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Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων 
παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού 
           

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και 
λοιπού αστικού εξοπλισμού για δημιουργία νέων παιδικών χαρών στο Δήμο Ιεράς Πόλης 
Μεσολογγίου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει 
το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 
931/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014) και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 44 (30681/07-08-2014) και 
πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 
 
 Η μελέτη αφορά τις παρακάτω παιδικές χαρές: 
 

 Παιδική Χαρά Κατοχής 
 Παιδική Χαρά Χρυσοβεργίου 
 Παιδική Χαρά Ευηνοχωρίου 
 Παιδική Χαρά Κεφαλοβρύσου 
 Παιδική Χαρά Μαγούλας 
 Παιδική Χαρά Λεσινίου 

 Παιδική Χαρά Αγίου Ηλία 
 

  
 Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των επιλεγμένων περιοχών και του 
αστικού περιβάλλοντος, ώστε οι χώροι να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής 
και να αποτελέσει πόλος ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς. 
Επίσης στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση των χώρων, σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις που άπτονται του σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας νέας παιδικής χαράς, η 
διαμόρφωσή και ο εξοπλισμός της με παιχνίδια ασφαλή και κατάλληλα ώστε να αναπτυχθούν 
ασφαλείς χώροι για παιχνίδι και ξεκούραση. Επιπλέον, επειδή ανάγκη για ψυχαγωγία, εκτός των 
νήπιων και των μικρών παιδιών, έχουν και τα παιδιά στην ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα της 



 

 

προεφηβείας και εφηβείας, γεγονός που δεν ελήφθη υπόψη κατά τα παρελθόντα έτη, παιδική 
χαρά εννοείται πλέον ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος των ΟΤΑ που προορίζεται για ψυχαγωγία 
ανηλίκων,  χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Στην παρούσα μελέτη έχει γίνει διεύρυνση της 
ηλικιακής ομάδας των χρηστών της παιδικής χαράς και λαμβάνεται μέριμνα, όπου είναι εφικτό, 
για τη δημιουργία κατάλληλων χώρων που απευθύνονται σε εφήβους. Ο εξοπλισμός που έχει 
επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, 
όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για νήπια (έως 4 ετών), τραμπάλες και κούνιες για παιδιά μικρής 
ηλικίας (2 έως 6 ετών), και τσουλήθρες για παιδιά άνω των 6 ετών. Στην παρούσα μελέτη έχουν 
ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα προαναφερόμενα πρότυπα 
ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο καθορισμός του τόπου δημιουργίας και 
ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς έγινε σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
 

1. Καταλληλόλητα των χώρων 
 
 α) Οι χώροι δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση 
και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα  για την υγεία υλικά. 
 β) Οι χώροι δεν γειτνιάζουν με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων 
οχημάτων. Αν και γειτνιάζουν με δημοτική οδό, από την οποία υπάρχει πιθανότητα να διέρχονται 
κατά διαστήματα βαρέα οχήματα, έχουν σχεδιασθεί με τρόπο που εξασφαλίζει την άνετη και 
ασφαλή πρόσβαση των χρηστών με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Επίσης δεν 
γειτνιάζουν με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο και κατά συνέπεια δεν 
υφίσταται ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων ηχοπροστασίας. 
 γ) Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων 
ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και µμαγνητικά πεδία, όπως 
αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας.  (όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 48165-ΦΕΚ 1690-17-08-2009).  
 δ) Δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, 
κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). 
 στ) Δεν είναι οπτικά απομονωμένοι. 
 ε) Δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία 
των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). 
 ζ) Υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση 
 

2. Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου 
 
 Ο σχεδιασμός της κάθε παιδικής χαράς πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατό τις αρχές 
αειφόρου σχεδιασμού. Για τους χώρους έχουν προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό τα ακόλουθα:  
 α) Θα περιβάλλονται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργικοί 
και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και 
παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν θα απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά 
από τον περιβάλλοντα χώρο. 
 β) Μετά την ολοκλήρωση των περιλαμβανόμενων στην παρούσα μελέτη παρεμβάσεων, η 
κάθε παιδική χαρά θα διαθέτει: 
 

 Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ.  
 Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς. 

