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1. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας 
    Γρ. κ.κ. Περιφερειαρχών 
 
2. Περιφερειακές Ενότητες 
    Υπόψη κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών 
 
3.  Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας 
    - Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &  
      Υγειονομικού Ελέγχου 
 
4.  Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου   &  
     Περιβαλλοντικής  Υγιεινής 
     Έδρες τους 

 
 
ΘΕΜΑ: «Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων 

   και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφικούς, 
  βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς για το 
  σχολικό έτος 2018-2019» 

 
Σχετ. : α) Ο ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ. Α’/23-12-2008) «Προστασία ανηλίκων από τον 

     καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
     ισχύει.   
β) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013 (ΦΕΚ  
     2135/τ.Β’/29-8-2013 με ΑΔΑ:ΒΛ94Θ-83Λ «Κανόνες υγιεινής σχολικών 
     κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και 
     καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και  
     ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  
γ) Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.96605 από 17/10/2013 
    (ΦΕΚ 2800/τ.Β’/4-11-2013) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
     Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/27-8-2013 (ΦΕΚ 2135/τ.Β’/29-8-2013 με  
     ΑΔΑ:ΒΛ94Θ-83Λ «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών 
     (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός  
     των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών 
     σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»  
δ)  Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 47829/2017 (ΦΕΚ 
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     2161/τ.Β’/23-06-2017) με ΑΔΑ: ΩΡΦ1465ΦΥΟ-Π7Ε«Υγειονομικοί Όροι και  
     Προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες 
      διατάξεις». 
ε)   Η ΚΥΑ  με αριθμ. Πρωτ. οικ.16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β’/18-5-2017) 
     «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 
      γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 
      Θεάτρων και Κινηματογράφων». 
στ)  Η Απόφαση με αριθμ. Υ1α/Γ.Π./οικ.76785/2017 (ΦΕΚ 3758/τ. Β’/25-10-2017) 
      «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
       των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς 
       και παιδικούς σταθμούς» 
ζ)   Η Aπόφαση με αριθ.Δ1α/Γ.Π./οικ.43289/2018 (ΦΕΚ 2179/τ. Β’/12-6-2018) 
      «Τροποποίηση των άρθ.3 & 4 της Υ1α/Γ.Π./οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10- 
      2017) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος προσωπικού,  
      διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους 
      και ιδιωτικούς βρεφικούς,  βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 
η)   Η με αριθμ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π./οίκ. 15903 /17-2-2014 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας 
      μας με ΑΔΑ:ΒΙΕ4Θ-ΔΙΜ «Κανόνες υγιεινής για την πρόληψη μετάδοσης 
      λοιμώξεων στους χώρους των βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών 
      σταθμών, δημόσιων και ιδιωτικών» 
θ)   Η με αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οίκ.46650/23-06-2016 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας  
      μας με ΑΔΑ:7Μ81465ΦΥΟ-384 «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής 
      Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, θάλασσας και αέρα» 
 
 

  
    Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας υπενθυμίζουμε την 
ανάγκη για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία ημερήσια και 
νυχτερινά, όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών, ιδιωτικών και 
δημόσιων και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς–παιδικούς σταθμούς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, 
σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία.  
     Σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής 
στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και 
των βρεφικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.  
    Έμφαση πρέπει να δίνεται 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.  
     Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία των σχολείων, στις 
καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, 
προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των 
σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα 
προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις (β) & (γ) σχετικές 
Υγειονομικές Διατάξεις.  
     Yγειονομικοί έλεγχοι, κρίνεται σκόπιμο, να διεξάγονται επίσης και στις 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση 
από τα σχολικά συγκροτήματα. 
  
     Για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αναφορικά με 
τον ιατρικό έλεγχο του προσωπικού τους και την τήρηση των κανόνων υγιεινής 
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και ασφάλειας των τροφίμων, επισημαίνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω (στ και 
ζ) σχετικών Αποφάσεων. 
    
    Όσον αφορά τα προγράμματα διανομής τροφίμων - γευμάτων στα σχολεία, τα 
οποία πραγματοποιούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων αρμόδιων Υπουργείων, αυτά πρέπει να 
τηρούν τους όρους της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας. Ο υπεύθυνος φορέας που 
υλοποιεί το εκάστοτε πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας 
σχετικά με τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τους 
προμηθευτές – παρασκευαστές των γευμάτων με τα πλήρη στοιχεία αυτών 
(επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση επιχείρησης), ώστε στη συνέχεια να 
ενημερωθούν οι αρμόδιες οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να 
προβούν σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.  
    
