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  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4688 

Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την του- 
ριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 46 

Ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός 
τουριστικών καταλυμάτων 

1. Στην έννοια των κολυμβητικών δεξαμενών περιλαμ- 
βάνονται και τα συστήματα υδρομάλαξης ή και μηχανι- 
σμού παραγωγής κυμάτων που διαθέτουν συστήματα 
ανακυκλοφορίας, φίλτρανσης και χημικής επεξεργασίας 
(jacuzzi). 

2. Υπεύθυνος λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμε- 

νής είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου 

γνωστοποιείται η λειτουργία της κολυμβητικής δεξα- 

μενής. Στο προσωπικό που οφείλουν, κατά τις κείμενες 

υγειονομικές διατάξεις, να απασχολούν τα τουριστικά 

καταλύματα, στα οποία λειτουργούν κολυμβητικές δε- 

ξαμενές, περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας τουλάχι- 

στον απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

εφοδιασμένος με βεβαίωση, σε ισχύ, επιτυχούς συμμε- 

τοχής στις εξετάσεις ναυαγοσώστη πισίνας ή άδεια ναυ- 

αγοσώστη από λιμενική αρχή. 

3. α. Για τα καταλύματα με περισσότερες από πενήντα 
(50) κλίνες και με βάθος μίας τουλάχιστον 
κολυμβητικής δεξαμενής μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο, ο 
ναυαγοσώστης πισίνας, οφείλει, κατά τις ώρες 
λειτουργίας της πισίνας, να βρίσκεται σε ετοιμότητα, 
με ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας του, καθήμενος επί του υπάρχοντος βάθρου 
ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός στον χώρο 
ευθύνης του και να μην εκτελεί άλλη υπηρεσία. 

β. Για τα καταλύματα με λιγότερες από πενήντα (50) 
κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής 
μικρότερο από 1,5 μέτρο, ο ναυαγοσώστης πισίνας 

οφείλει, κατά τις ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής 
δεξαμενής, να βρίσκεται σε ετοιμότητα εντός του 
τουριστικού καταλύ- ματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υπηρεσίας του. 

4. Δεν απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη πισίνας ή 
άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση κο- 
λυμβητικής δεξαμενής ή συστήματος υδρομάλαξης, τα 
οποία εξυπηρετούν ενοίκους-πελάτες ενός δωματίου ή 
διαμερίσματος κύριου ή μη κύριου καταλύματος. Στην 
περίπτωση αυτή, το τουριστικό κατάλυμα αναρτά, σε 
εμφανές σημείο πλησίον εκάστης δεξαμενής, κείμενο 
που ενημερώνει τον πελάτη για τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας κατά την κολύμβηση, σύμφωνα με τις 
κείμενες υγειονομικές διατάξεις για τις κολυμβητικές 
δεξαμενές και προσαρτά τους ανωτέρω κανόνες ανα- 
λυτικά στα ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζει με τους 
πελάτες του. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Του- 
ρισμού καθορίζονται η εκπαίδευση του ναυαγοσώστη 
πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων ναυαγο- 
σωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσε- 
ων, οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης καταλυμάτων, 
περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου 
που οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 

Άρθρο 47 

Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης 
ναυαγοσωστών 

Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το έτος 2020, η 
υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες 
ή μη παραλίες, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 11 του 
άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), όπως τροποποιή- 
θηκε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), ισχύει για 
τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2020 έως και την 
30ή Σεπτεμβρίου 2020, από ώρες 10:00 έως 18:00, κατ’ 
ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο 
εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν  
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να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την 
περιφέρεια δικαιοδο- σίας όλων των Λιμενικών Αρχών 
της Χώρας για το 2020. Κατ’ εξαίρεση, η υποχρέωση 
του εδαφίου α΄ αρχίζει και πριν την 1η.7.2020, με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης απλής 
χρήσης χώρων αιγιαλού-παραλίας (λουτρική 
εγκατάσταση) και της ανάθεσης ναυαγοσω- στικής 
κάλυψης των χώρων σε νομίμως λειτουργούσες σχολές 
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

 
 

Άρθρο 61 
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Αποφάσεις χαρακτηρισμού ΕΕΑΧ ή καταδυτικών 
πάρκων, που έχουν εκδοθεί μέχρι την ισχύ του παρό- 
ντος νόμου παραμένουν σε ισχύ με εφεξής εφαρμογή 
του παρόντος νόμου. 

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) 
προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Το παρόν άρθρο δεν 
εφαρμόζεται για τις συνοδευόμενες ελεύθερες ή αυ- 
τόνομες καταδύσεις αναψυχής και την οργανωμένη 
συνοδευόμενη από παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών 
θαλάσσιας περιήγησης επιφανείας με μάσκα και ανα- 
πνευστήρα (snorkelling)». 

3. Σε υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα που κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διαθέτουν 
κολυμβητικές δεξαμενές, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της υποχρέωσης ύπαρξης ναυαγοσώστη πισίνας ορίζε- 
ται η 1η.5.2021.
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