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1.  Όλες τις Περιφέρειες    της 
Χώρας
Γραφείο κκ. Περιφερειαρχών
2. Περιφερειακές Ενότητες
Υπόψη κκ Αντιπεριφερειαρχών
3. Διευθ/νεις Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής  Μέριμνας 
4. Διευθ/νσεις Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου
Έδρες τους
  
                                                     

  
  

  

ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί  έλεγχοι  στα  σχολεία  ημερήσια  και  νυχτερινά  όλων  των 
βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους 
βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς»

Σχετ: 1. Ν. 2519/21-8-1997 (ΦΕΚ 165 τ.Α) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις».

2. Ν. 3918/2-3-2011 (ΦΕΚ 31τ.Α) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις».

3. Υγειονομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 275/ 38 τ. Β) 
4.  ΑΙβ/8577/83  (ΦΕΚ  526/83  τ.Β)  Υγειονομική  Διάταξη,  όπως  έχει 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
5. Υ1γ/ΓΠ/οικ.  93828/31-7-2006  (ΦΕΚ  1183/31-8-2006  τ.Β),  «Υγειονομική 

Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και  καθορισμό προϊόντων 
που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων».

6. Ν.  3868/2010  (ΦΕΚ  129/3-8-2010  τ.Α)  κεφ.  Ζ  «Μέτρα  για  την  ολική 
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απαγόρευση  του  καπνίσματος  στους  Δημόσιους  χώρους, 
τροποποιηση των Νίμων 3730/2008 και 3370/2005»

7. ΚΥΑ  ΓΠ/οικ.  104720  (ΦΕΚ  1315/25-8-2010)  «Καθορισμός  των 
οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων 
και  επιβολής  των  προβλεπομένων  κυρώσεων  καθώς  και  των 
κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, κ.λ.π. για την 
εφαρμογή του Ν. 3868/2010»

8. Α2/οικ133  (ΦΕΚ  38/τ.Β/25-1-1984)  Υπουργική  Απόφαση  περί 
απαγόρευσης κυκλοφορίας πλαστικών γομολαστίχων σε  σχήμα ή 
χρώμα ή άρωμα τροφίμου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου κρίνουμε σκόπιμο να 
σας  υπενθυμίσουμε  την  ανάγκη  για  τη  διενέργεια  υγειονομικών  ελέγχων  στα 
σχολεία, ημερήσια και νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, 
ιδιωτικών  και  δημόσιων  και  στους  βρεφονηπιακούς-  παιδικούς  σταθμούς, 
δημόσιους  και  ιδιωτικούς,  που  βρίσκονται  στην  περιοχή  αρμοδιότητάς  σας, 
σύμφωνα με τα (1,2 και 4) σχετικά.

Σκοπός των  ελέγχων  αυτών,  είναι  η  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  στους 
κύριους,  βοηθητικούς  και  κοινόχρηστους  χώρους  των  σχολείων  και  των 
βρεφονηπιακών- παιδικών σταθμών. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των 
υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης 
των  συστημάτων  ύδρευσης,  αποχέτευσης  και  διαχείρισης  των  απορριμμάτων, 
ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται 
η Δημόσια Υγεία (σχετ. 4)  .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κυλικεία των σχολείων προκειμένου να 
διαπιστωθεί  η  τήρηση  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  των  σχετικών 
Υγειονομικών Διατάξεων (άρθρο 42 του (4) σχετ.). Επιπλέον, πρέπει να εξετάζεται αν 
τα  προσφερόμενα είδη είναι  αυτά που καθορίζει  το  σχετ.  (5).  Υπενθυμίζουμε  ότι 
σκοπός της εν λόγω Υγειονομικής Διάταξης είναι η λήψη μέτρων για την ασφάλεια 
των τροφίμων που καταναλώνονται από το σχολικό πληθυσμό, αλλά και για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη 
διατροφή, δεδομένου ότι το σχολικό κυλικείο μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό 
μέσο πρακτικής εφαρμογής των αρχών υγιεινής διατροφής.

Επίσης,  σας εφιστούμε  την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της ολικής 
απαγόρευσης του καπνίσματος όπως αυτή ορίζεται από τα (6 και 7) σχετικά. 

Κρίνεται  σκόπιμο,  οι  ανωτέρω  υγειονομικοί  έλεγχοι,  να  γίνονται  και  στα 
καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  που  λειτουργούν  γύρω  και  σε  μικρή 
απόσταση  από  τα  σχολικά  συγκροτήματα,  δεδομένου  ότι  στο  παρελθόν  έχουν 
διαπιστωθεί σοβαρές υγειονομικές παραβάσεις.

Επίσης,  Θα πρέπει  να  γίνονται  έρευνες  στην  αγορά για  την  απαγόρευση 
κυκλοφορίας επικίνδυνων σχολικών ειδών όπως πλαστικές γομολάστιχες, μολύβια 
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κ.λ.π.  σε σχήμα ή χρώμα ή άρωμα τροφίμου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 
παράνομης κυκλοφορίας τους, σύμφωνα με την (8) σχετική Υπουργική Απόφαση.

Στις  περιπτώσεις  που  κατά  τη  διενέργεια  των  υγειονομικών  ελέγχων 
διαπιστωθούν παραβάσεις ή παραλήψεις, θα πρέπει να εφαρμόζεται πιστά και με 
αυστηρότητα η ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία,  προς κάθε κατεύθυνση, με τη 
επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) με στόχο πάντα την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας.

Παρακαλούμε   να λάβουν γνώση της Εγκυκλίου μας αυτής,  ενυπόγραφα, 
όλοι οι Υγειονομικοί Υπάλληλοι, που υπηρετούν στην Υπηρεσία σας. Παρακαλούμε 
να  κοινοποιήσετε  στην  Υπηρεσία  μας  τον  αριθμό  και  τα  αποτελέσματα  των 
διενεργηθέντων ελέγχων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων 
Α) Γραφείο κ. Υπουργού
Β) Γραφείο κκ. Υφυπουργών
Γ) Γραφείο κκ. Γενικών Γραμματέων
Δ) Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης
Ε) Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
Ζ) Δ/νση Δ/κού Α/θμιας Εκπ/σης
Η) Δ/νση Δ/κού Β/θμιας Εκπ/σης
Παπανδρέου 37, Μαρούσι ΤΚ 15180
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης & Αποκέντρωσης
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας 
ΟΤΑ
Σταδίου 27, Αθήνα ΤΚ 10183
3. ΕΦΕΤ
Κηφησίας 124 & Ιατρίδου 2
Αμπελόκηποι, Αθήνα 11526

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ.  κ.  Υπουργού  Υγείας  & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γρ.  κκ. Υφυπουργών
3. Γρ. κκ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γρ. κκ. Ειδικού Γραμματέα
5. Γρ. κκ. Γενικών Διευθυντών 
6. Γρ. Τύπου
7. Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και 

Υγιεινής Περιβάλλοντος
8. Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής 

  

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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