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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Οδηγία 2009/54/EΕ (εκµετάλλευση και  
διάθεση στην αγορά των Φυσικών µεταλλικών 
νερών)
2.Οδηγία 2003/40 /ΕΕ 
3.Κανονισµός 178/2002
4.Κανονισµός 852/2004

1.Ρυθµίζονται εν µέρει από την οδηγία  
2009/54/EΕ των φυσικών µεταλλικών νερών 
και την οδηγία 98/83/EΕ που εφαρµόζεται στο 
πόσιµο νερό για τα χηµικά κριτήρια , την 
οδηγία 2003/40/EΕ
2. Κανονισµός 178/2002
3. Κανονισµός 852/2004

1. Εφαρµόζεται  η οδηγία  98/83/EΕ για την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης
2. Κανονισµός 178/2002
3. Κανονισµός 852/2004

1.Εφαρµόζεται  η οδηγία  98/83/EΕ για την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης 
2. Κανονισµός 178/2002
3. Κανονισµός 852/2004

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ∆ιάφορες προελεύσεις  
∆ιάφορες προελεύσεις , από επιφανειακά 
νερά (λίµνες, ποτάµια, ταµιευτήρες ) ή από 
υπόγεια νερά (γεωτρήσεις, στοές) και µερικές 
φορές από θαλασσινό νερό (µε αφαλάτωση)

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 
/ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ

Από το νόµο το φυσικό µεταλλικό νερό πρέπει 
να είναι µικροβιολογικά  υγιεινό και « 
διαχωρίζεται σαφώς από το κοινό νερό 
…..από την  αρχική του καθαρότητα» και 
πρέπει να προστατεύεται από όλες της πηγές 
µόλυνσης . 

Από τον νόµο το νερό πηγής πρέπει να είναι 
ασφαλές για πόση στην πηγή στην φυσική του 
κατάσταση ( σε συµµόρφωση µε την οδηγία 
2009/54/ΕΕ για τα µικροβιολογικά κριτήρια και 
την οδηγία 98/83/EΕ για τα χηµικά κριτήρια).

Το νερό αυτό µπορεί να υποστεί κατεργασία 
για να  καταστεί ασφαλές για πόση .

Η εταιρεία ύδρευσης   πρέπει να προµηθεύει 
ασφαλές  πόσιµο νερό. Το νερό βρύσης 
µπορεί να περιέχει  υπολείµµατα( από  
χηµικές κατεργασίες   και υπο-προϊόντα, ίχνη 
µετάλλων από το σύστηµα ύδρευσης και ίχνη 
επιµολυντών όπως φυτοφάρµακα) . Αυτά 
πρέπει πάντα να είναι κάτω από τ α όρια για 
το πόσιµο νερό , όµως η παρουσία τους  
σηµαίνει ότι το παρεχόµενο νερό δεν µπορεί 
να θεωρηθεί  «φυσικά  καθαρό»

ΣΥΝΘΕΣΗ Η σταθερή µεταλλική σύσταση του φυσικού 
µεταλλικού νερού είναι νοµική υποχρέωση 

Η σταθερή µεταλλική σύσταση του  νερού 
πηγής δεν είναι νοµική υποχρέωση. Όµως 
αφού πρέπει να χρησιµοποιείται  συνεχώς η 
ίδια πηγή οι διακυµάνσεις είναι  ελάχιστες.

∆εν υπάρχει απαίτηση για σταθερή µεταλλική 
σύστασή. Πρέπει όµως  να αναφέρεται στην 
ετικέτα η σύσταση και αυτή να ανανεώνεται  
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

∆εν υπάρχει απαίτηση για σταθερή µεταλλική 
σύστασή. Για κάποιες παρτίδες η 
περιεκτικότητα σε µεταλλικά στοιχεία µπορεί 
να διαφέρει σηµαντικά   όταν οι αρχικές πηγές  
εναλλάσσονται( από µαλακά επιφανειακά 
νερά σε σκληρά υπόγεια νερά)

ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
Η φυσικότητα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η 
ασφάλεια του καταναλωτή  επιτυγχάνεται µε 
την χρήση οποιασδήποτε  αναγκαίας 
κατεργασίας.

Η φυσικότητα δεν αποτελεί προτεραιότητα. Η 
ασφάλεια του καταναλωτή  επιτυγχάνεται µε 
την χρήση οποιασδήποτε  αναγκαίας 
κατεργασίας . οι µικροβιολογικές και χηµικές 
κατεργασίες επιτρέπονται και γενικώς 
απαιτούνται. Η απολύµανση εφαρµόζεται 
µέσω της πρόσθεσης χλωρίου ή άλλα µέσα , 
µε υπόλειµµα από τη απολύµανση να 
διατηρείται  σε όλο το δίκτυο διανοµής µέχρι 
την βρύση του καταναλωτή.

