
       

                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Αθήνα   23/06/2016 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  &                        
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                                               Aρ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π./οικ.46650 
Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ                    
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & 
 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
    
                                                                                           ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
FAX 

: Αριστοτέλους 17 
: 10433  Αθήνα 
: Χεργκελετζάκη Μ. 
: 2132161346 
: 210 5237384 

      Όλες τις Περιφέρειες της χώρας  
      Περιφερειακές Ενότητες 
   α.  Δ/νσεις Δημ. Υγείας & Κοιν.  
        Μέριμνας 
     -   Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
          & Υγειονομικού Ελέγχου 
         Έδρες τους 
 
   β.  Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου   &  
        Περιβαλλοντικής  Υγιεινής 
         Έδρες τους 
 

 
ΘΕΜΑ: «Κανόνες υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Επιβατών) στεριάς, 
               θάλασσας και αέρα»  
 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: α)  Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. 389966/10.11.1952 (ΦΕΚ 235/τ.Β/ 
                       12.1.52) «Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών 
                       μέσων» 
                  β)  Η Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β/3-12-1974) 
                      «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» 
 
            Η Υπηρεσία μας θεωρεί επιτακτική ανάγκη την υπενθύμιση τήρησης βασικών 
κανόνων υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα και με τις ανωτέρω (α) & (β) 
σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις, με σκοπό την προστασία της Ατομικής Υγείας τόσο των 
επιβατών όσο και των εργαζομένων σε αυτά, και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της 
Δημόσιας Υγείας. 
   Πιο συγκεκριμένα: 

o Όλοι οι χώροι των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να διατηρούνται καθαροί. 
o Να τηρείται τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης όλων των 

εσωτερικών χώρων και επιφανειών των οχημάτων. Για την απολύμανση να 
χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ απολυμαντικά σκευάσματα ή άλλοι 
αποδεκτοί τρόποι απολύμανσης (π.χ. χρήση ατμού). 

o Σημαντικός θεωρείται επίσης ο σχολαστικός καθαρισμός και η απολύμανση των 
χειρολαβών και των στηριγμάτων, από όπου κρατούνται οι επιβάτες, καθώς και 
των διακοπτών ειδοποίησης στάσης, που δύνανται να αποτελέσουν εστίες 
μικροβίων. 

o Οι επενδύσεις των καθισμάτων να διατηρούνται καθαρές και χωρίς φθορές, ώστε 
να αποτρέπεται το «φώλιασμα» παρασίτων, μυκήτων, βακτηρίων κ.α., τα οποία 

 

ΑΔΑ: 7Μ81465ΦΥΟ-384



δύνανται να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την Ατομική και τη Δημόσια 
Υγεία. 

o Όπου χρησιμοποιείται επιπλέον ιματισμός πολλαπλών χρήσεων (π.χ. 
προσκέφαλο στις θέσεις των λεωφορείων, των αεροπλάνων, κ.α.), να πλένεται 
τακτικά για να διατηρείται πάντα καθαρός. Όταν υφίστανται φθορές να υπάρχει 
μέριμνα αντικατάστασης αυτών.  

o Να διενεργείται συχνός αερισμός των οχημάτων. 
o Όπου υπάρχουν χώροι υγιεινής (τουαλέτες), αυτές να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά. Να είναι εφοδιασμένες 
με χαρτί υγείας, σαπούνι για την πλύση των χεριών (προτείνεται η χρήση υγρού 
σαπουνιού και όχι σε στερεή μορφή) και χαρτί για το στέγνωμα των χεριών. 

o Να εφαρμόζεται πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης (με 
εγκεκριμένα σκευάσματα από τον ΕΟΦ) των συστημάτων αερισμού και 
κλιματισμού των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

o Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτουν ψυγεία προς συντήρηση τροφίμων – 
ποτών των επιβατών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαδρομή (π.χ. σε 
ταχύπλοα, κ.α.), να διατηρούνται καθαρά και η θερμοκρασία εντός αυτών να 
διατηρείται κάτω των 10Ο C. 

o Στους Σταθμούς και τα Πρακτορεία Συγκοινωνιών όλοι οι χώροι να διατηρούνται 
καθαροί και οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες) να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να 
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά. Να είναι εφοδιασμένοι με χαρτί 
υγείας, σαπούνι για την πλύση των χεριών (προτείνεται η χρήση υγρού σαπουνιού 
και όχι σε στερεή μορφή) και χαρτί για το στέγνωμα των χεριών. 

o Σε περιπτώσεις εμφάνισης εντόμων και παρασίτων υγειονομικής σημασίας 
(κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, κοριοί, ψύλλοι, κ.α.) ή τρωκτικών, να 
πραγματοποιείται εντομοκτονία – μυοκτονία από εξειδικευμένο συνεργείο, με 
εγκεκριμένα σκευάσματα (όπως αυτά προβλέπονται και εγκρίνονται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 

o Σε περιπτώσεις που τα οχήματα χρησιμοποιούνται πέραν του σκοπού τους, για 
την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και γεγονότων, από τα οποία δύναται να 
επηρεαστεί δυσμενώς η Δημόσια Υγεία, απαιτείται η διενέργεια έκτακτου 
καθαρισμού, αερισμού και απολύμανσης αυτών, προτού δοθούν ξανά στην 
εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων τους. 

o Τέλος, υπενθυμίζουμε την απαγόρευση καπνίσματος εντός των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς.     

 
     Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη διενέργεια του υγειονομικού ελέγχου 
με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνοντας εγγράφως την Υπηρεσία 
μας.  

     
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. 
Υπουργείο Υποδομών,                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Μεταφορών & Δικτύων                                                                    ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 
Τ.Κ. 15669 Παπάγος 
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι                                           
εποπτευόμενοι φορείς)  
                                                                                                               Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 
2. 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
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Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής  
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
Τμ. Φυτοπροστατευτικών & Βιοκτόνων Προϊόντων   
Λεωφ. Συγγρού 150 
Τ.Κ. 17176 Καλλιθέα 
 
3.    
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  
Δ/νση Αξιολόγησης Προϊόντων 
Τμ. Βιοκτόνων 
Μεσογείων 284 
Τ.Κ. 15562 Χολαργός 
 
4. 
ΚΕΕΛΠΝΟ 
Αγράφων 3-5 
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι 
                                         
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γρ. Υπουργού Υγείας 
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
3. Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας 
4. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημ. 

Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
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