
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 
 

Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. 
(ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Έχοντες υπ' όψει: 
α) Τον Α.Ν. 2520/49 "περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων". 
β) Το Ν.∆. 175/73 "περί Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργείων" ως ετροποποιήθη και 

συνεπληρώθη". 
γ) Την υπ' αριθ. Γ1γ/3300/67 Υγειονοµικήν ∆ιάταξιν "περί υποχρεωτικής κατασκευής 

αποχωρητηρίων και την ανάγκην αναπροσαρµογής ταύτης προς τας συγχρόνους συνθήκας", 
αποφασίζοµεν:  

 
Άρθρον 1 

 
Υποχρέωσις κατασκευής αποχωρητηρίων 

 
Καθιστώµεν υποχρεωτικήν την ύπαρξιν αποχωρητηρίων: 

 
1. Εις εστιατόρια, οινοµαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µπαρ, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, 
παντοπωλείαι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λοιπά καταστήµατα παρασκευής και προσφοράς 
φαγητών, ως και πωλήσεως τροφίµων και ποτών πάσης φύσεως. 
2. Εις εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίµων πάσης 
φύσεως. 
3. Εις Κουρεία και Κοµµωτήρια. 
4. Εις παντός είδους εργοστάσια, εργαστήρια, βιοτεχνίας και εργοτάξια εν γένει εκτελέσεως 
τεχνικών έργων (υπό ανέγερσιν οικοδοµών, κ.λπ). 
5. Εις κινηµατογράφους, θέατρα, αθλητικά γήπεδα και λοιπά δηµόσια θεάµατα. 
6. Εις σταυλισµούς ζώων, σφαγεία, αγοράς και αποθήκας παντός είδους. 
7. Εις λουτρικάς θαλασσίας εγκαταστάσεις, ως και τοιαύτας ιαµατικών πηγών αι θερινάς 
κατασκηνώσεις. 
8. Εις πρακτορεία και σταθµούς λεωφορείων αυτοκινήτων και σιδηροδρόµων, εις τους λιµένας 
και τους αερολιµένας. 
9. Εις ξενοδοχεία, µοτέλ, ξενώνας, οικοτροφεία, κοινόχρηστα λουτρά, κλινικάς, νοσοκοµεία, 
σχολεία, αιθούσας διαλέξεων και εν γένει εις επιχειρήσεις, ιδρύµατα δηµόσια ή ιδιωτικά, 
οµαδικές συγκεντρώσεις ή διαβιώσεως ανθρώπων, ως και εις πάντα χώρον εργασίας 
10. Εις τας οικίας, αυτοτελείς ή διαµερίσµατα, και εν γένει εις πάσαν εγκατάστασιν διαµονής, 
µόνιµου ή προσωρινήν, ανθρώπων. 
11. ∆εν υποχρεούνται να διαθέτωσιν αποχωρητήρια:  

α) Τα κυλικεία, άτινα λειτουργούσιν εντός µεγάρων, δια την εξυπηρέτησιν των εν αυτοίς 
γραφείων ή καταστηµάτων, εφ' όσον ταύτα δεν διαθέτουσι καθίσµατα, το δε προσωπικόν 
τούτων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθή δια των εν τω µεγάρω υφισταµένων αποχωρητηρίων. 

β) Τα περίπτερα - αναψυκτήρια, άτινα προσφέρουσιν αναψυκτικά άνευ καθισµάτων εις 
διερχόµενα άτοµα. 

