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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. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00860/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή, σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα ο χρήστης να 
τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 
 
 
 
2. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00861/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου του μηχανήματος με 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής 
του αλυσοπρίονου είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 
τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
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απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου φλάντζας για φορητές 
κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 
 
3. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00862/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα ο χρήστης να 
τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 
 
4. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00865/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα ο χρήστης να 
τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
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5. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00867/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου του μηχανήματος με 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής 
του αλυσοπρίονου είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 
τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου φλάντζας για φορητές 
κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 
 
6. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00868/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση της και να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου του μηχανήματος με 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Επιπλέον, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής 
του αλυσοπρίονου είναι απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με 
αποτέλεσμα ο χρήστης να χτυπηθεί από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να 
τραυματιστεί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 
μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου φλάντζας για φορητές 
κοπτικές μηχανές χειρός. 
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7. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00869/21 
 
Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χορτοκοπτική μηχανή, σε αντίθεση με την 
προβλεπόμενη χρήση του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, τα εξαρτήματα κοπής είναι 
απροστάτευτα και θα μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα ο χρήστης να 
τραυματιστεί από την κεφαλή ή τα σπασμένα κομμάτια. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και της Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου 
φλάντζας για φορητές κοπτικές μηχανές χειρός. 
 

 
 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 24, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00878/21 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 72 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης 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. 
 
 
23.6.2021  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 
Αρ. φακ. 9.42.6.9.3 
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