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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 
                      ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Θέμα: Επικαιροποίηση όρων και προϋποθέσεων εκμίσθωσης συστήματος καινοφανών  
            θαλασσίων  μέσων αναψυχής με τη γενική ονομασία «Θαλάσσια Παιδική Χαρά» 
Σχετ.: α) Άρθρο 36 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄ 444/1999) 
           β) Αριθ. πρωτ. 2127/12/2000/12-6-2000 έγκριση ΥΕΝ/ΔΛΑ-β΄ 
1. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επικαιροποίησης του περιεχομένου της (β) σχετικής και 

την προσαρμογή αυτής στα νέα δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν επέλθει από την 
αρχική έγκριση εκμίσθωσης του συγκεκριμένου θαλάσσιου μέσου αναψυχής, εγκρίνουμε, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, την 
εκμίσθωση του συστήματος καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής με τη γενική ονομασία 
«Θαλάσσια Παιδική Χαρά», υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων 
είναι υποχρεωτική. 

α. Περιγραφή μέσου 
Η Θαλάσσια Παιδική Χαρά είναι σύστημα θαλασσίων μέσων αναψυχής, που περιλαμβάνει 

φουσκωτά παιχνίδια νερού, όπως τραμπολίνο, τραμπάλα, τσουλίθρα, βουνό αναρρίχησης και 
άλλα. 

β. Προϋποθέσεις 
1) Η χρησιμοποίηση της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς ή και τμημάτων αυτής επιτρέπεται μόνο 

στο πλαίσιο της εκμίσθωσης, από κατόχους άδειας εκμίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 22 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, όπως ισχύει, και όχι για ιδιωτική χρήση. 

2) Για την τεκμηρίωση της ασφάλειας των μέσων της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς και της 
συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ (γενική ασφάλεια προϊόντων), η 
οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την αριθμ. Z3/2810/14-12-2004 ΚΥΑ (Β΄ 
1885/2004), πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 15649 (μέρη 1-7), τα 
οποία έχουν ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύουν ως εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, 
με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού. 

3) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς είναι αυτό 
που ορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

4) Η ορθή εγκατάσταση (τοποθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση) των μέσων που 
απαρτίζουν τη Θαλάσσια Παιδική Χαρά, προκειμένου αυτή να τίθεται σε κατάσταση ασφαλούς 
λειτουργίας και χρήσης από τους μισθωτές, διασφαλίζεται με αποκλειστική ευθύνη του εκμισθωτή. 
Με μέριμνα του εκμισθωτή, ο χώρος εγκατάστασης της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς οριοθετείται με 
την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου και σχήματος 
σφαιρικού, που τοποθετούνται σε απόσταση τεσσάρων (4) μέτρων μεταξύ τους. 

5) Η ανάπτυξη των μέσων δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40) μέτρα, τόσο κατά μήκος της 
ακτογραμμής, όσο και από την ακτή προς την ανοιχτή θάλασσα. 



6) Ο μέγιστος αριθμός μισθωτών/ χρηστών των μέσων της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς είναι 
αυτός που ορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

7) Καθ’ όλο το χρόνο εκμίσθωσης της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς, ο εκμισθωτής εξασφαλίζει 
την πρόσληψη και παραμονή στο θαλάσσιο χώρο προσοντούχου, κατά τις διατάξεις του π.δ. 

23/2000 (Α΄ 18), ναυαγοσώστη. Δεν απαιτείται προς τούτο η ύπαρξη βάθρου ναυαγοσώστη και 
ειδικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του προαναφερόμενου π.δ.. 

γ. Απαγορεύσεις 
Απαγορεύεται: 
1) Η εγκατάσταση της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές ή σε 

περιοχές με πετρώδη βυθό ή εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων και σε βάθος θάλασσας 
μικρότερο των πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου. 

2) Η ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας (πλεύση σκαφών, αλιεία κ.λπ.), 
στο χώρο ανάπτυξης της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς. 

3) Η χρήση των μέσων που απαρτίζουν τη Θαλάσσια Παιδική Χαρά από άτομα ηλικίας 
μικρότερης των δώδεκα (12) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Για 
μικρότερης ηλικίας άτομα, επιτρέπεται η χρήση μετά από έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη 
γονική μέριμνα, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση. 

4) Η λειτουργία της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς, όταν πνέουν άνεμοι έντασης ίσης ή 
μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) μποφώρ, σύμφωνα με μετεωρολογικό σταθμό, με τον οποίο 
υποχρεούται να είναι εφοδιασμένος ο εκμισθωτής. 

5) Η λειτουργία της Θαλάσσιας Παιδικής Χαράς πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 
Μια ώρα το αργότερο μετά τη δύση του ηλίου, τα μέσα που απαρτίζουν τη Θαλάσσια Παιδική 
Χαρά απομακρύνονται από το θαλάσσιο χώρο, με ευθύνη του εκμισθωτή, εγκαθίστανται δε εκ 
νέου όχι νωρίτερα από μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου. 

2. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης, ο δε 
περιορισμός της υποπαραγράφου 1. γ. 3) της παρούσας να αναγράφεται σε ειδική καλαίσθητη 
πινακίδα διπλής όψεως, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που τοποθετείται σε ευδιάκριτο 
σημείο, στο πόστο του εκμισθωτή. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων. 
4. Με την εφαρμογή της παρούσας, η (β) σχετική καταργείται. 
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