
 

          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
ενημερώνει και προειδοποιεί

για την σωστή χρήση των 
βρεφικών κρεβατιών (κούνιες)

Αφαιρέστε όλα τα επιπρόσθετα ογκώδη 
διακοσμητικά μαλακά αντικείμενα που 
μοιάζουν με μαξιλάρια, μαλακά μαξιλαράκια, 
χονδρά παπλώματα κ.α. από την κούνια 
καθώς μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία και 
να χρησιμοποιηθούν από τα παιδάκια για να 
αναρριχηθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο να 
πέσουν από την κούνια.  Προσέξτε να μην 
υπάρχουν κουμπιά, πούλιες, στρας ή άλλα 
μικρά διακοσμητικά στοιχεία που μπορούν να 
αποσπασθούν εύκολα, εντός πρόσβασης του 
παιδιού και να προκαλέσουν πνιγμό.

• Να ασφαλίζετε πάντα το προστατευτικό 
κιγκλίδωμα στην υπερυψωμένη θέση του 
κάθε φορά που το παιδί είναι τοποθετημένο 
στο κρεβατάκι.

• Μόλις το μωρό μπορεί να καθίσει ή να 
σταθεί από μόνο του  
μετακινήστε/κατεβάστε το στρώμα του 
μωρού σε χαμηλότερη θέση. Όταν το παιδάκι 
είναι σε τέτοιο ύψος ώστε τα προστατευτικά 
κάγκελα να είναι στο ύψος του στέρνου του, 
μετακινήστε το παιδί σε παιδικό κρεβάτι.

• Προσέξτε να μην δημιουργείται το σχήμα 
του λατινικού V στις επιφάνειες του βρεφικού 
παρκοκρέβατου γιατί υπάρχει ενδεχόμενος 
σοβαρός κίνδυνος εγκλωβισμού και πνιγμού 
του βρέφους.

• Ελέγχετε συχνά την ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας

http://www.ggb.gr

στην οποία δημοσιεύονται Δελτία Τύπου 
(πεδίο Δελτία Τύπου) σχετικά με μη ασφαλή 
βιομηχανικά προϊόντα, όπως αυτών της 

κατηγορίας των ειδών παιδικής φροντίδας, 
των βρεφικών κρεβατιών και 
παρκοκρέβατων και αυτά με τις εβδομαδιαίες 
αναφορές του συστήματος RAPEX 
μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα για 
την ενημέρωση πολιτών, οικονομικών 
φορέων και ελεγκτικών αρχών.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληροφορίες 
κοινοποιήσεων του συστήματος RAPEX:

https://ec.europa.eu/consumers/consumers
_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=
main.listNotifications

Μπορείτε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα τoυ 
Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας: 

http://www.wfdt.teilar.gr

στο οποίο δύναται να πραγματοποιηθούν 
εργαστηριακοί έλεγχοι για την ασφάλεια και 
ποιότητα των βρεφικών κρεβατιών.

Με την συνεργασία του ΣΕΒΠΠΑ

www.toysingreece.gr

www.wfdt.teilar.gr

και του

Εργαστήριο Ποιοτικού
Ελέγχου Ξύλου & Προϊόντων
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Τα βρεφικά κρεβατάκια 
(κούνιες) και τα 
παρκοκρέβατα απαιτούν την 
προσοχή μας!!!
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει 
τους γονείς ότι τα βρεφικά κρεβατάκια 
(κούνιες) και τα παρκοκρέβατα 
(ανακλινόμενα κρεβάτια) απαιτούν την 
προσοχή μας. 

Τι να ψάξετε πριν την αγορά 
βρεφικού κρεβατιού (κούνια) 
και παρκοκρέβατου 
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συστήνει 
στους γονείς:

• Ελέγξτε ότι το βρεφικό κρεβατάκι, (κούνια), 
παρκοκρέβατο (ανακλινόμενο κρεβάτι)  
φέρει βεβαίωση ελέγχου, σε αναγραφόμενη 
ετικέτα, ή σε πινακίδα σταθερά 
τοποθετημένη σε αυτό, ότι συμμορφώνεται 
με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του 
Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ EN 716: 1 - 2 
«Έπιπλα – Παιδικά κρεβάτια και 
ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση- 
Απαιτήσεις ασφαλείας, Μέθοδοι δοκιμών», 
όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν για το 
συγκεκριμένο προϊόν που πρόκειται να 
προμηθευτούν που αφορά το συγκεκριμένο 
μοντέλο. 

• Ελέγξτε ότι το βρεφικό κρεβατάκι, 
παρκοκρέβατο συνοδεύεται από Οδηγίες 
συναρμολόγησης και ασφαλούς χρήσης στα 
Ελληνικά. 

• Ελέγξτε ότι το βρεφικό ξύλινο κρεβατάκι, 
(κούνια), φέρει βεβαίωση ελέγχου, σε 
αναγραφόμενη ετικέτα, ή σε πινακίδα 
σταθερά τοποθετημένη σε αυτό, ότι τα 
σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της 
ξύλινης παιδικής κούνιας είναι κλάσης Ε1 
φορμαλδεΰδης.

• Μια ασφαλή κούνια (βρεφικό κρεβατάκι) 
σχεδιάζεται για να διασφαλίζει ότι το μωρό 
δεν μπορεί εύκολα να πέσει ή να 
σκαρφαλώσει έξω από αυτό ή να παγιδεύσει 
το κεφαλάκι του ανάμεσα στα κάγκελα. 

