Αποχωρητήρια – Αριθμός κ΄ Διαστάσεις τους
Υγ. Δ-ξη Α1β 8577 του 1983 :
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργείας Εργαστηρίων και Καταστημάτων Τροφών και Ποτών
Άρθρο 25
Α) Αριθμός Αποχωρητηρίων ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ Ατόμων :
α) Για καταστήματα που εξυπηρετούν πελάτες και των δύο φύλλων :
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων
Μέχρι 40
Από 41 έως 120
Από 121 έως 250
Από 251 έως 500

Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
1 (αντρών κ΄ γυναικών)
2 (1 ανδρών κ΄ 1 γυναικών)
4 (2 ανδρών κ΄ 2 γυναικών)
6 (3 ανδρών κ΄ 3 γυναικών)

Από 501 και πάνω για κάθε μία επί πλέον 500/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων , δύο αποχωρητήρια
επιπλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός
ατόμων μεταξύ 100 και 500.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση
της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.
β) Για καταστήματα που εξυπηρετούν πελάτες ενός μόνο φύλλου :
Αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
Μέχρι 40
1
Από 41 έως 120
2
Από 121 έως 200
3
Από 201 έως 300
4
Από 301 και πάνω για κάθε μία επιπλέον 200/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων , ένα αποχωρητήριο
επιπλέον των απαιτουμένων για τα 300 άτομα. Ως μέρος της 200/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός
ατόμων μεταξύ 50 και 200.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση
της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.
Β) Αριθμός Αποχωρητηρίων ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ατόμων :
Αριθμός απασχολούμενων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
Μέχρι 15
1
Από 16 έως 40
2
Από 41 έως 70
3
Από 71 έως 100
4
Από 101 και πάνω για κάθε μία επιπλέον 50/άδα, ή μέρος αυτής, απασχολουμένων ατόμων ένα
αποχωρητήριο επιπλέον των απαιτουμένων για τα 100 άτομα. Ως μέρος της 50/άδας ατόμων θα
θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 10 και 50.
Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση
της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.
Στα καταστήματα, που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη
αποχωρητηρίων προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

Γ) Εμβαδά κ΄ Ύψη Αποχωρητηρίων :
Οι εσωτερικές διαστάσεις κάθε αποχωρητηρίου, καθώς και του προθαλάμου του, θα είναι 1 μ. επί
1,20 μ. τουλάχιστον, το εμβαδόν δηλαδή αποχωρητηρίου και προθαλάμου δεν θα είναι μικρότερο από
2,50 τ.μ., ήτοι 1 μ. πλάτος επί 2,50 μ. μήκος (1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν 0,10 μ. πάχος του
μεσότοιχου συν 1,20 μ. προθαλάμου). Το ελεύθερο ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων και των
προθαλάμων τους δεν θα είναι μικρότερο από 2,10 μ.
Σημειώσεις :
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους μέσα στον χώρο του
καταστήματος ή του εργαστηρίου ή σε συνέχεια με αυτόν, τα αποχωρητήρια επιτρέπεται να
κατασκευάζονται και έξω από τον ανωτέρω χώρο, σε κατάλληλη θέση, η οποία θα βρίσκεται
πλησιέστερα προς το κατάστημα ή το εργαστήριο από κάθε άλλο χώρο κυρίας χρήσεως (κατάστημα,
κατοικία κλπ) ξένης προς την επιχείρηση ιδιοκτησίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα παίρνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της άνετης προσπελάσεως των πελατών και του προσωπικού
προς τα αποχωρητήρια .