γ) Τα καταστήµατα των ∆ηµοτικών ή Κοινωτικών Αγορών, εις ας οι νοµείς ∆ήµοι ή 
Κοινότητες υποχρεούνται όπως κατασκευάσωσι κοινόχρηστα αποχωρητήρια, συνεπεία της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 

δ) Καταστήµατα λίαν περιωρισµένης κινήσεως, πλην εκείνων εξυπηρετήσεως του Κοινού 
και των προσφερόντων παντός είδους τρόφιµα και ποτά, από την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι 
εντός του ιδίου κτηρίου θα υφίσταται κοινόχρηστον µε έτερα καταστήµατα (πλην των τοιούτων 



τροφίµων, ποτών και εξυπηρετήσεως του Κοινού), αποχωρητήριο, πληρούν τους εν άρθρω 3 
της παρούσης αναφεροµένους όρους και διατηρούµενον υπό συνθήκας απολύτου 
καθαριότητος, µερίµνη των εξυπηρετουµένων ατόµων. 

 
Άρθρον 2 

 
Αριθµός απαιτουµένων αποχωρητηρίων 

 
Καθορίζοµεν τον ελάχιστον αριθµόν των απαιτουµένων αποχωρητηρίων, κατά περίπτωσιν, ως 
κάτωθι:  

 
1. ∆ ι α  κ α τ α σ τ ή µ α τ α  ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α  κ α θ η µ έ ν ο υ ς  π ε λ ά τ α ς  

α µ φ ο τ έ ρ ω ν  τ ω ν  φ ύ λ ω ν :   
 

Αριθµ. εξυπηρετουµένων ατόµων Αριθµός απαιτουµένων αποχωρητηρίων  
και ουρητηρίων 
 

α) Μέχρις 20  1 αποχωρητήριον µικτής χρήσ. (αρ.+ θήλ.) 
β) 21 έως 100  2 αποχ.  (1 αρρ.+ 1 θήλ.) 
γ) 101 έως 150 3 αποχ.  (1 αρρ.+ 1 θήλ.) 
δ) 151 έως 200 4 αποχ.  (2 αρρ.+ 2 θήλ.) 
ε) 201 έως 300 5 αποχ.  (2 αρρ.+ 3 θήλ.) 
στ) 301 έως 500 6 αποχ.  (3 αρρ.+ 3 θήλ.) 
ζ) 501 και άνω, ανά 500 άτοµα  3 αποχωρητήρια (1 αρρ. + 2 θηλ.) και έν 

ουρητήριον επί πλέον. 
 
2. ∆ ι α  κ α τ α σ τ ή µ α τ α  ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν τ α  κ α θ η µ έ ν ο υ ς  π ε λ ά τ α ς  

ε ν ό ς  µ ό ν ο ν  φ ύ λ ο υ .   
 

Αριθµ. εξυπηρετουµένων ατόµων Αριθµός απαιτουµένων αποχωρητηρίων  
  

α) Μέχρι 40  1 αποχωρητήριον 
β) 41 έως 100  2 αποχωρητήρια 
γ) 101 έως 150 3 αποχωρητήρια 

 
3. ∆ ι α  τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό ν ,  τ ο  ε ρ γ α ζ ό µ ε ν ο ν  ε ι ς  π ά σ η ς  φ ύ σ ε ω ς  

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ,  ω ς  ε ν  τ ω  π ρ ο η γ ο υ µ έ ν ω  ά ρ θ ρ ω ,  ε ξ α ι ρ ο υ µ έ ν ω ν  
τ ω ν  ε ν  τ η  π α ρ α γ ρ ά φ ω  6  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  α ν α φ ε ρ ο µ έ ν ω ν  
τ ο ι ο ύ τ ω ν :   

  
Αριθµ. εξυπηρετουµένων ατόµων Αριθµός απαιτουµένων αποχωρητηρίων  

  
α) Μέχρι 10 1 αποχωρητήριον 
β) 11 έως 50  2 αποχωρητήρια 
γ) 51 έως 75 3 αποχωρητήρια 
δ) 76 έως 100 4 αποχωρητήρια 
ε) 101 και άνω, ανά 40 άτοµα εν αποχωρητήριον επί πλέον  

