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Ο φορέας ελέγχου και πιστοποίησης OctoCert 

Certification Services έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ώστε να διενεργεί 

πιστοποιήσεις προϊόντων (Πιστοπ. Διαπίστευσης Αρ. 

1089), καθώς και ελέγχους ως Φορέας Ελέγχου Τύπου 

Α (Πιστοπ. Διαπίστευσης Αρ. 1078). 

 

Αξίες της εταιρίας αποτελούν : 

 Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των 

στελεχών της με στόχο τη χρήση νέων σύγχρονων 

εργαλείων για την ολοκλήρωση των έργων, 

μεγιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία για τους 

πελάτες 

 Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων 

 Η υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού 

 Η τήρηση της σχετικής με τα αντικείμενα 

νομοθεσίας 

 Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος 

 

Κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει είναι: 

 Έλεγχος Εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας 

 Πιστοποίηση Προϊόντων 

 Μέτρηση HIC  Δαπέδων Απορρόφησης Κρούσεων 

 Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργίας Παιδικών Χαρών 

 Επιμορφωτικά Σεμινάρια 

 Εργαστηριακές Αναλύσεις 
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Ο σκοπός των προτύπων είναι να πετύχουν ένα κατάλληλο 
επίπεδο ασφάλειας του χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσης του 
εξοπλισμού και παραμονή του γύρω από αυτόν. Ιδιαίτερα τα 
πρότυπα της σειράς  EN1176 που αφορούν παιχνιδότοπους, 
προωθούν δραστηριότητες και γνωρίσματα του παιδοχώρου, που 
ωφελούν τα παιδιά, παρέχοντας τους πολύτιμες εμπειρίες και 
βοηθώντας τα να αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτός του χώρου 
παιχνιδιού.  

Η OctoCert διενεργεί : 

 Αρχικό έλεγχο της χωροθέτησης και  σχεδιασμού των παιδικών 
χαρών καθώς και έλεγχο των υλικών / εξαρτημάτων των 
παιχνιδοκατασκευών. 

 Τις απαιτούμενες από τα πρότυπα δοκιμές και τους 
απαραίτητους ελέγχους των εξοπλισμών και των δαπέδων. 

 Περιοδικό  έλεγχο των υφιστάμενων παιδικών χαρών  για την 
διαπίστωση της τήρησης του επιπέδου ασφάλειας . 

Η ΟctoCert  διενεργεί ελέγχους σε 
εγκαταστάσεις παιδικών χαρών και 
αθλητικών χώρων και εκδίδει βεβαιώσεις 
ελέγχου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα : 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 - Εξοπλισμός και Δάπεδα 
Παιχνιδότοπων 

ΕΛΟΤ EN 16630 -  Σταθεροί Εξοπλισμοί 
Σωματικής Άσκησης σε Εξωτερικούς 
Χώρους 

EN 15312 -  Free Access Multi-Sports 
Equipment (Ελεύθερα Προσβάσιμος 
Αθλητικός Εξοπλισμός) 

EN 14974 -  Facilities for Users of Roller 
Sports Equipment  (Εγκαταστάσεις για 
Χρήστες Εξοπλισμού Roller) 

 

Σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος 
των παιδικών χαρών, των παιδότοπων, 

καθώς και των  εξοπλισμών αυτών.                         
(ΥΑ 28492/2009, ΦΕΚ – Β/931/18.5.2009) και (ΥΑ 
36873/2007, ΦΕΚ – Β/1364/2.8.2007)  

 


