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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 

 Σεμινάρια 

 Εργαστηριακές Αναλύσεις 
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Μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων στους παιχνιδότοπους 
οφείλεται στις πτώσεις. Η προστασία από την πτώση είναι βασικό 
μέλημα του προτύπου ΕΝ1176-1. Η επιφάνεια της περιοχής 
πρόσκρουσης καθώς και τα χρησιμοποιούμενα υλικά 
απορρόφησης της κρούσης, είναι αντικείμενο που πρέπει να 
ελεγχθεί. Αυτά είναι η άμμος, το βότσαλο και ο φλοιός κορμού 
δέντρων (χαλαρά υλικά), τα οποία αναφέρονται ως συνήθως 
χρησιμοποιούμενα υλικά στον Πίνακα 4 του ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-
1:2008, αλλά και τα πλακίδια από ανακυκλωμένο καουτσούκ ή 
χυτό δάπεδο (συνθετικά υλικά).  Σύμφωνα με την ΥΑ 28492/2009 
καθώς και με την τροποποιητική της 27934/2014 οι επιφάνειες 
πτώσης των παιδικών χαρών πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές 
της σειράς προτύπων ΕΝ1176-1, ΕΝ 1177. Το κρίσιμο ύψος 
πτώσης της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερο από το ελεύθερο ύψος πτώσης του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού. Σε ολόκληρη την επιφάνεια 
πρόσκρουσης πρέπει να υπάρχει επίστρωση απορρόφησης 
κρούσεων. Για χαλαρά υλικά δίχως σωματίδια αργίλου, μπορεί να 
προσδιοριστεί το μέγεθος των κόκκων με δοκιμή κοσκινίσματος 
σύμφωνα με το ΕΝ 933-1. 

Η ΟctoCert διαθέτει τον απαραίτητο 

εξοπλισμό προκειμένου να διενεργεί 

μετρήσεις για το HIC test σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 1177, ώστε να προσδιορίζεται 

το κρίσιμο ύψος πτώσης κάθε είδους 

επιφάνειας απορρόφησης κρούσης 

παιχνιδότοπου.  

Τα υλικά απορρόφησης πρόσκρουσης θα 
πρέπει να συντηρούνται κατάλληλα. Η 
έλλειψη συντήρησης τέτοιων επιφανειών έχει 

ως αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η 
απορρόφηση κρούσεων. 

 


