
 Τα παιδιά μας είναι  

το μέλλον, η ελπίδα,  

η ίδια μας η ζωή. 

 

Φροντίζουμε μ’ αγάπη  

όλους τους χώρους  

που βρίσκονται, 

γιατί τα παιδιά μας πρέπει να 

παίζουν, να αθλούνται 

και να εκπαιδεύονται  

σε χώρους ασφαλείς, 

καθαρούς και σύγχρονους. 

Ανάπλαση 28 Παιδικών Χαρών  

στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης 



Με μελέτη και πρόγραμμα ξεκίνησε η επισκευή και αναμόρφωσή τους,  

μία προς μία, ώστε να πιστοποιηθούν όλες.  

 

Έργο τεράστιο σε μέγεθος και κόστος,γι’ αυτό απευθυνθήκαμε στον  

επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μας ώστε να  

υιοθετήσουν μια Παιδική Χαρά και να βρεθούν πόροι για το  

πρόγραμμα αποκατάστασής τους.  

 

 

"Υιοθέτησε μια παιδική χαρά...δώσε χαρά και ασφάλεια στα παιδιά μας" 



Κατορθώσαμε και εξασφαλίσαμε  

χορηγίες 1.000.000 ευρώ  

ανακαινίζοντας και πιστοποιώντας  

28 Παιδικές Χαρές. 

 

Οι χορηγίες δόθηκαν από 33  

εταιρίες και φυσικά πρόσωπα,  

σε παιχνίδια, χρήματα και εργασίες  

με απόλυτη διαφάνεια  

και μετά από έγκριση του  

Δημοτικού Συμβουλίου. 



Οικογενειακό Πάρκο Ελληνικού 

 

Τον Μάρτιο του 2017 το 2ο Οικογενειακό Πάρκο που βρίσκεται  

Καλλιπόλεως και Αφροδίτης στο Ελληνικό παραδόθηκε στους κατοίκους. 

 

Η κατάξερη αλάνα μεταμορφώθηκε σε έναν ελκυστικό χώρο αναψυχής  

για μικρούς και μεγάλους, πανέμορφο ασφαλή και λειτουργικό. 

Στον νέο αυτόν πολυχώρο, υπάρχει γήπεδο 5χ5 με χλοοτάπητα πιστοποιημένο  

από τη FIFA, πάγκοι για πικ νικ, υπαίθριο γυμναστήριο και πιστοποιημένη παιδική χαρά. 

 

Το πάρκο διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αδείας, σε δημότες που θέλουν να διοργανώσουν  

παιδικά πάρτι για τα παιδιά τους, γεγονός σημαντικό, 

μέσα στην εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 

 



Οικογενειακό Πάρκο Αγίας Παρασκευής 

 
Τον Μάιο του 2015 εγκαινιάσαμε το νέο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο 

στην Αγία Παρασκευή, στο Ελληνικό.  

 

Έκτοτε το επισκέπτονται χιλιάδες πολίτες κάθε μήνα.  

Ένας χώρος εγκαταλελειμμένος, τώρα αποτελεί πηγή ζωής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. 

 

Το πάρκο περιλαμβάνει πιστοποιημένη παιδική χαρά, βοτανικό κήπο, χωμάτινο γήπεδο 
ποδοσφαίρου - σαν τον παλιό καλό καιρό - κιόσκια για ξεκούραση  

και πικ - νικ, χώρο για σκύλους και άλλες δραστηριότητες. 



Οικογενειακό Πάρκο Ανεξαρτησίας 

Το στολίδι της πόλης μας 

 
 

Το 3ο Οικογενειακό Πάρκο είναι ένας πολυχώρος 

που απευθύνεται σ’ ολόκληρη την οικογένεια, στην οποία  

δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλές δράσεις. 

 

Στα 14 στρέμματα του Οικογενειακού Πάρκου που  

εξωραΐστηκαν με πολύ μεράκι και αγάπη, περιλαμβάνονται 

χώροι για πικ νικ, βοτανικός κήπος, σύγχρονη πιστοποιημένη παιδική  

χαρά, πάρκο σκύλων, υπαίθριο γυμναστήριο, συντριβάνι, διάδρομοι περιπάτου  

και πέργκολες ανάμεσα σε πολλά λουλούδια και δέντρα τα οποία φυτεύτηκαν. 

 