Η φυσικότητα είναι το χαρακτηριστικό που τα ορίζει ως κατηγορίες . ∆εν επιτρέπεται ούτε 
απολύµανση ούτε χηµική κατεργασία.  Η όποια επεξεργασία είναι αυστηρά περιορισµένη 
στον διαχωρισµό των ασταθών στοιχείων ( όπως ο σίδηρος) και κάποιων ιχνοστοιχείων που 
είναι φυσικά παρόντα. Χαρακτηριστικά  συστατικά , που δίνουν στο νερό την φυσική του 
ισορροπία και γεύση δεν επιτρέπεται να αλλάξουν. Η ποιότητα και η ασφάλεια  
διασφαλίζονται µε την απευθείας εµφιάλωση µέσα σε υψηλής ποιότητας κλειστή συσκευασία 
για την   διανοµή του στον τελικό καταναλωτή.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ειδικά και µοναδικά  ορισµένη πηγή υπόγειου νερού (πηγή,  γεώτρηση, ή πηγάδι)
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Το νερό εµφιαλώνεται σε περιβάλλον 
παραγωγής τροφίµων  απευθείας  σε 
συσκευασίες  οι οποίες θα διανεµηθούν στον 
τελικό καταναλωτή. Αυτές  οι συσκευασίες  
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας 
κατάλληλα για τρόφιµα υλικά και  είναι  
κλεισµένες µε  τρόπο που να είναι εύκολα 
αντιληπτή ο όποια παραβίαση τους . 

∆ιανέµεται µέσω  σωλήνων:
Η ποιότητα  διαφέρει  γιατί εξαρτάται από την 
ποιότητα του συστήµατος σωλήνων του 
δηµοσίου δικτύου αλλά και των ιδιωτικών σε 
κάθε κτίριο. Ο προµηθευτής πρέπει να 
παραδίδει  ποιοτικό νερό σε κάθε ιδιοκτησία 
,όµως δεν έχει το έλεγχο της κατάστασης που 
βρίσκονται οι σωλήνες ή οι τυχόν  δεξαµενές 
της ιδιωτικής  ιδιοκτησίας, όπου µπορεί να 
υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι .
Επίσης σε κάποια συστήµατα σωλήνων 
µπορεί να υπάρχουν σηµαντικές διαρροές  
λόγω της παλαιότητας του ς( µπορεί να 
υπάρχουν εκεί πολλές δεκαετίες )

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο προµηθευτής πρέπει να παραδίδει  
ποιοτικό πόσιµο νερό σε κάθε ιδιοκτησία 
,όµως δεν έχει το έλεγχο της κατάστασης  
εντός της ιδιωτικής  ιδιοκτησίας, όπου µπορεί 
να υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

Η υψηλή προστασία των πηγών  είναι 
συνυφασµένη µε την «αρχική καθαρότητα» 
και την υποχρέωση να είναι ελεύθερο από 
κάθε είδος µόλυνσης  στην  πηγή. Π.χ. µπορεί  
οι προστατευόµενες περιοχές να καλύπτουν 
εκατοντάδες στρέµµατα.
Επίσης ο εξοπλισµός για την εκµετάλλευση 
του νερού πρέπει να είναι εγκατεστηµένος µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε πιθανότητα επιµόλυνσης. Πηγή 
και εξοπλισµός πρέπει να είναι καλά 
προστατευµένοι έναντι οποιουδήποτε 
κινδύνου µόλυνσης .

Ο εξοπλισµός για την εκµετάλλευση του νερού 
πρέπει να είναι εγκατεστηµένος µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
πιθανότητα επιµόλυνσης. Πηγή και 
εξοπλισµός πρέπει να είναι καλά 
προστατευµένοι έναντι οποιουδήποτε 
κινδύνου µόλυνσης .

Η προστασία των υδάτινων  πόρων  είναι 
απαίτηση της  οδηγίας  πλαίσιο  για τα νερά. 
Όµως ο βαθµός προστασίας δεν είναι 
συνήθως  τόσος υψηλός όπως στα φυσικά 
µεταλλικά νερά και τα νερά πηγής  αφού η 
«αρχική καθαρότητα «δεν είναι απαίτηση και 
επιτρέπεται ένας  µεγάλος αριθµός 
κατεργασιών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
∆εν απαιτείται συσκευασία εκτός  από την 
χρήση κάποιας ( ποτήρι , φιάλη)που µπορεί 
να κάνει ο καταναλωτής στο τελικό σηµείο 
(βρύση). 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η ιχνηλασιµότητα γίνεται ανά κωδικό παρτίδας όπως σε όλα τα προϊόντα τροφίµων . Με κάθε φιάλη µπορείς να ανατρέξεις  πίσω σε 
συγκεκριµένες   αναλύσεις ποιότητας και ασφάλειας. Αυτό περιλαµβάνει και την σύσταση του νερού , του υλικού συσκευασίας και των 

συνθηκών παραγωγής των.   

Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι  ανακυκλούµενα (γυαλί ή ΡΕΤ). π.χ. η ανακύκλωση του ΡΕΤ  αυξάνεται σταθερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από 35% το 2005 στο 48% το 2008.

ΥΓΕΙΑ

Σύµφωνα µε το παράρτηµα του κανονισµού 1924/2006 για τους διατροφικού ισχυρισµούς και τους ισχυρισµούς υγείας  ( λίστα άρθρου 13.1 για ισχυρισµούς υγείας)  η ποσότητα για σωστή 
ενυδάτωση είναι 2 λίτρα νερό από όλες τις πιθανές πηγές .

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα νερά πηγής πρέπει να εµφιαλώνονται στην πηγή  . αυτό 
σηµαίνει ότι το νερό εµφιαλώνεται σε περιβάλλον παραγωγής τροφίµων  απευθείας  σε 
συσκευασίες  οι οποίες θα διανεµηθούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτές  οι συσκευασίες  
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κατάλληλα για τρόφιµα υλικά και  είναι  κλεισµένες µε  
τρόπο που να είναι εύκολα αντιληπτή ο όποια παραβίαση τους . Η µεταφορά από την πηγή 
σε δεξαµενές απαγορεύεται .
Είναι υπό έλεγχο από την πηγή µέχρι τον λιανέµπορο. 
Η µεταφορά στο εργοστάσιο εµφιάλωσης από την πηγή  γίνεται  µέσω  σωλήνων  σύγχρονης  
τεχνολογίας  οι  οποίοι δεν επιτρέπουν  διαρροές .
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ

Τα φυσικά µεταλλικά νερά εκτός του ότι 
αποτελούν πηγή ενυδάτωσης όπως όλα τα 
νερά ,µπορούν να δηλώνουν και άλλα οφέλη 
για την υγεία σύµφωνα µε την σύστασή τους  
βασισµένα σε αντίστοιχες επιστηµονικές 
µελέτες .

Πηγή ενυδάτωσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗ

Το νερό της βρύσης πρέπει να ακολουθεί  τις 
αυστηρές και ασφαλείς  απαιτήσεις  για το 
πόσιµο νερό στο σηµείο της  τελικής διανοµής  
στην ιδιοκτησία του κάθε καταναλωτή. Αυτή 
επιτυγχάνεται µέσω της παρακολούθησης και 
της συντήρησης  και της διαχείρισης  του 
πιθανού κινδύνου. Μπορεί όµως να υπάρχει 
ένα ρίσκο όπου τα ιδιωτικά συστήµατα 
σωλήνων και δεξαµενών δεν συντηρούνται µε 
τον ενδεδειγµένο τρόπο . 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Εκτεταµένη και υποχρεωτική πληροφόρηση ( 
προέλευση, σύσταση , πηγή, κλπ)

Ελάχιστη έως καµία πληροφόρηση του 
καταναλωτή  στο σηµείο της κατανάλωσης του 
νερού , όµως η πληροφόρηση για την 
ποιότητα  του νερού πρέπει να είναι 
διαθέσιµες µέσω δηµοσιεύσεων ή  µετά από 
αίτηση του ενδιαφεροµένου.

ΕΠΙΛΟΓΗ Υπάρχει ποικιλία από µάρκες  ∆εν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ανά 
συγκεκριµένη περιοχή.

ΩΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

Υποχρεωτική πληροφόρηση όπως τα φυσικά µεταλλικά νερά 

Υπάρχει ποικιλία από µάρκες ,γεύσεις και σύσταση ( περιεκτικότητα σε µεταλλικά στοιχεία, 
απλά νερά ή ανθρακούχα)

Πηγή ενυδάτωσης 

Πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγιεινής και υψηλή συχνότητα ελέγχων βασισµένων στις µελέτες  HACCP ( όπως απαιτείται  από τους 
κανονισµούς 178/2002 και 882/2004) αλλά και στους κώδικες υγιεινής( που περιλαµβάνουν την Ελληνική νοµοθεσία για την υγιεινή και την  
ασφάλεια των εµφιαλωµένων νερών). Οι έλεγχοι αυτοί είναι αναγνωρισµένοι από   την FVO( υπηρεσία ελέγχου  της ευρωπαϊκής ένωσης).
Επίσης εµφιαλώνονται στην πηγή µε  και  είναι  κλεισµένες µε  τρόπο που να είναι εύκολα αντιληπτή ο όποια παραβίαση τους .
Η διακίνηση των φυσικών µεταλλικών νερών, των νερών πηγής  και των επιτραπέζιων νερών γίνεται σε συνθήκες περιβάλλοντος και 
διατηρούνται σε µέρος δροσερό και σκιερό µακριά από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.  