 
Εφ' όσον το απασχολούµενον προσωπικόν είναι αµφότερων των φύλων, µέρος του αριθµού των 
αποχωρητηρίων τούτων πλην της περιπτώσεως (α), καθ' ην το εν αποχωρητήριον θα είναι 
µικτής χρήσεως (άρρενες + θήλεις), θα προορίζεται δι' άρρενας, τα δε λοιπά δια θήλεις, 
λαµβανοµένης εν προκειµένω υπ' όψει της σχέσεις του αριθµού των εργαζοµένων αρρένων 



προς εκείνον των θηλέων. Τα πέραν των τριών αποχωρητήρια αρρένων δύναται ν' 
αντικατασταθώσι κατά το εν τρίτον , επί του συνολικού αριθµού τούτων, δι' ουρητηρίων. 
Εις καταστήµατα περί ων αι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν απαιτείται η 
ύπαρξις αποχωρητηρίων προσωπικού, εάν τα εν αυτοίς απασχολούµενα άτοµα δεν υπερβαίνωσι 
τα πέντε. Πέραν του ορίου τούτου, ο αριθµός των απαιτουµένων αποχωρητηρίων προσωπικού 
καθορίζεται συµφώνως τ' ανωτέρω. 

4. Προκειµένου περί πρακτορείων και σταθµών αυτοκινήτων και σιδηροδρόµων, ως και 
επί καταστηµάτων µεγάλης κινήσεως, κειµένων εις συγκοινωνιακούς κόµβους και 
προσφερόντων φαγητά ή γλυκίσµατα και αναψυκτικά (εστιατόρια, ψητοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία κ.λπ.) εις διερχοµένους ταξιδιώτας, ο αριθµός των αποχωρητηρίων θα 
ανέρχηται τουλάχιστον εις εξ ανά τρία δι' έκαστον φύλλον, δυνάµενος ν' αυξηθή κατά την 
κρίσιν της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και αναλόγως των τοπικών συνθηκών. 

5. Επί λουτρών, ως και λοιπών λουτρικών εγκαταστάσεων ιαµατικών πηγών, δέον να 
αντιστοιχή εν αποχωρητήριον ανά 5 λουτήρες, επί εγκαταστάσεων δε θαλασσίων λουτρών, θα 
υπάρχη επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων και ουρητηρίων. 

6. Προκειµένου περί επιχειρήσεων και ιδρυµάτων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, συγκεντρώσεως 
ή διαβιώσεως ανθρώπων, δέον όπως, κατά τον καθορισµό του απαιτουµένου αριθµού 
αποχωρητηρίων, λαµβάνωνται υπ' όψει αι τυχόν υφιστάµεναι περί τούτων ειδικαί διατάξεις. 

 
Άρθρον 3 

 
Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων 

 
1. Το αποχωρητήριον δέον να αποτελή µέρος ή συνέχειαν του εις όν ανήκει χώρου και να 

αποµονούται από τούτου δι' ιδιαιτέρου προθαλάµου, κατασκευαζοµένου προς τούτο 
υποχρεωτικώς, πλην των κατοικιών. Επί καταστηµάτων παρασκευής και προσφορά εις 
καθηµένους πελάτας φαγητών ή γλυκισµάτων, τα αποχωρητήρια δέον να κείνται µακράν των 
χώρων των µαγειρείων ή εργαστηρίων ή και πλύσεως σκευών, µη επιτρεποµένης ουδέ της 
προσπελάσεως των πελατών δια µέσου των χώρων τούτων. 

2. Τα αποχωρητήρια µετά των προθαλάµων των θα είναι µονίµου κατασκευής, συµφώνως 
προς τας διατάξεις του Γ.Ο.Κ., θα διαχωρίζονται δε από του λοιπού χώρου κυρίας χρήσεως δια 
τοίχων, αποκλειοµένης οπωσδήποτε της ξυλοκατασκευής. Η οροφή των αποχωρητηρίων δεν 
δύναται να είναι χαµηλοτέρα των 2,20 µ. από του δαπέδου. 

