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Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι όταν τα παιδιά τους 

βρίσκονται στα παιδικά τους κρεβάτια είναι ασφαλή και 

δεν διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Εντούτοις, όπως 

έχει παρατηρηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κίνδυνοι 

στους οποίους εκτίθεται ένα παιδί όταν βρίσκεται στο 

κρεβάτι του, είναι ικανοί να προκαλέσουν σοβαρά 

ατυχήματα, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και θάνατο.  

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφονται 3500 

ατυχήματα κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σε παιδιά ηλικίας 

0-4 ετών. Συχνότερες αιτίες, οι παγιδεύσεις και πτώσεις οι οποίες σημειώνονται εξαιτίας των 

πτυσσόμενων πλευρών οι οποίες συναρμολογούνται εσφαλμένα και σπάζουν, ενώ ατυχήματα 

προκαλούνται συχνά λόγω αιχμηρών ακρών και παραμορφωμένων τμημάτων σε σημεία τα 

οποία είναι προσβάσιμα στα παιδιά. Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός ενός παιδικού κρεβατιού 

μπορεί να είναι τέτοιος που να έχει ανοίγματα στα οποία ενδέχεται να παγιδευτεί το παιδί με 

κίνδυνο στραγγαλισμού ή ασφυξίας. Ο ίδιος κίνδυνος υφίσταται στην περίπτωση που το κενό 

μεταξύ των πλευρών του κρεβατιού και του στρώματος είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο. 

 

Ως εκ τούτου, η  Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επιθυμεί να σας ενημερώσει για τις 

υποχρεώσεις σας, όπως αυτές προκύπτουν από το Νόμο για τη Γενική Ασφάλεια των 

Προϊόντων [Ν.41(Ι)/2004] καθώς και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 716-1:2008+Α1:2013 «Έπιπλα 

- Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση», ούτως ώστε να διασφαλίσετε 

ότι τα παιδικά κρεβάτια που διαθέτετε στην αγορά είναι ασφαλή.  
 

Υποχρεώσεις Οικονομικών Φορέων [Ν.41(Ι)/2004] 
 

(α) Πρέπει να διαθέτετε στην αγορά, μόνο ασφαλή παιδικά κρεβάτια.  

 

(β) Πρέπει να παρέχετε στους καταναλωτές όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να αξιολογήσουν τους εγγενείς 

κινδύνους που παρουσιάζουν τα παιδικά κρεβάτια, κατά τη συνήθη ή 

εύλογα προβλεπτή χρήση τους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι άμεσα 

αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση, ούτως ώστε να 

προφυλάσσονται από τους κινδύνους αυτούς. Ως εκ τούτου, τα 

παιδικά κρεβάτια θα πρέπει να συνοδεύονται από τις πληροφορίες 

αυτές. Προς το σκοπό αυτό, σας παραθέτουμε ενδεικτικές 

προειδοποιήσεις και οδηγίες, στο πίσω μέρος του φυλλαδίου.  

 

(γ) Όταν γνωρίζετε, ή οφείλατε να γνωρίζατε, βάσει των πληροφοριών που έχετε ή της 

επαγγελματικής σας πείρας, ότι κάποιο προϊόν που έχετε διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει 

κινδύνους για τον καταναλωτή, οφείλετε να λάβετε αμέσως μέτρα και να ενημερώσετε την 

αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να ενημερώνεστε τακτικά για τα επικίνδυνα 

παιδικά κρεβάτια που εντοπίζονται στην ΕΕ, μέσω του συστήματος Safety Gate. 

      ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
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(δ) Πρέπει να είστε σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να αποδείξετε ότι τα προϊόντα σας 
συμμορφώνονται με τη Γενική Απαίτηση Ασφάλειας (δηλαδή ότι είναι ασφαλή), παρουσιάζοντας 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Στην περίπτωση των παιδικών κρεβατιών, η 
Υπηρεσία θεωρεί ότι όταν αυτά συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφάλειας ΕΝ 716-1:2008, 
πληρούν τη Γενική Απαίτηση Ασφάλειας και ως εκ τούτου αποδέχεται την ελεύθερη κυκλοφορία 
τους. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης άλλων μεθόδων από το συγκεκριμένο πρότυπο, θα 
πρέπει να είστε σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να αποδείξετε ότι τα προϊόντα σας πληρούν την 
Γενική Απαίτηση Ασφάλειας, μέσω των μεθόδων αυτών. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προειδοποιήσεις: 
 

1. Μην χρησιμοποιείτε το παιδικό κρεβάτι εάν οποιοδήποτε μέρος 

είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.  

2. Μην αφήνετε τίποτα στο παιδικό κρεβάτι και μην το τοποθετείτε 

κοντά σε άλλα προϊόντα τα οποία ελκύουν τα παιδιά και ενέχουν 

κίνδυνο ασφυξίας ή στραγγαλισμού, π.χ. καλώδια, κορδόνια 

εσωτερικών περσίδων κ.λπ. 

3. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα, στρώματα στο παιδικό 

κρεβάτι. 

4. Μην χρησιμοποιείτε το κρεβάτι πριν ενεργοποιήσετε και ελέγξετε 

τους μηχανισμούς κλειδώματος. 
 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δηλώσεις: 
 

1. Εάν το ύψος της βάσης του κρεβατιού είναι ρυθμιζόμενο, δήλωση ότι η χαμηλότερη θέση για 

τη βάση είναι η ασφαλέστερη και ότι θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση μόλις το 

μωρό είναι αρκετά μεγάλο για να μπορεί να κάθεται. 

1. Αν το κρεβάτι φέρει  πτυσσόμενες πλευρές, δήλωση ότι «αν αφήσετε το παιδί χωρίς επίβλεψη 

στο παιδικό κρεβάτι, πάντα να βεβαιώνεστε ότι οι πτυσσόμενες πλευρές είναι κλειδωμένες". 

2. Σχέδιο συναρμολόγησης, κατάλογο και περιγραφή όλων των εξαρτημάτων και εργαλείων που 

απαιτούνται για την συναρμολόγηση του παιδικού κρεβατιού και ένα διάγραμμα με τις βίδες και 

τα μπουλόνια που απαιτούνται. Επίσης, δήλωση ότι όλα τα εξαρτήματα συναρμολόγησης 

πρέπει πάντα να εφαρμόζονται σωστά και να ελέγχονται τακτικά. 

3. Το πάχος του στρώματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το εσωτερικό ύψος (άνω επιφάνεια του 

στρώματος έως άνω άκρο του πλαισίου του κρεβατιού) να είναι τουλάχιστον 500mm. Όταν η 

απαίτηση αυτή πληρείται με ένα σήμα (γραμμή/βέλος) στο κρεβάτι, μια δήλωση ότι το σήμα 

υποδεικνύει ότι το μέγιστο πάχος του στρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κρεβάτι.  

4. Δήλωση σχετικά με το ελάχιστο μέγεθος του στρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το 

παιδικό κρεβάτι. Το μήκος και το πλάτος πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε το χάσμα μεταξύ του 

στρώματος και των πλευρών/άκρων να μην υπερβαίνει τα 30mm. 

5. Δήλωση για την πρόληψη τραυματισμών από πτώσεις, ότι όταν το παιδί είναι σε θέση να βγει 

μόνο του έξω από το παιδικό κρεβάτι, δεν πρέπει πλέον να χρησιμοποιεί αυτό το κρεβάτι. 
 

 
 

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου αυτού δεν είναι εξαντλητικό και σε καμία περίπτωση η εφαρμογή του 
περιεχομένου του δεν καθιστά τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ασφαλή για τους καταναλωτές 
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