
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Γ1/443/1973 
 
Περί κολυµβητικών δεξαµενών µετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών. 
(ΦΕΚ 87/Β/24-1-73) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Έχοντες υπόψη: 

α) Τον ΑΝ 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Υγιεινής» 

β) Το Β∆ 84/1965 «περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής» 
γ) Τον ΑΝ 2520/1940 «περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων» αποφασίζοµεν εκδίδοµεν την 

κάτωθι υγειονοµικήν διάταξιν: 
 

ΠΕΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 

 
Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Άρθρον 1 
Ορισµοί 

 
1. «Κολυµβητική δεξαµενή» ή «Κολυµβητήριον» καλείται εν τη παρούση πάσα τεχνητή 

εν όλω ή εν µέρει δεξαµενή, τροφοδοτουµένη δι΄ύδατος εξ ηλεγµένης κατά τους κανόνας της 
υγιεινής πηγής, η οποία χρησιµοποιείται προς λούσιν δι΄εµβαπτίσεως ολοκλήρου του 
σώµατος, οµαδικήν κολύµβησιν και αναψυχήν. 
Εις τον όρον τούτον δεν περιλαµβάνονται αι δεξαµεναί λουτρών καθαριότητας, δηµοτικαί ή 
ιδιωτικαί. 
 

2.«Εσωτερική» κολυµβητική δεξαµενή καλείται η κειµένη εντός κλειστού εστεγασµένου 
χώρου, «υπαιθρία» δε ή ευρισκοµένη εις ανοικτόν περιφραγµένον χώρον. 

 
3. «∆ηµοσίας» χρήσεως κολυµβητική δεξαµενή καλείται η χρησιµοποιουµένη γενικώς 

υπό του κοινού ή οµάδων πληθυσµού, ως µελών συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας, κλπ, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας. 
 

4. «Αθλητική» κολυµβητική δεξαµενή καλείται η χρησιµοποιουµένη αποκλειστικών ή 
κατά κύριον λόγον διά τέλεσιν αθλητικών αγωνισµάτων, προπόνησιν ή εκπαίδευσιν των 
αθλητών. 

 
5. «Ιδιωτική» κολυµβητική δεξαµενή καλείται η χρησιµοποιουµένη αποκλειστικώς υπο 

µελών µιας οικογενείας και συγγενών ή φιλικών προσώπων. 
 

6. «Υγειονοµική Υπηρεσία» καλείται εν τη παρούση η εις έκαστον Νοµόν αρµοδία δια τα 
θέµατα δηµοσίας υγείας Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασχέτως 
διοικητικής εξαρτήσεως ταύτης. 

 
7. «Υπεύθυνον πρόσωπον» ή «Υπεύθυνος» καλείται το φυσικόν πρόσωπον, ηλικίας 

τουλάχιστον 21 ετών, το οποίον µεριµνά δια την λειτουργίαν της δεξαµενής και είναι ικανόν 
να εξασφαλίση την εφαρµογήν των όρων της παρούσης, τυγχάνει δε της αποδοχής της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 

 
8. ∆ια της συντοµογραφίας «µ» συµβολίζεται το µέτρον (µήκους). 
 



Όπου εν τη παρούση αναφέρονται δεξαµεναί κολυµβήσεως νοούνται αι δηµοσίας 
χρήσεως τοιαύται, πλην εάν ρητώς µνηµονεύεται άλλως. 
 

Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Άρθρον 2 

Υλικά Κατασκευής 
 
1. ∆ια την κατασκευήν των κολυµβητικών δεξαµενών δέον όπως χρησιµοποιώνται  
ανθεκτικά υλικά, τα οποία θα εξασφαλίζουν υδατοστεγανότητα και λείας εσωτερικάς 
επιφάνειας. 
 
2. Η ποιότης των υλικών του µηχανολογικού εξοπλισµού θα είναι τοιαύτη, ώστε να µη  
δηµιουργείται οιοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως του ύδατος (λόγω διαβρώσεως, διαλύσεως 
βαρέων µετάλλων κλπ) 
 

Άρθρον 3 
Χώροι και γενική διάταξις αυτών 

 
1. Η διάταξις της ευρυτέρας περιοχής της δεξαµενής δέον να είναι τοιαύτη, ώστε οι  

λουόµενοι κατά την πορείαν των προς τον καθ΄αυτό χώρον κολυµβήσεως να διέρχωνται 
διαδοχικώς εκ των αποδυτηρίων, των αποχωρητηρίων και εν συνεχεία των καταιονητήρων, 
προς λήψιν λουτρού καθαριότητος. 

2. Εις τας δεξαµενάς τας χρησιµοποιουµένας ταυτοχρόνως υπ΄ αµφοτέρων των φύλων  
δέον όπως διατίθενται ιδιαίτερα αποχωρητήρια και καταιονητήρες, δι΄έκαστον φύλον. 

3. Εις τας δεξαµενάς τας λειτουργούσας δι΄ανακυκλοφορίας και καθαρισµού του  
ύδατος δέον όπως διατίθεται επαρκής χώρος και παρέχεται άνετος προσπέλασις δια την 
τοποθέτησιν, επιθεώρησιν και επισκευήν των διυλιστηρίων και την εκτέλεσιν των εργασιών 
συντηρήσεως, ως αλλαγήν της άµµου, των σωληνώσεων, των αντλιών, των δικλείδων και 
των λοιπών εξαρτηµάτων του συστήµατος καθαρισµού και ανακυκλοφορίας του ύδατος. 
Γενικώτερον συνιστάται η τοποθέτησις  απάντων των δικτύων (υδραυλικών, ηλεκτρικών 
κλπ) εντός επισκεψίµων στοών ή επιθεωρησίµων οχετών (καναλίων). 

4. Κατάλληλα µέτρα δέον όπως λαµβάνωνται δια την προστασίαν των µηχανηµάτων  
και εξαρτηµάτων έναντι κινδύνων ψύξεως κατά τας ψυχράς περιόδους, δια καλήν 
αποστράγγισιν και εκκένωσιν των σωληνώσεων, δια την προστασίαν τω εγκαταστάσεων 
έναντι κινδύνων πληµµυρών κλπ. 
 

Άρθρον 4 
Σχέδιον και λοιπά στοιχεία δεξαµενών κολυµβήσεως 

 
1. Το σχήµα των δεξαµενών δέον να είναι τοιούτον ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 

κυκλοφορία και ανανέωσις του ύδατος, αποκλειοµένης της δηµιουργίας θυλάκων στασίµου ή 
ανεπαρκώς ανανεουµένου ύδατος. 

Γενικώς συνιστάται το ορθογωνικόν σχήµα εν κατόψει, µε το αβαθές τµήµα εις το εν 
άκρον παρά την είσοδον και το βαθύ τµήµα εις το έτερον άκρον ή εγγύς αυτού. 

2. Τα τµήµατα της  δεξαµενής τα έχοντα βάθος ολιγώτερον των 0,90 µ. θα διαχωρίζωνται 
δι΄εµφανούς γραµµής ασφαλείας, χαρασσοµένης εις τον πυθµένα ή εφ΄όσον κριθεί 
αναγκαίον, θα επισηµαίνωνται δια πλωτήρων µε σηµαίας ανά αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας 
των 10,0µ. 

Το βάθος του ύδατος εις το βαθύτερον σηµείον και εις το σηµείον βάθους του 1,50µ δέον 
όπως σηµειούται εµφανώς εις αµφοτέρας τας πλευράς της δεξαµενής. Επίσης δέον όπως 
σηµειούται το βάθος του ύδατος και εις το τέρµα της δεξαµενής. 

3.Αι εν κατόψει διαστάσεις των ορθογωνίων δεξαµενών συνιστάται όπως είναι 
τουλάχιστον 10,0µΧ20,0µ. ή κατά προτίµησιν 12,50µΧ25,0µ των δε παιδικών 6,0µΧ12,0µ. 

4. Αι δεξαµεναί αναλόγως της επιφανείας αυτών διακρίνονται εις: 
α).Μικράς, εφ΄οσον έχουν επιφάνεια µέχρι 350µ² 



β)Μεσαίας, εφ΄όσον έχουν επιφάνειαν µεγαλυτέραν των 350 µ² και µέχρι 1250µ² 
γ)Μεγάλας, εφ΄όσον έχουν επιφάνειαν µεγαλυτέραν των 1250µ² 
5. Η κλίσις του πυθµένος της δεξαµενής εις οιονδήποτε τµήµα αυτής, βάθους µικροτέρου 

του 1,50µ., δέον όπως µην είναι µεγαλύτερα του 1 προς 12,50(8%), εις µεγαλύτερα βάθη 
συνιστάται όπως µη υπερβαίνη το 1 προς 3. 

6. Αι δεξαµεναί δέον όπως είναι µονίµου κατασκευής, υδατοστεγείς, µε επιφανείας λείας 
και ευχερώς καθαριζοµένας. 

7. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των περιµετρικών τοίχων της κολυµβητικής δεξαµενής δέον 
όπως είναι κατακόρυφοι. 

8. Ο πυθµήν και αι πλευραί της δεξαµενής µέχρι των γύρωθεν αυτής διαδρόµων δέον όπως 
είναι επενδεδυµέναι δι΄υλικού ανοικτού εν γένει χρώµατος, µετά λείας και άνευ ανοικτών 
αρµών ή ρηγµάτων επιφανείας. Εφ΄όσον είναι τεχνικώς εφικτόν, άπασαι αι γωνίαι δέον να 
είναι στρογγυλευµέναι. Επίστρωσις του πυθµένος δι΄άµµου ή γαιωδών υλικών απαγορεύεται. 

 
Άρθρον 5 

Μέγιστον φορτίον δεξαµενών 
 

1.Ο µέγιστος αριθµός των λουοµένων, οι οποίοι θα ευρίσκωνται ανά πάσαν στιγµήν εντός 
του περιφραγµένου χώρου της δεξαµενής (κυρίως δεξαµενή, διάδροµοι, αποδυτήρια κλπ), θα 
υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του ύδατος ως κάτωθι: 

α) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µέχρις 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 1,0µ² επιφανείας 
ύδατος ανά λουόµενον. 

β) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µεγαλυτέρου του 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 2,50 µ² 
επιφανείας ύδατος ανά λουόµενον. 

Προ του κατά τα ανωτέρω υπολογισµού του µεγίστου φορτίου της δεξαµενής, θα 
αφαιρείται δι΄έκαστον σηµείον καταδύσεως αυτής επφάνεια 30 µ². 

2. Επιπροσθέτως ο µέγιστος συνολικός αριθµός των εισερχοµένων εντός της δεξαµενής 
κολυµβήσεως καθ΄οιανδήποτε χρονικήν περίοδον δεν θα είναι µεγαλύτερος του 
υπολογιζοµένου, βάσει του αριθµού ανακυκλοφορίας ή ανανεώσεως του ύδατος της 
δεξαµενής, κατά την υπ΄όψιν περίοδον, ως κάτωθι: 

α) Περίπτωσις συνεχούς χλωριώσεως του ανακυκλοφορούντος ή ανανεουµένου ύδατος 
της δεξαµενής: αναλογά τουλάχιστον 500 λίτρων καθαρού ύδατος ανά λουόµενον. 

β). περίπτωσις ανανέωσεως του ύδατος εξ ασφαλούς φυσικής πηγής, µη υποκειµένης εις 
χλωρίωσιν: αναλογία τουλάχιστον 2.000 λίτρων ύδατος ανά λουόµενον. 
 

