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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Αρ. Πιστοποιητικού 69/01.23.10 

 
 

  

A006 Αναρρίχηση µικτή 
A007 σύνθετη αναρρίχηση ισορροπίας 
A011 αναρρίχηση "λ" 

A011A αναρρίχηση 
A012 αναρρίχηση οκτάγωνη 
A013 αναρρίχηση 
A014 αναρριχητική σύνθεση 
A020 τριπλή αναρρίχηση 
A022 ανισοϋψές µονόζυγο µίνι 
A023 κλίµακα παιδιών οριζόντια 
A031 γέφυρα µε αιωρούµενα πατήµατα 
A032 γέφυρα δοκός µε συρµατόσκοινα 
A033 γέφυρα µε συρµατόσκοινα 1 
A034 γέφυρα µε συρµατόσκοινα 2 
A041 δοκός ισορροπίας κεκλιµένος 

A041A δοκός ισορροπίας τεθλασµένη 
A041B δοκός ισορροπίας  
A042 δοκός ισορροπίας µε αλυσίδες 
A043 οριζόντια δοκός "ζιγκ ζαγκ" 
A044 πορεία "ζιγκ ζαγκ" 
A045 συρµατόσκοινα ισορροπίας 
A046 δοκός ισορροπίας µε συρµατόσκοινα 
A047 ανάβαση - κατάβαση 
A050 αναρριχητική σύνθεση 
Α051 αναρριχητική σύνθεση 
E010 παιχνίδι ελατήριου ''µηχανάκι'' 
E011 παιχνίδι ελατηρίου "αυτοκινητάκι" 
E012 παιχνίδι ελατηρίου "ελεφαντάκι" 
E013 παιχνίδι ελατηρίου "αεροπλανάκι" 
Ε014 παιχνίδι ελατηρίου "δελφίνι" 
Ε014Η παιχνίδι ελατηρίου "δελφίνι" 
Ε015 παιχνίδι ελατηρίου "σκυλάκι" 
Ε015Η παιχνίδι ελατηρίου "σκυλάκι" 
Ε016 παιχνίδι ελατηρίου "παπάκι" 
Ε016Η παιχνίδι ελατηρίου "παπάκι" 
Ε017 παιχνίδι ελατηρίου "παπαγάλος" 
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Ε018 

 
 
παιχνίδι ελατηρίου "φώκια" 

Ε019 παιχνίδι ελατηρίου "πεταλούδα" 
Ε020 παιχνίδι ελατηρίου "φορτηγό" 
Ε021 δάπεδο µε ελατήρια 
Ε022 ελατήριο 3θεσιο  
Ε023 παιχνίδι ελατηρίου "µαργαρίτα" 
E024 ταλαντευόµενος εξοπλισµός 
Ε026 τραµπάλα ελατηρίου µε "παπάκι" 
Ε027 τραµπάλα ελατηρίου µε "σκυλάκι" 
Ε028 τραµπάλα ελατηρίου µε "δελφίνι" 
E029 τραµπάλα διπλού ελατηρίου 
E030 τριπλό ελατήριο 
E031 παιχνίδι ελατήριου 2/θεσιο 
E033 ταλαντευόµενος εξοπλισµός 
E041 παιχνίδι ελατήριου 4/θεσιο 
K010 κούνια φωλιά 
Κ011 κούνια τριθέσια 3 νηπίων 
Κ012 κούνια διθέσια νηπίων µεταλλική 
Κ014 κούνια διθέσια νηπίων ξύλινη 
Κ015 κούνια 3θεσια ξύλινη 3 παιδιών 
Κ016 κούνια τετραθέσια νηπίων ξύλινη 
Κ017 κούνια διθέσια παιδιών µεταλλική 
Κ018 κούνια διθέσια παιδιών ξύλινη 
Κ020 κούνια τετραθέσια παιδιών ξύλινη 
Κ021 κούνια τετραθέσια ξύλινη µικτή (2 παίδων & 2 νηπίων) 
Κ025 κούνια τετραθέσια νηπίων µεταλλική 
Κ026 κούνια τετραθέσια παιδιών µεταλλική 
M001 µύλος παιδιών αυτοκινούµενος 
M002 µύλος παιδιών 
M003 µύλος νηπίων 
M005 µύλος 
M010 µικρός περιστροφέας 
S003 εξέδρα ξύλινη εξαγωνική 
S004 εξέδρα ξύλινη τετραγωνική 
S005 εξαγωνική εξέδρα µε δραστηριότητες 
S006 σύνθετη κατασκευή 
S013 πύργος τύπου "λάµδα" 
S014 σύνθετο διώροφο σπιτάκι 
S018 σύνθετο όργανο 
S019 σύνθετο πύργος τσουλήθρα 2,5m 
S020 σύνθετο όργανο 
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S021 

