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∆ΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                   Π. ΦΑΛΗΡΟ, 22/6/2017 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ  ΧΑΡΕΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  &  
 ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥΣ 

 
Ανταποκρινόµενος  ο  ∆ήµος  Παλαιού  Φαλήρου  µε  την  Τεχνική  του 
Υπηρεσία   σε  σxετικό   έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, όπου  
ζητείται  η  καταγραφή  και  η  αξιολόγηση  των  παιδικών  χαρών  κάθε  
∆ήµου, µε  απαντητική  του  επιστολή  µεταξύ  άλλων  τονίζει τα  εξής: 

 
• Ο  ∆ήµος  Παλαιού  Φαλήρου  ήδη  έχει  ανακατασκευάσει  εξ  

ολοκλήρου   8  και   έχει  αναβαθµίσει  άλλες  9 (όλες  µε  ίδιες  
δαπάνες)  από  τις  συνολικά  19  υφιστάµενες  παιδικές  χαρές  που  
βρίσκονται  εντός  των  διοικητικών  του  ορίων. 

• ∆ηλώνεται  ότι  η  οικονοµική  ευρωστία  του  ∆ήµου Παλαιού  
Φαλήρου, επιτρέπει  και  δίνει  την  δυνατότητα  τόσο  στο  
παρόν  όσο  και  στο  µέλλον, η  οποιαδήποτε  νέα  κατασκευή  
παιδικής  χαράς  καθώς  και  οι  ανάγκες  συντήρησης  τους  να  
γίνονται  µε  ίδιες  δαπάνες  του  ∆ήµου.   

• Οι  παρεµβάσεις  αναβάθµισης   και  ανακαίνισης  έχουν  υλοποιηθεί  
αποκλειστικά  και  µόνο  µε  ίδιους  πόρους  ενώ  θα  πρέπει  να  
σηµειωθεί  ότι  οι  εκπτώσεις  στο  τελικό  κόστος  των  έργων   
σε  σχέση  µε  το  αρχικό  προϋπολογισθέν   ποσό  είναι  και  
σηµαντικές  και  ουσιαστικές ( αγγίζουν  το  55%  έως  60%). 

• Όσον  αφορά  την  ασφάλεια  των  παιδιών, έχουν  ακολουθηθεί  όλες  
οι  προδιαγραφές  που  ορίζονται  από  τα  διεθνή  πρότυπα  µε  
αποτέλεσµα  οι  17  παιδικές  χαρές  να  έχουν  λάβει  
πιστοποίηση  ασφαλούς  λειτουργίας  από  αναγνωρισµένο  
φορέα  πιστοποίησης. 

• Αναµένεται  η  χορήγηση  του  σχετικού  σήµατος  του  Υπουργείου  
Εσωτερικών  από  την  αρµόδια  επιτροπή  Ελέγχου  Παιδικών  Χαρών, 
η  οποία  δεν  έχει λειτουργήσει  έως  σήµερα. 
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Από  τα  παραπάνω  είναι  προφανές  ότι  η  κατάσταση  και  η  ποιότητα  των  
υποδοµών  ψυχαγωγίας  και  παιχνιδιού  που  υπάρχουν  στο  Παλαιό  

Φάληρο, ακολουθούν   όλα  τα  πρότυπα   ασφάλειας  και  λειτουργικότητας, 
ενώ  το  πρόγραµµα  αναβάθµισης  και  συντήρησης  τους  εξελίσσεται  

σύµφωνα  µε  το  αρχικό  σχεδιασµό  της  αρµόδιας  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  
∆ήµου. 

Αναλυτικά, οι  παιδικές  χαρές  οι  οποίες  έχουν  λάβει πιστοποίηση  
ασφαλούς  λειτουργίας  είναι: 
                                                              
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣΗ 

1 ΛΗΤΟΥΣ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΛΗΤΟΥΣ 

2 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & 
ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΗΣ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

3 Ε∆ΕΜ (Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ) ΕΝΑΝΤΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΑΙΑΝΤΟΣ 

4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΤΛΑΝΤΟΣ & ΣΕΙΡΗΝΩΝ 

5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΪΜΗ (ΖΑΪΜΗ & 
ΝΑΪΑ∆ΩΝ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΖΑΪΜΗ & ΝΑΪΑ∆ΩΝ 

6 ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ (ΑΓ. ΣΚΕΠΗ) ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΤΙΜΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ 

7 ΝΑΪΑ∆ΩΝ 119 ΜΕΤΑΞΥ ΘΗΣΕΩΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

8 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

9 ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 
(ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΑΚΡΙΤΩΝ) 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΑΚΡΙΤΩΝ 

10 ΙΚΑΡΩΝ & Α∆ΡΙΑΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ & Α∆ΡΙΑΝΟΥ 

11 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΗΣΕΩΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ 

12 ΓΛΑΥΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΡΙΤΩΝ & ΕΝ∆ΥΜΙΩΝΟΣ 

13 ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

14 ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΡΤΑΙΟΥ & ∆ΑΝΑΩΝ 

15 ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ & ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 

16 ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 

17 ΖΕΦΥΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΦΕΩΣ & ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
 

Ο  ∆ήµαρχος  Παλαιού  Φαλήρου  ∆ιονύσης  Χατζηδάκης , µε  την  σειρά  
του, εκφράζει  την  ικανοποίηση  του  για  το  αποτέλεσµα  των  εργασιών 

που  έχουν  γίνει   και  που  έχουν   πραγµατικά  ¨µεταµορφώσει¨  τις 
παιδικές  χαρές , δίνοντας  την  δυνατότητα  σε  µικρούς  και  µεγάλους  να  

απολαµβάνουν  µε  ασφάλεια  τις  υποδοµές  του ∆ήµου  µας, ένα  έργο  που  
πραγµατοποιήθηκε   µε   ίδιες  δαπάνες  και  δεν  ανέµενε  τυχόν  

χρηµατοδότηση  από  το  Υπουργείο. 