Άρθρον 6 
Στόµια εισροής και εκροής. Εκκένωσις  

 
1.Η τροφοδότησις των δεξαµενών θα πραγµατοποιείται µέσω πολλαπλής εισαγωγής, η δε  

εκροή του ύδατος µέσω πολλαπλής εξαγωγής εν συνδυασµώ µετά των αυλάκων  
υπερχειλίσεως (παρ.7). ∆ια δεξαµενάς επιφανείας µικρότερας των 75µ² δυνατόν να  
προβλέπεται απλή µόνον εισαγωγή και εξαγωγή. 

2.Γενικώς συνιστάται όπως τα στόµια εισροής τοποθετώνται εις το αβαθές τµήµα της 
δεξαµενής και ανά αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 4,50µ., τα δε στόµια εκροής εις το βαθύ 
τµήµα αυτής και ανά αποστάσεις ουχί µεγαλυτέρας των 6,0 µ. Αι αντίστοιχοι αποστάσεις από 
των πλαγίων τοιχωµάτων ορίζονται εις το ήµισυ. 
Εις δεξαµενάς επιφανείας µεγαλυτέρας των 150µ² συνιστάται η τοποθέτησις στοµίων εισροής 
και εις τα πλάγια τοιχώµατα ανά αποστάσεις 4,50 µ. 
Εις πολύ µεγάλας δεξαµενάς µε στόµια εκροής εις το κέντρον αυτών, τα στόµια εισροής δέον 
όπως τοποθετώνται κατά τα ως άνω διαστήµατα των 4,50µ. καθ΄όλην την περίµετρον τούτων.  

3. Εν πάση περιπτώσει τα στόµια εισροής του (νέου ή ανακυκλοφορούντος) καθαρού 
ύδατος και τα στόµια εκροής αυτού δέον όπως διατάσσωνται κατά τρόπον, ώστε να 
επιτυγχάνεται οµοιόµορφος κυκλοφορία του ύδατος, ως και διατήρησις οµοιοµόρφου 
υπολειµµατικού χλωρίου απανταχού της δεξαµενής, άνευ δηµιουργίας θυλάκων στασίµου ή 
ανεπαρκώς χλωριωµένου ύδατος. Εις δεξαµενάς ακανονίστου σχήµατος θα µελετάται 



ιδιαιτέρως η διάταξις των στοµίων εισροής και εκροής εις τρόπον, ώστε να επιτυγχάνεται 
κατά το δυνατόν η κατά τα ανωτέρω πλήρης ανανέωσις του ύδατος. 

4. Τα στόµια εισροής θα είναι βυθισµένα κατά 0,30µ. περίπου προς αποφυγήν εκλύσεως 
του εν διαλύσει χλωρίου και εφωδιασµένα δια ρυθµιζοµένων επιστοµίων ή δικλείδων, ίνα 
καθίσταται δυνατή η ρύθµισις της παροχής εκάστου τούτων, προς εξασφάλισιν οµοιοµόρφου 
ροής εντός της δεξαµενής. 

Οµοίως και τα στόµια εκροής θα είναι κατά προτίµησιν εφωδιασµένα δια ρυθµιστικών 
επιστοµίων ή δικλείδων. 

Εις ας περιπτώσεις το ύδωρ παρέχεται εκ συστήµατος υδρεύσεως, δέον όπως υφίσταται 
διακοπή, αποκλείουσα της παλινδρόµησιν υδάτων της δεξαµενής προς το δίκτυον της 
υδρεύσεως, υπο οιασδήποτε συνθήκας. 

5. ∆ια την αποµάκρυνσιν του σχηµατατιζοµένου επι της επιφανείας του ύδατος υµενίου, 
το οποίον αποτελεί σοβαράν εστίαν µολύνσεως, συνιστάται όπως το ήµισυ περίπου της 
εκροής του ύδατος πραγµατοποιήται δι΄υπερχειλίσεως εκ σηµείων έναντι της εισαγωγής. Το 
υπόλοιπον ύδωρ δέον να εκρεη µέσω βυθισµένων στοµίων και εκ του πυθµένος προς 
αποφυγήν δηµιουργίας περιοχών στασίµου ύδατος καθ΄ύψος και αποµάκρυνσιν των τυχόν 
ιζηµάτων. 

6. Είναι δυνατή η κατασκευή δεξαµενών κολυµβήσεως πληρούµενων µέχρι της στάθµης 
του περιµετρικού διαδρόµου µε υπερχείλισιν του πλεονάζοντος ύδατος κατά µήκος της 
περιµέτρου και συλλογήν αυτού υπό παρακειµένου συλλεκτηρίου αύλακος, κεκαλυµµένης 
δι΄ανοξειδώτου πυκνής εσχάρας. 

7. Εις απάσας τας δεξαµενάς δέον όπως προβλέπεται στόµιον εκκενώσεως εις το 
βαθύτερον σηµείον αυτών, αποχετευτικής ικανότητας τοιαύτης, ώστε να είναι δυνατή η 
πλήρης εκκένωσις της δεξαµενής εντός διαστήµατος 4 ωρών. Το άνοιγµα της εκκενώσεως 
δέον να καλύπτεται δια καταλλήλου εσχάρας, µη ευχερώς µετακινουµένης υπο των 
κολυµβητών, της οποίας τα ανοίγµατα δέον όπως έχουν συνολικήν επιφάνειαν τουλάχιστον 
τετραπλασίαν της διατοµής του σωλήνος εκκενώσεως. 

8. Εις τας δεξαµενάς τας λειτουργούσας δι΄ανακυκλοφορούντος ύδατος δέον όπως 
προβλέπεται κατάλληλον σύστηµα αποχετεύσεως των τυχόν διαρρεόντων υδάτων εκ των 
σωληνώσεων, των αντλιών και των λοιπών εξαρτηµάτων. Ουδεµία απ΄ευθείας σύνδεσις προς 
τους υπονόµους επιτρέπεται και άπαντες οι αποχετευτικοί αγωγοί δέον όπως διακόπτωνται 
δια καταλλήλου διατάξεως ούτως ώστε να µην υφίσταται κίνδυνος παλινδροµήσεως και 
εισόδου υδάτων εκ των υπονόµων εις την δεξαµενήν. Εις ας περιπτώσεις οι υπόνοµοι 
ευρίσκονται εις ανωτέραν στάθµην, δέον όπως χρησιµοποιούνται αντλίαι δια την ανύψωσιν 
των διαρρεόντων υδάτων. 
   

Άρθρον 7 
Αύλακες υπερχειλίσεως 

 
1. ΄Απασαι αι δεξαµεναί, επιφανείας µεγαλύτερας των 200µ², θα περιβάλλωνται καθ΄ολην 

την περίµετρον αυτών, πλην της περιοχής των κλιµάκων, δι΄αυλάκων υπερχειλίσεως, η 
µορφή και το µέγεθος των οποίων θα είναι τοιαύται ώστε: 

α) τα εντός αυτών εισερχόµενα υλικά να µη δύνανται να επανέλθουν εις την δεξαµενήν, 
λόγω αποτόµου εισόδου ύδατος εις αυτάς. 

β το άκρον των να δύναται να χρησιµοποιείται ως χειρολαβή παρά των λουοµένων. 
γ)το βάθος των είναι επαρκές, ίνα µη φθάνουν τα άκρα των δακτύλων εις τον πυθµένα. 
δ)το άνοιγµά των να είναι επαρκές, ίνα είναι ευχερής ο καθαρισµός των. 
ε)οι κίνδυνοι ενσφηνώσεως ποδών και χειρών των λουοµένων να αποκλείωνται. 

στ)η αποχευτική ικανότης αυτών να είναι ίση προς τα 50% τουλάχιστον της παροχής του 
ανακυκλοφορούντος ύδατος. 

2. Εις τας δεξαµενάς επιφανείας µέχρι 200µ² είναι δυνατόν αντί των αυλάκων 
υπερχειλίσεως να προβλέπωνται στόµια υπερχειλίσεως (SKIMMERS) προς αποµάκρυνσιν 
της επιφανειακής στιβάδος ύδατος. Ο αριθµός αυτών θα αντιστοιχεί είς εν τουλάχιστον 
στόµιον ανά 50µ² επιφανείας ή κλάσµα αυτής. 



3. Αι αύλακες υπερχειλίσεως θα αποστραγγίζωνται καλώς προς σηµεία απορροής, 
απέχοντα απ΄αλλήλων ουχί πλέον των 4,50µ. και συνδεόµενα µε το σύστηµα 
ανακυκλοφορίας ή µε φρεάτιον αποχετεύσεως, δια σωληνώσεως διαµέτρου τουλάχιστον 60 
χιλ/στών. 
 

Άρθρον 8 
Βαθµίδες και κλίµακες 

 
Αι βαθµίδες και αι κλίµακες δια την είσοδον και έξοδον των λουοµένων εις την δεξαµενήν 

δέον όπως κατασκευάζωνται κατά τρόπον, ώστε οι κίνδυνοι ατυχηµάτων να περιορίζωνται 
εις το ελάχιστον. Κανονικαί κλίµακες µετά βαθµίδων ή κατακόρυφοι τοιαύται δέον όπως 
τοποθετούνται εις την µίαν ή όλας τας πλευράς τόσον του αβαθούς όσον και του βαθέος 
τµήµατος της δεξαµενής 

Αι επιφάνειαι των βαθµίδων των κατακορύφων και των κανονικών κλιµάκων δέον όπως 
κατασκευάζονται εκ µη ολισθηρού υλικού. Η κατασκευή οπών είς τους τοίχους των 
δεξαµενών προς χρησιµοποίησιν ως βαθµίδων απαγορεύεται. 

Κλίµακες κανονικαί κατακόρυφοι δέον όπως φέρουν χειρολαβάς εις αµφοτέρας τας 
πλευράς αυτών µέχρι του περιφερειακού διαδρόµου. Αι κανονικαί κλίµακες δέον όπως µη 
προεξέχουν εντός των δεξαµενών, αλλά να κατασκευάζωνται εν εσοχή εντός του τοίχου και 
του διαδρόµου των δεξαµενών. 
 

Άρθρον 9 
Περιφερειακοί διάδροµοι 

 
1. ∆ιάδροµοι πλάτους 1,50µ. τουλάχιστον και προτιµώτερον 2,40 έως 3,00 µ. δέον όπως 

περιβάλλουν την δεξαµενήν. Το δάπεδον των διαδρόµων θα έχει κλίσιν 2% περίπου προς 
στραγγιστήρια τοποθετηµένα ανά 10µ² επιφανείας και αποχετευόµενα εις το δίκτυον 
αποβλήτων. 

Αι επιφάνειαι των διαδρόµων δέον όπως είναι οµαλαί, ευχερώς πλυνόµεναι και µη 
ολισθηραί, ιδιαιτέρως δε το προς την πλευράν της δεξαµενής κράσπεδον αυτών, επί πλάτους 
0,30µ. Η ένωσις του κρασπέδου µετά των κατακορύφων τοιχωµάτων της δεξαµενής δέον να 
είναι στρογγυλευµένη. Εις τας εσωτερικάς δεξαµενάς, εφ΄όσον δεν έχουν πολύ πλατείς 
διαδρόµους, συνιστάται η τοποθέτησις χειρολαβών ασφαλείας επι του περικλείοντος τον 
διάδροµον τοίχου ή περιφράγµατος. 

2. Κανονικόν περίφραγµα δέον όπως περιβάλλη την δεξαµενήν εξωτερικώς των 
διαδρόµων, εν επαφή ή πλησίον αυτών. Περιοχαί κεκαλυµµέναι δι΄άµµου ή χλόης, προς 
χρήσιν των λουοµένων εσωτερικώς του ως άνω περιφράγµατος, δεν επιτρέπονται εν γένει, 
προς αποφυγήν ρυπάνσεως της δεξαµενής. 
 

