
 

 

 
Hμερομηνία : 29/7/2013 

 
ΠΡΟΣ         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
τον Αξιότιμο  
Αν.Υπουργό Περιβάλλοντος/Ενέργειας  
και Κλιματικής Αλλαγής  
κ.Καλαφάτη 
 
ΚΟΙΝ.:Υπουργό κ. Ι.Μανιάτη 
 
ΘΕΜΑ :  
Σχέδιο Νόμου: «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» και οι άδειες δόμησης για κολυμβητικές δεξαμενές  
 
 
Aξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 
 
 

Με έκπληξη διαβάσαμε στο σχέδιο νόμου του ως άνω θέματος, μια δυσμενή αλλαγή 
που επηρεάζει άμεσα και καταστροφικά τον κλάδο της εμπορίας-κατασκευής και 
συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών και υδρομασάζ, τον οποίο νόμιμα εκπροσωπούμε 
σαν Σύλλογος Ελληνικών Επιχειρήσεων Πισίνας και Υδρομασάζ (Σ.Ε.Ε.Π.Υ), μέλος της 
αντίστοιχης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (EUSA). 
 
Ενώ πέρυσι με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό δεν προβλεπόταν άδεια δόμησης για την 
εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης πισίνας με προκάτ μηχανοστάσιο  μέχρι 50 τ.μ 
τώρα αυτό ξαφνικά αλλάζει απαιτώντας έκδοση αδείας μικρής κλίμακας. 
 
Θα έπρεπε αυτή η διάταξη να μην αλλάξει και επίσης παράλληλα να μεταφερθεί στις άδειες 
μικρής κλίμακας η κατασκευή πισίνας από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σας ενημερώνουμε ότι 
στην Γερμανία δεν απαιτείται άδεια για εξωτερική πισίνα όγκου νερού μέχρι 100 m3 και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο επίσης δεν απαιτείται γενικώς άδεια για εξωτερική πισίνα. 
 
Ζητάμε: 
 
α) Να αφαιρεθεί από το Άρθρο 48 και την παράγραφος 1 από το σχέδιο νόμου η 
τροποποίηση του άρθρο 4 (παράγραφος 2ιζ) του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός) και να μεταφερθεί στην παράγραφο 3 (εργασίες που δεν απαιτείται άδεια 
δόμησης η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας), δηλαδή να ισχύσει αυτό που προβλέπει ο 
πρόσφατα ψηφισθείς νόμος (ΝΟΚ). 
 
α) Να προστεθεί στο Άρθρο 48 παράγραφος που να ορίζει ότι για τις κολυμβητικές 
δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανείας μέχρι 50 τ.μ απαιτείται η έγκριση 
εργασιών μικρής κλίμακας. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Θεωρούμε ότι αυτή η δυσμενής αλλαγή στο σχέδιο νόμου, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή 
της Βουλής, χωρίς καν να κληθούμε να πούμε τις απόψεις μας, δεν έχει καμία 
δικαιολογητική βάση, αντίθετα θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλές κατασκευαστικές εταιρείες 
του κλάδου, που θα αναγκαστούν να ακυρώσουν επενδύσεις τους λόγω ακύρωσης 
παραγγελιών και θα βυθίσει τον κλάδο μας  ακόμη πιο βαθειά στο τέλμα της ύφεσης. 
 
Είμαστε βέβαιοι ότι θα δείτε θετικά τις προτάσεις μας και θα δώσετε μια ελπίδα στον 
ταλαιπωρημένο κλάδο μας τροποποιώντας  το σχετικό Άρθρο. 
 
              
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 
(τηλ. άμεσης επικοινωνίας 2109211600-6944303878) 
 
 

 