 Καλάθια απορριμμάτων. 
 Σύστημα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων. 
 Πινακίδα εισόδου η οποία θα φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της 

παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: 
 Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά. 
 Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 



 

 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΟΤΑ. 
 Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους -συνοδούς ατόμων με αναπηρία. 

 Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς. 
 Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. 
 Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς. 

 
 γ) Το έδαφος στο οποίο θα εγκαθίσταται ο εξοπλισμός θα  διαθέτει ικανό σύστημα 
απορροής των υδάτων, με κατάλληλες υποβάσεις και κλίσεις/ρήσεις  προς τον χώρο περιμετρικά 
της παιδικής χαράς.  
 Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα 
με την οποία εξέρχονται οι χρήστες (συγκεκριμένα έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση φράχτη-στοπ 
μπροστά από την είσοδο - έξοδο της παιδικής χαράς, ώστε να ανακόπτεται η ταχύτητα εξόδου 
των παιδιών - χρηστών και να αποτρέπεται η έξοδός τους στον δρόμο. 
 δ) Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών έχουν ληφθεί υπόψη 
τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με: α) τον 
καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, γ) τον 
απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών, δ) την 
προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των 
προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κ.λπ.). 
 ε) Στις παιδικές χαρές, τα βασικά κριτήρια επιλογής των εξοπλισμών και ο σχεδιασμός 
ικανοποιούν τις κάτωθι παραμέτρους:  
 α. η σχεδίαση του χώρου αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και 
κοινωνικοποίηση των παιδιών.  
 β. επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων χρηστών,   
 γ) έχουν ληφθεί πρόσφορα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων 
 
 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
 
Τα υλικά επιλέχθηκαν με κριτήριο τη λειτουργικότητα, την ποιότητα, την οικονομία και την 

εύκολη εφαρμογή και συντήρηση τους. Σημαντικό κριτήριο ήταν επίσης να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον, αλλά και να εξασφαλίζουν υψηλή αισθητική για τους κύριους χρήστες, τα παιδιά. 
 
 3.1 Παιχνίδια - Όργανα παιδικής χαράς 

 
Στις παιδικές χαρές θα τοποθετηθούν όργανα στα οποία θα δραστηριοποιούνται παιδιά 

όλων των ηλικιών, χωρίζοντας άτυπα τον χώρο για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά. 
Η επιλογή των παιχνιδιών έγινε μετά από έρευνα αγοράς, με κριτήριο στις τεχνικές 

προδιαγραφές και την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Απαράβατο κριτήριο απετέλεσε τα 
παιχνίδια να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO, τόσο όσο προς το 
σχεδιασμό, όσο και ως προς την κατασκευή τους. 

Σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ήταν η προτίμηση των παιδιών. Επιλέχθηκαν σύνθετα 
παιχνίδια, που μπορεί να απασχολήσουν πολλά παιδιά ταυτόχρονα. Το πιο απλό κλασσικό παιχνίδι 
αποτελεί η κούνια. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών όλων των ηλικιών, 
επιλέχθηκαν παιχνίδια κατάλληλα για χρήση και από μικρότερα παιδιά (κάτω των 5 ετών). 
Επιλέχθηκαν παιχνίδια πρωτότυπα, με φαντασία στο σχεδιασμό τους και με ενσωματωμένα 
εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

 
3.2 Δάπεδα ασφαλείας στους χώρους παιχνιδιού 
 



 

 

Τα δάπεδα που διαστρώνονται οι παιδικές χαρές είναι ελαστικά πλακίδια, χυτό ελαστικό 
δάπεδο και σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Προτείνονται τα βιομηχανικής παραγωγής 
ελαστικά πλακίδια ασφαλείας, στις περιπτώσεις που κρίνονται καταλληλότερα. 

Τα ελαστικά πλακίδια προτιμώνται εκεί που οι χαράξεις των κατόψεων είναι 
ορθογωνισμένες και δεν προβλέπεται κάποιο ιδιαίτερο σχέδιο. Τα χυτά δάπεδα έχουν την 
δυνατότητα να σχηματίσουν πολύπλοκα σχήματα με χρώματα. 