Άρθρον 10 
Εξώσται θεατών 

 
1. Εις περίπτωσιν προβλέψεως χώρου θεατών, ούτος δέον όπως διαχωρίζεται 

αποτελεσµατικών εκ του χώρου λουοµένων. 
2. Οι εξώσται των θεατών δεν πρέπει να υπέρκεινται της επιφανείας της δεξαµενής. Το 

δάπεδον και το κιγκλίδωµα των εξωστών δέον όπως είναι συµπαγές, άνευ οπών ή σχισµών 
εις τρόπον, ώστε να αποκλείεται η δίοδος ρύπων προς την δεξαµενήν ή την περιοχήν αυτής. 
Οµοίως το δάπεδον αυτών δέον να κλίσει προς αποχετευτικόν αγωγόν εις τρόπον, ώστε να 
αποκλείεται οιαδήποτε απορροή εκ της περιοχής των θεατών προς την δεξαµενήν ή την 
περιοχήν των λουοµένων. 
 

Άρθρον 11 
Αποδυτήρια  

 



1. Τα δάπεδα όλων των αποδυτηρίων και ιµατιοφυλακίων δέον όπως είναι εξ υλικού 
αδιαβρόχου, µετά οµαλής επιφανείας και άνευ ρηγµάτων ή ανοικτών αρµών. Όλα τα δάπεδα 
δέον όπως έχουν κλίσιν 20% περίπου προς κατάλληλον αποστραγγιστικόν αγωγόν, ίνα είναι 
δυνατή ή έκπλυσις διά ευκάµπτου σωλήνος ύδατος. 

Άπασαι αι ενώσεις των δαπέδων µετά των παραπλεύρων τοίχων και διαχωρισµάτων δέον 
όπως είναι στρογγυλευµέναι. 

Οι διάδροµοι και αι επιφάνειαι, εφ΄ων βαδίζουν οι λουόµενοι γυµνόποδες, δέον όπως µην 
είναι ολισθηροί. 

Οι τοίχοι και τα χωρίσµατα των αποδυτηρίων και των ιµατιοφυλακίων δέον όπως είναι εξ 
αδιαποτίστου υλικού µετά λείας επιφανείας, άνευ διακένων ή ανοικτών αρµών. 

2. Κατάλληλα σηµεία υδροληψίας προς σύνδεσιν σωλήνων δέον όπως διατίθενται δια την 
ευχερή και συχνήν πλύσιν των εγκαταστάσεων και της περιοχής της δεξαµενής. 

Άπαντα τα ιµατιοφυλάκια, έπιπλα και άλλα εξαρτήµατα δέον όπως είναι απλά άνευ 
εσοχών, εξ υλικού επιδεχοµένου πλύσιν και τοποθετούνται εις τρόπον, ώστε να είναι ευχερώς 
προσιτά προς καθαρισµόν εξ όλων των πλευρών περιµετρικώς και εκ των κάτω. Επίσης, τα 
ιµατιοφυλάκια δέον όπως αερίζωνται καλώς και κατασκευάζωνται άνευ ανοικτών αρµών, 
ώστε να αποκλείεται η εγκατάστασις εντόµων εντός αυτών. 
 

Άρθρον 12 
Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήναι 

 
1. ΄Απασαι αι δεξαµεναί δέον να διαθέτουν επαρκή αριθµόν ιδιαιτέρων καταιονητήρων, 

αποχωρητηρίων και νιπτήρων. Κατ΄εξαίρεσιν δύναται να επιτραπεί εις υφισταµένας ήδη 
δεξαµενάς η χρήσις ετέρων τοιούτων εγκαταστάσεων, εφ΄όσον κατά την κρίσιν της οικείας 
γνωµοδοτικής Επιτροπής (άρθρον 27 παρ.1) δύναται να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική 
εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ιδία των όρων της παρ.4 του άρθρου 22 της παρούσης. 

2. Ο ελάχιστος αριθµός των καταιονητήρων, ψυχρού και θερµού καθαρού ύδατος 
δι΄έκαστον φύλον, δέον όπως αντιστοιχεί εις 1 ανά 50 λουοµένους κατά τον χρόνον της 
µεγάλης φορτίσεως της δεξαµενής, εν περιπτώσει συνεχούς λειτουργίας αυτής. Εν 
περιπτώσει όµως λούσεως καθ΄οµάδας, ως σχολεία ή εις δεξαµενάς χρησιµοποιούσας το 
σύστηµα των εναλλασοµένων οµάδων, ο αριθµός των καταιονητήρων δέον όπως είναι ίσος 
προς το ¼ των λουοµένων της µεγίστης οµάδος. Οι καταιονητήρες δέον να επιτρέπουν την 
κατάλληλον κατά βούλησιν µίξιν θερµού και ψυχρού ύδατος. 

3. O ελάχιστος αριθµός υγιεινών αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, εφωδιασµένων µε 
υδραυλικάς εγκαταστάσεις εκπλύσεως δι΄έκαστον φύλον, δέον όπως αντιστοιχεί εις 2 
αποχωρητήρια και 4 ουρητήρια ανά 250 άνδρας και εις 1 αποχωρητήριον ανά 50 γυναίκας, 
κατά τον χρόνον της µεγίστης φορτίσεως της δεξαµενής. 

Τα ουρητήρια δέον όπως είναι τοιαύτα, ώστε να µη υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως των 
ποδών των λουοµένων. 

Επίσης, δέον όπως διατίθενται πλησίον των αποχωρητηρίων νιπτήρες εις αναλογίαν 
τουλάχιστον 1 νιπτήρας ανά 100 λουοµένους, κατά τον χρόνον της µεγίστης φορτίσεως της 
δεξαµενής. 

4. Η αποχέτευσις των αποχωρητηρίων, λουτρών, νιπτήρων κλπ, δέον όπως είναι απολύτως 
στεγανή και επαρκής, ώστε να αποκλείεται οιοσδήποτε κίνδυνος ρυπάνσεως ή µολύνσεως 
του ύδατος της δεξαµενής συνεπεία διαρροών, εµφράξεων ή υπερχειλίσεων. 

5. Αµέσως προ της δεξαµενής συνιστάται η εγκατάστασις ποδολουτήρων, περιεχόντων 
υδατικόν διάλυµα µε 0,3-0,6% διαθέσιµον χλώριον προς απολύµανσιν των ποδών των 
λουοµένων. 

6. Εις τον χώρον της δεξαµενής συνιστάται όπως διατίθεται τουλάχιστον εις πίδαξ 
ποσίµου ύδατος υγιεινού τύπου και εις τοιούτος εις τον προθάλαµον των εγκαταστάσεων της 
δεξαµενής, ως και εις τους πολυσύχναστους χώρους. 
 

Άρθρον 13 
Φωτισµός, αερισµός και θέρµανσις χώρων και ύδατος 

 



1. Εις άπαντας τους χώρους των κολυµβητικών δεξαµενών, αι οποίαι λειτουργούν  και 
κατά την νύκτα, δέον όπως διατίθεται πλήρες σύστηµα τεχνητού φωτισµού. Τα φωτιστικά 
στοιχεία δέον όπως είναι επαρκή και διατεταγµένα κατά τρόπον, ώστε άπαντα τα σηµεία της 
δεξαµενής και του εντός αυτής ύδατος να φωτίζωνται καλώς. Άπαντα τα φωτιστικά σώµατα, 
οι ηλεκτρικοί αγωγοί κλπ δέον όπως είναι ασφαλούς κατασκευής. Εις περίπτωσιν 
εγκαταστάσεως υποβρυχίου φωτισµού δέον όπως λαµβάνωνται αυστηρά µέτρα ασφαλείας 
έναντι ηλεκτροπληξιών (υδατοστεγανότης, χαµηλή τάσις, ισχυρά µόνωσις, γείωσις κλπ), 
συµφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας ειδικούς κανονισµούς. 

Επίσης, άπαντα τα φωτιστικά σώµατα δέον όπως διαµορφούνται και διατάσσωνται κατά 
τρόπον, ώστε οι επόπται ασφαλείας να διακρίνουν καλώς άπαντα τα σηµεία της 
κολυµβητικής δεξαµενής, τας εξέδρας και τας σανίδας καταδύσεως, ως και τας άλλας 
εγκαταστάσεις, χωρίς να εκτυφλούνται υπό του φωτός. 

Αι εσωτερικαί δεξαµεναί πρέπει να τοποθετώντι κατά τρόπον, ώστε να παρέχεται κατά 
την διάρκειαν της ηµέρας άπλετος φωτισµός δια παραθύρων διατεταγµένων επί της µίας 
τουλάχιστον πλευράς ή επί της στέγης. Η ολική επιφάνεια των παραθύρων ή των φεγγιτών 
της στέγης όπως µη είναι µικροτέρα του ½ της επιφανείας της δεξαµενής περιλαµβανοµένων 
και των πέριξ αυτής διαδρόµων. 

2. ΄Απασαι αι εσωτερικαί δεξαµεναί κα τα κτήρια λουτρών, αποδυτηρίων, καταιονητήρων 
και αποχωρητηρίων εις τας εσωτερικάς και υπαιθρίους δεξαµενάς δέον όπως αερίζονται 
καλώς.  
    Ο αερισµός των χώρων των εσωτερικών δεξαµενών δέον όπως µη δηµιουργή άµεσα 
ρεύµατα επί των λουοµένων. 

3. Εις περίπτωσιν θερµαινοµένων τεχνητώς εσωτερικών δεξαµενών, η θερµοκρασία του 
αέρος εις τα αποδυτήρια, του καταιονητήρες και αποχωρητήρια συνιστάται όπως διατηρείται 
µεταξύ 21°C και 24°C 

Η θερµοκρασία του ύδατος των δεξαµενών δέον όπως διατηρείται µεταξύ 22°C και 25°C. 
Η αντίστοιχος θερµοκρασία του αέρος του περιβάλλοντος χώρου συνιστάται όπως είναι 
ανωτέρα κατά 3°C της εκάστοτε θερµοκρασίας του ύδατος και εν πάση περιπτώσει να µην 
είναι ανωτέρα κατά 5°C η κατωτέρα κατά 1°C ταύτης. 

Άπαντα τα θερµαντικά σώµατα συνιστάται όπως είναι κεκαλυµµένα προς αποφυγήν 
ατυχηµάτων, λόγω επαφής των λουοµένων. 

4. Η σχετική υγρασία των χώρων εν γένει συνιστάται όπως είναι κατωτέρα των 70%. 
 

Άρθρον 14 
Θέσεις καταδύσεως 

 
1. Αι εγκαταστάσεις καταδύσεως δέον να είναι επαρκούς αντοχής και ασφαλούς χρήσεως. 

Αι επιφάνειαι των βαθµίδων ανόδου, των βατήρων κλπ δεν θα δηµιουργούν κινδύνους 
ολισθήσεως. 

Υπέρ τους βατήρας καταδύσεως θα διατίθενται ελεύθερος χώρος ύψους 4,50 µ 
τουλάχιστον. 

Το ελεύθερον ύψος της αιθούσης υπέρ την δεξαµενήν, µετρούµενον από της στάθµης του 
περιµετρικού διαδρόµου, θα είναι τουλάχιστον 5,0µ. 

2. Τα βάθη των συνήθων δεξαµενών και αι αποστάσεις  ασφαλείας εις τας περιοχάς 
καταδύσεως θα είναι σύµφωνα προς τα κατωτέρω καθοριζόµενα, αναλόγως του ύψους 
καταδύσεως. 

Ελαχίστη απόστασις ασφαλείας
Ύψος καταδύσεως 
(από της επιφανείας 
του ύδατος) 

Ελάχιστον βάθος του 
ύδατος κάτωθι του  
άκρου του βατήρος και 
3.00µ. πέρα αυτού 

 
Μεταξύ βατήρος 
και πλαγίων 
τοιχωµάτων της 
δεξαµενής 

Μεταξύ βατήρων 
απ΄αλλήλων 

(αξονικώς)

Μέχρι 0,50µ. 2,50µ 2,50µ 2,50µ 



0,51-1,00µ 2,75µ 3,00µ 3,00µ 

1,01-3,00µ 3,50µ 3,70µ 3,00µ 

 
∆ι΄ύψη καταδύσεως µεγαλύτερα των 3,0 µ. απαιτείται συµµόρφωσις προς τας απαιτήσεις 

των αθλητικών δεξαµενών και σχετική έγκρισις παρά της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. 
 

Γ΄ Υ∆ΩΡ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρον 15 
Ποιότης ύδατος 

 
1. Φυσικά, χηµικά και µικροβιολογικά χαρακτηριστικά. 
α) Το ύδωρ των δεξαµενών κολυµβήσεως δέον όπως ανανεούται συνεχώς καθ΄όλην την 

διάρκειαν της λειτουργίας αυτών µε ρυθµόν εξασφαλίζοντα πλήρη ανανέωσιν αυτού, εντός 
χρονικού διαστήµατος ουχί µεγαλυτέρου των 4 ωρών. 

∆ια τας αθλητικάς δεξαµενάς δύναται κατόπιν αιτιολογηµένης αποφάσεως της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, να καθορισθεί µακρότερος χρόνος ανανέωσης του ύδατος, πάντως 
ουχί µεγαλύτερος των 6 ωρών, αναλόγως των προβλεποµένων συνθηκών λειτουργίας. Η 
ανανέωσις αύτη δέον όπως επιτυγχάνεται, είτε δια συνεχώς ρέοντος νέου καθαρού ύδατος, 
είτε δι΄ανακυκλοφορίας του ύδατος της δεξαµενής, µετά προηγούµενον καθαρισµόν και 
απολύµανσιν αυτού. 

β) Το ύδωρ δέον όπως διατηρείται πάντοτε επαρκώς διαυγές εις τρόπον, ώστε µέλας 
δίσκος αλαµπής διαµέτρου 0,15µ. εντός λευκού πεδίου, τοποθετούµενος επι του πυθµένος και 
εις το βαθύτερον σηµείον της δεξαµενής να είναι ευκρινώς ορατός εκ του πεζοδροµίου της 
δεξαµενής και εξ αποστάσεως δέκα µέτρων τουλάχιστον εκατέρωθεν της εξ ΄αυτού 
κατακορύφου. 

γ) Οσάκις το ύδωρ των εσωτερικών δεξαµενών θερµαίνεται τεχνητώς, η θερµοκρασία 
αυτού θα διατηρείται µεταξύ 22°C και 25°C (άρθρο 13 παρ.3) 

δ) Η τιµή του ΡΗ του ύδατος της δεξαµενής δέον όπως διατηρείται κατά προτίµησιν 
µεταξύ 7,20 και 8,20. 

Η αλκαλικότης του ύδατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 mg/I µετρουµένη δια 
πορτοκαλόχρου του µεθυλίου. 
ε). Η µικροβιολογική ποιότης του ύδατος κατά τον χρόνον λειτουργίας της δεξαµενής δέον 

όπως ικανοποιεί τους κάτωθι όρους: 
1. Ο αριθµός των αναπτυσσοµένων αποικιών µικροβίων (εις άγαρ µετά 24 ώρας εις 37°C) 
δεν θα υπερβαίνει τας 200 ανά κ.ε. ύδατος. 
2. Ο πιθανώτατος αριθµός κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ,ΝΡΝ) δεν θα είναι ανώτερος των 15 
ανά 100 κ.ε. ύδατος. 
3. Ουδέν κολοβακτηρίδιον (E.Coli) θα περιέχεται εις 100 κ.ε. ύδατος. 

2. Εργαστηριακαί εξετάσεις. 
α) ΄Απασαι αι φυσικαί, χηµικαί και µικροβιολογικαί εξετάσεις δέον όπως εκτελώνται 

βάσει της τελευταίας εκάστοτε εκδόσεως των «Προτύπων µεθόδων εξετάσεως του ύδατος 
και λυµάτων» των ΗΠΑ (Standard methods for the examination of water and waste-water) εις 
δηµόσια εργαστήρια ή εις εξουσιοδοτηµένα υπό των υγειονοµικών αρχών εργαστήρια 
νοσοκοµείων ή και ιδιωτικά τυχόντα ειδικής αδείας δια την εκτέλεσιν τοιούτων εξετάσεων. 

β) τα δείγµατα του ύδατος δέον όπως λαµβάνωνται εντός αποστειρωµένων φιαλών, εις τας 
οποίας θα έχη προστεθεί προς της αποστειρώσεως ποσότης 0,02-0,05γρµ. υποθειώδους 
νατρίου, προς εξουδετέρωσιν του υπολείµµατος χλωρίου. 

γ) τα δείγµατα δέον όπως συλλέγονται δια καταδύσεως ανοικτής φιάλης κάτωθεν της 
επιφανείας του ύδατος και σταθεράς κινήσεως ταύτης προς τα εµπρός µέχρι της πληρώσεώς 
της. Η φιάλη δέον όπως µην εκπλύνηται, ίνα µην αφαιρείται το υποθειώδες νάτριον. Τα 
δείγµατα δέον όπως συλλέγωνται, όταν η δεξαµενή είναι εν λειτουργία και προτιµώτερον 
κατά τας περιόδους του µεγίστου φορτίου λουοµένων. Αι ώραι της ηµέρας, η ηµέρα της 
εβδοµάδος, η συχνότης της δειγµατοληψίας και τα σηµεία της δειγµατοληψίας δέον όπως 



ποικίλλουν επι τω τέλει λήψεως αντιπροσωπευτικής εικόνος της υγειονοµικής καταστάσεως 
του ύδατος δια χρονικήν περίοδον ενός µηνός. Μεταξύ των σηµείων τούτων θα 
περιλαµβάνωνται οπωσδήποτε και τοιαύτα εγγύς των σηµείων εκροής του ύδατος της 
δεξαµενής. 

Συνιστάται όπως εξετάζεται, µερίµνη του υπευθύνου, τουλάχιστον εν δείγµα 
εβδοµαδιαίως. Εν περιπτώσει υποψίας, µολύνσεως του ύδατος ο αριθµός των εξετάσεων θα 
αυξάνει κατά τας υποδείξεις των Υγειονοµικών Υπηρεσιών. 
 

Άρθρον 16 
Σύστηµα ανακυκλοφορίας 

 
1. Το σύστηµα ανακυκλοφορίας δέον όπως εξασφαλίζει τον απαιτούµενον ρυθµόν 

ανανεώσεως του ύδατος (άρθρον 15 παρ. 1α).  Εις περίπτωσιν εξυπηρετήσεως εκ µιας 
µονάδος ανακυκλοφορίας περισσοτέρων δεξαµενών, αύτη δέον να επαρκεί δια την 
ταυτόχρονον λειτουργίαν του συνόλου των δεξαµενών, µε τον καθοριζόµενον ως άνω ρυθµόν 
ανανεώσεως. 

2. Το σύστηµα ανακυκλοφορίας και καθαρισµού του ύδατος θα λειτουργεί καθ΄όλας τας 
ώρας χρησιµοποιήσεως της δεξαµενής και πέραν τούτου, εφ΄όσον χρόνον απαιτείται προς 
εξασφάλισιν ύδατος διαυγούς και απολύτως ικανοποιητικού από µικροβιολογικής απόψεως. 

Ειδικώς συνιστάται δια τας δεξαµενάς χωρητικότητος άνω των 750 µ³ η αδιάλειπτος 
(24ωρος) λειτουργία του συστήµατος ανακυκλοφοριάς καθ΄όλην την κολυµβητικήν 
περίοδον, µε δυνατότητα µειώσεως του ρυθµού ανανεώσεως του ύδατος µέχρι του ηµίσεος 
του κανονικού, καθ΄ας ώρας δεν χρησιµοποιούνται αύται από κολυµβητών (νυκτερινάς). 

3. Αι περιλαµβανόµεναι εγκαταστάσεις εις το εν λόγω σύστηµα δέον όπως ικανοποιούν 
τας κάτωθι απαιτήσεις: 
α) Α ν τ λ ί α ι: 

Συνιστώνται αι ηλεκτροκίνηται φυγόκεντροι αντλίαι. Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως 
διυλιστηρίων πιέσεως, αι αντλίαι δέον όπως εξασφαλίζουν την απαιτουµένην παροχήν υπο το 
µέγιστον υδραυλικόν φορτίον, το οποίον δυνατόν να αναπτυχθεί εις τα διϋλιστήρια. 

Συνιστάται όπως διατίθενται εφεδρικά αντλητικά συγκροτήµατα προς αντιµετώπισιν των 
διακοπών, λόγω συντηρήσεως ή βλαβών. Εν εναντία περιπτώσει θα διακόπτεται αµέσως η 
λειτουργία της δεξαµενής µέχρι πλήρους αποκαταστάσεως της βλάβης και ανανεώσεως του 
ύδατος. 

Εάν αι αντλίαι κείνται εις στάθµην υψηλοτέραν του ύδατος της δεξαµενής, δέον όπως 
τοποθετηθεί δικλείς αντεπιστροφής εις τον σωλήνα αναρροφήσεως. 

Εις περίπτωσιν συνδέσεως της αντλίας µετά του αναρροφητικού καθαριστήρος (εδ. ∆΄ 
κατωτέρω), δέον αύτη να δηµιουργεί επαρκές κενόν δια την λειτουργίαν αυτού. 
 
β) Τ ρ ι χ ο π α γ ί ς: 

Το σύστηµα ανακυκλοφορίας δέον όπως είναι εφωδιασµένον δια παγίδος, κατάλληλου δια 
την συγκράτησιν των τριχών κλπ, η οποία θα τοποθετείται προ του διυλιστηρίου. 

Συνιστάται η χρήσις κυλινδρικού ηθµού µε ανοίγµατα ουχί µεγαλύτερα των 3 χιλ. 
Η συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων δέον όπως είναι τουλάχιστον 10πλασία της 

επιφανείας της διατοµής των στοµίων εισαγωγής του ύδατος εις δεξαµενήν. 
Αι τριχοπαγίδες δέον όπως κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τρόπον, 

επιτρέποντα την ταχείαν αποσύνδεσιν προς καθαρισµόν αυτών. Κατάλληλοι δικλείδες θα 
διακόπτουν την ροήν κατά την διάρκειαν του καθαρισµού. 
 
γ) Θ ε ρ µ α ν τ ή ρ   ύ δ α τ ο ς: 

Εις ας περιπτώσεις προβλέπεται θέρµανσις του ύδατος της δεξαµενής, το θερµαντικόν 
στοιχείον δέον όπως τοποθετείται επι της γραµµής τροφοδοτήσεως προς θέρµανσιν του 
συνόλου ή µέρους του ανακυκλοφορούντος ύδατος. Η απ΄ευθείας τοποθέτησις θερµαντικών 
στοιχείων εντός της δεξαµενής  ή η διοχέτευσις ατµού εις αυτήν δεν επιτρέπεται δια νέας 
εγκαταστάσεις. 