3. Τα δι' έκαστον φύλον προοριζόµενα αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον όπως 
εγκαθίστανται εις ιδιαιτέρους, πλήρως αποµεµονωµένους µεταξύ των δια τοιχοποιίας χώρους. 
Εις τας εισόδους των προθαλάµων τούτων δέον να τοποθετώνται επιγραφαί µε τας ενδείξεις 
"ΑΝ∆ΡΩΝ" "ΓΥΝΑΙΚΩΝ", ή αι συνήθεις διακριτικαί παραστάσεις. 

4. Αι εσωτερικαί διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου, ως και του προθαλάµου τούτου, 
δέον όπως είναι 1 Χ 1,20 µ. τουλάχιστον, το εµβαδόν δηλ. αποχωρητηρίου και προθαλάµου δεν 
δύναται να είναι µικρότερον των 2,50 τ.µ. 

5. Επί συγκροτηµάτων αποχωρητηρίων ο προθάλαµος δύναται να είναι ενιαίος χώρος, 
εκτάσεως ίσης προς το συνολικόν εµβαδόν των αντιστοιχούντων εις αυτών αποχωρητηρίων. 

6. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των θα 
είναι οµαλαί, άνευ προεξοχών, θα καθίστανται δε λείαι και αδιαπότιστοι, µέχρις ύψους 2 µ., 
είτε δι' ελαιοχρωµατισµού µετά σχετικήν προεργασίαν, είτε δι' επενδύσεως τούτων δια 
πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωµένου µαρµάρου, ώστε να πλύνωνται ευκόλως. Επ' ουδενί 
λόγω επιτρέπεται η επένδυσις των ανωτέρω επιφανειών δια φύλλων πλαστικής ύλης, 
αποµιµήσεως πλακιδίων (φορµάικα επί χάρτµπορ), κ.λπ. 

Εις καταστήµατα Α΄ κατηγορίας και πολυτελείας, ως και εις εργαστήρια παρασκευής ή 
συσκευασίας ποτών και τροφίµων πάσης φύσεως, η επένδυσις των τοίχων των αποχωρητηρίων 
και των προθαλάµων αυτών θα είναι οπωσδήποτε εκ πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωµένου 
µαρµάρου. Αι επιφάνειαι των τοίχων άνω των 2 µ. και η οροφή θα είναι υδροχρωµατισµέναι. 

 



7. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των δέον να είναι εκ λείου, κατ' 
εξοχήν αδιαποτίστου υλικού ανοικτοχρόµου (µωσαϊκόν ή µάρµαρον), µετά οµαλών και άνευ 
οξειών γωνιών επιφανειών, να έχωσι δε καταλλήλους κλίσεις δια την ταχείαν και τελείαν 
απορροήν των υδάτων καθαρισµού εντός κεκαλυµµένων δι' εσχάρας φρεατίων µετά σιφώνων. 
Επίστρωσις δαπέδων αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των δια φύλλων πλαστικής ύλης ή 
µουσαµά απαγορεύεται. 

8. Αι θύραι των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των θα κλείωσι καλώς και 
αυτοµάτως, και θα είναι ελαιοχρωµατισµέναι. 

9. Άπαντες οι χώροι των αποχωρητηρίων, µετά των προθαλάµων των, δέον να φωτίζωνται 
αι αερίζωνται επαρκώς είτε φυσικώς δι' ειδικών προς τούτο ανοιγµάτων, είτε τεχνητά. ∆ια τον 
τεχνητών εξαερισµών θα τοποθετήται υποχρεωτικώς κατάλληλος εγκατάστασις εξαερισµού 
(απαγωγός σωλήν επαρκούς διαµέτρου µετά εξαεριστήρος). 

Τα παράθυρα θα φέρωσιν υποχρεωτικώς πλέγµαν Νο 16, ίνα εµποδίζηται η είσοδος των 
µυϊών και λοιπών εντόµων. 

