
Ριγα Φεραίου 2 & Λ. Ακθνών 

332, Χαϊδάρι, 124 62 

 

Σθλ. 210 5317875 & 2105316054 

Fax: 210 53.17.876 

Εmail: info@kchellas.gr  

Κόστος 

250€ πλέον ΦΠΑ 

Πληρο φορίεσ Σε μιναρ ίου  

Διάρκεια  

16 ώρεσ 

 Χϊροσ Διεξαγωγήσ 

Αίκουςα διδαςκαλίασ  K.C. HELLAS   

Σημείωςη:  

Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ κα ςασ   

ανακοινωκοφν ςφντομα   

  

Απεςθύνεηαι  

 

Σο ζεμινάπιο αςηό μπο-

πούν να ηο παπακολος-

θήζοςν οι ςπεύθςνοι ηων 

Δήμων (πος έσοςν οπι-

ζηεί καηά ηον νόμο) για 

ηιρ παιδικέρ σαπέρ, ζηελέ-

ση ηων Δημοηικών Σεσνι-

κών ςπηπεζιών με εςθύ-

νη καηάπηιζηρ ζσεηικών 

διαγωνιζμών, ηο ηεσνικό 

δςναμικό ηων Δήμων 

πος αζσολείηαι με επεμ-

βάζειρ ζςνηήπηζηρ ηος 

εξοπλιζμού, καηαζκεςα-

ζηέρ, ειζαγωγείρ κι εγκα-

ηαζηάηερ ζσεηικού εξο-

πλιζμού κηλ. 

 

Σκοπόσ Σεμιναρίου 
 

Η κεωρθτικι κατάρτιςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ των Διμων, 

των χολικών υγκροτθμάτων, των πολυκαταςτθμάτων όπου υ-

πάρχουν παιδότοποι και παιδικζσ χαρζσ και οποιονδιποτε άλλων 

ατόμων που ςχετίηονται με τθν ςυντιρθςθ και τον ζλεγχο τουσ, 

προκειμζνου να αποκτιςει τθν απαραίτθτθ γνώςθ που απαιτείται 

για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ  τθσ αςφάλειασ και τισ απαι-

τιςεισ ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ των παιδικών χαρών, με βάςθ 

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τθν Εκνικι Νομοκεςία. 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΑΙΔΟΣΟΠΩΝ 

http://www.kchellas.gr/  

mailto:mailto:info@kchellas.gr


K.C. HELLAS –   
Institute  

Η K.C. Hellas, ςτα πλαίςια τησ 
ανάγκησ για ςυνεχή επιμόρ-
φωςη των ςτελεχϊν και δια 
βίου εκπαίδευςησ, ζχει ςυ-
γκροτήςει το K.C. Hellas – 
Institute, μζςω του οποίου 
δίνεται η δυνατότατα ςυμμε-
τοχήσ ςε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα με τη μορφή πι-
ςτοποιημζνων ςεμιναρίων 
είτε δια φυςικήσ παρουςίασ, 
είτε δια εξ’ αποςτάςεωσ εκ-
παίδευςη (e-learning) μζςω 
τησ ηλεκτρονικήσ πλατφόρ-
μασ «Κ.C. Hellas – Institute”  

Στόχοσ του Κ.C. Hellas – Insti-
tute είναι η παροχή γνϊςεων 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για άμεςη επιμόρφωςη και 
επαγγελματική κατάρτιςη.  

 

Εκπαιδεςηικό  

ςλικό 

Η εκπαίδευςη 
θα υλοποιηθεί  
με παρουςίαςη του ςχετικοφ 
υλικοφ ςε ζντυπη και οπτικο-
ακουςτική μορφή.  

Επίςησ θα διενεμηθεί ψηφια-
κό αρχείο με αντίςτοιχο πλη-
ροφοριακό και τεχνικό περιε-
χόμενο.  

 

 

E-Learning   htt p://w w w .kche l la s - in st i t ute . gr/  

Η Κ.C. Hellas – Institute δθμιοφργθςε τθν 

δικι τθσ εκπαιδευτικι πλατφόρμα θ 

οποία ςτθρίηεται ςτο λογιςμικό διαχεί-

ριςθσ μάκθςθσ (Learning Management 

System, LMS) που ονομάηεται Moodle. 

H πλατφόρμα τθσ Κ.C. Hellas – Institute 

είναι μια πλατφόρμα εκμάκθςθσ,  

θ οποία δίνει πρόςβαςθ ςε ζναν  

προςωπικό δικτυακό χώρο όπου οι 

ςυμμετζχοντεσ μποροφν να παρα-

κολουκοφν μακιματα εξ ‘ αποςτά-

ςεωσ. 