Ο έλεγχος της θερµοκρασίας του ύδατος δέον να εκτελείται αυτοµάτως. 



 
δ) Α ν α ρ ρ ο φ η τ ι κ ό ς   κ α θ α ρ ι σ τ ή ρ: 

∆ια τον καθαρισµόν του πυθµένος της δεξαµενής εκ της καθιζανούσης ιλύος, τριχών κλπ 
ενδείκνυται η χρήσις καθαριστήρος, λειτουργούντος δι΄αναρροφήσεως. Εάν η αναρρόφησις 
εκτελείται, ως συνήθως µέσω της αντλίας της ανακυκλοφορίας, δέον όπως προβλέπεται 
κατάλληλος δικλείς δια την µείωσιν της ροής εις το στόµιον εκροής της δεξαµενής ώστε να 
λειτουργεί αποτελεσµατικώς ο αναρροφητικός καθαριστήρ. ∆ια την σύνδεσιν τούτου µετά 
της αναρροφήσεως της αντλίας 
 
ε) Σ ύ σ τ η µ α   σ ω λ η ν ώ σ ε ω ν: 

Η παροχετευτική ικανότης των σωληνώσεων συνιστάται γενικώς όπως είναι τουλάχιστον 
διπλασία της θεωρητικώς απαιτουµένης. 

Συνδέσεις µε ωτίδας ή άλλοι λυόµενοι σύνδεσµοι δέον όπως παρεµβάλλονται κατά 
διαστήµατα, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αφαίρεσις παντός τµήµατος προς καθαρισµόν και 
συντήρησιν. 

Εις το σύστηµα σωληνώσεων δέον όπως προβλέπωνται: 
Στόµιον εκκενώσεως εις το χαµηλότερον σηµείον αυτού, προς αποµάκρυνσιν της 

συγκεντρωµένης σκωρίας σιδήρου και λοιπών ιζηµάτων. 
Κατάλληλα ανοίγµατα δια την τοποθέτησιν µετρητών προς προσδιορισµόν του κενού εις 

την αναρρόφησιν και της πιέσεως εις τον αγωγόν καταθλίψεως, προκειµένου να ρυθµισθεί, 
εφ΄όσον απαιτηθεί, το σύστηµα ανακυκλοφορίας. 

Μετρητής παροχής προς έλεγχον της διερχοµένης πράγµατι ποσότητος ύδατος δια του 
συστήµατος υπό συνθήκας λειτουργίας. 

Στόµια υδροληψίας προς λήψιν δειγµάτων ύδατος προς εργαστηριακήν εξέτασιν, τόσον εκ 
σηµείου ευθύς ως το ύδωρ αφήνει την δεξαµενήν όσον και µετά το διυλιστήριον. 

Συνιστάται όπως αι σωληνώσεις βάφωνται µε διακριτικά χρώµατα αναλόγως της χρήσεως 
αυτών. 
στ) ΄Ε λ ε γ χ ο ς   τ ο υ   σ υ σ τ ή µ α τ ο ς: 

Μετά την εγκατάστασιν του συστήµατος ανακυκλοφορίας και την ρύθµισιν των διαφόρων 
εξαρτηµάτων, δέον όπως εκτελείται υδραυλική δοκιµή ολοκλήρου του συστήµατος και των 
συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων. Κατ΄αυτήν θα προσδιορίζωνται η ταχύτης ροής του 
ύδατος εις διάφορα σηµεία των σωληνώσεων, η παροχή εκάστου διυλιστηρίου και αντλίας, η 
ταχύτης και ποσότης του ύδατος καθαρισµού εκάστου διυλιστηρίου και η παροχή εκάστου 
στοµίου εισροής της δεξαµενής, υπό πραγµατικάς συνθήκας λειτουργίας και µε την 
δεξαµενήν πλήρη µέχρι της κανονικής στάθµης λειτουργίας. 

Άπαντα τα στοιχεία δέον όπως τηρώνται προς σύγκρισιν και µελλοντικόν έλεγχον. 
Τοιαύται δοκιµαί δέον όπως εκτελώνται τουλάχιστον άπαξ του έτους. 
4. Θ ε ρ µ ό µ ε τ ρ α : 

Εις τας θερµαινοµένας δεξαµενάς δέον όπως τοποθετώνται δύο πάγια θερµόµετρα επι της 
γραµµής ανακυκλοφορίας, ήτοι εν µετά τον θερµαντήρα και έτερον εγγύς του στοµίου 
εκροής της δεξαµενής. 

Εις τας εξωτερικάς δεξαµενάς αρκεί εν θερµόµετρον εις το στόµιον εκροής. 
Τα θερµόµετρα δέον όπως είναι ευχερώς προσπελάσιµα προς ανάγνωσιν. 

 
Άρθρον  17 
∆ιύλισις 

 
1.Το σύστηµα διυλίσεως του ύδατος δέον όπως έχει ικανότητα εξασφαλίζουσαν τον 

απαιτούµενον ρυθµόν ανανεώσεως αυτού (άρθρον 15 παρ.1α΄) 
Εις περίπτωσιν εξυπηρετήσεως εκ µιας µονάδος διυλίσεως περισσοτέρων δεξαµενών, 

αύτη δέον να επαρκεί δια την ταυτόχρονον λειτουργίαν του συνόλου των δεξαµενών µε τον 
καθοριζόµενον ως άνω ρυθµόν ανανεώσεως. 

2. ∆ια τον καθαρισµόν του ανακυκλοφορούντος ύδατος των δεξαµενών δύναται να 
χρησιµοποιηθεί ταχυδιυλιστήριον βαρύτητος ή πιέσεως. 

Συνιστάται ο πρώτος τύπος (βαρύτητος) εις περίπτωσιν ύδατος σηµαντικής σκληρότητος. 



3. Το υλικόν διυλίσεως αρχικού πάχους τουλάχιστον 0.90µ. δέον όπως αποτελείται απο 
καταλλήλως διαβαθµισµένην, γωνιώδη άµµον, κατάλληλον δια διυλιστήρια και χάλικας. 

Η άµµος θα έχει ενεργόν διάµετρον 0.4 έως 0.5 χιλ. και συντελεστήν οµοιοµορφίας ουχί 
ανώτερον του 1.75 θα είναι απηλλαγµένη αργίλου, οργανικών ουσιών ή ευδιαλύτων υλικών 
και θα πλύνεται καλώς προς της χρήσεως. 

Μεταξύ της επιφανείας της άµµου και της άνωθεν αυτής αγωγών υπερχειλίσεως των 
υδάτων καθαρισµού δέον όπως υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 0.45µ. 

4. Ο υπολογισµός των ταχυδιυλιστηρίων δέον όπως γίνεται επι τη βάσει ρυθµού διυλίσεως 
µη υπερβαίνοντος την παροχήν των 10.0µ³ ύδατος ανά µ² επιφανείας διυλιστηρίου ωριαίως. 
Μεγαλύτεραι παροχαί είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκταί κατά την κρίσιν της οικείας 
Επιτροπής Αδειών Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων (άρθρον 27), εφ΄όσον δικαιολογούνται 
πλήρως, επι τη βάσει επιστηµονικών δεδοµένων εκ της σχετικής βιβλιογραφίας ή εκ 
γνωµατεύσεων, κανονισµών, οδηγιών κλπ υπευθύνων φορέων ή αρχών των χώρων εις ας 
εφαρµόζονται. 

5. Συνιστάται όπως τα διυλιστήρια είναι εφωδιασµένα µε ρυθµιστήν ροής (η 
εγκατάστασις) του οποίου είναι υποχρεωτική δια δεξαµενάς χωρητικότητος µεγαλυτέρας των 
400µ³ και µε κατάλληλα όργανα, δια την µέτρησιν των απωλείας του υδραυλικού φορτίου 
κατά την διύλισιν του ύδατος, ως και µε θυρίδα επιθεωρήσεως προς διαπίστωσιν του βαθµού 
καθαρότητος του ύδατος εκπλύσεως. 

Αι σωληνώσεις αλληλοσυνδέσεως και αι δικλείδες δέον όπως έχουν καταλλήλως 
µελετηθεί, ώστε να είναι ευχερής η ρύθµισις της κανονικής λειτουργίας των διυλιστηρίων. 

Η προσθήκη των απαιτουµένων χηµικών ουσιών δια την επεξεργασίαν του ύδατος δέον 
όπως εκτελείται δια καταλλήλων συσκευών και κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζηται 
κανονική τροφοδότησις, καλή ανάµιξις και αποτελεσµατική κροκύδωσις. 

Τα διυλιστήρια πιέσεως δέον όπως φέρουν ευχερώς αφαιρούµενα καλύµµατα ή µεγάλας 
θυρίδας επισκέψεως, ώστε να είναι ευχερής η επιθεώρησις, συντήρησις και η επισκευή 
αυτών. 

6. Πλην των ως άνω συνιστωµένων αµµοδιυλιστηρίων δύναται να χρησιµοποιηθεί 
διυλιστήριον µε γην διατόµων, υπο τους κάτωθι περιορισµούς: 

α. Το χρησιµοποιούµενον ύδωρ θα είναι απηλλαγµένον χρώµατος και δεν θα περιέχει 
ηυξηµένην ποσότητα σιδήρου ή µαγγανίου 

β. Θα εξασφαλίζεται αρίστη επίβλεψις λειτουργίας υπο ειδικευµένου, πεπειραµένου και 
υπευθύνου χειριστού. 

γ. Ο ρυθµός διυλίσεως δεν θα υπερβαίνει την παροχήν 5 µ³ ύδατος ανά µ² επιφανείας 
διυλιστηρίου ωριαίως. 
 

Άρθρον 18 
Απολύµανσις 

 
1. Το ύδωρ των δεξαµενών δέον όπως απολυµαίνεται συνεχώς δια προσθήκης χλωρίου, 

µέσω καταλλήλων συσκευών, υπο µορφήν υδατικού διαλύµατος αερίου χλωρίου ή 
υποχλωριώδους ασβεστίου ή νατρίου ή χλωρίου παραγοµένου δι΄ηλεκτρολύσεως ή ετέρας 
εγκεκριµένης ενώσεως χλωρίου. 

2. Το υπόλειµµα χλωρίου εις το ύδωρ της δεξαµενής µετρούµενον δια της µεθόδου της 
ορθοτολιδίνης, δέον να είναι τουλάχιστον 0,4mg/I και να µην υπερβαίνει κατά προτίµησιν τα 
0,7mg/I. 
Τούτο θα ελέγχεται τουλάχιστον δις της ηµέρας (πρωίας και απόγευµα), τα δε αποτελέσµατα 
θα καταχωρούνται εις ειδικόν βιβλίον. 

3. ∆ια την απολύµανσιν του ύδατος δύναται να χρησιµοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας και ετέρα πλην της δια χλωριου µέθοδος, εφ΄οσον εξασφαλίζει την 
πλήρην απολύµανσιν αυτού. 

4. ∆ια τον έλεγχον των αλγεοειδών κλπ συνιστάται η χρησιµοποίησις θειικού χαλκού εν 
συνδυασµώ µετά της απολυµάνσεως. 



5. ∆ια την απολύµανσιν του ύδατος θα χρησιµοποιούνται κατάλληλοι συσκευαί, 
εξασφαλίζουσαι την επιθυµητήν απόδοσιν. ∆ιά δεξαµενάς χωρητικότητος άνω των 300 µ³ 
ύδατος συνιστάται η χρήσις συσκευών αερίου χλωρίου. 

