερού, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα: 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (-α- σχετ.) «Οι συνθήκες αποθηκεύσεως των 
εμφιαλωμένων νερών θα είναι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
προστασία από τις δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες. Ειδικότερα οι χώροι 
αποθηκεύσεως των γεμάτων φιαλών θα πληρούν τους όρους διατηρήσεως σε 
δροσερό και σκιερό μέρος ». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και με  σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων  παρακαλούνται όπως 
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους σε όλο το φάσμα παραγωγής και διακίνησης των 
εμφιαλωμένων νερών, λαμβάνοντας υπόψη ως παράγοντα κινδύνου και τις υψηλές 
θερμοκρασίες λόγω θέρους.  

Οι έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν:  
 Τα εμφιαλωτήρια, με τη διεξαγωγή υγειονομικών και δειγματοληπτικών ελέγχων  
 Τα διακινούμενα στο εμπόριο εμφιαλωμένα νερά με τη διεξαγωγή 

δειγματοληπτικών ελέγχων  
 Τα εισαγόμενα εμφιαλωμένα νερά, με την διακρίβωση της τήρησης της 

διαδικασίας εισαγωγής και τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων, όταν 
κυκλοφορούν στο εμπόριο.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:  
 στη πραγματοποίηση υγειονομικής αναγνώρισης των γεωτρήσεων, πηγών 

κ.λπ., των εμφιαλωτηρίων  
 στην εκτέλεση υγειονομικού ελέγχου των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, 

αποθήκευσης κ.λπ., καθώς και  
 στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων νερών πριν και μετά την 

εμφιάλωση καθώς και σε έτοιμα προϊόντα, διατιθέμενα στο εμπόριο.  
 
Τέλος υπενθυμίζονται οι (δ) σχετικές εγκύκλιοι και αποστέλλεται συνημμένα το 
πρότυπο έντυπο καταγραφής των αποτελεσμάτων ελέγχων ποιότητας εμφιαλωμένων 
νερών, το οποίο παρακαλούμε αφού συμπληρωθεί, να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία 
μας ηλεκτρονικά (email: ymp_secretary@yyka.gov.gr) το αργότερο μέχρι τέλος 
Οκτωβρίου 2013. 
 
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 
 
Συνημμένα: (1) πρότυπο έντυπο καταγραφής (σελ.5) 
 

       Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

       ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 
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1. 

Κοινοποίηση 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
 Γενική Δ/νση Εμπορίου 
  Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή 
  Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81 Αθήνα 
  
2. Γ.Χ.Κ. 
 Δ/νση Περιβάλλοντος 
 Τσόχα 16,  

Τ.Κ. 115 21 Αθήνα 

3. Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας 
 Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα 

Τ.Κ. 115 21 Αθήνα 

4. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 
 α) Τομέας Μικροβιολογίας – Ανοσολογίας 
 β) Τομέας Υγειονομικής Μηχανικής 
 Λ. Αλεξάνδρας 196,  

Τ.Κ. 115 21 Αθήνα 

  
  
  

1. 
Εσωτερική Διανομή 

Γραφείο κ. Υπουργού Υγείας 
2. Γραφείο κας Υφυπουργού Υγείας 
3. Γραφείο κας Γεν. Γραμματέως Δ.Υ. 
4. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής  
5. Δ/νση Οργ. Απλούστευσης Διαδικασιών & Πληροφορικής 

(με την παράκληση να αναρτήσει την παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου) 

6. Δ/νση Υ2 (4) 
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Περιφ. Ενότ. :

Γενική Δ/νση :

Δ/νση :

Τμήμα :

Ημερομηνία :

2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας:

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής):

Ναι Όχι1

1

Απόφαση αναγνώρισης του 
νερού ως φυσικό μεταλλικό 
νερό;2

Άδεια εκμετάλλευσης της 
πηγής φυσικού μεταλλικού 
νερού;3

3

4

5

2 Σύμφωνα με το Άρθρο 1, του Π.Δ.433/83
3 Σύμφωνα με το Άρθρο 3, του Π.Δ. 433/83
4 Σύμφωνα με το Άρθρο 36, της Υ.Δ.4841/79

