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       ΣΧ.: 

Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών  

H αρ. 18239/05.05.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να 

εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας στους χώρους παιδικών χαρών, έχει εκδώσει 

την αρ. 28492/2009  (ΦΕΚ Β΄931) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 

με τις αρ. 48165/2009 και 15693/2013 όμοιες. Με την ανωτέρω απόφαση 

καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και οι  τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή 

και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των δήμων, η διαδικασία πιστοποίησης 

της καταλληλότητας τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου.  Προβλέφθηκε επίσης 

μεταβατικό διάστημα προκειμένου οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί της χώρας, οι 

οποίοι και έχουν την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών, να 

προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές της χωρικής τους αρμοδιότητας στις τιθέμενες 

προδιαγραφές.  

Με την αρ. 18239/05.05.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1289) νέα απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, την οποία έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε στην 

ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, το μεταβατικό αυτό στάδιο 

προσαρμογής των παιδικών χαρών λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Μέχρι  την 

ημερομηνία αυτή, οι δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στις απαιτούμενες 

παρεμβάσεις προκειμένου οι υφιστάμενες παιδικές χαρές να προσαρμοστούν στις 

τιθέμενες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης 

Ελληνική   

 

 

 

 



σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της αρ. 28492/2009 απόφασης. 

Δεδομένου δε, ότι οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες αφού άπτονται της 

ασφάλειας των παιδιών χρηστών των παιδικών χαρών, το οικεία δημοτικά 

συμβούλια μπορούν να αποφασίζουν για την πραγματοποίηση δαπανών κατά 

παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/2010, καθώς 

προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον, σε 

συνδυασμό με την τροποποιητική απόφαση που θέτει καταληκτική ημερομηνία 

την 30.06.2014.  

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
3. κα Γενική Διευθύντρια Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 
4. κ. Γενικό Διευθυντή 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ 

6. Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
7. Δ/νσή μας 

 

  