• Εάν αγοράσετε παιδικό κρεβατάκι 
καινούργιο ή μεταχειρισμένο ή ακόμα αν το 
πάρετε από κάποιο συγγενή, μέλος της 
οικογένειας σας, ή φίλο από δεύτερο χέρι, 
ελέγξτε ότι:
- η κούνια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50 
εκ. βάθος, από το επάνω μέρος του 
στρώματος ή από το οποιοδήποτε σημείο 
της κούνιας το οποίο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως σκαλοπάτι, έως την 
κορυφή των προστατευτικών κάγκελων 
(κιγκλιδωμάτων). 
- η βάση χωρίς το στρώμα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 60 εκ. βάθος, από τη βάση της 
έως την κορυφή των προστατευτικών 
κάγκελων. 
Τα κάγκελα θα πρέπει να είναι κατακόρυφα 
και το κενό ανάμεσα στα κάγκελα δεν θα 
πρέπει να είναι πάνω από 6 εκ. σε πλάτος.

• Τα παιδικά κρεβατάκια πρέπει να έχουν 
σταθερή βάση σε σταθερό πλαίσιο και 
απαγορεύεται οποιοσδήποτε μηχανισμός 
ταλάντευσης (κουνιστά κρεβάτια) για την 
αποφυγή εγκλωβισμού των άκρων του 
παιδιού.   

• Το βρεφικό/παιδικό στρώμα πρέπει να 
ταιριάζει στο βρεφικό κρεβάτι. Στρώματα 
που είναι φθαρμένα σε οποιαδήποτε τμήμα 
τους ή πολύ μαλακά, ελλοχεύουν κινδύνους, 
για την ασφάλεια του βρέφους. Ελέγξτε ότι 
δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκενο 
μεγαλύτερο δύο (2) δακτύλων σε πλάτος 
(περίπου 3 εκ.) οπουδήποτε ανάμεσα της 
άκρης του στρώματος και της πλαϊνής βάσης 
του παιδικού κρεβατιού (πλευρικές ράγες).

• Μην αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε 

παλαιότερα μοντέλα παιδικών κρεβατιών 
χωρίς να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 716:1 – 2 
«Έπιπλα – Παιδικά κρεβάτια και 
ανακλινόμενα κρεβάτια για οικιακή χρήση- 
Απαιτήσεις ασφαλείας, Μέθοδοι δοκιμών», 
όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν.
Σε παλαιότερα μοντέλα  βρεφικών 
κρεβατιών που δεν έχουν ελεγχθεί με το 
ανωτέρω πρότυπο, ενδέχεται να υπάρχουν 
προεξέχοντα τμήματα στην άκρη των 
κεφαλαριών ή  διακοσμητικά ανοίγματα στα 
κεφαλάρια με ενδεχόμενο κίνδυνο το σοβαρό 
τραυματισμό ενός βρέφους. 

• Αν η ποιότητα ξυλείας που έχει 
χρησιμοποιηθεί δεν είναι υψηλή ή το προϊόν 
έχει φθαρεί και υποβαθμιστεί ποιοτικά με την 
πάροδο του χρόνου, τα βρέφη κινδυνεύουν 
να τραυματιστούν σοβαρά. Αν τα σώματά 
τους ή μέρη του σώματός τους περάσουν 
ανάμεσα από κενά χαλαρών εξαρτημάτων ή 
σπασμένων τεμαχίων ή αιχμηρών άκρων, ενώ 
τα κεφαλάκια τους παραμένουν παγιδευμένα 
στο διάκενο, ο ενδεχόμενος κίνδυνος να 
στραγγαλιστούν είναι μεγάλος.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις 
μικρές παιδικές κούνιες, 
παρκοκρέβατα με ασφάλεια:

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια κούνια που 
έχει βάση από σανίδες που είναι χαλαρά 
συνδεδεμένες με τις πλευρές της βάσης. 
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις είναι γερές, σωστά 
στερεωμένες και η απόσταση μεταξύ των 
σανίδων της βάσης δεν είναι μεγαλύτερη των 
6 εκ., προκειμένου να αποφευχθεί 

οποιοσδήποτε κίνδυνος εγκλωβισμού του 
βρέφους και τυχόν σοβαρός τραυματισμός 
αυτού.    

• Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο 
στρώμα από τον κατασκευαστή ή στρώμα το 
οποίο είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
που θέτει ο κατασκευαστής, ως προς το 
ύψος, πλάτος, μήκος αυτού. Μην 
προσθέτετε επιπλέον στρώματα ή 
γεμίσματα, τα οποία μειώνουν το 
προστατευτικό ύψος των κάγκελων και 
προκαλούν ενδεχόμενο κίνδυνο πτώσης. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά 
μεγαλύτερα των 2 (δύο) δακτύλων, περίπου 3 
εκ. μεταξύ των πλευρών της κούνιας και του 
στρώματος.

• Κρατήστε την κούνια μακριά από 
οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να 
δημιουργήσει κίνδυνο στραγγαλισμού, όπως 
π.χ. την κουρτίνα παραθύρου, κορδόνια,  
ακόμα και το καλώδιο του συστήματος 
ενδοεπικοινωνίας του μωρού. Επίσης, 
σιγουρευτείτε ότι μικρά διακοσμητικά 
αντικείμενα είναι εκτός πρόσβασης του 
παιδιού (κίνδυνος πνιγμού από κατάποση).

• Βεβαιωθείτε ότι το βρέφος δεν φέρει 
κορδέλες, κορδόνια ή άλλα μέρη του 
ρουχισμού του γύρω από το λαιμό του, για 
αποφυγή ενδεχόμενου τραυματισμού ή 
πνιγμού, αν αυτά πιαστούν σε τυχόν 
προεξέχουσα άκρη των κεφαλαριών της 
κούνιας.

• Αφαιρέστε όλα τα επιπρόσθετα ογκώδη 
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