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ΘÝμα: Επικαιροποßηση üρων και προýποθÝσεων εκμßσθωσηò συστÞματοò καινοφανþν θαλασσßων

μÝσων αναψυμÞò με τη γενικÞ ονομασßα «ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ ΧαρÜ»

Σχετ,: α)¶ρθρο 36 του αριθμ. 20 Γενικοý Κανονισμοý ΛιμÝνα (Β' 444Ι1999)

β)Αριθ. πρωτ. 212711212000/Ι2-6-2000 Ýγκριση ΥΕΝ/ΔΛΑ-β'

1. ΛαμβÜνονταò υπüψη την ανÜγκη επικαιροποßησηò του περιεχομÝνου τηò (β) σχετικÞò και την

προσαρμογÞ αυτÞò στα νÝα δεδομÝνα και τιò τεχνολογικÝò εξελßξειò που Ýχουν επÝλθει απü την αρχικÞ

Ýγκριση εκμßσθωσηò του συγκεκριμÝνου θαλÜσσιου μÝσου αναψυχÞò, εγκρßνουμε, σýμφωνα με τιò

διατÜξειò του Üρθρου 36 του αριθμ. 20 Γsνικοý Κανονισμοý ΛιμÝνων, την εκμßσθωση του συστÞματοò

καινοφανþν θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò με τη γενικÞ ονομασßα «ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ ΧαρÜ», υπü τουò

ακüλουθουò üρουò και προýποθÝσειò, η τÞρηση των οποßων εßναι υποχρεωτικÞ.

α. ΠεριγραφÞ μÝσου

Η ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ ΧαρÜ εßναι σýστημα θαλασσßων μÝσων αναψυχÞò, που περιλαμβÜνει

φουσκωτÜ παιχνßδια νεροý, üπωò τραμπολßνο, τραμπÜλα, τσουλßθρα, βουνü αναρρßχησηò και Üλλα.
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Β. ΠοοδποθÝσειò

1) Η χρησιμοποßηση τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò Þ και τμημÜτων αυτÞò εππρÝπεται μüνο

στο πλαßσιο τηò εκμßσθωσηò, απü κατüχουò Üδειαò εκμßσθωσηò σýμφωνα με τιò διατÜξειò του Üρθρου 22

του αριθμ. 20 Γενικοý Κανονισμοý ΛιμÝνων, üπωò ισχβει, και üχι για ιδιωτικÞ χρÞση.

2) Για την τεκμηρßωση τηò ασφÜλειαò των μÝσων τηò ΘαλÜσσιαò Παιδικτlò ΧαρÜò και τηò

συμμüρφωσÞò τουò με τιò απαιτÞσειò τηò Οδηγßαò 2001Ι95ΙΕΚ (γενικÞ ασφÜλεια προθüντων), η οποßα

ενσωματþθηκε στην ελληνικÞ νομοθεσßα με την αριθμ. Ζ3Ι28|0ΙΙ4-12-2004 ΚΥΑ (Β' 1885/2004), πρÝπει

να πληροýνται οι απαιτÞσειò τηò σειρÜò προτýπων ΕΝ 15649 (μÝρη 1-7), τα οποßα Ýχουν ενταχθεß στο

εθνικü σýστημα τυποποßησηò και ισχýουν ωò εθνικÜ πρüτυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, με αποκλειστικÞ ευθýνη του

παραγατοý.

3) Το μÝγιστο επιτρεπüμενο βÜθοò τοποθÝτησηò τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò εßναι αυτü

που ορßζεται στιò προδιαγραφÝò του κατασκευαστÞ.

4) Η ορθÞ εγκατÜσταση (τοποθÝτηση, συναρμολüγηση και στερÝωση) των μÝσων που

απαρτßζουν τη ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ ΧαρÜ, προκειμÝνου αυτÞ να τßθεται σε κατÜσταση ασφαλοýò

λειτουργßαò και χρÞσηò απü τουò μισθωτÝò, διασφαλßζεται με αποκλειστικÞ ευθýνη του εκμισθωτÞ. Με

μÝριμνα του εκμισθωτÞ, ο χþροò εγκατÜστασηò τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò οριοθετεßται με την

τοποθÝτηση κατÜλληλων ευδιÜκριτων πλωτþν σημαντÞρων, χρþματοò κßτρινου και σχÞματοò σφαιρικοý,

που τοποθετοýνται σε απüσταση τεσσÜρων (4) μÝτρων μεταξý τουò.

5) Η ανÜπτυξη των μÝσων δεν υπερβαßνει τα σαρÜντα (40) μÝτρα, τüσο κατÜ μÞκοò τηò

ακτογραμμÞò, üσο και απü την ακτÞ προò την ανοιμÞ θÜλασσα.

