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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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Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος υπαίθριος χώρος του ΟΤΑ 

που προορίζεται για την ψυχαγωγία ανηλίκων, χωρίς την 

επίβλεψη προσωπικού. Λειτουργεί με ευθύνη του ΟΤΑ ο οποίος 

πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή 

λειτουργία του. Ειδικότερα οφείλει να τηρεί το πρότυπο ΕΝ1176-

7 καθώς και να εφαρμόζει της διατάξεις της ΥΑ 28492/2009 και 

της τροποιητικής της ΥΑ27934/2014. 

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Παιδικής Χαράς (ΣΔΠΧ) βοηθάει προς 

την κατεύθυνση αυτή. Ορίζει θέσεις και αρμοδιότητες  του 

εμπλεκόμενου προσωπικού ενώ παράλληλα με τη συμπλήρωση 

αρχείων τεκμηριώνει τη διαχείριση ασφάλειας της. Περιγράφει 

τις διαδικασίες που απαιτούνται από το πρότυπο ενώ 

προσδιορίζει και τα εξωτερικά έγγραφα που είναι απαραίτητα  

για τη λειτουργία της. Η συντήρηση, η φύλαξη, η ετήσια 

αξιολόγηση είναι ενέργειες που υποχρεούται να εφαρμόζει ο 

ΟΤΑ. 

Η ΟctoCert πραγματοποιεί εκπαιδευτικά 

σεμινάρια προς το προσωπικό ΟΤΑ που 

είναι εμπλεκόμενο στη λειτουργία των 

παιδικών χαρών. 

Παραδίδει εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή με ότι χρειάζεται  

για την τεκμηρίωση του προτύπου ΕΝ1176

-7 και την ΥΑ 27934/2014. 

Ο έλεγχος και η συντήρηση των παιδικών 
χαρών διατηρούν συνεχόμενα υψηλό το 
επίπεδο ασφάλειας της ενώ ταυτόχρονα 

επιμηκύνουν την διάρκεια ζωής της. 

 


