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Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 

χαρών Δήμου Θέρμου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών 

με την υπ' αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/11-07-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) και τα οριζόμενα 

στην εγκύκλιο 44 {30681/07-08-2014) και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Η μελέτη αφορά τις παρακάτω παιδικές χαρές: 

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αβαρίκου

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αγίας Σοφίας

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αετόπετρας

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αμβρακιάς

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αναλήψεως

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Αργυρου Πηγαδιού

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Διασελλακίου

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Δρυμώνα

• Παιδική Χαρά οικισμού Μαραθιά, Τ.Κ. Καλουδίου

• Παδική Χαρά Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας

• Παιδική Χαρά οικισμού Αμπελίωv, Τ.Κ. Κοκκιvόβρυσης

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Κόvισκας

• Παιδική Χαρά οικισμού Αγίου Ιωάννη, Τ.Κ. Κόvισκας

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Λευκού

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Μυρτιάς

• Παιδική Χαρά οικισμού Παλαιομύλου, Τ.Κ. Μυρτιάς

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Παμφίου

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Πέρκου

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Πετροχωρίου

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Σιταραλώvωv

• Παιδική Χαρά Τ.Κ. Χρυσοβίτσας

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των επιλεγμένων περιοχών και του αστικού

περιβάλλοντος, ώστε οι χώροι να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσει πόλος 

ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. Επίσης στόχος της παρούσας μελέτης 

είναι η διαμόρφωση των χώρων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που άπτονται του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης μιας νέας παιδικής χαράς, η διαμόρφωσή και ο εξοπλισμός της με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα 

ώστε να αναπτυχθούν ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη 

όλες οι παράμετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική 

νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός του τόπου δημιουργίας και ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έγινε 

σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Καταλληλόλητα των χώρων

α) Οι χώροι δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με

δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά. 



β) Οι χώροι δεν γειτνιάζουν με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Αν και 
γειτνιάζουν με δημοτική οδό, από την οποία υπάρχει πιθανότητα να διέρχονται κατά διαστήματα βαρέα 
οχήματα, έχουν σχεδιασθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή πρόσβαση των χρηστών με τη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Επίσης δεν γειτνιάζουν με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που 
προκαλεί υψηλό θόρυβο και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων ηχοπροστασίας. 

γ) Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων ασφαλούς έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ 48165/30-07-2009 (ΦΕΚ 1690/Β/17-08-2009)). 

δ) Δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, 
καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). 

ε) Δεν είναι οπτικά απομονωμένοι. 
ζ) Δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την Ψυχική υγεία των παιδιών 

(όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 
η) Υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση. 

2. Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου
Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατό τις αρχές αειφόρου

σχεδιασμού. Για τους χώρους έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό τα ακόλουθα: 
α) Θα περιβάλλονται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργικοί και να 

παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του 
σώματός τους. Η περίφραξη δεν θα απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο. 

β) Μετά την ολοκλήρωση των περιλαμβανόμενων στην παρούσα μελέτη παρεμβάσεων, η κάθε παιδική 
χαρά θα διαθέτει: 

• Πινακίδα εισόδου η οποία θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής
χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:

• Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
• Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ.
• Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
• Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
• Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
• Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.

γ) Το έδαφος στο οποίο θα εγκαθίσταται ο εξοπλισμός θα διαθέτει ικανό �ύστημα απορροής των
υδάτων, με κατάλληλες υποβάσεις και κλίσεις/ρήσεις προς τον χώρο περιμετρικά της παιδικής χαράς. 

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία 
εξέρχονται οι χρήστες. Συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση φράχτη-στοπ μπροστά από την είσοδο -
έξοδο της παιδικής χαράς, ώστε να ανακόπτεται η ταχύτητα εξόδου των παιδιών - χρηστών και να αποτρέπεται 
η έξοδός τους στον δρόμο. 

δ) Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών έχουν ληφθεί υπόψη τα πρότυπα του 
ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με: α) τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, 
β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών 
για την ασφάλεια των παιδιών, δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την 
καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κ.λπ.). 

ε) Στις παιδικές χαρές, τα βασικά κριτήρια επιλογής των εξοπλισμών και ο σχεδιασμός ικανοποιούν τις 
κάτωθι παραμέτρους: 

α. η σχεδίαση του χώρου αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

β. επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 
χρηστών, 

γ. έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων 

3. Επιλογές υλικών και κατασκευαστικών λύσεων
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ΝΗΠΙΩΝ) 
ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΠΑΙΔΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ) 
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΒΟΤΣΑΛΟ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΜΛΙΚΗ 
ΒΡΥΣΗ 
ΠΑΓΚΑΚΙ 
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ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
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