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Ιαλνπάξηνο 2016



Παηδηθέο ραξέο (εηζαγσγηθά ζηνηρεία)   

Παηδηθή ραξά ή πάξθν παηδηθήο ραξάο νλνκάδεηαη θάζε ηύπνο
δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ ππαίζξηνπ πάξθνπ, ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη
θαη νξγαλώλεηαη ν «θαληαζηηθόο ρώξνο» ηνπ παηρληδηνύ γηα παηδηά,
ρσξίο ηελ επίβιεςε πξνζσπηθνύ ή επηηήξεζε.

 Από ηερληθήο άπνςεο, ε παηδηθή ραξά είλαη κηα εηδηθή θαηαζθεπή,
ηδηαίηεξε, ηερληθά δύζθνιε θαη κε εθαξκνγή απζηεξώλ πξνδηαγξαθώλ.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Κνηλσληθή αλαγθαηόηεηα γηα παηδηθέο ραξέο ζήκεξα;  

 Σηηο κέξεο καο ε αμία ησλ παηδηθώλ ραξώλ είλαη πάξα πνιύ
ζεκαληηθή γηα ηελ νξζή ζσκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή
σξίκαλζε ησλ παηδηώλ, αθνύ ηα παηδηά ζηηο παηδηθέο ραξέο
βηώλνπλ ζπλζήθεο απόιπηεο ειεπζεξίαο γηα λα ηξέμνπλ, λα
παίμνπλ, λα ςπραγσγεζνύλ, λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο.

 Υπάξρεη παγθόζκηα ηάζε λα νδεγεζνύλ ηα παηδηά μαλά πίζσ
ζηηο παηδηθέο ραξέο δίλνληαο ηνπο λέα εξεζίζκαηα πνπ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Τα Ηλσκέλα Έζλε
αλαγλσξίδνπλ ην παηρλίδη σο έλα από ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα
ηνπ παηδηνύ.

 Η θνηλσλία θαη νη θνηλσληθνί θνξείο (Γήκνη, Τνπηθή Απηνδηνίθεζε)
ππνρξενύληαη λα πξνσζήζνπλ ηε ηθαλνπνίεζε απηνύ ηνπ
δηθαηώκαηνο ζηα παηδηά, θαη ηαπηόρξνλα θάζε παηδί έρεη ην
δηθαίσκα ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ θαη ηελ επθαηξία λα δεζεί κε ην
παηρλίδη θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο αλάινγεο ηεο ειηθίαο
ηνπ.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Παηδηθέο ραξέο (γεληθά ραξαθηεξηζηηθά)   

 Οη παηδηθέο ραξέο είλαη απιέο ή ζύλζεηεο
θαηαζθεπέο, ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε 
ππαίζξηνπο ρώξνπο, πάλσ ζε ραιίθηα, 
ρώκα ή γξαζίδη (θαη ίζσο λα 
πεξηβάιινληαη από δέληξα) ή πιάθεο, ή 
πάλσ ζε ειαζηηθά δάπεδα.

 Μηα ηππηθή παηδηθή ραξά πξέπεη λα είλαη 
ρσξνζεηεκέλε θαη ζρεδηαζκέλε κε 
ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ ηίζεηαη ζε 
θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα όισλ 
ησλ παηδηώλ θαη πεξηιακβάλεη μύιηλεο, 
κεηαιιηθέο ή πιαζηηθέο θαηαζθεπέο νη 
νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα 
αηνκηθό ή/θαη νκαδηθό παηρλίδη.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Σερληθή Οξνινγία (παηδηθέο ραξέο)

 Δμνπιηζκόο παηδηθήο ραξάο: 
αθνξά αληηθείκελα ή θαηαζθεπέο    
κε ηηο νπνίεο ηα παηδηά κπνξνύλ λα 
παίδνπλ είηε αηνκηθά, είηε νκαδηθά, 
π.ρ. θνύληεο , ηζνπιήζξεο, ειαηήξηα, 
ηξακπάιεο θ.α

 Δπηθάλεηα παηρληδηνύ: Δπηθάλεηα 
παηρληδόηνπνπ από ηελ νπνία μεθηλά 
ε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ

 Διεύζεξνο ρώξνο: ρώξνο κέζα, 
επάλσ ή γύξσ από ηνλ εμνπιηζκό 
πνπ κπνξεί λα θαηαιεθζεί από ηνλ 
ρξήζε (γιηζηξώληαο, αησξνύκελνο, 
παίδνληαο, θ.α.)