10. Η αποχέτευσις των λυµάτων θα γίνηται δια κλειστών αγωγών, συµφώνως προς τας 
εκάστοτε ισχύουσας σχετικάς Υγειονοµικάς ∆ιατάξεις και τας τοιαύτας του Γ.Ο.Κ., είτε εις 
υπόνοµον, είτε, εν ελλείψει τούτου, εις αυτοτελές αποχετευτικόν σύστηµα (σηπτική δεξαµενή - 
απορροφητικός βόθρος, στεγανή δεξαµενή, κ.λπ.). 

11. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρες, δέον να είναι 
κατασκευασµέναι εξ ανθεκτικού και όλως αδιαποτίστου υλικού και να έχωσι λείας και οµαλάς 
επιφανείας (εφυαλωµένη προρσελάνη). Χρήσις λεκανών και νιπτήρων εκ τσιµέντου, µωσαϊκού 
και εφυαλωµένου πηλού απαγορεύεται. Είναι δυνατή η χρησιµοποίησις τοιούτων λεκανών ή 
νιπτήρων µόνον εις κατοικίας και καταστήµατα ή επιχειρήσεις εις ας απασχολούνται 1 - 2 
άτοµα, εξαιρουµένων οπωσδήπωτε των κατά τας ισχύουσας Υγειονοµικάς ∆ιατάξεις 
ελεγχοµένων τοιούτων. 
Επιβάλλεται γενικώς η χρησιµοποίησις λεκανών αποχωρητηρίων υψηλού (ευρωπαϊκού) τύπου, 
πλην των ειδικών περιπτώσεων, εις ας κατά την κρίσιν της Υγειονοµικής Υπηρεσίας 
ενδείκνυται η χρήσις λεκανών επιπέδου (τουρκικού τύπου), είναι δε δυνατή η εξασφάλισις 
προϋποθέσεων απολύτου καθαριότητος αυτών. Αι λεκάναι εν γένει δέον να αποµονούνται δια 
σιφώνων, καταλλήλως αεριζοµένων προς αποφυγήν σιφωνισµού και διαφυγής αερίων. Επί των 
λεκανών τούτων θα είναι µονίµως προσηρµοσµένον έδρανον µετά καλλύµµατος εκ πλαστικής 
ύλης. 

12. Επί της λεκάνης ή του ουρητηρίου δέον όπως είναι εφηρµοσµένη υδραυλική 
εγκατάστασις εξασφαλίζουσα την έκπλυσιν του όλου υδραυλικού υποδοχέως δια κατακλυσµού, 
απαγορευοµένης της απλής υδραυλικής εγκαταστάσεως µετά κοινού κρουνού. 

13. Εις τα αποχωρητήρια θα διατίθηται πάντα χάρτης υγείας, επί ειδικής θήκης 
τοποθετηµένος, όστις θα απορρίπτηται µετά την χρήσιν εντός της λεκάνης, απαγορευοµένης της 
απορρίψεως αυτού εντός δοχείων απορριµάτων ή ετέρων εν γένει δοχείων. Εντός του 
αποχωρητηρίου θα υφίσταται και µία κρεµάστρα. 

14. Εις τον προθάλαµον των αποχωρητηρίων, τόσον του προσωπικού, όσον και των 
πελατών, θα υπάρχη αριθµός νιπτήρων, εις αναλογίαν του ηµίσεως τουλάχιστον, του αριθµού 
των αποχωρητηρίων. Οι νιπτήρες θα είναι εφωδιασµένοι δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως 
παρεχούσης ύδωρ συνεχούς ροής, ως και δι' αποχετευτικού αγωγού µετά σίφωνος, συνδεοµένου 
απ' ευθείας µε το αποχετευτικόν σύστηµα του κτηρίου. Εις έκαστον νιπτήρα θα υφίσταται 
σάπων εις πλακίδια ή συσκευή υγρού η κονιοποιηµένου σάπωνος, ως και ατοµικά χειρόµακτρα 
εφ' άπαξ χρήσεως ή συσκευασία στεγνώσεως των χειρών δια θερµού αέρος. Τα µεταχειρισµένα 
χειρόµακτρα θα απορρίπτωνται εντός ειδικώς προς τούτο τοποθετουµένων δοχείων. 

