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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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ΑσφάλειαΑσφάλειαΑσφάλεια   

ΤεχνογνωσίαΤεχνογνωσίαΤεχνογνωσία   

ΣυνέπειαΣυνέπειαΣυνέπεια   



Η εκπαίδευση, στο σύγχρονο  επαγγελματικό περιβάλλον 
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Στα πλαίσια της συνεχούς 
βελτίωσης και με γνώμονα την ασφάλεια, η οποία είναι η μέγιστη 
προτεραιότητα σε χώρους παιχνιδιού και/ή άθλησης, η OctoCert 
διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Τα σεμινάρια σχεδιάζονται και διοργανώνονται έτσι ώστε να 
καλύπτουν κάθε ανάγκη εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται από 
εκπαιδευτές με μεγάλη τεχνογνωσία και συνδυάζουν τόσο 
θεωρητική, όσο και πρακτική εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα προσαρμόζονται ανάλογα με το αν απευθύνονται 
σε προσωπικό με μικρή ή και μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο 
γνωστικό αντικείμενο.  

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες και τεχνική επάρκεια που θα τους επιτρέψουν να 
συμβάλλουν αποφασιστικά στην εξέλιξη των οργανισμών στους 
οποίους συμμετέχουν και των αρμοδιοτήτων οι οποίες τους 
έχουν ανατεθεί.  

 

Η ΟctoCert  σχεδιάζει και διεξάγει 
επιμορφωτικά σεμινάρια , παρέχοντας 
καινοτόμες λύσεις μάθησης και 
ανάπτυξης, προσαρμοσμένα σε κάθε 
ανάγκη. 

Ασφάλεια και Επιθεωρήσεις 
Παιχνιδότοπων 

Συντήρηση Παιδικών Χαρών 

Υλικά Επιφάνειας και Τεχνικές Δοκιμής 
Πρόσκρουσης 

Τεκμηρίωση και Διατήρηση Συστήματος 
Διαχείρισης Παιδικών χαρών 

 

Η συνεχής εκπαίδευση / κατάρτιση βοηθάει 
τους οργανισμούς και τα άτομα να 
βελτιώσουν τις προσωπικές ικανότητες και 

δεξιότητές τους - βασικούς παράγοντες που 
επιτρέπουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

 