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Σερληθή Οξνινγία (παηδηθέο ραξέο)

 Διάρηζηνο ρώξνο: ν ρώξνο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ αζθαιή ρξήζε 
ηνπ εμνπιηζκνύ

 Υώξνο πηώζεο: ν ρώξνο κέζα, 
επάλσ ή γύξσ από ηνλ εμνπιηζκό 
πνπ κπνξεί λα βξεζεί ν ρξήζηεο  
πνπ πέθηεη από έλα ππεξπςσ-
κέλν ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνύ

 Διεύζεξν ύςνο πηώζεο:         
ε κεγαιύηεξε θαηαθόξπθε 
απόζηαζε από ηελ πηζαλή 
επηθάλεηα ζηήξημεο ηνπ ζώκαηνο 
κέρξη ηελ επηθάλεηα πξόζθξνπζεο

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Α) ΤΝΘΔΣΑ ΟΡΓΑΝΑ (ζύλζεηα)   

ύλζεηα όξγαλα: απηά πνπ απνηεινύληαη από δηάθνξα παηδηθά 
όξγαλα ηα νπνία είλαη ζπλδπαζκέλα κεηαμύ ηνπο ζε κία ζύλζεηε 
θαηαζθεπή.

ύλζεηα ζε παηδηθέο ραξέο

Μέξε ηεο Παηδηθήο Υαξάο



B) ΚΟΤΝΙΔ 

Κνύληεο: όξγαλα ηα νπνία είλαη εθθξεκή θαζίζκαηα από κία
ππεξπςσκέλε νξηδόληηα ξάβδν (δνθό).

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Κνύληα ζε παηδηθή ραξά

Μεηαιιηθή



Κνύληα: είλαη έλαο θηλνύκελνο εμνπιηζκόο όπνπ ην βάξνο ηνπ
ρξήζηε θέξεηαη από έλαλ άμνλα πεξηζηξνθήο ή έλαλ
αξζξσηό ζύλδεζκν. Γηαθξίλνληαη ηξεηο (3) ηύπνη:

1) Κνύληα κε έλαλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο: θαζίζκαηα, 
εύθακπηα θαη αλεμάξηεηα, 
αλαξηεκέλα από κία θέξνπζα 
εγθάξζηα δνθό, ώζηε λα κπνξεί 
λα θηλείηαη ζε έλα ηόμν θάζεηα 
ζηελ εγθάξζηα δνθό. Η δνθόο 
κπνξεί λα είλαη μύιηλε ή 
κεηαιιηθή.



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

2) Κνύληα πνιιαπιώλ 

αμόλσλ πεξηζηξνθήο: 
Κάζηζκα αλαξηεκέλν από κία ή 
πεξηζζόηεξεο θέξνπζεο 
εγθάξζηεο δνθνύο, ζηεξηγκέλν 
κε ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα 
θηλείηαη θάζεηα ή παξάιιεια
κε ηηο εγθάξζηεο δνθνύο.



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

3) Κνύληα ελόο ζεκείνπ 

αλάξηεζεο: Κάζηζκα ή 
πιαηθόξκα κε ζπξκαηόζρνηλα 
αλάξηεζεο πνπ ζπλαληώληαη 
ζε έλα ζεκείν ζηεξέσζεο. Η 
θνύληα κπνξεί λα θηλείηαη πξνο 
όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Κνύληεο

• Κνύληεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε από
κηθξόηεξα παηδηά ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη από
απηέο πνπ πξννξίδνληαη γηα παηδηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο.

• Δπηηαθηηθή ζύζηαζε: ηα θαζίζκαηα γηα ηα λήπηα θαη
εθείλα γηα ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα κελ ηνπνζεηνύληαη
ζηελ ίδηα δώλε αηώξεζεο.

• Κνύληεο κε πεξηζζόηεξα από δύν θαζίζκαηα πξέπεη λα
δηαρσξίδνληαη από θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία έηζη ώζηε λα
κελ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα από δύν θαζίζκαηα αλά
δώλε αηώξεζεο.