15. Εις αραιοκατωκηµένας περιοχάς επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων και εκτός 
των δι' ους προορίζονται να εξυπηρετήσωσι ταύτα χώρων, εις προσωρινάς δ' εγκαταστάσεις ή 
εις µικρούς οικισµούς και αγροτικάς περιοχάς, δύναται να επιτραπή, κατά την κρίσιν της 
οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και ετέρου τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου 
(ξηρόν αποχωρητήριον, προκατασκευασµένον - αυτοκαθαριζόµενον αποχωρητήριον, κ.λ.π.). 

 



Τα αποχωρητήρια ταύτα δέον όπως:  
 
α) Κατασκευάζωνται πλησιέστερον προς την οικίαν ή το κατάστηµα κ.λπ. του ιδιοκτήτου 

από πάντα έτερον χώρον κυρίας χρήσεως ξένης ιδιοκτησίας, και εις τρόπον ώστε να µη 
προκαλούνται εκ της παρουσίας τούτων ανθυγιειναί ή οχληραί καταστάσεις. 

β) Ο υποδοχεύς πληροί, ως προς τας αποστάσεις από των οµόρων κτηµάτων (κτιρίων, 
οικοπέδων κ.λπ.) και ως προς την θέσιν του εν σχέσει µε τυχόν υφισταµένας υδρεύσεις, τους 
όρους των ισχυουσών σχετικών διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και των Υγειονοµικών τοιούτων, 
αντιστοίχως. 

γ) Η εν γένει κατασκευή τοιούτων αποχωρητηρίων παρέχη τα εχέγγυα διασφαλίσεως της 
∆ηµοσίας Υγείας. 

16. Εις περίπτωσιν καθ' ην τα αποχωρητήρια καταστήµατός τινος εξυπηρετήσεως του 
Κοινού ή προσφοράς φαγητών, ποτών κ.λ.π εις καθηµένους πελάτας, πλην των λειτουργούντων 
αποκλειστικώς κατά την θερινήν περίοδον κείνται εκτός του κτηρίου, εν ω στεγάζεται τούτο, ο 
χώρος προσπελάσεως των πελατών προς αυτά δέον όπως είναι πανταχόθεν κεκλεισµένος, εις 
τρόπον ώστε να µην εκτίθενται ούτοι εις τας δυσµενείς καιρικάς συνθήκας. Κατά τα λοιπά και 
τα αποχωρητήρια ταύτα θα πληρούσι τους όρους του παρόντος άρθρου. 

 
 

Άρθρον 4 
 

Καθαριότης 
 
1. Οι χώροι αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των δέον να διατηρώνται εις καλήν 

κατάστασιν συντηρήσεως και καθαροί, εις τρόπον ώστε να υφίσταται υγιειναί συνθήκαι και να 
είναι ούτοι απηλλαγµένοι ρύπων, οσµών, µυϊών και λοιπών εντόµων. Αι λεκάναι των 
αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, ως και οι νιπτήρας, δέον να διατηρούνται απολύτως καθαραί. 
Ο καθαρισµός τούτων θα τελήται δια παντός προσφόρου απορρυπαντικού µέσου, µερίµνη 
ειδικώς προς τούτο οριζοµένου υπαλλήλου, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως δια τον 
σκοπόν αυτόν του απασχολουµένου µε την παρασκευή ή προσφοράν φαγητών ή την 
συσκευασίαν ή πώλησιν τροφίµων και ποτών προσωπικού. Εις εξαιρετικά µόνον περιπτώσεις, 
επί καταστηµάτων µικράς κινήσεως, είναι δυνατόν να επιτραπή, ο καθαρισµός των 
αποχωρητηρίων υπό του προσωπικού τούτου, υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι κατά την 
εργασίαν ταύτην θα χρησιµοποιείται ειδικώς δια τον σκοπόν αυτόν προοριζοµένη ενδυµασία 
(φόρµα ) ανοικτού χρώµατος και ελαστικά χειρόκτια. Η ενδυµασία αύτη θα διατηρήται καθαρά 
και θα φυλάσσηται εις ίδιον χώρον, εντός ερµαρίου, τα δε χειρόκτια θα πλύνωνται µετά πάσαν 
χρήσιν, εφ' ΄σον ευρίσκονται ταύτα εισέτι επί των χειρών, και είτα θα τοποθετώνται εντός 
δοχείου περιέχοντος διάλυµα αντισηπτικού. 

2. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων δέον να απολυµαίνωνται καθ' εκάστην, 
µετά την πλύσιν τούτων, δια διαλύµατος ενός των κυκλοφορούντων εγκεκριµένων 
αντισηπτικών. Προκειµένου περί ξενοδοχείων πολυτελείας µεθ' εκάστην απολύµανσιν θα 
σφραγίζηται το κάλυµµα και η λεκάνη δι' επικολλήσεως επ' αυτών ταινίας µε την ένδειξιν 
"ΑΠΕΛΥΜΑΝΘΗ", ήτις θ' αποκολλάται εκάστοτε υπό του πελάτου. 

3. Τα κοινόχρηστα Κοινοτικά, ∆ηµοτικά κ.λπ. αποχωρητήρια και ουρητήρια δέον να 
πληρούν τους όρους της παρούσης Υγειονοµικής ∆ιατάξεως και να τηρώνται καθαρά µερίµνη 
των νοµέων Κοινοτήτων ή ∆ήµων ή λοιπών Οργανισµών. Ταύτα θα απολυµαίνωνται δις της 
ηµέρας. 

4. Απαγορεύεται η χρήσις των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων και δι' άλλους σκοπούς. 
 

 
Άρθρον 5 

 
Μεταβατικαί και καταργητικαί διατάξεις 



 
1. Τα ήδη λειτουργούντα καταστήµατα, επιχειρήσεις κ.λπ., περί ων το άρθρον 1 της  

παρούσης, οφείλουσι να συµµορφωθώσι προς τους όρους ταύτης εντός τριµήνου προθεσµίας 
από της ισχύος ταύτης. Εάν τα κτήρια, εν οις στεγάζονται τα καταστήµατα ταύτα, δεν 
επιτρέπωσι την µετ' ακριβείας εφαρµογήν της παρούσης, θα εκτελεσθώσιν αι µεταβολαί  
εκείναι, τας οποίας η Υγειονοµική Υπηρεσία ήθελε κρίνει ως εφικτάς.  

2. Από της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. Γ1γ/3300/67 Υγειονοµική 
∆ιάταξις, ως και πάσα ετέρα τοιαύτη σχετική µε τα αποχωρητήρια και αντίθετος της παρούσης, 
επιφυλασσοµένων των εν παραγρ. 6 του άρθρου 2 αναφεροµένων ως ειδικών διατάξεων. 

 
Άρθρον 6 

 
Η ισχύς της παρούσης, εχούσης εφαρµογήν καθ' άπασαν την Επικράτειαν άρχεται µετά 
15θήµερον από της δηµοσιεύσεώς της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η εκτέλεσις δε 
ταύτης ανατίθεται εις τα Κρατικά Υγειονοµικά και Αστυνοµικά Όργανα. 

 
Άρθρον 7 

 
Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος 
Ποινικού Κώδικος, εκτός εάν δι' άλλης τινος ειδικής ή γενικής διατάξεως τιµωρούνται 
βαρύτερον οπότε έχουσιν εφαρµογή αι τελευταίαι. 

 
 

Εν Αθήναις τη 27 Νοεµβρίου 1974 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΕΡ∆ΕΜΕΖΗΣ 
 
 


