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                                                              Αποστέλλεται Ηλεκτρονικώς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                 Αριθ. πρωτ.: 10967 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆Υ 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ  7 ΚΕ                                                   ΠΡΟΣ: ΟΤΑ Α΄ βαθµού της χώρας 
Ταχ. ∆/νση :    Σταδίου 27                             (γραφεία κ. ∆ηµάρχων) 

Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα  

Πληροφορίες:  Ζ. Ντάβα, Σ. Μπέσιου 

Τηλέφωνο :     2131364027, 2131364974 

FAX:               2131364359, 2131364713 

Email:             r.ntava@ypes.gr, s.mpesiou@ypes.gr   

  

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων για την καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών 

των ΟΤΑ» 

Με την απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄ 931), όπως γνωρίζετε, το 

Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές 

προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς 

και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Η απόφαση αυτή συνάντησε κατά την 

εφαρµογή της πολλά εµπόδια, τα οποία επιχείρησε να άρει η υπ’ αριθ. πρωτ. 27934/2014 

(Β΄ 2029) απόφαση, προσδίδοντας στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία των παιδικών χαρών περισσότερη σαφήνεια και ευελιξία, χωρίς όµως την 

ελάχιστη έκπτωση στην ασφάλεια.  

Η υλοποίηση της προµνησθείσας απόφασης έδωσε νέο παλµό στη διαδικασία 

πιστοποίησης των παιδικών χαρών της χώρας και ενώ πριν την έκδοσή της σχεδόν το 

σύνολο των παιδικών χαρών δεν τηρούσε τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη 

χρήση τους, από το 2014 έως σήµερα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χορηγήσει περί τα 395 

«ειδικά σήµατα καταλληλότητας λειτουργίας» σε παιδικές χαρές ανά την επικράτεια. 

Ωστόσο, παρά τις συντονισµένες προσπάθειες που γίνονται από όλους τους συναρµόδιους 

φορείς, ΟΤΑ, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, οικείες Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών 

(ΕΕΠΧ), καθώς και το Υπουργείο, ο ρυθµός διάθεσης των σηµάτων είναι χαµηλός και αυτό 

αποδίδεται στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονοµική συγκυρία που µεσολάβησε τα τελευταία έτη. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναψυχή όλων των 

πολιτών, που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές και προάγοντας την ψυχαγωγία των νηπίων 

και των µικρών παιδιών, αλλά και της ευαίσθητης ηλικιακής οµάδας των προεφήβων και 

των εφήβων και αφουγκραζόµενο, παράλληλα, το αίτηµα των ΟΤΑ για χρηµατοδότηση, 

στέκεται αρωγός στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν κατάλληλους και ασφαλείς 

χώρους παιχνιδιού, µε τον εκσυγχρονισµό των παιδικών τους χαρών, εναρµονίζοντάς τες 

µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Στο πνεύµα αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνει την πρωτοβουλία 

εξεύρεσης πόρων και καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους ΟΤΑ να συµµετάσχουν σε πρώτη 

φάση στην καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών τους, προκειµένου σε 

δεύτερη φάση να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηµατοδοτικού 
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προγράµµατος για τις παιδικές χαρές, µε γνώµονα την άµεση, νόµιµη και πιστοποιηµένη 

λειτουργία τους.  

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να µας στείλετε συµπληρωµένο το τεχνικό 

δελτίο καταγραφής των αναγκών σας στη ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 

Τ.Α. µέχρι τις 31.05.2017. 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 

www.ypes.gr. 

 

                                                                               Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

                                                                                                               Κώστας Πουλάκης 
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