Γ) ΣΡΑΜΠΑΛΔ 

Σξακπάιεο: όξγαλα πνπ απνηεινύληαη από έλαλ ηζνζθειή 
νξηδόληην κνριό (δνθό) κε ηε δπλαηόηεηα ηεο θαηαθόξπθεο 
ηαιάλησζεο (θίλεζεο).

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Σξακπάια ζε πάξθν αλαςπρήο

Μεηαιιηθή



Τξακπάια: ηαιαληεπόκελνο εμνπιηζκόο πνπ κπνξεί λα ηεζεί ζε
θίλεζε από ην ρξήζηε θαη πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα εμάξηεκα
πνπ ηνλ ζηεξίδεη από ην θάησ κέξνο. Η θίλεζε ηεο ηξακπάιαο ή
ηνπ ηαιαληεπόκελνπ εμνπιηζκνύ εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν θαη ηε
δηακόξθσζε ηεο ζηεξέσζεο. Γηαθξίλνληαη ηέζζεξηο (4) ηύπνη:

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

1) Αμνληθή ηξακπάια:

Δμνπιηζκόο κε ηνλ νπνίν
κπνξεί λα γίλεη κόλν κία
θαηαθόξπθνο θίλεζε. Η
δνθόο κπνξεί λα είλαη
μύιηλε ή κεηαιιηθή.



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

2)  Σξακπάια - ηαιαληεπόκελνο εμνπιηζκόο ελόο 
ζεκείνπ: Δμνπιηζκόο κε εμάξηεκα ζηήξημεο ελόο ζεκείνπ 



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

3)  Σξακπάια/ ηαιαληεπόκελνο εμνπιηζκόο πνιιώλ 
ζεκείσλ: Δμνπιηζκόο κε πνιιαπιά ζεκεία ζηήξημεο



Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

4) Σαιαληεπόκελε ηξακπάια: Δμνπιηζκόο πνπ ζηεξεώλεηαη
κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε θίλεζε, ε νπνία είλαη νξηδόληηα, λα
θαζνδεγείηαη από πεξηζζόηεξνπο παξάιιεινπο άμνλεο θαη
θηλήζεηο ζε κία κόλν θαηεύζπλζε (πάλσ-θάησ).



Γ) ΣΟΤΛΗΘΡΔ 

Σζνπιήζξα: όξγαλν πνπ απνηειείηαη από ζθάια πνπ νδεγεί ζε
πςσκέλε ζέζε, θαη από κία επηθάλεηα ππό θαζνδηθή θιίζε από
ηελ πςσκέλε ζέζε έσο ην έδαθνο (ζεκ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο
ζηε ζθάια, ζηελ πςσκέλε ζέζε θαη ζηελ πιάγηα ππάξρνπλ
ηνηρώκαηα θαη ζην ηέινο ππάξρεη άκκνο ή γξαζίδη).

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Σζνπιήζξα ζε πάξθν

Πιαζηηθή + HPL



Μέξε ηεο ηζνπιήζξαο 

Σζνπιήζξα: όξγαλν πνπ απνηειείηαη από ζθάια πνπ νδεγεί ζε
πςσκέλε ζέζε, θαη από κία επηθάλεηα ππό θαζνδηθή θιίζε από

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Σζνπιήζξα (κέξε)



Δ) ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ ΔΛΑΣΗΡΙΟΤ 

Παηρλίδηα ειαηεξίνπ: όξγαλα ηα νπνία απνηεινύληαη από δύν
θύξηα κέξε: α) ην θπξίσο μύιηλν ζώκα, β) ην ειαηήξην θαη ηε
βάζε.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Παηρλίδηα ειαηεξίνπ

Μεηαιιηθό + Κ/Π ζαιάζζεο 



η) ΓΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Αλαξξηρήζεηο

Μύινο

Ακκνδόρνο



η) ΓΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Κηλεηή γέθπξα

πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ

Σξαηλάθη

Οξηδόληηα 
θιίκαθα



Πξόηππα γηα ηηο Παηδηθέο Υαξέο  (1)   

Οη παηδηθέο ραξέο (παηδόηνπνη) γηα λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη
λα πινπνηεζνύλ απαηηείηαη λα εθαξκνζηνύλ πηζηά δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο (πξόηππα).