Το εμφιαλωτήριο διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες;

Σημεία ελέγχου συμμόρφωσης

2

Η πηγή υδροληψίας, οι εγκαταστάσεις, η αποθήκευση, η
παραγωγική διαδικασία και το προσωπικό βρίσκονται σε
συμφωνία με τα οριζόμενα στα Άρθρα 19-35 της
Υ.Δ.4841/79;

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του εμφιαλωτηρίου βρίσκονται σε συμφωνία με
τα αναγραφόμενα στις άδειες;

Στο εμφιαλωτήριο τηρούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία;4

1 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απαιτείται η επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία (Υ.Δ.4841/79, Άρθρο 41) κυρώσεων.

α/α Προβλήματα που εντοπίστηκαν Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμφωνία με την 
ισχύουσα νομοθεσία

Στην περίπτωση εμφιάλωσης
Φυσικού Μεταλλικού νερού
είναι διαθέσιμες οι:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Εμφιαλω-
τήριο Εμπόριο1 Εγχώριο Εισαγωγής3 Φυσικό 

Μεταλλικ
Επιτρα-

πέζιο
Νερό 
πηγής

Ναι Όχι Ναι Όχι6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Να αναγράφεται το εμπορικό σημείο δειγματοληψίας π.χ. σούπερ μάρκετ, περίπτερο κτλ.
2 Συμπληρώνεται μόνο για τα δείγματα που λαμβάνονται από το εμπόριο
3 Να αναγράφεται η χώρα προέλευσης
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία των επιτραπέζιων ή των φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής, ανάλογα με το είδος του εμφιαλωμένου νερού
5 Συμπληρώνεται μόνο για τα εισαγώμενα εμφιαλωμένα νερά, σύμφωνα με το Άρθρο 40, της Υ.Δ.4841/79.
6 Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης απαιτείται η επιβολή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία (Υ.Δ.4841/79, Άρθρο 41) κυρώσεων.

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.

Προέλευση νερού 
δειγματοληψίας2

Το νερό διαθέτει πιστοποιητικό 
καταλληλότητας από υγιεινής 

απόψεως;5
Ημερομηνία 

δειγματο-
ληψίας

Όγκος 
δοχείου/ 
φιάλης 

δείγματος           
(lt)

Σειρά 
παραγωγής

Είναι η επισήμανση του 
δοχείου/φιάλης του δείγματος, 
σύμφωνη με τα οριζόμενη στην 

κείμενη νομοθεσία;4
Α/Α

Εμπορική Ονομασία 
Εμφιαλωμένου Νερού

Επωνυμία εμπορικής 
εταιρείας

Είδος νερούΣημείο Δειγματοληψίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΩΝ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας:

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής):

Ελέγχον εργαστήριο:

Α/Α δείγματος1:

Νερό στην 
πηγή 

υδροληψίας

Νερό στο 
σημείο 

εμφιάλωσης
Τελικό προϊόν

Τιμή 
παραμέτρου

Τιμή 
Παραμέτρου

Τιμή 
Παραμέτρου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Βλ. Πίνακα 2

Μέγιστο 
επιτρεπόμενο 

όριο παραμέτρου

Α/Α 
Παραμέτρου

Παράμετρος

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να 
συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ελέγχουσα υπηρεσία της Π.Ε.:

Επωνυμία εμπορικής εταιρείας:

Εμπορική ονομασία εμφιαλωμένου νερού:

Είδος νερού (ΦΜΝ, επιτραπέζιο, νερό πηγής):

Ελέγχον εργαστήριο:

Α/Α δείγματος1:

Α/Α 
Παραμέτρου

Παράμετρος Τιμή Παραμέτρου
Μέγιστο επιτρεπόμενο 

όριο παραμέτρου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 Βλ. Πίνακα 2

Σημείωση: Η αρίθμηση του πίνακα δεν είναι περιοριστική και μπορεί να επεκταθεί ώστε να 
συμπεριληφθούν όλα τα δεδομένα δειγματοληψιών.
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