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Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι, 

Διαβάζοντας στην θεματολογία σας τα ουσιαστικά <Λειψυδρία, Επάρκεια, Μόλυνση, 
Προστασία, Επεξεργασία, Ασφάλεια και Ποιότητα των Υδάτων> δεν μπορώ παρά να 
παρατηρήσω την τεράστια σημασία του συνεδρίου Water Forum. Είναι καίρια, 
σημαντικότατα θέματα μίας ισορροπημένης αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτήν την έννοια 
ειλικρινά θεωρώ τιμή μου την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ το Κέντρο «Ιωάννης 
Καποδίστριας», την Περιφέρεια και τις Τοπικές αρχές και ιδιαιτερα την Κα Dr. Μαίρη 
Μαρούλη-Ζηλεμένου και τον πρέσβη Κο Αναστάσιο Βαρελά που στήριξαν την συμμετοχή 
μου στο Forum. 
 
Μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των εμφιαλωμένων νερών μπορώ να καταλάβω 
πολύ καλά και τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν (επενδύσεις σε υποδομές και 
δίκτυα) και τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (διάφορες τεχνολογίες 
επεξεργασίας).  Εκείνο που δεν μπορώ να αποδεχτώ είναι οι διαφοροποιήσεις στα  
Νομικά πλαίσια, στα κείμενα αναφοράς που έχουν τον ρόλο ακριβώς να ρυθμίζουν τους 
κανόνες και τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της δραστηριότητας μας είτε πρόκειται για το 
πόσιμο νερό του δικτὐου είτε για την επιχειρηματική δραστηριότητα της εμφιάλωσης. 
Εξάγοντας τις πηγές της AQUA Carpatica σε 14 χώρες και έχοντας την ευθύνη του 
μοναδικού στον κόσμο Φυσικώς Ανθρακούχου Mεταλλικού νερού με μη ανιχνεύσιμα 
Νιτρικά (Nitrates-NO3) διαπίστωσα διαφορές και μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης καθώς 
και διαφορές μεταξύ της Ευρώπης και της Εθνικής Ελληνικής νομοθεσίας. Οι διαφορές με 
τις ΗΠΑ αφορούν και τις κατηγορίες των εμφιαλωμένων (μερικά Μεταλλικά της Ευρώπης 
στις ΗΠΑ γίνονται Νερά Πηγής), τις επιτρεπόμενες στην ετικέτα ενδείξεις (τα claims- οι 
ενδείξεις Nitrate Free και Sodium Free επιτρέπονται στις ΗΠΑ ενώ απαγορεύονται στην 
ΕΕ),  διαφορές και στα επιτρεπόμενα όρια των μη επιθυμητών συστατικών καθώς και στις 
αναγκαστικές τεχνολογικές επεξεργασίες των γραμμών παραγωγής (τα εμφιαλωμένα 
νερά με η χωρίς Ultra-violet). 
Εάν όμως οι πολιτισμικές και νομικές διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης θα μπορούσαν 
να κατανοηθούν, κατά κάποιο τρόπο, εκείνο που θεωρώ ανεπίτρεπτο είναι το γεγονός ότι 
στα πλαίσια της ΕΕ υπάρχουν κράτη που δεν εφαρμόζουν σωστά τις Κοινοτικές Οδηγίες. 
Και είναι σίγουρα η περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
Η πρώτη Κοινοτική Οδηγία (Directive) της ΕΕ περί εμφιαλωμένων μεταλλικών νερών 
εμφανίστηκε το 1980 (80/777/CEE, 15/07-1980). Το ανάλογο Προεδρικό Διάταγμα της 



