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ΠΡΟΣ :

Όπως Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Σχετικά με άδεια εκμετάλλευσης πηγής φυσικού μεταλλικού νερού μετά την
έκδοση του ν. 4442/2016
α. Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο
εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Η ΚΥΑ 12710/860/Φ15/2007 (ΦΕΚ Β’ 1026) με θέμα «Σύμφωνη γνώμη από
υγειονομική άποψη σε δραστηριότητες του ν. 3325/2005»
γ. Η ΔΥΓ2/91639/12-12-2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Απαιτήσεις
χορήγησης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας εργοστασίου
εμφιάλωσης νερού» (ΑΔΑ ΒΕΙΒΘ-ΣΒΞ)
δ. Η Γ1(δ)/ΓΠ60970/14/15-01-2015 (ΑΔΑ 6Ι3ΝΘ-ΘΗΟ ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με
θέμα: «Εμφιάλωση επιτραπέζιου νερού πηγής/γεώτρησης που βρίσκεται πλησίον
πηγής αναγνωρισμένου φυσικού μεταλλικού νερού»
ε. Η με α.π. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ. 34572/16-05-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα
«Ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων εμφιάλωσης νερού» (ΑΔΑ: Ω8ΔΞ465ΦΥΟ-8ΞΑ)
στ. Ο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 230/7.12.2016 ), όπως ισχύει
ζ. Η με α.π. οικ. 32790/392/Φ15/17-03-2017 (ΦΕΚ Β’ 1061) ΥΑ με θέμα «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και
ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης
λειτουργίας»

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με θέματα
σχετικά με την αδειοδότηση εμφιαλωτηρίων φυσικού μεταλλικού νερού (ΦΜΝ), μετά την έκδοση
των (στ) και (ζ) σχετ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του Παραρτήματος ΙΙ του (α) σχετ.,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Για την εκμετάλλευση και κυκλοφορία στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 433/83 (σχετ.-α-), το οποίο έχει εκδοθεί σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, όπως αναδιατυπώθηκε με την
Οδηγία 2009/54/ΕΚ.
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2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4442/2016 (άρθρα 18 και 20), όπως ισχύει, για τη
δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων
νερών», απαιτείται λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας, πριν τη
γνωστοποίηση.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του (στ) σχετ. για τη χορήγηση της
σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις της (β) σχετ.
Για τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας η αρμόδια Δ/νση
Υγείας λαμβάνει υπόψη της τα αναφερόμενα στις (γ) και (δ) σχετ. εγκύκλιους της
Υπηρεσίας μας.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Παραρτήματος ΙΙ του (α) σχετ. για την
εκμετάλλευση μιας πηγής φυσικού μεταλλικού νερού απαιτείται έκδοση άδειας
εκμετάλλευσης, μετά την αναγνώριση του νερού ως φυσικό μεταλλικό με Απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
Η ως άνω άδεια εκμετάλλευσης πηγής φυσικού μεταλλικού νερού αποτελεί απαίτηση της
Οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, όπως αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2009/54/ΕΚ και
εναρμονίστηκε στην εθνική νομοθεσία με το (α) σχετ. Η παράλειψη έκδοσης άδειας
εκμετάλλευσης συνιστά παράβαση του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεδομένου ότι επί της ουσίας και σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, οι απαιτήσεις χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης ταυτίζονται με τις απαιτήσεις
χορήγησης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας (και εφόσον προηγουμένως έχει
εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό),
επισημαίνεται ότι ειδικά για την περίπτωση της εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των
φυσικών μεταλλικών νερών, και για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών, η άδεια
εκμετάλλευσης, που απαιτείται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, δύναται να θεωρηθεί ότι ενέχει θέση
σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:
Α. Προς ενέργεια:
1. Όλες οι ΠΕ της χώρας
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής
και Υγειονομικού Ελέγχου
2. Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου
και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. της
Περιφέρειας Αττικής
Β. Κοινοποίηση:
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών,
Υποδομών και Ελέγχου
Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και
Επ/κών Πάρκων
Κάνιγγος 20
102 00 Αθήνα
ΤΘ 3437
(με την παράκληση να ενημερώσει τις κατά τόπους
αρμόδιες Υπηρεσίες Ανάπτυξης)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας
και Ποιότητας Ζωής
4. Δ1(δ) (5)

