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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μη ασφαλή κορδόνια στα σκίαστρα παραθύρων 
μπορεί να είναι θανατηφόρα για τα μικρά παιδιά 

Κάθε χρόνο, αναφέρονται αρκετά 
ατυχήματα λόγω κορδονιών στα 
σκίαστρα παραθύρων, μερικά εκ 

των οποίων με θανατηφόρες 
συνέπειες. 

 

Τα περιστατικά αυτά, αφορούν 
παιδιά έως 9 ετών, με τα 
συχνότερα εξ αυτών να 

αφορούν παιδιά κάτω των 3 
ετών. 

Τα παιδιά μπορούν να 
στραγγαλιστούν, εάν μπλεχτούν 

στους βρόχους τους οποίους 
σχηματίζουν τα κορδόνια γύρω 

από το λαιμό τους. 

Νευρολογική βλάβη 
λόγω έλλειψης 

οξυγόνου 

Στραγγαλισμός 
Απώλεια αισθήσεων  

εντός 15 
δευτερολέπτων 

Θάνατος σε           
2 ή 3 λεπτά 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 

Εκατομμύρια μη ασφαλή σκίαστρα 
παραθύρων εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά 
νοικοκυριά. 

Οι συχνότεροι στραγγαλισμοί έχουν συμβεί 
σε παιδικά υπνοδωμάτια και καθιστικά 
αλλά μπορεί να συμβούν οπουδήποτε 

υπάρχουν μη ασφαλή κορδόνια. 

Οι στραγγαλισμοί συμβαίνουν 
γρήγορα και αθόρυβα. 

Εξετάστε όλα τα σκίαστρα στο σπίτι σας 
για προσβάσιμα κορδόνια, όπως 

επίσης στα σπίτια συγγενών και φίλων 
αλλά και στις εξοχικές  σας κατοικίες.  

Ελέγχετε τακτικά ότι τα κορδόνια 
δεν είναι προσβάσιμα σε μικρά 
παιδιά και ότι δεν σχηματίζουν 

επικίνδυνους βρόχους. 

Μην τοποθετείτε κούνιες, κρεβάτια και 
έπιπλα κοντά σε παράθυρα, γιατί τα 
παιδιά μπορεί να σκαρφαλώσουν σε 

αυτά και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
κορδόνια σκιάστρων παραθύρων. 

Σε σπίτια με μικρά παιδιά: 

Εγκαταστήστε σκίαστρα 
παραθύρων που είτε δεν 

έχουν κορδόνια είτε 
έχουν κορδόνια τα 

οποία δεν είναι 
προσβάσιμα. 

Χρησιμοποιήστε σκίαστρα 
παραθύρων εφοδιασμένα 

με διατάξεις ασφαλείας 
για να κρατήσετε τα 

κορδόνια  μακριά από 
μικρά παιδιά. 

Βεβαιωθείτε ότι οι περσίδες σας 
συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα για εσωτερικές περσίδες 

EN 13120:2009 + A1:2014,  
ΕΝ 16433:2014, ΕΝ 16434:2014. 

Δέστε ψηλά τα κορδόνια ή  
χρησιμοποιήστε μία από 
τις διαθέσιμες διατάξεις 

ασφαλείας. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟECD   
Αρμόδιες αρχές σε όλο τον κόσμο συνεργάζονται για να ευαισθητοποιήσουν τους 

καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια κορδονιών στα σκίαστρα παραθύρων 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΗΠΑ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ 
ΜΕΞΙΚΟ 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΠΕΡΟΥ 

ΧΙΛΗ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ - ΚΑΝΕΤΕ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ! 