6. Οι χώροι εγκαταστάσεως των συσκευών ή µηχανηµάτων χλωριώσεως δέον όπως είναι 
ικανών διαστάσεων δια την άνετον εκτέλεσιν των αναγκαιούντων χειρισµών, την 
επιθεώρησιν και επισκευήν αυτών. Ούτοι δέον όπως αερίζωνται και φωτίζωνται επαρκώς. 
∆ια τον φυσικόν αερισµόν δέον όπως προβλέπωνται επαρκή ανοίγµατα εις σηµεία πλησίον 
του δαπέδου, οδηγούντα εις τον ελεύθερον αέρα. 

Συνιστάται όπως ο χώροι ούτοι είναι εφωδιασµένοι δια τεχνητού αερισµού, ικανότητος 
αλλαγής του αέρος αυτών 20 έως 30 φοράς ανά ώραν. Επι µεγάλων εγκαταστάσεων ή εις 
περιπτώσεις ένθα το δάπεδον των χώρων είναι χαµηλότερον της στάθµης του πέριξ εδάφους, 
ο ως άνω τεχνητός εξαερισµός είναι υποχρεωτικός. 

Οι χώροι ούτοι δέον όπως είναι αποµεµονωµένοι από άλλα διαµερίσµατα, προς αποφυγήν 
των εκ της επιδράσεως του χλωρίου δυσµενών αποτελεσµάτων επι του εργαζοµένου εν 
αυτοίς προσωπικού και των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων κλπ. 

Επίσης, όπως αποφεύγωνται αι εξαιρετικώς υψηλαί ή χαµηλαί θερµοκρασίαι εντός των 
χώρων τούτων δια της καταλλήλου κατασκευής ή µονώσεως αυτών. Η κατωτάτη 
θερµοκρασία δεν πρέπει να είναι µικροτέρα των 10°C. 

Εις περίπτωσιν χρησιµοποιήσεως αερίου χλωρίου, αι συσκευαί ή τα µηχανήµατα 
χλωριώσεως δέον όπως είναι ηγγυηµένα δια την από υγιεινής απόψεως ασφαλή και 
ακίνδυνον λειτουργίαν αυτών. Πλην τούτου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων θα 
φυλάσσεται µια αντιασφυξιογόνος προσωπίς, εν αρίστη καταστάσει και αµέσως προσιτή εις 
το χειριζόµενον τας συσκευάς ή µηχανήµατα προσωπικόν, το οποίον πρέπει να γνωρίζει 
καλώς την χρήσιν και συντήρησιν αυτής. 

Το χρησιµοποιούµενον χλώριον ή υλικόν παραγωγής αυτού (χλωράσβεστος, 
υποχλωριώδες ασβέστιον κλπ) δέον όπως αποθηκεύεται εις κεχωρισµένον, αποµεµονωµένων 
των λοιπών διαµερισµάτων, ξηρόν και καλώς αεριζοµένον χώρον µέσω ανοιγµάτων ή δια 
τεχνητού αερισµού, ως ανωτέρω καθορίζεται δια τους χώρους εγκαταστάσεως των συσκευών 
χλωριώσεως, προς αποφυγήν βλάβης των εργαζοµένων ή των αντικειµένων. 
 

∆΄ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 

Άρθρον 19 
Υπεύθυνος λειτουργίας 

 
1. Εις πάσαν δεξαµενήν δέον όπως ορίζεται υπεύθυνον πρόσωπον δια την λειτουργίαν, το 

οποίο θα λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα δια την εκπλήρωσιν απάντων των όρων των 
κειµένων Υγειονοµικών ∆ιατάξεων και ειδικώτερον θα µεριµνά: 

α) ∆ια την καλήν λειτουργίαν και συντήρησιν απασών των εγκαταστάσεων, χρησιµοποιών 
προς τούτο καταλλήλως εκπαιδευµένων ή πεπειραµένον προσωπικόν. 

β) ∆ια την ανελλιπή, καθ΄όλας τας ώρας λειτουργίας της δεξαµενής, παρουσίαν του 
προβλεποµένου εκάστοτε προσωπικού εποπτείας των λουοµένων. (άρθρο 21). 

Τα ονόµατα τούτων µετά των σχετικών στοιχείων εκπαιδεύσεως ή εµπειρίας θα έχουν 
γνωστοποιηθεί προηγουµένως εις την αρµοδίαν Υγειονοµικήν Υπηρεσίαν, η οποία, εάν δεν 
κρίνει τα προσόντα αυτών επαρκή ή ικανοποιητικήν την υπηρεσία ή την διαγωγήν των 
δύναται να ζητήσει την αντικατάστασιν αυτών εντός καθοριζοµένης προθεσµίας. 

γ) ∆ια τον έλεγχον του αριθµού των εισερχοµένων εις τρόπον, ώστε να τηρώνται τα 
τιθέµενα όρια υπό του άρθρου 5 της παρούσης, δια την κανονικήν ανανέωσιν και καθαρισµόν 
του ύδατος αυτής, δια την καλήν εκτέλεσιν της απολυµάνσεως και µέτρησιν του 
υπολείµµατος χλωρίου και της τιµής του ΡΗ, ως και δια την εκτέλεσιν των απαιτουµένων 
χηµικών και µικροβιολογικών εξετάσεων, συµφώνως προς τους όρους της παρούσης. 

δ) ∆ια την τήρησιν λεπτοµερών στοιχείων λειτουργίας, ως αποτελέσµατα εργαστηριακών 
εξετάσεων, προστιθέµεναι ποσότητες χηµικών ουσιών δια τον καθαρισµόν και απολύµανσιν 
του ύδατος, αριθµός των καθ΄εκάστην ηµέραν λουοµένων, ανιχνευοµένων καθ΄εκάστην 



ηµέραν και αντιστοίχους ώρας υπόλειµµα χλωρίου του ύδατος, τιµαί του ΡΗ και της 
αλκαλικότητος κλπ. 

Άπαντα τα στοιχεία των ως άνω εδ.γ΄και δ΄της παρούσης δέον όπως καταχωρώνται εις 
βιβλίον και παραδίδωνται προς ενηµέρωσιν εις τους διενεργούντες τον υγειονοµικόν έλεγχον 
υπαλλήλους. 

ε) ∆ια την ανάρτησιν εις εµφανές µέρος της αδείας λειτουργίας της δεξαµενής. 
 

Άρθρον 20 
Καθαριότης κολυµβητικών δεξαµενών 

 
1. Κατά την λειτουργίαν των κολυµβητικών δεξαµενών  δέον όπως ικανοποιούνται αι 

κάτωθι ελάχισται απαιτήσεις: 
 α) Αι δεξαµεναί δέον όπως τηρώνται καθαραί καθ΄ολην την διάρκειαν της λειτουργίας 
των. Εις εκάστην δεξαµενήν θα έχει ορισθεί υπεύθυνον πρόσωπον δια την εργασίαν ταύτην. 
 Οι επιπλέοντες ή καθιζάνοντες εις τον πυθµένα αυτών ορατοί ρύποι δέον όπως 
αφαιρώνται το ταχύτερον δυνατόν. Συστηµατικός καθαρισµός θα εκτελείται τουλάχιστον 
άπαξ του εικοσιτετραώρου. 
 β) ΄Απαντα τα τµήµατα των εγκαταστάσεων, αποδυτήρια, ιµατιοθήκαι, αποχωρητήρια κλπ 
δέον όπως τηρώνται καθαρά, ασφαλή και εις καλήν κατάστασιν καθ΄όλην την διάρκειαν 
λειτουργίας της δεξαµενής. 
 Επιπροσθέτως, αι ιµατιοθήκαι δέον όπως ψεκάζωνται δι΄εντοµοκτόνου και τα δάπεδα, οι 
τοίχοι και αι έδραι των αποχωρητηρίων καθαρίζωνται δι΄απολυµαντικού υγρού κατά συχνά 
χρονικά διαστήµατα, συµφώνως προς τας οδηγίας των Υγειονοµικών Υπηρεσιών, εις την 
έγκρισιν των οποίων υπάγεται και το είδος των χρησιµοποιουµένων απολυµαντικών ουσιών. 

γ) Εις την περίπτωσιν χορηγούνται ενδύµατα λούσεως (µαγιώ) και προσόψια υπό του 
υπευθύνου δια την λειτουργίαν της δεξαµενής, ταύτα θα πλύνωνται µεθ΄εκάστην χρήσιν δια 
σάπωνος ή απορρυπαντικού και ζέοντος ύδατος και θα χρησιµοποιώνται εκ νέου µόνον αφού 
στεγνώσουν πλήρως και αποστειρωθούν, συµφώνως προς τους ισχύοντας κανονισµούς και 
τας τυχόν ειδικωτέρας οδηγίας των Υγειονοµικών Υπηρεσιών. 

Τα καθαρά ενδύµατα λούσεως θα φυλάσσωνται και διακινούνται κατά τρόπον 
αποκλείοντα την άµεσον ή έµµεσον επαφήν αυτών µε τα ακάθαρτα. 

 
Άρθρον 21 
Προσωπικόν 

 
1. Άπαντες οι εργαζόµενοι δέον να είναι υγιείς, καθαροί και να συµπεριφέρωνται καλώς. 
2. Εκπαιδευµένοι επόπται και έτερον προσωπικόν θα ευρίσκωνται εν υπηρεσία καθ΄ολην 

την διάρκειαν λειτουργίας της δεξαµενής. Ο αριθµός αυτών καθορίζεται αναλόγως του 
µεγέθους της δεξαµενής (άρθρον 4 παρ.4), ως και του προβλεποµένου µεγίστου αριθµού 
λουοµένων (άρθρον 5) ως κάτωθι: 

α. Εις (1) υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας θα απασχολείται µε τους λουοµένους, έχων 
αρµοδιότητα να επιβάλη εις άπαντας τους κανόνας ασφαλείας υγιεινής και καλής 
συµπεριφοράς. 

∆ια µικράς δεξαµενάς απαιτείται είς (1) τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. 
∆ιά µεσαίας και µεγάλας δεξαµενάς θα διατίθεται εις (1) επόπτης ανά 300 λουοµένους. 
β. Εις (1) ειδικευµένος επόπτης θα ευρίσκεται εις τον χώρον των καταιονητήρων ή την 

είσοδον των µεσαίων ή µεγάλων δεξαµενών προς επιθεώρησιν των λουοµένων και 
διαπίστωσιν µήπως εµφανίζουν δερµατικάς παθήσεις ή έχουν ανοικτά τραύµατα κλπ. ως και 
εξακρίβωσιν ότι άπαντας διήλθον εκ του αποχωρητηρίου και εν συνεχεία ελήφθη παρ΄αυτών 
το λουτρόν καθαριότητος δια καταιονήσεως. ∆ια τας µικράς δεξαµενάς η ευθύνη αύτη ανήκει 
εις τον επόπτην ασφαλείας. 

γ. Τουλάχιστον εις (1) υπάλληλος εκ του διοικητικού προσωπικού δια τας µεσαίας 
δεξαµενάς και 2 δια τας µεγάλας θα έχουν εκπαιδευθεί εις την παροχήν πρώτων βοηθειών. 

3.  Οι ως άνω επόπται πλέον των ειδικών απαιτουµένων γνώσεων, δια τας οποίας θα είναι 
καταλλήλως εκπαιδευµένοι, κατέχοντες δίπλωνµα ή σχετικόν πιστοποιητικόν, θα είναι και 



πεπειραµένοι εις τας µεθόδους και την τεχνικήν της παροχής  βοηθείας και διασώσεως 
κολυµβητών, εις την χρήσιν τεχνητής αναπνοής, ως και την εφαρµογήν άλλων µέτρων 
ανανήψεως. 
 