    Τονίζεται ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας 
του σχολικού πληθυσμού. 
 
    Απαραίτητη κρίνεται επίσης η διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων στα σχολικά 
λεωφορεία και γενικότερα στα λεωφορεία – μεταφορικά μέσα τα οποία  
μεταφέρουν μαθητές (σχετ.θ). 
 
    Επίσης εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του 
καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις (σχετ. α). 
 
     Παρακαλούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων και ειδικότερα των 
σχολικών κυλικείων, καντινών και των χώρων εστίασης (συνημμένος 
πίνακας), να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά ανά σχολικό 
έτος. 
        
   Tέλος, τα Υπουργεία στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να 
 ενημερώσουν τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα  
 με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 
 
                                                                                                                                                              

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  Πίνακας αποτελεσμάτων ελέγχων σχολικών κυλικείων,σελ-1- 
                 
                                                                                            

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                                                Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      
1. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και 
    Θρησκευμάτων 
   α) Γρ. Υπουργού 
   β) Γρ. Υφυπουργών 
   γ) Γρ. Γεν. Γραμματέων 
   δ) Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης 
   ε) Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης 
 στ) Δ/νση Δ/κού Α/θμιας Εκπ/σης 
   ζ) Δ/νση Δ/κού Β/θμιας Εκπ/σης   
       Παπανδρέου 37 
       Τ.Κ. 15180 Μαρούσι 
 
 

                                 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

                     
                               Ι.  ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 
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2. Υπουργείο Εσωτερικών 
    Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
    Σταδίου 27 
    Τ.Κ. 10183  Αθήνα 
3. Υπουργείο Ανάπτυξης 
     Γεν. Γραμματεία Εμπορίου  
     Πλατεία Κάνιγγος  
     Τ.Κ. 10181 Αθήνα 
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &                         
    Τροφίμων 
    Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας 
    Τμ. Δενδρωδών Καλλιεργειών 
     Μενάνδρου 22 
     Τ.Κ. 10552  Αθήνα 
5. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & 
    Προστασίας του Πολίτη 
    Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης 
    Π. Κανελλοπούλου 4 
    Τ.Κ. 10177 Αθήνα 
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
    Ασφάλισης & Κοινωνικής  
    Αλληλεγγύης 
    Σταδίου 29 
    Τ.Κ. 10110  Αθήνα 
7. Υπουργείο  Υποδομών και  
    Μεταφορών 
    Αναστάσεως και Τσιγάντε  
    Τ.Κ. 15669 
    Παπάγου - Αθήνα 
8. Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων 
    Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
    Καποδιστρίου 24 
    Τ.Κ. 10682  Αθήνα 
  
 

 
 
             
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
            1. Γρ. Υπουργού Υγείας 
            2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας  
            3. Γρ. Γενικού Γραμματέα  
            4. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
            5. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας 
                & Ποιότητας Ζωής 
            6. Γρ. Τύπου 
            7. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 
Π.Ε………………………………….…σχολικού έτους………………………….. 

  

Σύνολο σχολικών κυλικείων Περιφερ. Ενοτητας   

Αριθμός ελεγμένων κυλικείων    

Αριθμός κυλικείων χωρίς άδεια λειτουργίας    

Αριθμός κυλικείων χωρίς πιστοποιητικό υγείας προσωπικού    

Αριθμός κυλικείων με προσωπικό που δεν έχει κάποια σχετική 
εκπαίδευση 

  

Αριθμός κυλικείων με ακατάλληλες κτηριακές υποδομές    

Αριθμός κυλικείων χωρίς εφαρμογή προγραμμάτων απεντομώσης-  
μυοκτονίας 

  

Αριθμός κυλικείων που εφάρμοζε ακατάλληλες  διαδικασίες από την 
αγορά έως την παραλαβή τροφίμων 

  

Αριθμός κυλικείων στα οποία πωλούνται  μη επιτρεπόμενα είδη   

Αριθμός κυλικείων στα οποία   βρέθηκαν αλλοιωμένα ή επιμολυσμένα 
τρόφιμα  

  

Αριθμός κυλικείων στα οποία   έγιναν  συστάσεις 
  

Αριθμός κυλικείων στα οποία  επιβλήθηκαν  κυρώσεις 
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