
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΛΑΚΗΣ  

Ο κλάδος της βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι ένας κλάδος που ευνοείται από την τάση που επικρατεί για 

στροφή σε έναν υγιεινό τρόπο διατροφής με αποτέλεσμα το εμφιαλωμένο νερό να 

προτιμάται από τους καταναλωτές όλο ένα και περισσότερο από τα υπόλοιπα ποτά.  

     Η αγορά των εμφιαλωμένων νερών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, καθώς 

ελέγχεται από λίγες επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Το γεγονός αυτό οδηγεί τις εταιρείες 

στην επέκταση των δικτυών διανομής τους ,στην ανανέωση των συσκευασιών για να 

προσελκύσουν των ενδιαφέρων των καταναλωτών τους καθώς και στην εφαρμογή 

αυστηρών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Όπως όλα δείχνουν το εμφιαλωμένο νερό 

έρχεται να καλύψει την έλλειψη εμπιστοσύνη του κοινού στο νερό της βρύσης που 

συνδέονται με παράγοντες όπως η γεύση, η οσμή ,η οποία είναι απόλυτα δικαιολογημένη 

στη σύγχρονη εποχή την οποία ζούμε. Η μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος 

και εν γένει η οικολογική συνείδηση αποτελεί στόχο μείζονος σημασίας του κλάδου 

εμφιαλώσεως παγκοσμίως. Η παραγωγή εμφιαλωμένου νερού έχει πρωτοστατήσει στην 

αντιμετώπιση της πρόκλησης των απορριμμάτων από τις συσκευασίες, επενδύοντας σε 

βιώσιμες λύσεις συσκευασίας και συμβάλλοντας στη διαχείριση των συσκευασιών τους στο 

τέλος της ζωής τους. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εμφιαλωμένων νερών έδωσε μια 

σημαντική υπόσχεση για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας έως το 2025. Επι της 

ουσίας ανέφερε ότι χρειάζεται να γίνει συλλογή  του 90% όλων των φιαλών pet έως το 2025 

(ως μέσος όρος Ευρωπαϊκή Ένωσης). Η διασφάλιση της συλλογής φιαλών pet έως το 2025 

σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων φιαλών ή για άλλα 

προϊόντα ενώ η Ομοσπονδία θα είναι κινητήρια δύναμη μαζί με όλους του παράγοντες που 

εμπλέκονται στην διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων. Για να αυξηθεί η χρήση του recycle 

pet σε νέες φιάλες η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού απαιτεί σταθερή και συνεπής 

παροχή ανακυκλωμένου νερού υψηλής ποιότητας. Η βιομηχανία του εμφιαλωμένου νερού 

είχε πάντα την βιωσιμότητα στην καρδιά της και επενδύει συνεχώς σε αυτόν τον τομέα.    

Αυτό περιλαμβάνει και την βελτιστοποίηση του μηχανισμού των συσκευασιών.  

        Τέλος συνεργαστείτε με τους καταναλωτές οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στον τρόπο συλλογής των απορριμμάτων .Ο κλάδος θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που 

ενθαρρύνουν τη σωστή διαλογή και διάθεση των συσκευασιών. Για να είναι 

αποτελεσματικά όμως τα συστήματα επιστροφής συσκευασιών χρειάζεται να πληρούν 

κάποιες προϋποθέσεις όπως την διακυβέρνηση τους , το νομικό πλαίσιο, το γενικότερο 

σχεδιασμό κα τα σημεία εξαργύρωσης. Ορμώμενοι από το αυτήν την ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια τάση των βιομηχανιών εμφιάλωσης νερού όπως αυτήν προσδιορίζεται από 

αποφάσεις αλλά και από αίσθημα κοινωνικής εταιρικής  ευθύνης της εταιρείας «Ρούβα», 

προχωρούμε βάση ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού. Προτεραιότητες είναι να επίτευξη 

μείωσης του βάρους πλαστικού συσκευασίας μας, επίτευξη στόχου 30% ανακυκλωμένου 

υλικού ανά συσκευασία, συνεργασία με εταιρείες για μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος, μελέτες για παραγωγή συσκευασιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, 

συνέχεις εξελίξεις για διασφάλιση τήρηση ποιότητάς και ασφάλειας της σωματικής υγείας 

των ανθρώπων. Έχουν εγκριθεί όλες οι μελέτες που έχουμε καταθέσει και τα αποβάλματα 

μας αρδεύονται σε εκατοντάδες στρέμματα. Το νερό αποτελεί βασικό συστατικό για την 

ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι η προστασία του νερού εντάσσεται και στους στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η Διεθνείς Εκστρατεία Δράσης Νερού για βιώσιμη ανάπτυξη ξεκίνησε 



την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού στις 22 Μάρτιου 2018 και θα τερματίσει στην Παγκόσμια 

Ημέρα Νερού στις 22 Μάρτιου 2028 οπού θα αποτελέσει βάση και θα δημιουργήσει νέα 

δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε αναθεωρείς της νομοθεσίας που 

αφορά στην διαχείριση της ποιότητας του ποσίμου νερού. Το δικαίωμα πρόσβασης σε νερό 

υψηλής ποιότητας είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτό το δικαίωμα έρχεται να ενισχύσει η 

βιομηχανία εμφιάλωσης ποσίμου νερού συμμετέχοντας στην μετάβαση σε μια κυκλική 

οικονομία με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αποδοτική διαχείριση και την 

άσκοπη απώλεια νερού. Η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού συμβάλλει τα μέγιστα στην 

βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κάτ. επέκταση στην προστασία των φυσικών 

οικοσυστημάτων, στην διασφάλιση της βιοποικιλότητάς και των φυσικών οικοτόπων. Η 

ορθή διαχείριση των πηγών δύνανται να ενισχύσει την διαδικασία ανακύκλωσης ενώ η 

πρόοδος των καινοτόμων προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον έχει στόχο να μειώσει το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κλάδου. Στην ακαταλληλότητα και την ανεπάρκεια 

ασφαλούς ποσίμου νερού για τον άνθρωπο η απάντηση είναι το εμφιαλωμένο νερό , ως 

μια ασφαλής λύση δεδομένου την σταθερή σύσταση και τους αυστηρού ελέγχους που 

αφορούν στην ασφάλεια του . 