 
3.3 Περιφράξεις 
 
Η περίφραξη δημιουργεί ένα σημαντικό δεδομένο για τον σχεδιασμό, διότι αποτελεί ένα 

ισχυρό χωρικό όριο. Μια παιδική χαρά που είναι ανοικτή προς τον περιβάλλοντα χώρο (συνήθως 
χώρο πρασίνου ή πάρκο) έχει πρόσβαση από παντού και διεξόδους προς κάθε κατεύθυνση. Όταν 
η ίδια παιδική χαρά βρεθεί εντός περίφραξης, ο περίκλειστος χώρος «εντός περίφραξης» αποτελεί 
μια οντότητα, ένα σύνολο με αυτόνομο σχεδιασμό και μόνο η είσοδός του συνδέεται με το δίκτυο 
του περιβάλλοντα χώρου. 

Η νέα περίφραξη, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά την 
παγίδευση κεφαλιού ή ποδιού (κενά πλάτους μικρότερου των 8χιλ), καθώς και να αποτρέπει το 
σκαρφάλωμα (αποφυγή οριζόντιων πατημάτων). Διερευνήθηκε το βέλτιστο ύψος που πρέπει να 
έχει η περίφραξη, διότι δεν προδιαγράφεται από τη νομοθεσία. Προτείνονται επιλογές ύψους από 
1.00μ. έως 1.60μ. (τελικό ύψος από το έδαφος). Στην περίφραξη ενσωματώνεται πινακίδα, η 
οποία αποτελεί απαίτηση της νομοθεσίας. 

 
3.4 Στοιχεία αστικού εξοπλισμού 
 
3.4.1 Κάδοι απορριμμάτων  
 
Θα τοποθετηθούν κάδοι κατά την επιλογή της Υπηρεσίας. 
 
3.4.2 Παγκάκια 
 
Θα τοποθετηθούν παγκάκια κατά την επιλογή της Υπηρεσίας 
 
3.5 Ενημερωτική πινακίδα 
 
 Απαραίτητο ζητούμενο αποτελεί η τοποθέτηση πινακίδας σύμφωνα με το άρθρο 1 
της υπ’ αρ. 27934/2014 Απόφαση (Β’ 2029), η οποία πρέπει θα φέρει το σήμα πιστοποίησης 
καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς, τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες 
προορίζεται η παιδική χαρά, τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, τηλέφωνα επικοινωνίας με τον 
ΟΤΑ, απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους –συνοδούς ατόμων 
με αναπηρία, προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, τις ώρες λειτουργίας. Λόγω της 
πληθώρας των απαιτούμενων πληροφοριών αποφασίστηκε η πινακίδα να περιλαμβάνει δύο 
τρόπους πληροφόρησης: με σήματα και με κείμενα. Τα σήματα είναι ένας γρήγορος οπτικός 
τρόπος, ώστε να μην απαιτείται πολύς χρόνος για διάβασμα. Η πινακίδα τοποθετείται 
ενσωματωμένη στην περίφραξη. Περιλαμβάνονται δύο ομάδες πληροφοριών: 

 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 
 
 
 
 

 
 Διατηρείτε τον χώρο καθαρό. 

 



 

 

 
 
 
 

 
Απαγορεύεται η είσοδος σε ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόμων με 
αναπηρία. 

 

 
Απαγορεύεται το κάπνισμα 

 
Β΄ ΟΜΑΔΑ 
 
- Προορίζεται για παιδιά ……………. χρονών.  
 
- Ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς: ………….  
 
- Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τον ΟΤΑ : ……………  
 
- Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης: …………….  
 
- Υποβολή παραπόνων: ………………… 
 
4.1 Όργανα παιδικής χαράς 
 
Τα όργανα και ο εξοπλισμός ο οποίος θα τοποθετηθεί σε κάθε μια παιδική χαρά, 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κούνια 2 θέσεων νηπίων ΤΕΜ. 1 

