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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α.

Α.Π.: 17602

  Ταχ.Δ/νση Σταδίου 27 Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
  Τ.Κ. 10183 Αθήνα (με την παράκληση να ενημερώσουν τους ΟΤΑ         
  Πληροφορίες Ζ. Ντάβα  χωρικής τους αρμοδιότητας)
  Τηλέφωνο 213 1364027           
  FAX 213 1364359           
  Ε-mail r  .  ntava  @  ypes  .  gr  

  Εγκύκλιος: 15

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των 
ΟΤΑ, όπως αποτυπώνεται στις υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄931) και 27934/2014 (Β΄2029) αποφάσεις, όλες  
οι παιδικές χαρές που ανήκουν σε ΟΤΑ πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Για το λόγο 
αυτό περιγράφεται αναλυτική διαδικασία πιστοποίησης, η οποία έχει εξειδικευθεί με την υπ’ αριθ. 44/07.08.2014  
εγκύκλιό  μας,  καθημερινά  δε,  επιλύονται  απορίες  και  ερωτήματα  εμπλεκόμενων  φορέων  μέσω  της  ειδικής 
πλατφόρμας  επικοινωνίας  και  διαλόγου (forum),  που έχει  δημιουργηθεί  για  το  σκοπό αυτό  στο  Υπουργείο 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Επισημαίνεται  δε ότι  κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε 
δήμος  οφείλει  να  τηρεί  το  θεσμικό  πλαίσιο  που ορίζουν οι  προαναφερθείσες  αποφάσεις,  προκειμένου  να 
εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική  
χαρά  είναι  ακατάλληλη  οφείλει  να  τη  σφραγίζει  ο  ίδιος  άμεσα ή  να  αποξηλώσει  τα  επικίνδυνα  παιχνίδια 
σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση 
ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος 
ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά  
δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων. 

Ο Υπουργός

Νικόλαος Βούτσης
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
3. κα Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(με την παράκληση να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου) 
5. Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. 
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.
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