
                                                        Α∆ΕΙΑ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ         ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ   
(ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ)

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Η Υγειονοµική διάταξη Γ1/443/73 – ΦΕΚ Β΄ 87 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη 

Γ4/1150/76 – ΦΕΚ Β΄ 937.
2. Tου ν. 4442/2016 (Α' 230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 41 παρ. 6.
 Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα αλλά και του  υπευθύνου 
3. Οικοδομική άδεια κολυμβητικής δεξαμενής . 
4. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα 

υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό. Τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να είναι αυτά που συνοδεύουν  
την οικοδομική άδεια της δεξαμενής . 

5. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας 
τροφοδοσίας της δεξαμενής. 

6. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων. 
7. Βεβαίωση περί της μη ύπαρξης οφειλής  (από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά ). 
8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσωπικού εποπτείας λουομένων (επόπτη ή εποπτών ασφαλείας)  

διπλώματος  ή σχετικού πιστοποιητικού τεχνικής παροχής βοήθειας και διάσωσης κολυμβητών  χρήσης 
τεχνικής αναπνοής καθώς και  εφαρμογής άλλων μέτρων ανάνηψης ( π.χ δίπλωμα Ναυαγοσώστη κ. ά) 

9. Υπεύθυνη δήλωση ορισμού υπεύθυνου καθαρισμού της κολυμβητικής δεξαμενής. 
10.  Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε ( αν βρίσκεται μέσα σε κατάστημα Υ.Ε) . 
11.  Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ έναρξης επιτηδεύματος, εφόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται 

αντίτιμο. 

Για εταιρείες απαιτούνται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια 
για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή 

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού και μη λύσης της εταιρείας 

3. Φωτοαντίγραφα ταυτότητας του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών 
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών 
ΕΠΕ και όλων των εκπροσώπων IKE. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση ορισμού του υπεύθυνου από τον εκπρόσωπο της εταιρίας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής 
από τον ορισθέντα. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/790
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο δήµο είναι η 

προηγούµενη  έκδοση  βεβαίωσης  άσκησης  επιτηδεύµατος  του  ενδιαφεροµένου  από  την  αρµόδια  δηµόσια 
οικονοµική  υπηρεσία.  Η  εκπλήρωση  της  προϋπόθεσης  αυτής  αποδεικνύεται  µε  τους  ακόλουθους  τρόπους, 
εναλλακτικά:

Α) µε απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύµατος από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση φυσικής 
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήµου για την παραλαβή της πράξης ή
Β) µε την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης µε τηλεοµοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή
Γ) µε την αποστολή σκαναρισµένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήµου ή µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος 

• Προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  οποιασδήποτε  µορφής  αδειών  από  δήµους,  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.

• Η άδεια ισχύ για 5 έτη από τη χορήγηση της  , υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί και συντηρείται καλώς. 
Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια θα ανανεώνεται. 

• Επίσης η άδεια θα ανανεώνεται σε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή στις εγκαταστάσεις της δεξαμενής, 
εξαιρουμένων  των  εργασιών  επισκευών  ,συντηρήσεως  και  ανακαινίσεων  οι  οποίες  δεν  επηρεάζουν  τις 
σχετικές υγειονομικές διατάξεις. 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ:

• Οι  απασχολούµενοι  σε  καταστήµατα  -  χώρους  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  υποχρεούνται  να  εφοδιάζονται  µε 
πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τ.Β’/11-04-2012). 
(

• ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) σε περίπτωση που δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά ο 
ενδιαφερόµενος στον οποίο θα εκδοθεί η άδεια.

• ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ.
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