
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α1β/2055/80 
 

Περί τροποποιήσεως της Γ1/9900/74 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως για τα αποχωρητήρια. 
(ΦΕΚ 338/Β/2-4-80) 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Α. Ν. 2520/1940 «περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων». 
2. Το Π.∆. 544/1977 «περί Οργανισµού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών». 
3. Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/74 τ. Β΄) «περί υποχρεωτικής 

κατασκευής αποχωρητηρίων».  
4. Την Εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουµε: 
Αντικαθιστούµε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 της Γ1/9900/74 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως, 

ως ακολούθως: 
«2. Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαµοί τους θα είναι µόνιµης κατασκευής, θα 

χωρίζονται δε από τους άλλους χώρους του καταστήµατος ή του εργαστηρίου, και επί 
συγκροτήµατος αποχωρητηρίων µεταξύ τους µε τοίχο. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση της αρµόδιας 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, η χρησιµοποίηση για τον ανωτέρω σκοπό και άλλων κατασκευών 
από στέρεα και ανθεκτικά στην υγρασία υλικά, τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα 
εξασφαλίσεως λείων και αδιαπότιστων εσωτερικών επιφανειών, όπως είναι τα ικανού πάχους 
φύλλα αµιαντοτσιµέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ κ.τ.ο.µ.) ή άλλα παρόµοια υλικά, τοποθετηµένα σε 
µεταλλικά πλαίσια και επενδυµένα εσωτερικώς µε πλακίδια εφυαλωµένης πορσελάνης. 

Η χρησιµοποίηση ξυλοκατασκευών ή άλλων παρόµοιων πρόχειρων κατασκευών για την 
κατασκευή αποχωρητηρίων και των προθαλάµων τους πρέπει να αποκλείεται. 

Το ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων θα είναι 2.20 µ. τουλάχιστον. 
3. Τα προοριζόµενα για κάθε φύλο αποχωρητήρια και οι προθάλαµοί τους, καθώς και τα 

ουρητήρια, πρέπει κατ’ αρχήν να αποτελούν ιδιαίτερους χώρους, αποµονωµένους µεταξύ τους 
µε τοίχο ή άλλα κατάλληλα υλικά, όπως αυτά που περιγράφονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, και µε ξεχωριστές εισόδους. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επί µικρών καταστηµάτων, στα οποία αναπτύσσονται µέχρι 
100, το πολύ, καθίσµατα, η Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, εφόσον διαπιστώσει ότι είναι 
ακατόρθωτος ο διαχωρισµός τους, να επιτρέψει την ύπαρξη ενιαίου και για τα δύο 
αποχωρητήρια προθαλάµου. 

Στις εισόδους των προθαλάµων των αποχωρητηρίων ή, αν υπάρχει ενιαίος προθάλαµος, 
στις εισόδους των κυρίως αποχωρητηρίων θα είναι τοποθετηµένες επιγραφές µε τις ενδείξεις 
«ΑΝ∆ΡΩΝ» και «ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ή οι συνήθεις διακριτικές παραστάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήναι, 4 Μαρτίου 1980 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ 

 


