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Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος του 1992 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 55(1) του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών 

Δεξαμενών Νόμος του 1992. 
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο

ρετική έννοια— 
«αρμόδια αρχή» σημαίνει, για περιοχή δήμου το οικείο δημοτικό 

συμβούλιο, για περιοχή βελτιώσεως το οικείο συμβούλιο βελτιώσεως 
και για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τον οικείο έπαρχο· 

«δημόσια κολυμβητική δεξαμενή» σημαίνει την κολυμβητική 
δεξαμενή που προορίζεται για χρήση γενικά από το κοινό ή από 
ομάδες πληθυσμού, όπως μέλη συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
ξενοδοχείων, ενοίκους πολυκατοικίας κτλ., ανεξάρτητα από ιδιοκτησία, 
και/ή επιβολή τιμήματος χρήσης, αλλά δεν περιλαμβάνει την 
κολυμβητική δεξαμενή που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από 
τα μέλη μιας οικογένειας και/ή τους προσκεκλημένους της· 

«Δημοτικό Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου 
που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Δήμων Νόμων και 
περιλαμβάνει επίσης δημοτική επιτροπή που διορίζεται δυνάμει των 
περί Δήμων Νόμων 

«επιχειρηματίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα 
του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής' 
δεξαμενής· 

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

111 του 1983 
1 του 1986 
8 του 1986 
25 του 1986 
39 του 1986 
50 του 1986 
114 του 1986 
121 του 1986 
149 του 1986 
14 του 1987 
63 του 1987 
165 του 1987 
320 του 1987 
39 του 1988 

204 του 1988 . 
119 του 1990 
143 του 1991 
190 του 1991 
223 του 1991. 
40(1) του 1992. 
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Κεφ. 243 
46 του 1961 
58 του 1962 
4 του 1966 
31 του 1969 
7 του 1979 
49 του 1979 
65 του 1979 
7 του 1980 
27 του 1982 
42 του 1983 
72 του 1983 
38 του 1984 
72 του 1987 
218 του 1988 
23 του 1989 
66 του 1989 
211 του 1990 
101 του 1991 
32(1) του 1992. 

«Συμβούλιο Βελτιώσεως» σημαίνει το Συμβούλιο οποιασδήποτε 
περιοχής βελτιώσεως που εγκαθιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Χωρίων (Διοίκηση και Βελτίωση) Νόμου

Έγκριση 
μελετών και 
σχεδίων 
κολυμβητικών 
δεξαμενών. 

90 του 1972 
56 του 1982 
7 του 1990 
28 του 1991. 
Κεφ. 96 
14 του 1959 
67 του 1963 
6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 
9 του 1986 

115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
■ 87 του 1987 
316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 too 1990. 

«Υγειονομική Υπηρεσία» σημαίνει την·. Υγειονομική' Υπηρεσία του 
Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημοσιάς Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας ή, προκειμένου για περιοχή δήμου, την οικεία 
Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου, όπου υπάρχει τέτοια· 

«Υγειονομικός Επιθεωρητής» σημαίνει αναφορικά με περιοχή δήμου, 
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και 
προκειμένου για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τον Υγειονομικό 
Επιθεωρητή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ή 
άλλο λειτουργό εξουσιοδοτημένο άπό τον Υπουργό Υγείας· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών. 
3.^(1) Οι μελέτες και τα σχέδια των. δημόσιων κολυμβητικών^δεξα

μενών πού ανεγείρονται ή υφίστανται και διαρρυθμίζονται, καθώς καν 
κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης, συμπλήρωςτής τ\ επέκτασης τους 
πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών. 

(2) Οι μελέτες και τα σχέδια των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών 
πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία για 
θεώρηση και έγκριση, πριν από την υποβολή τους στην αρμόδια 
Πολεοδομική Αρχή για την έκδοση πολεοδομικής άδειας δυνάμει 
των διατάξεων των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και στην 
αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας οικοδομής δυνάμει του περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. 
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(3) Η θεώρηση και έγκριση των μελετών και σχεδίων από την 
Υγειονομική Υπηρεσία δεν αποκλείει ούτε δεσμεύει την Πολεοδομική 
Αρχή και την αρμόδια αρχή που αναφέρονται στο εδάφιο (2) από την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε ό,τι αφορά τη χορήγηση ή μη 
πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής. 

(4) Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί πριν από την έγκριση των 
μελετών και σχεδίων να επιβάλει σ' αυτά τις τροποποιήσεις που κατά 
την κρίση της ενδείκνυται. 

4.—(1) Ουδείς λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή χωρίς άδεια Αδ«α 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου λειτουργίας, 
και των Κανονισμών. 

