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ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

1. Η Υγειονομική Διάταξη Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/1973) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την Υγειονομική Διάταξη Γ4/1150/76 (ΦΕΚ 937/Β/1976).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση ενδιαφερομένου για την έκδοση άδειας κολυμβητικής δεξαμενής (φυσικό ή νομικό

πρόσωπο με πλήρη στοιχεία.  Στην υποβαλλόμενη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο

και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού  προσώπου, το οποίο

θα μεριμνήσει για την καλή και συμφώνως προς τους όρους της παρούσης, λειτουργία και

συντήρηση  της  δεξαμενής  και  των  εν  γένει  εγκαταστάσεων  αυτής.  (παρ.  2  άρθρο  27

Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ). 

2)  Φωτοαντίγραφο  ταυτοποίησης  προσώπου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο

ενδιαφερόμενος      έχει συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας του, ή άλλου εγγράφου από τα

προβλεπόμενα στην παρ.  4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το

άρθρο 25 του Ν.371/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο,

άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο

αιτών  είναι  αλλοδαπός-  πολίτης  κράτους  μη  μέλους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,

φωτοαντίγραφο  ισχύουσας  άδειας  διαμονής  που  του  επιτρέπει  την  άσκηση  ανεξάρτητης

οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλει ειδική ταυτότητα

ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.Αν ο ενδιαφερόμενος είναι Ευρωπαίος

πολίτης Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας

2004/38/ΕΚ,  οι  οποίες  έχουν  ενσωματωθεί  στο  ελληνικό  δίκαιο  μέσω του  Π.Δ.  106/2007,

όπως ισχύει σήμερα.

 Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:



• Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας

θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή

• Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  για  την  τήρηση  του  μητρώου  διοικητικής  ή  δικαστικής

αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας

3) Αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου εγκατάστασης της κολυμβητικής

δεξαμενής,  (φωτοαντίγραφο  οικοδομικής  άδειας,  τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  και

φωτοαντίγραφα εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων κάτοψης του χώρου- ηλεκτρομηχανολογικών

και αρχιτεκτονικών σχεδίων θεωρημένα από την Υπηρεσία Δόμησης ή και άλλα στοιχεία

νομιμότητας) και σχεδιαγράμματα εις τριπλούν σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί των

σχεδίων, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στα οποία  θα αποτυπώνονται όλοι οι  χώροι της

εγκατάστασης της κολυμβητικής δεξαμενής

4) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό στην οποία βεβαιώνεται

ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον

Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό , του Κανονισμού Πυροπροστασίας

καθώς και τον εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την απαιτούμενη χρήση και

περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού.

5) Σχετικές  βεβαιώσεις  ή  δηλώσεις  αναφορικά  με  την  καταλληλότητα  των  πηγών

υδροληψίας (π.χ.  άδεια  χρήσης  νερού  ή  βεβαίωση  ύδρευσης  από  τον  Δήμο,  βεβαίωση

αερισμού, φωτισμού και άδεια διάθεσης αποβλήτων και όπου απαιτείται ΕΠΟ)

6) Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής

σε  τρία  αντίγραφα  υπογεγραμμένα  από  διπλωματούχο  μηχανικό, από  το  οποίο  θα

προκύπτει σαφώς  ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής,

ικανοποιούν  από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της

Γ1/443/1973  (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.)

Συγκεκριμένα  η  Έκθεση θα  περιλαμβάνει  με  πλήρη αναλυτική  περιγραφή  τα  εξής

τεχνικά στοιχεία:

• προέλευση του νερού, της ποιότητάς του και της ενδεχόμενης επεξεργασίας του

• χαρακτηρισμό  της  δεξαμενής  (π.χ.  Υπαίθρια,  εσωτερικού  χώρου,  μικρή  μεσαία,  με

ανακυκλοφορία κ.λ.π.)