 
 
σύνθετο όργανο 

S022 µεταλλικός πύργος - τσουλήθρα 
S023 σύνθετο όργανο 
S024 σύνθετο όργανο 
S025 σύνθετο όργανο 
S026 σύνθετο όργανο 
S027 σύνθετο όργανο 

S027Α σύνθετο όργανο 
S028 σύνθετο (πύργος-τσουλήθρα 2,0m) 
S029 σύνθετο (πύργος-τσουλήθρα-κούνια νηπίων µονή 2,5µ) 
S030 σύνθετο (πύργος-τσουλήθρα-κούνια παιδιών µονή 2,5µ) 
S031 σύνθετο (πύργος-τσουλήθρα-τούνελ 2,0µ) 
S032 σύνθετη κατασκευή "σιδηρόκαστρο" 

S032Η σύνθετη κατασκευή "σιδηρόκαστρο" 
S033 σύνθετο όργανο 
S033 παιχνίδι λουλούδι 
S034 σύνθετη κατασκευή "µεγιστη" 
S035 σύνθετο όργανο 

S036Ρ σύνθετο όργανο 
S037 σύνθετο όργανο 
S038 σύνθετο όργανο 
S039 σύνθετο όργανο 
S040 σύνθετο όργανο µε πυργίσκους 
S043 σύνθετο όργανο παιδικής χαράς 
S048 σύνθετο πύργος ελεφαντάκι 
S049 σύνθετο πύργος "δεινόσαυρος" 
S050 σύνθετο όργανο "µανιτάρι" 
S055 σύνθετη κατασκευή "πυροσβεστική" 
S056 σύνθετο όργανο 
S057 σύνθετο όργανο 
S058 σύνθετο όργανο 
S059 σπιτάκι 
S060 σπιτάκι νηπίων  

S060A σπιτάκι 
S061 σπιτάκι 
S062 σπιτάκι αµµοδόχος 
S063 σπιτάκι µικρό 
S064 σπιτάκι καταφύγιο 
S065 αµµοδοχείο µε σπιτάκι 
S066 σύνθετα σπιτάκια 
S067 σύνθετο όργανο 
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S069 

 
κατασκευή "θεµατική τσουλήθρα" 

S070 σύνθετο όργανο 
S072 σύνθετο όργανο 
S073 σύνθετο όργανο 

S073Α σύνθετο όργανο 
S076 κατασκευή "αµµοδόχος" 
S083 σύνθετη κατασκευή 
S096 σύνθετη κατασκευή 
S097 σύνθετο όργανο 

S098A σύνθετο όργανο 
S099 σύνθετο όργανο 
S110 σύνθετο καράβι 
S120 πολυσύνθετο όργανο 
S130 σύνθετο όργανο 'καµηλοπάρδαλη' 

S130Α σύνθετο όργανο 'καµηλοπάρδαλη' 
S140 πολυσύνθετο όργανο 
S223 πολυσύνθετο όργανο 

SH002 σύνθετο όργανο παιδικής χαράς 
SL001 σύνθετη κατασκευή "ιστιοφόρο" 
Τ005 τρενάκι  µε βαγόνια 
T006 τρενάκι 
Τ008 τρενάκι µε καθιστικό 
Τ008Η τρενάκι µε καθιστικό 
Τ010 τρενάκι    
Τ013 τραµπάλα ξύλινη 
Τ014 τραµπάλα µεταλλική 4θεσια 
Τ015 µεταλλική τραµπάλα 2θεσια 

 


