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Κορδόνια 
σε παιδικά
ενδύματα
Προφυλάξτε τα παιδιά σας 

από τους κινδύνους

• Τα κορδόνια περίσφιξης θα πρέπει να είναι 
στερεωμένα στο ένδυμα. 

• Τα κορδόνια δεν πρέπει να φέρουν τρισδιάστατα 
διακοσμητικά αντικείμενα ή κόμπους.

Εάν έχετε παιδικά ενδύματα που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας, 
απομακρύνετέ τα από τα παιδιά ή αφαιρέστε 
τα κορδόνια που είναι επικίνδυνα.



  ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
 Κορδόνια στην περιοχή λαιμού/κουκούλας
• Στα ενδύματα παιδιών μέχρι 7 ετών, δεν πρέπει να 

υπάρχουν καθόλου κορδόνια στην περιοχή αυτή.
• Στα ενδύματα παιδιών 7-14 ετών, μπορεί να υπάρχουν 

κορδόνια με μέγιστο μήκος 7,5εκ. σε κάθε άκρη, αλλά 
δεν πρέπει να είναι ελαστικά. Σε περίπτωση όμως 
χρήσης κορδονιών περίσφιξης (κορδόνια που περνούν 
από θηλιά/βρόγχο), αυτά σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει να φέρουν ελεύθερες άκρες, να προεξέχουν 
δηλαδή από το ένδυμα. 

• Όλα τα ενδύματα που προσαρμόζονται στο πίσω μέρος 
του λαιμού (π.χ. μαγιό) δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια 
με ελεύθερες άκρες. 

 Κορδόνια στην περιοχή μέσης  
• Ενδύματα, όπως παντελόνια, σορτς, φούστες και το 

κάτω μέρος του μπικίνι, δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια 
στην περιοχή της μέσης με μήκος μεγαλύτερο από 20εκ. 
σε κάθε άκρη.

• Ενδύματα, όπως πουκάμισα, σακάκια και φορέματα, δεν 
πρέπει να φέρουν στην περιοχή της μέσης κορδόνια 
περίσφιξης με ελεύθερες άκρες ή άλλα κορδόνια με 
μήκος μεγαλύτερο από 14εκ. σε κάθε άκρη.

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
«Δραματικά πρόωρα κόπηκε το νήμα της ζωής για 
ένα κοριτσάκι 2,5 ετών που άφησε την τελευταία 
του πνοή στον παιδικό σταθμό όπου φυλασσόταν. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή αιτία του 
θανάτου ήταν ο στραγγαλισμός με το κορδόνι του 
μπουφάν του, το οποίο ενδέχεται να μπλέχτηκε 
όταν το παιδάκι έπαιζε στην τσουλήθρα στο 
προαύλιο του παιδικού σταθμού...»

«Ένα αγόρι στο Η.Β. κρεμάστηκε κατά λάθος από 
την κουκούλα του, σε ένα σπάνιο και αλλόκοτο 
συμβάν. Ο Α.C. πιστεύεται ότι έχασε τη ζωή του μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα όταν το κορδόνι περίσφιξης 
στην κουκούλα του πιάστηκε σε ένα κάγκελο της 
πίσω πόρτας του κήπου του…»

Τα κορδόνια στα παιδικά ενδύματα ενέχουν κινδύνους 
και, δυστυχώς, έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα 
κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών από 
εγκλωβισμό των κορδονιών των ενδυμάτων τους σε 
τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και άλλα σημεία. Στο 
έντυπο αυτό δίνονται βασικές συμβουλές για να 
μπορέσετε να ελέγξετε τα ενδύματα των παιδιών σας 
και να τα προστατεύσετε από τους κινδύνους. 

 Κορδόνια στην περιοχή κάτω από το ισχίο
• Τα κορδόνια σε αυτήν την περιοχή δεν πρέπει 

να κρέμονται κάτω από την κατώτερη άκρη του 
ενδύματος.

 Κορδόνια στην περιοχή μανικιών
• Τα κορδόνια που βρίσκονται στην κατώτερη άκρη 

μακριών μανικιών πρέπει να βρίσκονται εσωτερικά 
του ενδύματος. 

• Τα κορδόνια σε ενδύματα με κοντά μανίκια δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν σε μήκος τα 7,5εκ. για 
ηλικίες μέχρι 7 ετών, και τα 14εκ. για ηλικίες 7-14 
ετών.

• Τα κορδόνια που βρίσκονται κάτω από τον αγκώνα σε 
μακριά μανίκια, δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από 
την κατώτερη άκρη του μανικιού και οι ελεύθερες 
άκρες τους δεν πρέπει να ξεπερνούν σε μήκος τα 
7,5εκ. 

 Κορδόνια στην περιοχή πλάτης
• Στα παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να υπάρχουν 

κορδόνια που να αναδύονται ή να δένουν στο πίσω 
μέρος του ενδύματος. 


