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Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις 
βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και 
το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα 
Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα. 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
1. Μεταλλικός ψαλιδωτός γρύλος κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00119/21  

 
Η διάταξη δεν είναι επαρκώς ανθεκτική για το φορτίο που ανυψώνεται. Μπορεί να 
παραμορφωθεί και να προκαλέσει πτώση του οχήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
του χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα 
και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 1494. 
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2. Κυκλικός δίσκος κοπής ξύλου κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00121/21  

Η μηχανική αντοχή του προϊόντος είναι ανεπαρκής. Μπορεί να υποστεί βλάβη, ο χρήστης μπορεί να 
χάσει τον έλεγχο της συσκευής και να υποστεί τραυματισμούς ή κοψίματα. Το προϊόν δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και του ευρωπαϊκού προτύπου EN 62841-2-5. 
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1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01808/21  

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 64 %). Κατά 
συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν 
προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 

  

 
2. Προστατευτική μάσκα τουρκικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01835/21  

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 45 %). 
Επιπλέον, τα σημεία συγκόλλησης μπορεί να σκιστούν δημιουργώντας οπές στη μάσκα και 
οι ιμάντες των αυτιών μπορεί να σπάσουν εύκολα. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν 
συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
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3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01838/21  

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 45 %). Κατά 
συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν 
προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01858/21  

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 51 %) και η 
μάσκα μπορεί να μην εφαρμόζει ορθά στο πρόσωπο. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να 
διαφέρει από τη μία συσκευασία στην άλλη. Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν πληροί τις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν προστατεύει ακόμη και εάν 
συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα 
του RAPEX. 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/ 
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που 
εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους 
αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604. 
 
30.12.2021  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