Κάκε  ςυμμετζχοντασ ζχει πρόςβαςθ ςε  

διδακτικό υλικό και ςε εργαλεία που υποςτθ-

ρίηουν τθ μάκθςθ.  Μζςω τθσ πλατφόρμασ 

αυτισ οι εκπαιδευτζσ ζχουν τθν δυνατότθτα 

να προςαρμόςουν τα ςεμινάρια βάςει των 

μεμονωμζνων αναγκών των εκπαιδευομζνων 

ςτουσ οποίουσ απευκφνεται. θμαντικό 

γνώριςμα του ςυςτιματοσ αυτοφ είναι 

θ  δυνατότθτα για επικοινωνία και ςυ-

νεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά 

και τουσ άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 

ςεμινάριο.   

Εισηγητές:  

Το θεματικό  αντικεί-

μενο τοσ σεμιναρίοσ 

περιλαμβάνει  τα   

παρακάτω:  

Παρουςίαςθ των βαςικών αρχών αξιολόγθςθσ 

του κινδφνου και τθσ επικινδυνότθτασ εξοπλι-

ςμοφ. 

 

Παρουςίαςθ τθσ ςχετικισ Εκνικισ Νομοκεςίασ 

για τθν ςυμμόρφωςθ και τον ζλεγχο του εξοπλι-

ςμοφ. 

 

Παρουςίαςθ τθσ ςειράσ των ευρωπαικών προτφ-

πων ΕΛΟΣ ΕΝ 1176-1 ζωσ ΕΛΟΣΝ ΕΝ 1176-11 που 

αφοροφν τισ γενικζσ απαιτιςεισ αςφαλείασ του 

εξοπλιςμοφ και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ ανά τφπο 

οργάνου/εξοπλιςμοφ.  

 

 Παρουςίαςθ τθσ ςειράσ προτφπων ΕΛΟΣ ΕΝ 71-

1 ζωσ ΕΛΟΣ ΕΝ 71-12 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ 

των υλικών (Φυςικζσ, Μθχανικζσ και Χθμικζσ 

ιδιότθτεσ, τθν ευφλεκτότθτα, τθν απουςία τοξι-

κών και καρκινογενών παραγόντων, τθν μετανά-

ςτευςθ ςτοιχείων κτλ). 

 

Παρουςίαςθ του προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 1177 για 

τα δάπεδα αςφαλείασ. 

 

Παρουςίαςθ του προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 14960 για 

το φουςκωτό εξοπλιςµό παιχνιδιοφ. 

 
 

Γκιθώνας Γεώργιος 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ MSc 

Σακτικό Μζλοσ τθσ CEN και ECISS 

(Brussels) 

Τπεφκυνοσ Σεχνικών Επιτροπών  

Μθχανολογίασ ΕΛΟΣ 

 Τριανταφφλλου Παντελής 

Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ MSc 

Επικεωρθτισ Παιδικών Χαρών —

Παιδότοπων K.C. Hellas 

Ανάγκεσ  
αγοράσ 

Oι ςημερινζσ ανάγκεσ τησ 
αγοράσ απαιτοφν τον ζλεγχο 
και την πιςτοποίηςη των 
παιδικϊν χαρϊν και των 
παιδότοπων κατά τακτά χρο-
νικά, καθϊσ και την ενημζ-
ρωςη και εκπαίδευςη των 
αρμόδιων υπαλλήλων και 
εμπλεκόμενων.  

Σφμφωνα με την υπ.   
αριθμ.  36873/2-7-2007(ΦΕΚ 
Β 1364)  και την  υπ’ αριθ. 
28492/2009 (ΦΕΚ Βϋ 931) 
υπουργική απόφαςη, καθο-
ρίςτηκαν οι προχποθζςεισ 
και οι τεχνικζσ προδιαγρα-
φζσ για την καταςκευή και 
τη λειτουργία των παιδικϊν 
χαρϊν των Δήμων και των 
Κοινοτήτων καθϊσ και τα 
όργανα και η διαδικαςία 
πιςτοποίηςησ και ελζγχου 
αυτϊν.  

Προβλζφθηκε επί-
ςησ μεταβατικό διάςτημα 
προκειμζνου οι πρωτοβάθ-
μιοι οργανιςμοί τησ χϊρασ, 
οι οποίοι και ζχουν την απο-
κλειςτική ευθφνη λειτουργί-
ασ των παιδικϊν χαρϊν, να 
προςαρμόςουν τισ παιδικζσ 
χαρζσ τησ χωρικήσ τουσ αρ-
μοδιότητασ ςτισ τιθζμενεσ 
προδιαγραφζσ . 

Περιετόμενα 