2 Κούνια 2 θέσεων παιδιών ΤΕΜ. 1 

3 Τραμπάλα ξύλινη απλή ΤΕΜ. 1 

4 Τραμπάλα νηπίων ενός ελατηρίου 2 
θέσεων 

ΤΕΜ. 1 

5 Ελατηριωτό μιας θέσης ΤΕΜ. 2 

6 Μύλος αυτοκινούμενος ΤΕΜ. 1 

7 Σύνθετη κατασκευή  ΤΕΜ. 1 

8 Δάπεδο ασφαλείας 50Χ50Χ4εκ 
συμπεριλαμβανομένης υπόβασης 
τσιμέντου 

Τ.Μ. 169 

9 Κάδος απορριμμάτων ΤΕΜ. 2 

10 Παγκάκι ΤΕΜ. 3 

11 Περίφραξη Μ. 50 

12 Πόρτα περίφραξης ΤΕΜ. 1 

13 Πινακίδα εισόδου ΤΕΜ. 1 

 
 

 
 
 
Στην συνέχεια αναλύονται οι επιμέρους εργασίες που πρόκειται να εκπονηθούν και 

αφορούν την παιδική χαρά, οι δαπάνες των οποίων προϋπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας 
μελέτης: 



 

 

Στο φυσικό έδαφος των παιδικών χαρών (εφόσον στην υφιστάμενή του κατάσταση δεν 
υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο δάπεδο) και πριν την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας θα γίνει 
ισοπέδωση και κάλυψη των λακκουβών που υπάρχουν στο χώρο. Αυτό θα γίνει με τις απαραίτητες 
εκσκαφές και επιχώσεις, ώστε το επίπεδο να είναι ενιαίο και όμοιο σε όλο το μήκος και το πλάτος 
του οικοπέδου. 

 Στο τοιχίο περίφραξης θα πρέπει εκτός των βάσεων της περίφραξης να μην 
υπάρχουν προεξέχοντα καρφιά – σύρματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
τραυματισμού, οπότε προβλέπονται όλες οι εργασίες κοπής, λείανσης και απομάκρυνσης των 
επικίνδυνων σημείων. 

 Προβλέπεται η εκθάμνωση θάμνων που βρίσκονται στα σημεία τοποθέτησης των 
οργάνων, καθώς και το κλάδεμα των δέντρων ώστε έπειτα των παρεμβάσεων να μην παρατηρείται 
κλαδί σε ύψος κάτω των 2 μέτρων. 

 Στα πλαίσια των "Γενικών Εργασιών" συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες 
εργασίες εγκατάστασης όλων των υπό προμήθεια ειδών. 

 Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω προμήθεια οργάνων, αστικού εξοπλισμού και 
γενικότερου εξοπλισμού, περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή κατάλληλης θεμελίωσης, από 
ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C16/20 (συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
μικροϋλικών όπως οπλισμοί, ξυλότυποι, κλπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατικότατα αυτών 
και η ασφάλεια των παιδιών και των συνοδών τους. Ο τρόπος και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και την τεκμηρίωση του 
κατασκευαστή, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δηλαδή, 
πραγματοποιείται από τον προμηθευτή, η κατασκευή όλων των βάσεων όλων των στύλων ή 
σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών & πινακίδων σήμανσης σε ειδικά θεμέλια από 
σκυρόδεμα τουλάχιστον 40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1 ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται 
στην τεχνική περιγραφή εκάστου οργάνου. 

 Η κατασκευή της απαραίτητης θεμελίωσης για την στερέωση των οργάνων θα γίνει 
ανεξαρτήτως της επιφάνειας έδρασης: μπετόν, χώμα, άμμος, ή ελαστικό δάπεδο. 

 Σε κάθε παιδική χαρά θα τοποθετηθεί αναμονή για σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου 
νερού καθώς επίσης βρύση και σχάρα για την αποστράγγιση του νερού. 

 Έπειτα των εκάστοτε εργασιών απαιτείται καθαρισμός και απομάκρυνση των 
μπαζών από τον χώρο τοποθέτησης εκάστου οργάνου την ίδια ημέρα. 

 Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των επιχώσεων για την γενική διαμόρφωση του χώρου και την 
επιμέλεια αυτού. 

 Τέλος, στα πλαίσια των Γενικών Εργασιών και στην δαπάνη αυτών 
συμπεριλαμβάνεται η Πιστοποίηση της παιδικής χαράς που αναλύθηκε παραπάνω. 

 Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, 
τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης για τον σκοπό αυτό. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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