6) ο μÝγιστοò αριθμüò μισθωτþν/ χρηστþν των μÝσων τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò εßναι

αυτüò που ορßζεται στιò προδιαγραφÝò του κατασκευαστÞ.

º) Καθ' üλο το χρüνο εκμßσθωσηò τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò, ο εκμισθωτÞò

εξασφαλßζει την πρüσληψη και παραμονÞ στο θαλÜσσιο χþρο προσοντοýχου, κατÜ τιò διατÜξειò του π.δ.

23Ι2000 (Α' ß8), ναυαγοσþστη. Δεν απαιτεßται προò τοýτο η ýπαρξη βÜθρου ναυαγοσþστη και ειδικοý

εξοπλισμοý, σýμφωνα με τα ΠαραρτÞματα του προαναφερüμενου π.δ..

γ. Απαγοοεýσειò

Απαγορεýεται:

1) Η εγκατÜσταση τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò σε βραχþδειò θαλÜσσιεò περιοχÝò Þ σε

περιοχÝò με πετρþδη βυθü Þ εκτüò προφυλαγμÝνων κüλπων Þ üρμων και σε βÜθοò θÜλασσαò μικρüτερο

των πενÞντα (50) εκατοστþν του μÝτρου.

2) Η ταυτüχρονη Üσκηση οποιασδÞποτε Üλληò δραστηριüτηταò (πλεýση σκαφþν, αλιεßα

κ.λπ.), στο χþρο ανÜπτυξηò τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò.

3) Η χρÞση των μÝσων που απαρτßζουν τη ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ ΧαρÜ απü Üτομα ηλικßαò

μικρüτερηò των δþδεκα (Ι2) ετþν, καθþò και απü Üτομα που δεν γνωρßζουν κολýμβηση. Για μικρüτερηò
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ηλικßαò Üτομα, επιτρÝπεται η χρÞση μÝτÜ απü Ýγγραφη συγκατÜθεση του ασκοýντοò τη γονικÞ μÝριμνα,

στην οποßα να δηλþνεται üτι ο ανÞλικοò γνωρßζει κολýμβηση.

4) Η λειτουργßα τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò, üταν πνÝουν Üνεμοι Ýντασηò ßσηò Þ

μεγαλýτερηò των τεσσÜρων (4) μποφþρ, σýμφωνα με μετεωρολογικü σταθμü, με τον οποßο υποχρεοýται

να εßναι εφοδιασμÝνοò ο εκμισθωτÞò.

5) Η λειτουργßα τηò ΘαλÜσσιαò ΠαιδικÞò ΧαρÜò πριν την ανατολÞ και μετÜ τη δýση του

ηλßου. Μια þρα το αργüτερο μετÜ τη δýση του ηλßου, τα μÝσα που απαρτßζουν τη ΘαλÜσσια ΠαιδικÞ

ΧαρÜ απομακρýνονται απü το θαλÜσσιο χþρο, με ευθýνη του εκμισθωτÞ, εγκαθßστανται δε εκ νÝου üχι

νωρßτερα απü μßα þρα πριν την ανατολÞ του ηλßου.

2. Οι παραπÜνω üροι και προýποθÝσειò αναγρÜφονται στην Üδεια εκμßσθωσηò, ο δε περιορισμüò τηò

υποπαραγρÜφου 1.γ. 3) τηò παροýσαòνα αναγρÜφεται σε ειδικÞ καλαßσθητη πινακßδα διπλÞò üψεωò, στην

ελληνικÞ και αγγλικÞ γλþσσα, που τοποθετεßται σε ευδιÜκριτο σημεßο, στο πüστο του εκμισθωτÞ.

3. ΚατÜ τα λοιπÜ εφαρμüζονται οι διατÜξειò του αριθμ. 20 Γενικοý Κανονισμοý ΛιμÝνων.

4. Με την εφαρμογÞ τηò παροýσαò, η (β) σχετικÞ καταργεßται.

Ο Υπουργüò

Ναυτιλßαò και ΝησιωτικÞò ΠολιτικÞò

ΘοδωρÞò Δρßτσαò

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κ. Λ,η( - Λ/Χ

ΙI. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΙΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1) Γρ.κ.κ. Υπουργοý - Γ.Γ. -
Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Β, Υ/Λ.Σ._ΕΛ,ΑΚΤ. -
ΔΚΑ,- Β/ΔΚΑ, (ΔΛΑ - ΔΕΛΑΛ - ΔΙΔΙΝΑΛ)

2) ΔΛΑ α'- β'- γ'


