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ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ»
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθ. SP 2813 (Α.Π. εισερχ. 13065/24.07.2017) ερώτημά σας
Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό ερώτημα αναφορικά με την υποχρέωση ορισμού
υπευθύνου ασφαλείας σε κολυμβητικές δεξαμενές δωματίων κύριου ξενοδοχειακού
καταλύματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3766/2009 «Λειτουργική τακτοποίηση και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύει, ως απαραίτητο δικαιολογητικό, μεταξύ άλλων, για
τη λειτουργική αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων
προβλέπεται ο «ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με
την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουομένους κατά τη λειτουργία της
κολυμβητικής δεξαμενής». Σύμφωνα με το εδάφιο στ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου
«Υπεύθυνος Λειτουργίας είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια
λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής. Υπεύθυνος Ασφαλείας είναι το φυσικό πρόσωπο
που έχει ως αρμοδιότητα την παροχή πρώτων βοηθειών για τους λουομένους. Για
καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) κλίνες ή εμβαδόν κολυμβητικής δεξαμενής
μικρότερο των εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να
εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας κατάλληλα εκπαιδευμένος». Επίσης, σύμφωνα με την
παρ. 7 του ίδιου ως άνω άρθρου «Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα διαθέτει
περισσότερες από μία κολυμβητικές δεξαμενές, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1
υποβάλλονται μία φορά, πλην όμως καλύπτουν το σύνολο των εν λόγω δεξαμενών». Ο ν.
4070/2012 (Α’ 82), με το άρθρο 154 περί κολυμβητικών δεξαμενών διατήρησε ρητά την
ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3766/2009. Τέλος, η υποχρέωση ορισμού υπευθύνου
ασφαλείας σε κολυμβητικές δεξαμενές καταλυμάτων προβλέφθηκε εσχάτως και στην υπ’
αριθ. 7888/08.05.2017 ΚΥΑ «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών
δεξαμενών» (Β’ 1654), για τα καταλύματα που λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,
αλλά βάσει της ένταξής τους σε καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (Β’ 230).
Β. Με το άρθρο 165, παρ. 4 του ν. 4070/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 2, παρ. 2 του
ν. 3766/2009, που προέβλεπε ότι «Σε περίπτωση κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες
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εξυπηρετούν αποκλειστικά τους ενοίκους συγκεκριμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή
κατοικιών, χρέη Υπευθύνου Ασφαλείας δύναται να εκτελεί ο Υπεύθυνος Λειτουργίας
κατάλληλα εκπαιδευμένος, ο οποίος δύναται να είναι το αυτό πρόσωπο για όλες τις
κολυμβητικές δεξαμενές της αυτής κατηγορίας, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές
σημείο πλησίον της δεξαμενής ανακοίνωση που ενημερώνει τον πελάτη πως ο υπεύθυνος
λειτουργίας ταυτίζεται με τον υπεύθυνο ασφαλείας της κολυμβητικής δεξαμενής», ως εξής:
«Δεν απαιτείται ο ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας στην περίπτωση κολυμβητικής δεξαμενής
τουριστικού καταλύματος, η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ενοίκους μεμονωμένων
τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων της
530992/1987 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. (Β’ 557). Υπεύθυνος λειτουργίας για
όλες τις κολυμβητικές δεξαμενές του παραπάνω εδαφίου δύναται να ορίζεται το ίδιο
φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών. Στην ανωτέρω περίπτωση η τουριστική
επιχείρηση υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής
ανακοίνωση που να ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας κατά
την κολύμβηση σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη για τις κολυμβητικές
δεξαμενές, καθώς και να προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες αναλυτικά στα ιδιωτικά
συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες της».
Γ. Από τον συνδυασμό των παρατιθέμενων πιο πάνω στα σημεία Α και Β διατάξεων
προκύπτει ότι για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων, με μόνη εξαίρεση την
κατηγορία των αυτοεξυπηρετούμενων, απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας
κολυμβητικών δεξαμενών, ο οποίος υπό προϋποθέσεις (καταλύματα μικρότερα των 50
κλινών, κολυμβητικές δεξαμενές μικρότερες των 100 τ.μ.) μπορεί να είναι το ίδιο φυσικό
πρόσωπο με τον υπεύθυνο λειτουργίας των κολυμβητικών αυτών δεξαμενών, πρόβλεψη
που ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση, ήτοι στην περίπτωση ξενοδοχείου, στους
χώρους δωματίων του οποίου περιλαμβάνονται κολυμβητικές δεξαμενές ιδιωτικής χρήσης
μικρότερες των 100 τ.μ. Είναι σαφές δηλαδή ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει αυτή την
δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση ορισμού υπευθύνου ασφαλείας κολυμβητικών
δεξαμενών
μόνο
σε
συγκεκριμένη
μορφή
τουριστικών
καταλυμάτων
(αυτοεξυπηρετούμενα).
Συνεπώς, και αναφορικά με το ειδικό ερώτημά σας, κατ’ αρχήν σε κύριο τουριστικό
κατάλυμα, στο οποίο λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, πρέπει να ορίζεται υπεύθυνος
ασφαλείας αυτών. Όμως, για τα δωμάτια του ξενοδοχείου που έχουν ιδιωτικής χρήσης
κολυμβητική δεξαμενή, και προκειμένου να μην αναιρείται ο αυτονόητα ιδιωτικός
χαρακτήρας των δωματίων αυτών ούτε να επηρεάζεται η ιδιαιτερότητα της
προσφερόμενης αυτής υπηρεσίας στους ενοίκους των δωματίων αυτών, δεν απαιτείται ο
ορισμός ενός υπευθύνου ασφαλείας ανά κολυμβητική δεξαμενή, αλλά αρκεί ένας
υπεύθυνος ασφαλείας για το σύνολο των κολυμβητικών δεξαμενών του καταλύματος,
συμπεριλαμβανομένης και της κοινόχρηστης, όπου αυτή υφίσταται. Σε περίπτωση δε που
οι ανά δωμάτιο κολυμβητικές δεξαμενές έχουν εμβαδόν μικρότερο των 100 τ.μ. εκάστη
(όπως άλλωστε κατά κανόνα συμβαίνει), οι ιδιότητες του υπεύθυνου ασφαλείας και
λειτουργίας των δεξαμενών αυτών δύνανται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις, των οποίων γίνεται μνεία στο ως άνω σημείο Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Διαμαντάκου Δέσποινα
Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας
και Ενημέρωσης του Πολίτη
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής
- Αρχείο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
- Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής, Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων
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