Ελληνικής Δημοκρατίας είναι το ΠΔ433/83 που δημοσιεύθηκε το 1983. Από τότε αυτό το 
ΠΔ δεν έχει τροποποιηθεί. Το λυπηρό είναι ότι όταν πρωτοσυντάχθηκε, ήδη από τότε, 
ξεχάστηκαν, αλλιώθηκαν, σβήστηκαν, αγνοήθηκαν (αθώα-πρόχειρα ή κακόβουλα, δεν έχει 
πιά σημασία το πώς) περιεχόμενα, εκφράσεις, δυνατότητες και όροι από το πρωτότυπο 
κείμενο της Οδηγίας. Η Κοινοτική Οδηγία ξανασυντάχτηκε το 2009 (2009/54/EK) με 
επιπρόσθετες λεπτομέρειες μη αλλάζοντας όμως θέσεις πάνω στα κενά και τις αλλοιώσεις 
του ΠΔ 433/83.  Θα επισημάνω τις αλλοιώσεις και παραβλέψεις του Ελληνικού κειμένου 
σε σχέση και με τις 2 εκδόσεις της Κοινοτικής Οδηγίας : 
 
Α)  Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/54 επιτρέπει στα κράτη μέλη να  
επιτρέπουν ενδείξεις «ενισχύει την πέψη», «μπορεί να ευνοεί τις ηπατο-χολικές 
λειτουργίες» ή παρόμοιες ενδείξεις. Μπορούν επίσης να επιτρέπουν άλλες ενδείξεις 
εφόσον αυτές οι άλλες ενδείξεις είναι σύμφωνες προς το άρθρο 2 της Οδηγίας. 
Εντούτοις, το άρθρο 9 παρ. 2γ του ΠΔ433 απαγορεύει ρητά τις ενδείξεις για την πέψη. 
 
Β) Στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/54 περιλαμβάνονται και οι ενδείξεις (Claims): 

 Κατάλληλο για την ετοιμασία βρεφικών τροφών 

 Δύναται να έχει καθαρτική δράση 

 Δύναται να έχει διουρητική δράση 

  
Αυτές οι ενδείξεις δεν έχουν μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ΠΔ433 
 
Γ) Το άρθρο 9 παρ. 2 (α) του π.δ/τος ΠΔ433/83 είναι κακώς διατυπωμένο: 
Ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 (α) αναφέρει ότι «Απαγορεύονται όλες οι ενδείξεις που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος, εφόσον πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια, 
που επίσης καθορίζονται εκεί ή σε άλλες διατάξεις..». Η ορθή διατύπωση με βάση την 
Οδηγία θα έπρεπε να είναι «Επιτρέπονται οι ενδείξεις που εκτίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
εφόσον πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια που καθορίζονται εκεί..» 
 
Δ) Η κατηγορία « Carbonated natural mineral water” μεταφράστηκε στα Ελληνικά σαν  
«Aεριούχο φυσικό μεταλλικό νερό ». Σαν να υπήρχε και ένα άλλο αέριο εκτός του 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στα πόσιμα νερά. 
 
Θα διερωτηθείτε εύλογα « μα καλά Κε Βάλβη, που είναι η Κοινωνική ανάγκη εναρμόνισης 
του ΠΔ433 ; Σε αυτά τα νομικίστικα μιας κακής μετάφρασης; Η στην έλλειψη ενός 
διουρητικού χαρακτήρα ενός νερού ; Όχι βέβαια !!  H κοινωνική ανάγκη έγκειται στην 
έλλειψη προστασίας ευαίσθητων κατηγοριών του πληθυσμού όπως είναι τα έμβρυα, τα 
μικρά παιδιά και τις εγκυμονούσες μητέρες και έχει να κάνει με την Ένδειξη  Κατάλληλο 
για την ετοιμασία βρεφικών τροφών! 
  Έχει άμεση σχέση με την γνωστή επιβλαβή επίδραση των Νιτρικών πάνω σε αυτές τις 
ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού και που εδώ και χρόνια οδήγησε 8 προηγμένες 
χώρες της Ευρώπης να εκδώσουν ειδικές ΔΗΜΟΣΙΕΣ συστάσεις (recommendations) 
μειώνοντας τα όρια των Νιτρικών στο πόσιμο νερό από τα 50mgr/l σε 10 mgr/L όταν 
αφορά αυτές τις κατηγορίες.  
 