Όλα τα είδη νερού  είναι η κατάλληλη αλλά και ασφαλής πηγή για την καθηµερινή µας ενυδάτωση .  Ο παραπάνω ισχυρισµός  είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένος .

 Η λίστα του κανονισµού 1024/2006 για τους ισχυρισµούς υγείας του άρθρου 13.1 περιλαµβάνει του ακόλουθους δύο ισχυρισµούς για το νερό και την ενυδάτωση:
1.       Το νερό συµβάλλει στην διατήρηση των κανονικών φυσικών και νοητικών λειτουργιών.
2.       Το νερό συµβάλλει στην διατήρηση της κανονικής ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εντελώς  διαφορετικές χρήσεις : 
χρησιµοποιείται κυρίως για άλλες χρήσεις 
όπως καθάρισµα , πλύσιµο ρούχων και 
πιάτων ,λόγους υγιεινής , πότισµα κλπ. Το 
νερό προς πόση ή µαγείρεµα αποτελεί µικρό 
ποσοστό της συνολικής  κατανάλωσης. 

ΕΥΚΟΛΙΑ  ΕΥΡΕΣΗΣ 
/ΧΡΗΣΗΣ

Είναι διαθέσιµο µόνο από τις βρύσες και από 
ξαναγεµιζόµενες φιάλες ή µέσω της χρήσης  
άδειων συσκευασιών ( οι οποίες δεν 
προσφέρουν εγγύηση για την υγιεινή τους 
κατάσταση.

ΤΙΜΗ

Η τιµή αντανακλά τις επενδύσεις που έχουν 
γίνει για την προάσπιση  των στάνταρντ της 
ποιότητας και της ασφάλειας µέχρι τον τελικό 
καταναλωτή καθώς επίσης και τους φόρους 
που πληρώνονται στους δήµους και το κράτος  
καθώς και τους ειδικού φόρους κατανάλωσης 
. κοντά στο 100% της διανοµής 
χρησιµοποιείται για κατανάλωση

Η τιµή αντανακλά το γεγονός ότι το νερό 
βρύσης  διανέµεται  χύµα ( κατανάλωση 150 
µε 200 λίτρα/ ηµέρα/ άτοµο) και για πολλές 
χρήσεις . Η χρήση ως τρόφιµο αποτελεί µόνο 
το 1% της συνολικής κατανάλωσης . Το δε 
κόστος διαφέρει  από την µία περιοχή στην 
άλλη. π.χ. χρειάζονται σηµαντικές επενδύσεις  
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες για τον 
εκσυγχρονισµό των συστηµάτων διανοµής  ( 
για την αποφυγή διαρροών)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ 

Προσφέρει ζωτική προµήθεια σε έκτακτες 
περιπτώσεις (πληµύρες, σοβαρή ανοµβρία, 
ξηρασία, ή και σε περιπτώσεις επιµόλυνσης 
των πηγών ή των δηµοτικών εγκαταστάσεων 
κατεργασίας ).

Απαιτείται η εταιρεία ύδρευσης   να παρέχει 
ασφαλές πόσιµο νερό στον κόσµο όλες τις 
στιγµές. Σε περίπτωση που υπάρξει  βλάβη 
στο σύστηµα ύδρευσης  τότε θα πρέπει να 
παρέχουν έκτακτες  λύσεις όπως διανοµή 
εµφιαλωµένου νερού ή νερό µε βυτία. 

∆ΙΑΦΟΡΑ

Η τιµή αντανακλά τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην προστασία των πηγών , την 
προάσπιση  των στάνταρντ της ποιότητας και της ασφάλειας µέχρι τον τελικό καταναλωτή 
καθώς επίσης και τους φόρους που πληρώνονται στους δήµους και το κράτος  καθώς και 
τους ειδικού φόρους κατανάλωσης . κοντά στο 100% της διανοµής χρησιµοποιείται για 
κατανάλωση 

Προσφέρει ζωτική προµήθεια σε έκτακτες περιπτώσεις (πληµύρες, σοβαρή ανοµβρία, 
ξηρασία, ή και σε περιπτώσεις επιµόλυνσης των πηγών ή των δηµοτικών εγκαταστάσεων 
κατεργασίας ). 

Προορίζεται µόνο για χρήση µόνο ως τρόφιµο ( πόση ή µαγείρεµα)

Υπάρχει εύκολη πρόσβαση  , είναι υγιεινό και µεταφέρεται εύκολα . Μεγάλη ποικιλία µεγεθών έχουν προσαρµοσθεί για να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες του καταναλωτή και  δίνει την δυνατότητα  να παραµείνει κάποιος ενυδατωµένο κατά την διάρκεια της ηµέρας.