(2) Πριν από την έναρξη λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξα
μενής ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή 
αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας της. 

(3) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με 
τον καθορισμένο τύπο, αφού καταβληθούν τα δικαιώματα που θα 
καθορισθούν από τους Κανονισμούς και εφόσον μετά από έλεγχο από 
την Υγειονομική Υπηρεσία διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών και πιστοποιείται γραπτώς η καταλληλότητα των μηχανο
λογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων από την 
Ηλεκτρομηχανολογική, Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων. 

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, η άδεια λειτουργίας 
εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της, και μπορεί να 
ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή του νενομισμένου δικαιώ
ματος, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 

(5) Η άδεια λειτουργίας πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση στο 
χώρο της δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής. 

(6) Η αρμόδια αρχή τηρεί Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι 
άδειες λειτουργίας. 

(7) Ουδεμία άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής θα 
εκδίδεται αναφορικά με χώρο ο οποίος σύμφωνα με πιστοποιητικό 
τελικής έγκρισης της αρμόδιας αρχής δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμου, δε θεωρείται κατάλληλος για το σκοπό αυτό. 
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Ανάκληση 
άδειας 
λειτουργίας. 

Ιεραρχική 
Προσφυγή. 

Δικαίωμα του 
Υπουργού 
Υγείας 
να κλείσει 
δεξαμενή. 

Εποπτεία και 
Έλεγχος. 

5.—(1) Η άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής μπορεί 
να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση— 

(α) Οριστικής παύσης των εργασιών της, ή 
(β) συστηματικής παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή 

των Κανονισμών, ή 
(γ) θανάτου του επιχειρηματία ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, 

λόγω διάλυσης του, ή 
(δ) αλλαγής του επιχειρηματία. 

(2) Άδεια λειτουργίας που ανακλήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) 
μπορεί να επανεκδοθεί με την υποβολή της νενομισμένης αίτησης και 
αφού προσαχθούν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι οι λόγοι που 
προκάλεσαν την ανάκληση της έπαυσαν να υφίστανται. 

6.—(1) Όποιος δεν ικανοποιείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής 
που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου μπορεί μέσα 
σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής 
απόφασης να προσβάλει την απόφαση με έγγραφη προσφυγή στον 
Υπουργό, στην οποία να αναφέρει τους λόγους για υποστήριξη της 
προσφυγής. 

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή χωρίς αδικαιολόγητη καθυ
στέρηση, αποφασίζει πάνω σε αυτήν και κοινοποιεί αμέσως την από
φαση του στον προσφεύγοντα: 

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να αναθέσει σε λειτουργό ή επιτροπή 
λειτουργών του Υπουργείου του την εξέταση ορισμένων θεμάτων που 
αναφύονται στην προσφυγή η οποία υποβάλλει σε αυτόν τα πορίσματα 
της εξέτασης πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού πάνω 
στην προσφυγή. Η απόφαση του Υπουργού είναι δεσμευτική για την 
αρμόδια αρχή. 

(3) Όποιος δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού μπορεί 
να προσφύγει στο δικαστήριο αλλά, μέχρι την έκδοση της απόφασης 
του Υπουργού, σε περίπτωση προσφυγής σε αυτόν ή σε περίπτωση μη 
προσφυγής σ' αυτόν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέ
πεται στο εδάφιο (1) για την καταχώρηση προσφυγής, η απόφαση της 
αρμόδιας αρχής, δεν καθίσταται εκτελεστή. 

7.—(1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσια κολυμβητική δεξα
μενή αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, ο 
Υπουργός Υγείας, μπορεί κατά την κρίση του, να διατάξει την άμεση 
αναστολή της λειτουργίας της και η δεξαμενή θα παραμένει κλειστή για 
χρήση από το κοινό για τόσο χρονικό διάστημα όσο ο Υπουργός Υγείας 
για λόγους δημόσιας υγείας ή ασφάλειας θεωρήσει σκόπιμο. 

(2) Επιπρόσθετα από τις εξουσίες που παρέχονται απο το εδάφιο (1), ο 
Υπουργός Υγείας μπορεί, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια αρχή, να 
διατάσσει τη λήψη από τον επιχειρηματία διορθωτικών ή θεραπευτικών 
μέτρων αναφορικά με θέματα υγείας. 

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου σε 
ισχύ, η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου και των Κανονισμών διενεργείται από τους Υγειονο
μικούς Επιθεωρητές. 

(2) Κάθε Υγειονομικός Επιθεωρητής μπορεί σε οποιοδήποτε εύλογο 
χρόνο να εισέρχεται, επιθεωρεί, ελέγχει και εξετάζει οποιαδήποτε 
δημόσια κολυμβητική δεξαμενή και να λαμβάνει δείγματα νερού ή 
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αντίγραφα, ή αποσπάσματα από οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο που έχει 
σχέση με τη δημόσια κολυμβητική δεξαμενή και κάθε άλλη πληροφορία 
την οποία εύλογα θεωρεί αναγκαία για την εξακρίβωση της τήρησης 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 

(3) Ο Υγειονομικός Επιθεωρητής της Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό 
Υγείας πρόσωπο, δικαιούται, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Υγείας και 
σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχή, όποτε υπάρχει εύλογη υποψία 
κινδύνου, να εισέρχεται και να ελέγχει οποιαδήποτε δεξαμενή αναφορι

κά με θέματα υγείας. 
(4) Κάθε επιχειρηματίας ή υπεύθυνος δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής 

οφείλει να παρέχει στα αρμόδια όργανα τέτοιες διευκολύνσεις που να 
επιτρέπουν την άσκηση των εξουσιών που τους χορηγούνται με το 
παρόν άρθρο και που εύλογα μπορούν να απαιτηθούν από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο αρμόδιο 
όργανο στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από το παρόν 
άρθρο ή παραλείπει να παρέχει σε αυτό όλες τις αναγκαίες διευκολύν

σεις< είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες 
πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και 
στις δυο αυτές ποινές. 

9.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο— Αδικήματα 
(α) Διατηρεί ή λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή χωρίς καιποι%*«· 

άδεια λειτουργίας, ή 
(β) διατηρεί ή λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή κατά 

παράβαση των Κανονισμών, 
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, αν 
όμως η παράβαση συνεχισθεί μετά την καταδίκη του, τούτο είναι ένοχο 
περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται 
η παράβαση. 

(2) Επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή που προβλέπεται από 
το παρόν άρθρο, το Δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε 
προσώπου για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1), και εφόσον συντρέχουν 
λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας μπορεί, κατά την κρίση του, να 
διατάσσει την αναστολή της λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξα

μενής για τόσο χρονικό διάστημα όσο θα θεωρούσε σκόπιμο* 
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο δε συμμορφώνεται με διάταγμα που 

εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) είναι ένοχο αδικήματος 
και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον 
ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή 
και στις δυο αυτές ποινές. 

10.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της Μεταβατικές 
ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουργεί ή διατηρεί δημόσια κολυμβητική διατάξεις, 
δεξαμενή υποχρεούται, μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια 
αρχή για έκδοση άδειας λειτουργίας της δεξαμενής. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε κολυμβητική δεξαμενή 
που λειτουργεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχει ελλείψεις όσον αφορά τις 
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κτιριακές ή μηχανολογικές προϋποθέσεις πού καθορίζονται σύμφωνα με 
τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, η αρμόδια αρχή μπορεί— 

(α) Αν κρίνει ότι η εκτέλεση των κτιριακών ή μηχανολογικών 
προϋποθέσεων τούτων είναι εφικτή, να παράσχει προθεσμία για 
την εκτέλεση τους· 

(β) αν κρίνει ότι η εκτέλεση των κτιριακών ή μηχανολογικών 
προϋποθέσεων δεν είναι εφικτή, να εγκρίνει περιορισμένης 
έκτασης χαλαρώσεις των Κανονισμών που αναφέρονται σε 
κτιριακές ή μηχανολογικές προϋποθέσεις. 

Κανονισμοί. 11.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που 
θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον 
καθορισμό κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται 
ή μπορεί να καθοριστεί. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), 
οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προνοούν για— 

(α) Την κατασκευή των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών από 
κτιριακής, μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής πλευράς· 

(β) τους χώρους υγιεινής και τις υγειονομικές διευκολύνσεις των 
δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών 

(γ) το φωτισμό, αερισμό και τη θέρμανση των χώρων και του νερού 
των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών 

(δ) την ποιότητα του νερού τών δημόσιων κολυμβητικών δεξα

μενών, τη διύλιση και απολύμανση του νερού* 
(ε) τη λειτουργία και τη συντήρηση των δημόσιων κολυμβητικών 

δεξαμενών και τις υποχρεώσεις των λουσμένων 
(στ) τα μέτρα ασφάλειας* 

(ζ) την έκδοση αδειών λειτουργίας και τον καθορισμό του δικαιώ

ματος άδειας λειτουργίας· και 
(η) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου. 
Έναρξη 12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθοριστεί 
«βχΰος̂ ο» από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευτεί 
Νο^™°ς στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 