• μέγιστο αριθμό λουομένων

• τήρηση στοιχείων ποιότητας νερού (εργαστηριακός έλεγχος)

• λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και ειδικότερα σε ότι αφορά το προσωπικό,

τον υπεύθυνο λειτουργίας,τον καθαρισμό  της δεξαμενής, τα μέτρα ασφαλείας, μέσα

διάσωσης και την τήρηση λεπτομερών στοιχείων λειτουργίας

• υλικά κατασκευής και μηχανολογικού εξοπλισμού

• συστήματα φωτισμού, αερισμού και θέρμανσης

• συστήματα  ανακυκλοφορίας  και  απολύμανσης  (αντλίες,τριχοπαγίδες,  θερμαντήρας



νερού, αναρροφητικός καθαριστήρας, συστήματα σωληνώσεων, φίλτρα, μέσο 

απολύμανσης, άλλες ουσίες,κ.λ.π.)

• περιγραφή της  διάθεσης  λυμάτων των  βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποχωρητήρια,

καταιονητήρες κ.λ.π.)

• Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων

7) Βεβαίωση  του  οικείου  ΟΤΑ   ή  άδεια  χρήσης  νερού για  την  εξασφάλιση  νερού

κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής (εγκ. Υπ. Υγείας Πρόνοιας

Υ2/81301/2002)

8) Υπεύθυνη Δήλωση για τον ορισμό υπεύθυνου για τη λειτουργία της κολυμβητικής

δεξαμενής  και  του  προσωπικού  εποπτείας (προβλεπόμενου  αριθμού  υπευθύνων

ασφαλείας,  ειδικευμένου  επόπτη,  ειδικευμένου  στην  παροχή  πρώτων βοηθειών  κ.τ.λ.)  και

αντίγραφα  διπλωμάτων ή πιστοποιητικών που θα βεβαιώνουν τις ειδικές απαιτούμενες

γνώσεις και ικανότητές τους.

9)  Εγκεκριμένη  μελέτη για  διάθεση  υγρών  αποβλήτων  (εγκ.  Υπ.  Υγείας  Πρόνοιας

Υ2/81301/2002)

10) Προβλεπόμενο παράβολο 185  ευρώ (διπλότυπο  καταβολής  ποσού)  στο  Δήμο  την

ημέρα  κατάθεσης της αίτησης,

11) Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας  για την τήρηση των μέτρων και μέσων

πυροπροστασίας που προβλέπονται σε ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

12) Αποδεικτικό κυριότητας του χώρου ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

13) Βεβαίωση ασκήσεως επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια

οικονομική υπηρεσία. 

14) Η πιστοποίηση της μη οφειλής στο Δήμο. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η

μη  ύπαρξη  εις  βάρους  του  ενδιαφερομένου,  βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς

αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών,

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Για να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας θα πρέπει να υποβληθούν

τα απαιτούμενα εκ των οικείων διατάξεων δικαιολογητικά.

• H  οικεία  υπηρεσία  του  Δήμου  πρέπει  να  ενημερώνεται  σχετικά  με  τη  μεταβολή  ή

διακοπή  εργασιών  καθώς  και  για  κάθε  περίπτωση  αντικατάστασης  άδειας  που

προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.

• Χωρίς άδεια δεν μπορεί να λειτουργήσει η εγκατάσταση.

 

  Η άδεια λειτουργίας ισχύει μόνο για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες χορηγήθηκε  και έχει 

διάρκεια πέντε (5) ετών από της χορήγησή της, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω 



εγκαταστάσεις λειτουργούν και συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού 

διαστήματος η άδεια θα ανανεώνεται. 

Επίσης η άδεια θα ανανεώνεται σε περίπτωση κατά την οποία επήλθε αλλαγή στις 

εγκαταστάσεις της δεξαμενής, εξαιρουμένων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως και 

σε ανακαινίσεις που δεν επηρεάζουν τους όρους της παρούσας διάταξης.

Ομοίως η άδεια λειτουργίας θα ανανεώνεται σε περίπτωση αλλαγής της επιχείρησης που 

διαχειρίζεται τη δεξαμενή. (παρ. 4 άρθρο 27 Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β') απόφαση 

ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B314431973-%CF%86/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%85%CF%80-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B314431973-%CF%86/

