
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ: Γ4/1150/76

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. Γ1/443/15 Ιανουαρίου
1973 Υγειονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87/Β/24 Ιανουαρίου 1973).
(ΦΕΚ 937/Β/17-7-1976)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντες υπ’όψει:
α) Το Ν.Δ. 175/24.9.73/ΦΕΚ 230/Α/73 ως ετροποποιήθει «περί Υπουργικού
Συμβουλίου και Υπουργείων».
β) Το Β.Δ. 84/1965 «περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής».
γ) Τον Α.Ν. 2520/40 «περί Υγειονομικών διατάξεων».
δ) Την υπ’αριθμ. Γ1/443/15 Ιανουαρίου 1973 Υγειονομική διάταξη περί
κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών (ΦΕΚ
87/τ.Β/24.1.73), αποφασίζομεν:

Άρθρον 1.

Το άρθρον 25 «Ιδιωτικαί δεξαμεναί» της υπ’αριθ. Γ1/443/15 Ιανουαρίου 1973
Υγειονομικής Διατάξεως, τροποποιείται και συμπληρούται ως κατωτέρω:

Ιδιωτικαί Δεξαμεναί και δεξαμεναί οίκων αισθητικής.
1. «Ιδιωτικαί Δεξαμεναί».
1.1. Δια 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 προ της
κολυμβήσεως, ως καθορίζεται εν άρθρω 22 (παρ. 1 έως 5).
β)  Το ύδωρ των ιδιωτικών δεξαμενών δέον να έχη  τα εν άρθρω 15  παρ.  1
καθοριζόμενα χαρακτηριστικά ποιότητος του ύδατος και να ανανεούται συνεχώς
καθ’όλην την έκτασιν αυτών, είτε διά συνεχούς παροχής νέου καθαρού ύδατος, είτε
δια ανακυκλοφορούντος τοιούτου μετά καθαρισμόν και απολύμανσιν, συμφώνως
προς τους όρους της υπ’αριθ. Γ1/443/15.1.73 υγ. διατάξεως.

Η λειτουργία ιδιωτικών δεξαμενών διά πληρώσεως και εκκενώσεως του ύδατος
απαγορεύεται, εξαιρέσει των υφισταμένων τοιούτων ή εκείνων δι’ ας έχει εκδοθή η
οικεία οικοδομική άδεια προ της ισχύος της υπ’αριθ, Γ1/443/15.1.73 υγ. διατάξεως.
γ) Εις εμφανές σημείον παρά την δεξαμενήν θα τοποθετηθή πινακίς αναγραφούσα
τους βασικούς κανόνας υγιεινής και ασφαλείας κατά την λούσιν και κολύμβησιν.
12. Πλην των ανωτέρω γενικών κανόνων, οι υπεύθυνοι των ιδιωτικών δεξαμενών θα
συμμορφώνονται και προς τους επιβαλλομένους υπό των υγειονομικών Υπηρεσιών,
ουσιώδεις όρους υγιεινής και ασφάλειας.
13. Την ευθύνη δια την καθαριότητα, καλήν λειτουργίαν και τήρησιν των κανόνων
υγιεινής και ασφαλείας των ιδιωτικών δεξαμενών έχει ο ιδιοκτήτης ή νομεύς αυτών.
2. Δεξαμεναί οίκων αισθητικής.
2.1. Αι δεξαμεναί οίκων αισθητικής (γυμναστικών ασκήσεων απισχνάσεως,
υδρομαλάξεως κλπ.) δέον να πληρούν άπαντας τους ουσιώδεις όρους υγιεινής και
ασφαλείας της υπ’αριθ. Γ1/443/15.1.73 Υγειονομικής διατάξεως, εξαιρέσει των
αναφερομένων εις την μορφήν και τας διαστάσεις εν γένει (επιφάνεια δεξαμενής,
ελεύθερον ύψος αιθούσης, πλάτος διαδρόμων προσπελάσεως κ.λπ.) αι οποίαι



δύνανται να καθορίζονται εις εκάστην περίπτωσιν υπό των αρμοδίων Υγειονομικών
Υπηρεσιών, αναλόγως των τοπικών συνθηκών και των γενικών κανόνων ανέσεως
των εξυπηρετουμένων.
2.2. Αι διατάξεις του άρθρου 30 της υπ’αριθ. Γ1/443/15.1.73 Υγ. Διατάξεως ισχύουν
δια τας υφισταμένας δεξαμενάς οίκων αισθητικής κατά την δημοσίευσιν της
παρούσης αποφάσεως.
3. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως της εις την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 24 Ιουνίου 1976

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ


