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        Χίος,  18 Φεβρουαρίου 2022 

        Αριθμ. πρωτ. 7075 

ΠΡΟΣ :   1) Κύριο Βασίλειο Κικίλια 

                     Υπουργό Τουρισμού  

                2) Κύριο Αθανάσιο Πλεύρη  

          Υπουργό Υγείας 

ΚΟΙΝ :     Επιμελητήρια μέλη Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

       

ΘΕΜΑ :  Ναυαγοσώστης κολυμβητικής δεξαμενής σε τουριστικά καταλύματα 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Σύμφωνα με την παρ. 3.β. του άρθρου 46 του ν. 4688/2020 και την παρ. 4 του 

άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθμ. 10586/15-06-2021  τα τουριστικά καταλύματα με 

λιγότερες από 50 κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 

μέτρο, οφείλουν να διαθέτουν ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής κατά τις 

ώρες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, ο οποίος  θα βρίσκεται σε 

ετοιμότητα εντός του τουριστικού καταλύματος καθ’ όλη τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του. 

 

Αναμφισβήτητα η παραπάνω υποχρέωση προκαλεί στις   μικρές επιχειρήσεις 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων  και διαμερισμάτων, που ευνόητα 

διαθέτουν και μια μικρή κολυμβητική δεξαμενή, σημαντικά λειτουργικά 

προβλήματα, δεδομένου ότι: 

 

1. Η απασχόληση πτυχιούχου ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής σημαίνει 

πρόσληψη ενός τουλάχιστον επιπλέον εξειδικευμένου ατόμου για την  

συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν στις 

νησιωτικές περιοχές, οι οποίες είναι  μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με 

πολύ λιγότερες από 50 κλίνες και λειτουργούν περιστασιακά. Επίσης, η 

πρόσληψη δημιουργεί ένα πρόσθετο μηνιαίο  μισθολογικό κόστος πάνω από 

1.500,00 ευρώ, που είναι αδύνατο να αντέξουν οι επιχειρήσεις και μοιραία  

αρκετές μικρές μονάδες θα οδηγηθούν σε κλείσιμο ή στην καλύτερη 

περίπτωση οι ιδιοκτήτες τους θα εργάζονται μόνο για να εξοφλούν το κόστος 

μισθοδοσίας και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

2. Η αυστηρή διαδικασία εξετάσεων όπως προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της 

ΚΥΑ έχει κριθεί αντισυνταγματική -και μάλιστα δύο φορές- από το ΣτΕ, 

καθώς είχε εμφανιστεί και στο προσχέδιο του ΠΔ 71/2020 για τις εξετάσεις 

ναυαγοσωστών παραλίας.   
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Επίσης η αυστηρότητα της εκπαίδευσης αποθαρρύνει και αποτρέπει: 

α) τους επιχειρηματίες των μικρών τουριστικών καταλυμάτων να δηλώσουν  

τους εαυτούς τους ως ναυαγοσώστες  (όπως συμβαίνει με τους τεχνικούς 

ασφαλείας), επειδή ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι αποκλειστικής 

απασχόλησης και  περνάει από αυστηρές εξετάσεις, και 

β) τους υποψήφιους ναυαγοσώστες από το να συμμετάσχουν στην 

εκπαίδευση, αλλά και τους ήδη υπάρχοντες από την ανανέωση της άδειας που 

κατέχουν. 

3. Σήμερα στην χώρα μας υπάρχει έλλειψη πτυχιούχων ναυαγοσωστών και οι 

μεγάλες ανάγκες για νέες θέσεις  που δημιουργούνται είναι αδύνατον να 

καλυφθούν.  

Μόνο για τις ανάγκες των τουριστικών καταλυμάτων υπολογίζουμε ότι θα 

χρειαστούν 40.000 περίπου ναυαγοσώστες.  

Αν προστεθούν και τα Ξενοδοχεία (αρκετά μεγάλα 4* και 5* έχουν 3, 4, 5 

κολυμβητικές δεξαμενές), καθώς και οι ανάγκες των τουριστικών Δήμων, 

τότε ο προαναφερόμενος αριθμός ναυαγοσωστών σχεδόν διπλασιάζεται. 

4. Επίσης για την κάλυψη των αναγκών στις νησιωτικές περιοχές σίγουρα θα 

χρειαστούν προσλήψεις ναυαγοσωστών και από διαφορετικές περιοχές, αφού 

δεν θα υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό για να καλύψει όλες τις τοπικές 

ανάγκες. Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρχει και κόστος διαμονής του 

προσωπικού που θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του καταλύματος.  Επίσης, 

άκρως σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στις περιόδους της υψηλής ζήτησης 

θα είναι αδύνατον να βρεθούν τα καταλύματα, για να φιλοξενηθεί το 

προσωπικό αυτό. 

5. Σε μία περίοδο όπου ο κλάδος των τουριστικών καταλυμάτων μικρής και 

μεσαίας δυναμικότητας δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με ωφελούμενους ιδιοκτήτες 

ακινήτων που αποδίδουν πολύ λίγα στο δημόσιο και τα οποία διαθέτουν 

πισίνες, χωρίς την παραμικρή νομοθετημένη ρήτρα ασφάλειας, η 

συγκεκριμένη υποχρέωση βυθίζει ακόμη περισσότερο σε τέλμα τις μικρές 

αυτές επιχειρήσεις, αυξάνοντας τις δαπάνες τους. 

6. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις κάθε επιχείρηση που 

λειτουργεί κολυμβητική δεξαμενή  είναι υποχρεωμένη να διαθέτει  

Πιστοποιημένο Επόπτη Ασφαλείας Πισίνας,  κατέχοντας πιστοποιητικό 

Γνώσης Διάσωσης και Παροχής Πρώτων Βοηθειών.  Πιστοποιημένος 

επόπτης ασφαλείας μέσα από τα κατάλληλα σεμινάρια, μπορούσε να οριστεί 

και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος. Για μικρές πισίνες (εφόσον έχουν 

επιφάνεια μέχρι 350µ²) σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ1/443/1973 

απαιτείται ένας τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. Ο Πιστοποιημένος Επόπτης 

Ασφαλείας Πισίνας, δεν θα έχει πλέον ισχύ; 
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Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή είναι αδύνατη η εφαρμογή των νέων διατάξεων, 

ζητάμε να καταργηθεί η υποχρέωση απασχόλησης πτυχιούχου ναυαγοσώστη 

κολυμβητικής  δεξαμενής στα τουριστικά καταλύματα και διαμερίσματα μέχρι 30 

δωμάτια ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 μέτρο και να  

μεριμνήσετε ώστε να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επόπτη Ασφαλείας Πισίνας 

όλα τα καταλύματα και διαμερίσματα που διαθέτουν κολυμβητική δεξαμενή.   

        Με εκτίμηση, 

 

        Ο Πρόεδρος   

      

 

 

 

          Σωτήρης Σκιαδαρέσης 

  

 
 