H Ελλάδα δεν έχει εκδώσει καμία δημόσια σύσταση προστασίας. Απαγορεύει κιόλας την 
αναγραφή της ένδειξης « Κατάλληλο για την ετοιμασία των βρεφικών τροφών » εφ όσον 
δεν αναγράφεται στο ΠΔ 433/43  
Σας προσκαλώ να παρατηρήσετε τους 3 επόμενους πίνακες > 

 

 
 
Τα Νιτρικά, όντας ισχυρά οξειδωτικά, απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Στον 
εγκυρότατο ιατρικό ιστότοπο PUBMED.gov με την δικλείδα « Nitrates in drinking water » 
εμφανίζονται 2131 μελέτες επί του θέματος. Και ακριβώς επειδή συσχετίζονται με την  
μεθαιμοσφαιριναιμία στα βρέφη, με τερατογενέσεις στις εγκυμονούσες, με θυρεοειδικές 
επιδράσεις και με την στατιστική αύξηση της καρκινογένεσης οδήγησαν τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
Υπηρεσίες προστασίας του πληθυσμού σε αυτές τις χώρες να προσδιορίσουν τις 
προυποθέσεις της ενδειξης Κατάλληλο για την ετοιμασία βρεφικών τροφών! 
Οι γιατροί και οι κρατικοί λειτουργοί των χωρών αυτών δεν είναι παράφρονες 
(βλέπε AFSSA-Γαλλία) Γνωρίζουν ότι χωρίς δυνατό γαστρικό οξύ τα μπεμπάκια 



μετασχηματίζουν τα Νιτρικά σε Νιτρώδη (Nitrates to Nitrites) άμμεσα καρκινογόνα. 
Το ΠΔ αγνοεί την ένδειξη, την απαγορεύει κι από πάνω και πρακτικά αφήνει να 
κυκλοφορούν στην αγορά δήθεν αγνά εμφιαλωμένα νερά που υπεβαίνουν κατά πολύ 
το όριο των 10mgr/L NO3.  
Οι ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού παραμένουν απροστάτευτες στην χώρα μας. 
 
Έφτασαν στην αντίληψή μας δυστυχώς απόψεις Πανεπιστημιακών καθηγητών και 
παιδιάτρων της τηλεόρασης ότι το όριο των 50mgr/L καλώς έχει αφού αποτελεί το 
παγκόσμιο στάνταρτ για τους ενήλικες. 
Και διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνον τα εμφιαλωμένα νερά αλλά και 
μερικά αστικά δίκτυα πόσιμου νερού που υπερβαίνουν το όριο των 10mgr/l Nιτρικών 
αλάτων. 

  
 
Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει πιά η στιγμή να ασχοληθούμε με αυτήν την εναρμόνιση ενός 
πεπαλαιωμένου και ελλιπούς Προεδρικού Διατάγματος (433/83) και να συμβάλουμε όλοι 
σε μια στοχευμένη προσπάθεια συνειδητοποίησης του προβλήματος των Νιτρικών στο 
πόσιμο νερό που ούτως η άλλως έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα! 
 
Γνωρίζουμε τις Νομικές, τις Eπιστημονικές και ακόμη τις Πολιτικές διαστάσεις (τα Δίκτυα 
των Δημοτικών Αρχών) αυτού του προβλήματος …αλλά εμείς θεωρούμε την Ελλάδα μας 
στην Ευρώπη, και όχι αλλού, και βασιζόμαστε στην συμπαράσταση όλων εκείνων που είναι 
κοινωνικά και υγειονομικά ευαίσθητοι και που συμμετέχουν σε αυτό το διεθνές FORUM 
για το Νερό. 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και την παρουσία σας ! 
 
Γιάννης ΒΑΛΒΗΣ 
PDG (CEO) AQUA Carpatica  
 
 
 



 
 
 
  
 
 
                        

 

 
 