Άρθρο 22 
Υποχρεώσεις λουοµένων 

 
1. Οι λουόµενοι υποχρεούνται όπως συµµορφούνται προς τας οδηγίας λούσεως και τους 

κανόνας ορθής χρήσεως της δεξαµενής, ως και προς τους κανονισµούς ασφαλείας. 
2. Άπαντες οι λουόµενοι δέον όπως είναι υγιείς και καθαροί, συµπεριφέρωνται κοσµίως 

και χρησιµοποιούν καλώς τας εγκαταστάσεις. 
3. Πρόσωπα πάσχοντα από δερµατικάς παθήσεις δεν θα γίνωνται δεκτά. Οµοίως άτοµα 

φέροντα εκτεταµένας εκδοράς, ανοικτάς φλυκταίνας, τραύµατα κλπ δέον να ενηµερούνται 
επι των κινδύνων, τους οποίους διατρέχουν εκ µολύνσεως και ως εκ τούτου δέον 
ν΄αποφύγουν την λούσιν. 

4. ΄Εκαστος λουόµενος, πριν εισέλθη εις τον χώρον της δεξαµενής, οφείλει να διέλθει εκ 
των αποχωρητήριων προς ούρησιν και εν συνεχεία να λάβει λουτρόν καθαριότητος, γυµνός, 
χρησιµοποιών θερµόν ύδωρ και σάπωνα, εκπλυνόµενος εν συνεχεία  καλώς προς πλήρη 
αποµάκρυνσιν των υπολειµµάτων του σάπωνος. 

Εάν ο λουόµενος αφήσει τον χώρον της δεξαµενής και κάµη χρήσιν των αποχωρητηρίων, 
δέον να λάβει εκ νέου λουτρόν καθαριότητος, προκειµένου να επανέλθει εις την δεξαµενήν. 

5. Η πτύσις ή εκτόξευσις ύδατος από του στόµατος, το φύσηµα της ρινός κλπ εντός της 
δεξαµενής απαγορεύονται. Μόνον οι αύλακες υπερχειλίσεως δύνανται  να χρησιµοποιώνται 
δια την περίπτωσιν αποχρέµψεως. 

6. Τα χρησιµοποιούµενα ενδύµατα λούσεως θα είναι απλού τύπου, καθαρά και ανεξιτήλου 
χρωµατισµού. Οι λουόµενοι µε µακράν κόµην θα φέρουν ειδικόν αδιάβροχον κάλυµµα 
κεφαλής. 

7. Απαγορεύονται τα ζωηρά και επικίνδυνα παιγνίδια εντός των χώρων των διαφόρων 
εγκαταστάσεων. 

8. Ουδείς λουόµενος θα εισέρχεται εις τον χώρον της δεξαµενής άνευ της παρουσίας 
επόπτου ή άλλου αρµοδίου υπαλλήλου. 

Λούσις κατά µόνας απαγορεύεται. 
9. Πρόσωπα µη συµµορφούµενα µε τους κανονισµούς των λουοµένων ή θεατών δεν θα 

γίνωνται δεκτά εις τας δεξαµενάς ή θα αποβάλλωνται εξ αυτών. 
 

Άρθρον 23 
Μέτρα ασφαλείας 

 
1. Εις πάσαν δεξαµενήν θα αναρτώνται εις εµφανή σηµεία πινακίδες αναγράφουσαι 

οδηγίας λούσεως και κανόνας δια την ορθήν χρήσιν της δεξαµενής, ως και τους ισχύοντας 
κανονισµούς ασφαλείας. 

2. Γενικώς η κατασκευή, αι διάφοροι εγκαταστάσεις και η λειτουργία των κολυµβητικών 
δεξαµενών δέον να είναι τοιαύτη, ώστε να ελαττούνται οι κίνδυνοι πνιγµού ή τραυµατισµού 
των λουοµένων εκ πτώσεων κλπ εις το ελάχιστον. 

3. Εις τας κολυµβητικάς δεξαµενάς θα λαµβάνωνται µέτρα ασφαλείαας και θα υφίστανται 
τα κάτωθι µέσα διασώσεως, κλιµακούµενα αναλόγως του µεγέθους αυτών (άρθρον 4 παρ.4): 

α. Μία ή περισσότεραι ελαφραί ράβδοι, ικανής αντοχής µήκους µεγαλυτέρου του ηµίσεος 
του πλάτους της δεξαµενής. Αύται θα φέρουν εις το άκρον µη αιχµηρόν άγκιστρον µε 
άνοιγµα τουλάχιστον 0,50, ή βρόγχον διαµέτρου 15 εκ. τουλάχιστον. 

β.Εν η περισσότερα ριπτόµενα κυκλικά σωσίβια, ανηρτηµένα εις επίκαιρα σηµεία της 
δεξαµενής, εσωτερικής διαµέτρου µέχρι 0,40µ., προσδεδεµένον ασφαλώς ισχυρόν σχοινίον, 
µήκους τουλάχιστον ίσου προς το µέγιστον πλάτος της δεξαµενής. 

Ο αριθµός των σωσιβίων θα καθορίζεται, ώστε να αντιστοιχεί τουλάχιστον εν σωσίβιον 
ανά 60µ. ή κλάσµα της περιµέτρου της δεξαµενής. 
 



γ. ΄Εδρα επαρκούς ύψους είς τας µεγάλας δεξαµενάς διά τους επόπτας ασφαλείας, 
πλησίον του βαθέος τµήµατος της δεξαµενής (βάθος 1,50µ.), ίνα παρέχεται εις αυτούς 
πλήρης και ανεµπόδιστος θέα της δεξαµενής. 

δ. Εν τουλάχιστον πλοιάριον µε τετραγωνισµένην πρώραν εις τας µεγάλας δεξαµενάς, 
έτοιµον προς χρήσιν και εφωδιασµένον µε κώπας, κυκλικόν σωσίβιον και ράβδον µετά 
αγκίστρου, ως ανωτέρω περιγράφεται. Τα τοιαύτα πλοιάρια δεν επιτρέπεται να ευρίσκωνται 
εντός της περιοχής κολυµβήσεως, εκτός των περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης και δεν θα 
χρησιµοποιούνται πλην µόνον εις περίπτωσιν ανάγκης ή ασκήσεως. 

Εις εκτεταµένας περιοχάς λούσεως συνιστάται όπως ευρίσκωνται έτοιµοι προς χρήσιν εις 
επίκαιρα σηµεία εις ή περισσότεροι πλωτήρες διασώσεως εφωδιασµένοι εκ 30,0 έως 60,0 µ. 
ισχυρού σχοινίου. 

ε. Κυτίον πρώτων βοηθειών, καλώς εφωδιασµένον και διαφυλασσόµενον εις αρίστην 
κατάστασιν. Τούτο θα περιέχει βάµµα ιωδίου, αποστείρωµένην γάζαν, υδρόφιλον βάµβακα, 
λευκοπλάστην, επιδέσµους διαφόρων µεγεθών, αµµωνίαν, αποστερωµένας λαβίδας και 
αιµοστατικούς επιδέσµους. Επίσης, δέον όπως περιέχει καρδιοτονωτικά-αναληπτικά και 
αναλγητικά φάρµακα. 

στ. Ευχερώς προσπελάσιµος αίθουσα ή χώρος προοριζόµενος δι΄επείγουσαν περίθαλψιν 
ατυχηµάτων εις τας µεγάλας δεξαµενάς µε κατάλληλον προς τούτο εξοπλισµόν, ήτοι εκτός 
του κυτίου πρώτων βοηθειών, ως ανωτέρω, µε τράπεζαν εξετάσεως, συσκευήν παροχής 
οξυγόνου, φορείον και δύο κλινοσκεπάσµατα. 

ζ. Κατάλογος παραπλεύρως του τηλεφώνου µε τους αριθµούς των πλησιεστέρων ιατρών, 
σταθµού πρώτων βοηθειών, νοσοκοµείων, του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

η. Νυκτερινή λούσις θα επιτρέπεται µόνον εις περιοχάς απλέτως φωτιζοµένας και 
καταλλήλως εποπτευοµένας. 
 

Ε΄ ΕΙ∆ΙΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΑΙ 
 

Άρθρον 24 
Αθλητικαί δεξαµεναί 

 
1. Αι αθλητικαί δεξαµεναί δέον να πληρούν άπαντας τους υγειονοµικούς όρους της 

παρούσης. 
2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις εκ των υπολοίπων όρων ιδία των αναφεροµένων εις την 

µορφήν και λειτουργίαν της δεξαµενής, εφ΄όσον απαιτείται τούτο εκ της ανάγκης 
προσαρµογής προς τας αθλητικάς απαιτήσεις, κατόπιν συµφώνου γνώµης της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού και εφ΄όσον διασφαλίζεται η υγεία και η σωµατική ακεραιότης των 
κολυµβητών. 
 

Άρθρον 25 
Ιδιωτικαί δεξαµεναί  

 
1. ∆ια τας ιδιωτικάς δεξαµενάς ισχύουν οι κατωτέρω γενικοί κανόνες: 
α Οι χρησιµοποιούντες αυτάς δέον να είναι υγιείς, να διέρχωνται πρώτον εκ των 

αποχωρητηρίων και να λαµβάνουν εν συνεχεία λουτρόν καθαριότητος προς της 
κολυµβήσεως, ως καθορίζεται εν άρθρω 22 (παραγρ. 1 έως 5). 

β. Το ύδωρ των ιδιωτικών δεξαµενών δέον να έχη τα εν άρθρω 15 παραγρ..1 
καθοριζόµενα χαρακτηριστικά ποιότητος του ύδατος και να ανανεούται συνεχώς καθ όλην 
της έκτασιν αυτών, είτε δια συνεχούς παροχής νέου καθαρού ύδατος, είτε 
δι΄ανακυκλοφορούντος τοιούτου µετά καθαρισµόν και απολύµανσιν, συµφώνως προς τους 
όρους της παρούσης διατάξεως. 

Η λειτουργία ιδιωτικών δεξαµενών δια πληρώσεως και εκκενώσεως του ύδατος 
απαγορεύεται, εξαιρέσει των υφισταµένων τοιούτων ή εκείνων δι΄ας έχει εκδοθεί η οικεία 
οικοδοµική άδεια προς της ισχύος της παρούσης διατάξεως. 



γ. Εις εµφανές σηµείον παρά την δεξαµενήν θα τοποθετήται πινακίς αναγράφουσα τους 
βασικούς κανόνας υγιεινής και ασφαλείας κατά την λούσιν και κολύµβησιν. 

2. Πλην των ανωτέρω γενικών, κανόνων, οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών δεξαµενών θα 
συµµορφώνται και προς τους επιβαλλοµένους υπό των Υγειονοµικών Υπηρεσιών ουσιώδεις 
όρους υγιεινής και ασφαλείας. 

3. Την ευθύνην δια την καθαριότητα, καλήν λειτουργίαν και τήρησιν των κανόνων 
υγιεινής και ασφαλείας των ιδιωτικών δεξαµενών έχει ο ιδιοκτήτης ή νοµεύς αυτών. 