 Γηεζλώο ππάξρεη ε απαξαίηεηε πξνζνρή γηα ηελ αζθάιεηα
ησλ παηδόηνπσλ. Η εθαξκνγή πξνηύπσλ δελ δεκηνπξγεί
απηόκαηα αζθαιή παηδόηνπν γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε
έμππλε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή.

 Τα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) αθνινπζνύλ ηα
πηνζεηεκέλα πξόηππα αζθάιεηαο παηδόηνπσλ, European
Normalisation (EN) πξόηππα αζθάιεηαο παηδόηνπσλ: Σε
όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξόηππν EN
1176, 1-6

 Σε ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο ηεο ρώξαο καο ππάξρνπλ ζε
εθαξκνγή θαη ην ζύζηεκα πνηόηεηαο ISO 9001:2008 θαη
ην ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004





Πξόηππα γηα ηηο Παηδηθέο Υαξέο  (2)   

 Σηε ρώξα καο αθνινπζνύληαη ηα επξσπατθά πξόηππα θαη ππεύζπλνο
θνξέαο είλαη ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο Α.Δ.
(ΔΛΟΣ).

 Δίλαη έλαο εζληθόο νξγαληζκόο πνπ επηκειείηαη ηα ειιεληθά εζληθά
πξόηππα, δηαηεξεί έλα θεληξηθό ζεκείν γηα έιεγρν ησλ πιηθώλ,
ππνινγίδεη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη παξέρεη ζην θνηλό, ή κέζσ
ηνπ δηαδηθηύνπ, ελεκέξσζε θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο.

 Τν 1998 ν ΔΛΟΤ πξνρώξεζε ζηελ ίδξπζε εξγαζηεξίνπ δνθηκώλ
παηδηθώλ παηρληδηώλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί από ην 2001.

 Η κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηόηεηά ηνπ θαιύπηεη δύν ηνκείο: (α) Tελ
εμέηαζε ηεο ζπκκόξθσζεο ησλ εμνπιηζκώλ πξνο ηηο απαηηήζεηο
αζθαιείαο ζην ρώξν παξαγσγήο ησλ θαηαζθεπαζηώλ, κε ηε
ρνξήγεζε αληίζηνηρεο βεβαίσζεο ειέγρνπ (απηό αθνξά ηνλ έιεγρν
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα νξγάλνπ ή ζύλζεηεο θαηαζθεπήο). (β)
Τελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκόξθσζεο εγθαηεζηεκέλσλ εμνπιηζκώλ
γηα ινγαξηαζκό ησλ ππεύζπλσλ δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ, ζύκθσλα
κε ηα πξόηππα ΔΝ 1176 θαη ΔΝ 1177 (βι. ΔΒΔΣΑΜ)



ΤΝΘΔΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ζε παηδηθέο ραξέο (ειιεληθή αγνξά)   

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



ΤΝΘΔΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ζε παηδηθέο ραξέο (ειιεληθή αγνξά)   

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



ΚΟΤΝΙΔ ζε παηδηθέο ραξέο (ειιεληθή αγνξά)   

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



ΚΟΤΝΙΔ ζε παηδηθέο ραξέο (ειιεληθή αγνξά)   

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Παηδηθή ραξά ζε επαξρηαθή πόιε (θαηαζθεπήο 2015)  

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Σερληθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ παηδηώλ (1)

 Αζθαιείο επηθάλεηεο: Η θύξηα αηηία ηξαπκαηηζκνύ ζηνπο
ρώξνπο ηεο παηδηθήο ραξάο είλαη ε πηώζε. Έλα παηδί πνπ πέθηεη
ζε κηα ζθιεξή επηθάλεηα, π.ρ. ζθπξόδεκα, πεδνδξόκην ή αθόκα
θαη γξαζίδη, κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί ζνβαξά. Τν πιηθό πνπ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θάησ, θαη γύξσ από ηνλ εμνπιηζκό
πξέπεη λα είλαη ειαζηηθό δάπεδν.

 Αξθεηόο ρώξνο ρξήζεο: Να ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο ρξήζεο
γύξσ από ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκό, π.ρ. ειάρηζηε δώλε
ρξήζεο 1,5 m γύξσ από ηνλ θάζε εμνπιηζκό παηδηθώλ ραξώλ.
Τν πξόηππν ΔΝ 1176 πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο γηα ηε δώλε ρξήζεο ζε θάζε όξγαλν.

