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Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα κρύβει κινδύνους
Τα παιδικά ενδύματα συχνά ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την
ασφάλεια των παιδιών. Εκτός από τους χημικούς κινδύνους που μπορεί να
παρουσιάσουν τα υλικά κατασκευής τους και την ύπαρξη μικρών διακοσμητικών
αντικειμένων πάνω στα ενδύματα που μπορεί εύκολα να αποσπαστούν και να
καταποθούν, η παρουσία κορδονιών αποτελεί τον βασικότερο λόγο απόσυρσης
παιδικών ενδυμάτων από την αγορά, αφού τα κορδόνια είναι δυνατόν να προκαλέσουν
σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί
κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών από εγκλωβισμό των κορδονιών των
ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και άλλα σημεία. Έχουν επίσης καταγραφεί
περιπτώσεις όπου, ελαστικά κορδόνια τραβηχτήκαν και εκσφενδονίστηκαν
προκαλώντας τραυματισμούς στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.
Λόγω των πιο πάνω κινδύνων που αφορούν την ευάλωτη αυτή ομάδα των
καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του
Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μέσα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει τους ελέγχους στην αγορά και αποσύρει τα επικίνδυνα
παιδικά ενδύματα που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών.
Παράλληλα, συνεχίζει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την
αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο
ενημέρωσης των καταναλωτών, έχει ετοιμαστεί νέο ενημερωτικό έντυπο, με τίτλο
«Κορδόνια σε παιδικά ενδύματα – Κρυμμένοι Κίνδυνοι» με αναλυτικές πληροφορίες
και το οποίο είναι διαθέσιμο σε διάφορους χώρους όπως παιδιάτρους, παιδιατρικές
κλινικές, παιδότοπους, μαιευτήρια κλπ.
Η Υπηρεσία προτρέπει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να εφοδιαστεί με το συγκεκριμένο
έντυπο, να επικοινωνεί στα πιο κάτω τηλέφωνα:
 Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
Το έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού www.mcit.gov.cy .
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