 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 26 
Συµµόρφωσις προς ετέρας Υγειον. ∆ιατάξεις 

 
Εις απάσας τας κολυµβητικάς δεξαµενάς δέον όπως ικανοποιούνται άπαντες οι όροι των 

ισχυουσών Υγειονοµικών ∆ιατάξεων των αφορωσών εις την ύδρευσιν, την αποχέτευσιν, την 
συλλογήν, συγκέντρωσιν και διάθεσιν απορριµάτων, την διατήρησιν και υπό υγιεινούς όρους 
παροχήν τροφίµων και ποτών, το χρησιµοποιούµενον προσωπικόν και τα λοιπά ως προς την 
κατάστασιν και λειτουργίαν αυτής θέµατα. 

 
Ζ΄ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άρθρον 27 
Άδεια λειτουργίας 

 
1.∆ια την λειτουργίαν δεξαµενής κολυµβήσεως απαιτείται άδεια της Αστυνοµικής Αρχής, 

εκδιδόµενη µετά προηγουµένην εγκριτικήν απόφασιν της οικείας Επιτροπής Αδειών 
Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων (Β∆ 245/26.3.1971, άρθρον 5) 

∆εν απαιτείται άδεια δια την λειτουργίαν των ιδιωτικών κολυµβητικών δεξαµενών, πλην 
όµως υπόκεινται αύται εις υγειονοµικόν έλεγχον και δέον να ικανοποιούν τους εις το 
άρθρον25 αναγραφόµενους όρους. 

2.∆ια την λήψιν της κατά τα ανωτέρω αδείας, ο ενδιαφέροµενος υποβάλλει µέσω του 
οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος αίτησιν προς την Υγειονοµικήν Υπηρεσίαν µετά πλήρων 
τεχνικών στοιχείων της δεξαµενής, εις τριπλούν (έκθεσις, υπολογισµός, σχεδιαγράµµατα 
κλπ) υπογραφοµένων υπό διπλωµατούχου µηχανικού, εξ ων θα προκύπτει σαφώς ότι η 
δεξαµενή κολυµβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής ικανοποιούν από 
απόψεως κατασκευής και λειτουργίας άπαντας τους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης. Οι 
προαιρετικοί όροι αυτής (συστάσεις) δύνανται κατά περίπτωσιν να καταστούν εν µέρει ή εν 
όλω υποχρεωτικοί κατόπιν αποφάσεως του Νοµάρχου µετά ητιολογηµένην εισήγησιν της 
οικείας Επιτροπής αδειών, εφ΄όσον σοβαροί λόγοι προστασίας της δηµοσίας υγείας ή 
ασφαλείας των λουοµένων επιβάλλουν τούτο. 

Η Υγειονοµική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει παρά των ενδιαφεροµένων την προσκόµισιν 
παντός συµπληρωµατικού στοιχείου, το οποίον κρίνεται απαραίτητον δια την µόρφωσιν 
σαφούς γνώµης. 

Εάν ο αιτών είναι φυσικόν πρόσωπον, το οποίον λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, 
µεµακρυσµένου τόπου διαµονής κλπ, δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσµατικώς την 
λειτουργίαν της δεξαµενής ή εάν είναι νοµικόν πρόσωπον, εις την υποβαλλοµένην ως άνω 
αίτησιν θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµον µετά της διευθύνσεως µονίµου κατοικίας του 
οριζοµένου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίον θα µεριµνά δια την καλήν και 
συµφώνως προς τους όρους της παρούσης λειτουργίαν και συντήρησιν της δεξαµενής και 
των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής. Η τυχόν δι΄οιονδήποτε λόγον αντικατάστασις του 
ρηθέντος φυσικού προσώπου θα γνωστοποιήται εγκαίρως εις την Υγειονοµικήν Υπηρεσίαν, 
καθ΄όσον άλλως θεωρείται το πρόσωπον τούτο ως υπεύθυνον και µετά την αποχώρησίν του. 

Επί τούτοις ορίζεται ότι η Υγειονοµική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αντικατάστασιν 
του υποδειχθέντος υπευθύνου προσώπου, εάν διαπιστώσει ακαταλληλότητα αυτού. 

3. Μετά την ολοκλήρωσιν της διαδικασίας επιθεωρήσεως και ελέγχου των 
εγκαταστάσεων της δεξαµενής υπό των αρµοδίων οργάνων και την έκδοσιν της εγκριτικής 



αποφάσεως της οικείας Επιτροπής, χορηγείται υπό της Αστυνοµικής Αρχής η άδεια 
λειτουργίας εις την οποίαν αναγράφεται απαραιτήτως: 

α.Το φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον του οποίου εκδίδεται η άδεια και ο υπεύθυνος δια την 
λειτουργίαν αυτής. 

β. Η χωρητικότης της δεξαµενής και αι οριζόντιαι διαστάσεις αυτής. 
γ. Ο ρυθµός ανακυκλοφορίας 
δ. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων (πελατών) τα οποία δύνανται  να 

ευρίσκωνται εις την δεξαµενήν και τους λοιπούς χώρους αυτής, δια δεξαµενάς συνεχούς 
λειτουργίας ή ο µέγιστος αριθµός των ατόµων της εισερχόµενης οµάδος δια δεξαµενάς 
λειτουργούσας δι΄οµάδας κολυµβητών. 

ε. Ο ελάχιστος απαιτούµενο αριθµός εποπτών ασφαλείας και παροχής πρώτων βοηθειών. 
στ. Τα αναγκαιούντα ελάχιστα σωσίβια µέσα 
ζ.Η δυνατότης λειτουργίας αυτής κατά τας νυκτερινάς ώρας 
η. Η ακολουθούµενη µέθοδος επεξεργασίας του ύδατος και οι τυχόν επιβληθέντες 

πρόσθετοι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
θ. Ο χρόνος ισχύος της αδείας. 
ι. Πάσα ετέρα αναγκαιούσα κατά την γνώµην της Επιτροπής πληροφορία ή παρατήρησις. 
4.Η άδεια λειτουργίας ισχύει µόνον δια τας εγκαταστάσεις εν γένει δι΄ας εχορηγήθη αύτη 

και δια΄5ετίαν από της χροηγήσεώς της, υπό την προϋπόθεσιν ότι αύται λειτουργούν και 
συντηρούνται καλώς. Μετά την πάροδον του ως άνω χρονικού διαστήµατος η άδεια θα 
ανανεούται. Επίσης, η άδεια θα ανανεούται εις περίπτωσιν καθ΄ην επέλθει αλλαγή εις 
εγκαταστάσεις της δεξαµενής, εξαιρούµενων των εργασιών επισκευών και συντηρήσεως, ως 
και ανακαινίσεων µη επηρεαζουσών τους όρους της παρούσης διατάξεως. 

Οµοίως η άδεια λειτουργίας θα ανανεούται εις περίπτωσιν αλλαγής της επιχειρήσεως της 
διαχειριζοµένης την δεξαµενήν. 

5. Η άδεια λειτουργίας δύναται ν΄αναστέλεται προσωρινώς ή ν΄ανακαλήται µονίµως υπο 
της αρµοδίας Αστυνοµικής Αρχής, εις περιπτώσεις καθ΄ας ο υπεύθυνος δια την λειτουργίαν 
της δεξαµενής δεν συµµορφούται προς τας διατάξεις της παρούσης εντός ευλόγου 
προθεσµίας καθοριζοµένης δια σχετικών διαταγών της διενεργούσης τον υγειονοµικόν 
έλεγχον Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Η΄ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Άρθρον 28 

Ισχύς Υγειονοµικής ∆ιατάξεως 
 

Η παρούσα Υγειονοµική ∆ιάταξις ισχύει καθ΄άπασαν την Επικράτειαν, η δε ισχύς αυτής 
άρχεται µετά έναν µην από της δηµοσιεύσεώς της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πάσα προγενεστέρα διάταξις γενική ή ειδική, ρυθµίζουσα άλλως τα υπό της παρούσης 
διεπόµενα, καταργείται. 

Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα κρατικά υγειονοµικά και αστυνοµικά όργανα. 
 

Άρθρον 29 
Κυρώσεις 

 
1. Οι παραβάται της παρούσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνως προς τας διατάξεις 

του Ποινικού Κώδικος, εκτός εάν δι΄ετέρας γενικής ή ειδικής διατάξεως προβλέπονται 
αυστηρότεραι ποιναί, οπότε ισχύουν αι τελευταίαι. 

2. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός έτους, οι παραβάται τιµωρούνται συµφώνως προς το 
άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος. Επίσης, εν περιπτώσει διαπιστώσεως παραβάσεως 
ουσιωδών όρων της παρούσης, η Αστυνοµική Αρχή προβαίνει κατόπιν προτάσεως της 
διενεργούσης τον υγειονοµικόν έλεγχον Υγειονοµικής Υπηρεσίας εις την προσωρινήν 
ανάκλησιν της αδείας λειτουργίας µέχρι της πλήρους συµµορφώσεως προς τους όρους της 
παρούσης. 
 
 



Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρον 30 

Υφιστάµενοι κολυµβητικαί δεξαµεναί 
 

1. Αι υφιστάµεναι δεξαµεναί κολυµβήσεως ή εκείναι δι΄ας εξεδόθη η οικεία οικοδοµική 
άδεια προ της ισχύος της παρούσης ∆ιατάξεως, δέον όπως ικανοποιούν τους όρους της εν 
λόγω ∆ιατάξεως και τύχουν της απαιτούµενης αδείας λειτουργίας εντός προθεσµίας και 
ηµίσεος (1 ½) έτους από της ισχύος της παρούσης. 

Εν πάση περιπτώσει, η Υγειονοµική Υπηρεσία δύναται να ζητήσει την εφαρµογήν της 
παρούσης εν µέρει ή εν όλω και παντός ετέρου ενδεικνυοµένου µέτρου, εντός βραχυτέρας 
της ως άνω προθεσµίας ή αµέσως, εάν κίνδυνοι δια δηµοσίαν υγείαν ή την ασφάλειαν των 
κολυµβητών επιβάλλουν την λήψιν των µέτρων τούτων. 

2.Εάν αι οικοδοµικαί εγκαταστάσεις ή ο διαθέσιµος χώρος δεν επιτρέπουν την 
κατάλληλον διαρρύθµισιν προς πλήρη ικανοποίησιν των όρων της παρούσης, θα εκτελεσθούν 
υποχρεωτικώς εντός της ως άνω προθεσµίας, αι βελτιώσεις τας οποίας ήθελεν υποδείξει η 
οικεία Επιτροπή Αδειών, κατόπιν υποβολής σχετικής προτάσεως και σχεδίων υπο του 
ενδιαφεροµένου, υπο τον όρον ότι δεν θα παραβιάζωνται  κατά την κρίσιν αυτής ουσιώδεις 
κανόνες υγιεινής και ασφαλείας, δηµιουργούντες αµέσους κινδύνους δια την υγείαν και 
σωµατικήν ακεραιότηταν των λουοµένων. 

2. Εάν όµως δι΄οιονδήποτε λόγον δεν καθίσταται τελικώς δυνατή η κατασκευή των 
απαιτουµένων ως άνω εντελώς απαραιτήτων εργασιών, µε αποτέλεσµα να παραβιάζωνται 
ουσιώδεις όριο υγιεινής και ασφαλείας, δεν θα χορηγείται άδεια λειτουργίας της δεξαµενής. 

3. Κατά των ως άνω αποφάσεων δύναται  ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει ένστασιν εντός 
20 ηµερών από της κοινοποιήσεως αυτών εις την ∆ευτεροβάθµιον Επιτροπή Αδειών 
Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων (Β∆ 245/26.3.1971, άρθρον 6) 

 
Εν Αθήναις της 15 Ιανουαρίου 1973 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑ∆ΑΣ 
 


