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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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Η κατασκήνωση αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία στη ζωή του 
παιδιού. Η εμπειρία αυτή λειτουργεί θετικά στην ψυχική 
ωρίμανση του παιδιού. Το παιδί στην κατασκήνωση ανακαλύπτει 
καλύτερα τον εαυτό του, γίνεται ανεξάρτητο, μαθαίνει να 
αντιμετωπίζει τους φόβους του, γίνεται πιο ανθεκτικό, 
εκπαιδεύεται σε κανόνες και όρια, δημιουργεί νέες φιλίες και 
αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του. Οι κύριες δραστηριότητες του 
είναι το παιχνίδι, και στόχος μέσω των ελέγχων, είναι η 
διασφάλιση ενός ιδανικού επίπεδου ασφάλειας κατά την χρήση 
του εξοπλισμού και την παραμονή του γύρω από αυτόν. 

Η OctoCert διενεργεί : 

 Αρχικό έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων και χώρων παιδικής 
χαράς και ψυχαγωγίας, καθώς και έλεγχο των υλικών / 
εξαρτημάτων. 

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

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

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

ΕΝ 1176 - Εξοπλισμός και Δάπεδα 
Παιχνιδότοπων 

EN 14974 - Skateparks 

EN 12572 - Artificial Climbing Structures 

ΕΝ 14960 - Inflatable Play Equipment 

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

EN 16630 - Σταθεροί Εξοπλισμοί 
Σωματικής Άσκησης σε Εξωτερικούς 
Χώρους 

 

Στις κατασκηνώσεις σύμφωνα με την κείμενη 
Ελληνική Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η 
αρχική και περιοδική (ανά διετία) 

πιστοποίηση, τόσο των εγκαταστάσεων 
αθλοπαιδιών, όσο   και των χώρων με εξοπλισμό 
παιδικής χαράς (ΥΑ Δ22/οικ. 37641/1450, ΦΕΚ – 
Β/2712/30.8.2016).  

 


