
Νομοθεσία 

1. H χρησιμοποίηση θαλάσσιου πάρκου αναψυχής ή τμημάτων αυτού επιτρέπεται μόνον 
στο πλαίσιο της εκμίσθωσης από κατόχους άδειας εκμίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κανονισμού αυτού. 

2. Όλα τα επί μέρους τμήματα που συναποτελούν το θαλάσσιο πάρκο αναψυχής πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο 
εσωτερικό μας δίκαιο με την κ.υ.α. Ζ3/2810/14-12-2004 (ΦΕΚ 1885 Β΄) καθώς και των 
εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 15649 (μέρη 1-7) τα οποία έχουν ενταχθεί στο εθνικό 
σύστημα τυποποίησης και ισχύουν ως εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, 

3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης της Θαλάσσιου πάρκου αναψυχής  είναι 
αυτό που ορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

4. Η ορθή εγκατάσταση (τοποθέτηση, συναρμολόγηση και στερέωση) των μέσων που 
απαρτίζουν το θαλάσσιο πάρκο αναψυχής, προκειμένου αυτό να τίθεται σε κατάσταση 
ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης από τους μισθωτές, διασφαλίζεται με αποκλειστική 
ευθύνη του εκμισθωτή. Με μέριμνα επίσης του εκμισθωτή, ο χώρος εγκατάστασης της 
θαλάσσιου πάρκου αναψυχής  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 του θαλάσσιου πάρκου 
αναψυχής  είναι αυτός που ορίζεται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

7.  Καθ’ όλο το χρόνο εκμίσθωσης του θαλάσσιου πάρκου αναψυχής ο εκμισθωτής 
εξασφαλίζει την πρόσληψη και παραμονή στο θαλάσσιο χώρο προσοντούχου, κατά τις 
διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18), ναυαγοσώστη. Η ύπαρξη βάθρου ναυαγοσώστη και 
ειδικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του προαναφερόμενου π.δ., δεν 
απαιτείται. 

8. Απαγορεύεται: 

α) Η εγκατάστασή του 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. 



β) Η ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας (πλεύση σκαφών, αλιεία 
κ.λπ.), στο χώρο ανάπτυξής του. 

γ) Η χρήση των μέσων που απαρτίζουν το θαλάσσιο πάρκο αναψυχής 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 και ότι ο ανήλικος γνωρίζει 
κολύμβηση. 

δ) Η λειτουργία του, όταν πνέουν άνεμοι έντασης ίσης ή μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) 
Μποφώρ. 

ε) Η λειτουργία του πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Μια ώρα το αργότερο 
μετά τη δύση του ηλίου, τα μέσα που απαρτίζουν το θαλάσσιο πάρκο αναψυχής 
απομακρύνονται από το θαλάσσιο χώρο, με ευθύνη του εκμισθωτή, εγκαθίστανται δε εκ 
νέου όχι νωρίτερα από μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου. 

9. Ο περιορισμός της παραγράφου 8 περ. γ)  να αναγράφεται σε ειδική καλαίσθητη 
πινακίδα διπλής όψεως, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που τοποθετείται σε 
ευδιάκριτο σημείο, στο πόστο του εκμισθωτή. 

10. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου πάρκου αναψυχής για ιδιωτική χρήση. 
 