 Δπαξθήο ελδηάκεζνο ρώξνο: Να ππάξρεη επαξθέο δηάζηεκα
(ρώξνο) κεηαμύ ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο, θαη ζπλεπώο νη
δώλεο ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο λα κελ
αιιειεπηθαιύπηνληαη.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Σερληθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ παηδηώλ (2)

 Πξνεμέρνληα αληηθείκελα: Υπάξρεη πςειόο θίλδπλνο γηα ηα
παηδηά από ηπρόλ πξνεμέρνληα αληηθείκελα, ζηηο θαηαζθεπέο ηεο
παηδηθήο ραξάο. Πξέπεη λα δίλεηαη κέγηζηε πξνζνρή, δηόηη ηα
αληηθείκελα πνπ πξνεμέρνπλ (αθίδεο, βίδεο, πιαζηηθά κέξε,
ζπλδεηήξεο, γσληέο) ζα πξνθαιέζνπλ ζνβαξό ηξαπκαηηζκό.

 Κίλδπλνο παγίδεπζεο: Ο εμνπιηζκόο λα ειέγρεηαη επηζηακέλα.
Γελ πξέπεη λα ππάξρεη ηίπνηα πνπ ζα κπνξνύζε λα παγηδεύζεη
κέξε ηνπ ζώκαηνο ηνπ παηδηνύ, ή κέξε ηνπ ηκαηηζκνύ ηνπ
(θαζθόι, θνπκπηά) ή αμεζνπάξ (θνιηέ, ξνιόγηα), δηόηη ηόηε ζα
ππάξμεη ηξαπκαηηζκόο, πηζαλώο ζνβαξόο γηα ην ρξήζηε.

 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηεο παηδηθήο ραξάο: Μέγηζηε πξόλνηα
λα ππάξρεη γηα ην δήηεκα απηό. Η ζπρλή ζπληήξεζε ζύκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ παξέρεη ηελ απαηηνύκελε
αζθάιεηα θαη επηκεθύλεη ην ρξόλν δσήο ησλ νξγάλσλ ηεο
παηδηθήο ραξάο. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο (βι. Γήκνο) πξέπεη
λα θξνληίδεη γηα απηέο ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



πληήξεζε ηεο Παηδηθήο Υαξάο

Η ζπληήξεζε λα γίλεηαη ηαθηηθά θαη λα πεξηιακβάλεη:

1)  Λίπαλζε ησλ ζεκείσλ ηξηβήο ησλ εμαξηεκάησλ (ξνπιεκάλ)

2)  θίμηκν ησλ βηδώλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ

3)  Καζαξηζκό πηζαλήο ζθνπξηάο ή ρηππεκάησλ ζηα κεηαιιηθά 
ζηνηρεία θαη επάιεηςε κε αληηζθσξηαθό ή/θαη βεξληθόρξσκα

4)  Απνηξηβή - ιείαλζε & θαιό βεξλίθσκα ησλ μύιηλσλ κεξώλ

5)  Καζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο από 
αληηθείκελα (πέηξεο, γπαιηά θ.α.) πνπ πηζαλώο λα πξνθαιέζνπλ 
ηξαπκαηηζκό ησλ παηδηώλ.

Ο έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ησλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο 
επηκεθύλνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο θαη εληζρύνπλ ην επίπεδν 
αζθάιεηαο. Θα πξέπεη λα ηεξείηαη πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη 
ζπληήξεζεο από ηνλ Υπεύζπλν παηδηθήο ραξάο (βι. Γήκνο). 

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Διιηπήο ζπληήξεζε ζε παηδηθέο ραξέο ηεο ρώξαο

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)

Δηθόλεο από παηδηθέο ραξέο (2014), ζε δήκνπο ηεο ρώξαο!



Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά   

 Σηελ ειιεληθή αγνξά, όπσο είδακε, ζπλαληάκε πνιύ ζπρλά
πνιιέο θαθνηερλίεο ζε θαηαζθεπέο παηδηθώλ ραξώλ.
Παιαηόηεξα ε θαηάζηαζε ήηαλ ρανηηθή θαη αλεμέιεγθηε.

