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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΜΕ/11 

 

 

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 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. Δοχείο υπό πίεση - Εκτοξευτήρας αέρα (Air blaster) κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 11, Αρ. Ειδοποίησης A12/00540/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005822] 
 
Η βαλβίδα ασφάλειας του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα ασφάλειας που 
απαιτούνται γι’ αυτόν τον τύπο εξοπλισμού υπό πίεση. Επίσης, οι συγκολλήσεις των μερών 
του δοχείου είναι ακατάλληλες. Επιπλέον, ούτε το δοχείο πίεσης, ούτε και η βαλβίδα 
ασφάλειας φέρουν σήμανση για τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας ή την πίεση 
ασφάλειας και το μανόμετρο δεν φέρει προειδοποιητικό σήμα. 
 
Το προϊόν διατίθεται για συναρμολόγηση από τον χρήστη, χωρίς οδηγίες συναρμολόγησης. 
Οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος δεν είναι αναρτημένες στα σταθερά μέρη του προϊόντος. 
Το δοχείο μπορεί να εκραγεί και μέρη του προϊόντος μπορούν να χτυπήσουν τους χρήστες ή 
άλλα πρόσωπα, προκαλώντας τους σοβαρό τραυματισμό. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον εξοπλισμό υπό πίεση.  
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2. Επιτραπέζιος οδηγός ξυλείας (Wood table router) άγνωστης προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 10, Αρ. Ειδοποίησης A12/00550/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005872]  
 
 
Το πηνίο που βρίσκεται μέσα στο κιβώτιο σύνδεσης αγγίζει το μεταλλικό πλαίσιο του  
προϊόντος. Επομένως, δεν υπάρχει επαρκής διαχωρισμός  (ασφαλής απόσταση) μεταξύ των 
ενεργών εξαρτημάτων και του εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματος.  
 
Τα προσβάσιμα εξαρτήματα μπορούν να διαπεραστούν από ηλεκτρισμό και ο χρήστης να 
πάθει ηλεκτροπληξία. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 61029-2-8. 
 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005872
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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. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Αρ. φακ. 9.42.6.9.3 
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