 Δπηπρώο ηα ηειεπηαία δέθα (10) ρξόληα, νξηζκέλεο ιίγεο
θαηαζθεπαζηηθέο -ειιεληθέο- επηρεηξήζεηο έρνπλ επελδύζεη
ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά θαη νη θαηαζθεπέο ζηνλ ηνκέα
απηό έρνπλ πνιύ ζεκαληηθά αλαβαζκηζηεί.

 Γεληθά απνθεύγεηαη ζηελ αγνξά ε ρξήζε εκπνηηζκέλεο
μπιείαο ζηηο παηδηθέο ραξέο.

 Η κε ζπρλή ζπληήξεζε είλαη ην κεγάιν πξόβιεκα ζηηο
ειιεληθέο παηδηθέο ραξέο, ζε αξθεηνύο όκσο Γήκνπο ...

 Η αλάγθε γηα λέεο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο ζε εμνπιη-
ζκνύο παηδηθώλ ραξώλ είλαη πνιύ έληνλε ζήκεξα.

 Η παηδηθή ραξά απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ πεδίν γηα ηνπο
απνθνίηνπο ηνπ Τκ. ΣΤΞΔ (ζρεδηαζηηθά & θαηαζθεπαζηηθά).

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



ΟΡΓΑΝΑ ζε παηδηθέο ραξέο (Δπξσπατθή αγνξά)   

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δπξσπατθή αγνξά   

 Σηελ Δπξσπατθή αγνξά (Γεξκαλία, Βέιγην, Απζηξία θ.α.) ππάξρεη 
γεληθόηεξε ηάζε πξνο ηελ νηθνινγηθή παηδηθή ραξά.

 Γελ ζπλαληάκε θαθνηερλίεο ζε θαηαζθεπέο παηδηθώλ ραξώλ, θαη 
θπξηαξρεί παληνύ ην μύιν· απνπζηάδεη ε εκπνηηζκέλε μπιεία. 

 Σρεδηαζηηθά ππάξρεη πνιύ κεγάιε πνηθηιία θαη θαηλνηνκία.

 Κπξηαξρνύλ ηα μύια πιαηπθύιισλ εγλσζκέλεο βηνινγηθήο 
αληνρήο π.ρ. αθαθία, ιεπθή δξπο, θαζηαληά θαη ιηγόηεξν ηα 
εμαηξεηηθά θσλνθόξα: ιάξηθα & ςεπδνηζνύγθα (Oregon pine).

 Πξνηηκάηαη ε ζηξνγγπιή μπιεία ζηηο θαηαζθεπέο απηέο. Υπάξρεη 
θπξίαξρε ηάζε γηα ην πξόηππν ΔΝ 45011 (βι. Sustainable 
Forestry).

 Κπξηαξρνύλ νη ζπλδπαζκνί πιηθώλ δει. μύιν κε αλνμείδσην 
ράιπβα, HDPE (high density polyethylene), ζρνηληά & ρώκα/άκκνο.

 Οη πξνδηαγξαθέο είλαη πάξα πνιύ απζηεξέο.

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)



ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ

Ο δηδάζθσλ θ. Γεώξγηνο Μαληάλεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ηερληθή
βνήζεηα θαη επραξηζηεί ηηο παξαθάησ αλαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο γηα ην
θσηνγξαθηθό θαη ηερληθό πιηθό ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηή
ηελ εθπ/θή παξνπζίαζε. Απηό έγηλε γηα ακηγώο εθπαηδεπηηθό ζθνπό
γηα ηα καζήκαηα εληόο ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνύ θαη Τερλνινγίαο Ξύινπ
θαη Δπίπινπ, ΤΔΙ Θεζζαιίαο, Καξδίηζα, www.wfdt.teilar.gr

Πεγέο Internet

www.parcotechniki.gr http://octopus.com.gr 

www.spau.gr www.athleticosa.gr

www.diverse.gr                    www.xitiria.gr

http://ermisltd.com www.iliachtida.com

www.richter-spielgeraete.de www.europlay.eu/en/

Παρουσίαση του Καθηγ. Γεωργίου 

Μαντάνη (Τμήμα ΣΤΞΕ, ΤΕΙ/Θ)


