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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΜΕ/33 

 

 

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. 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
1. Αεροσυμπιεστής (Air compressor) κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A11/00109/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003623] 
 
 
Η βαλβίδα ασφάλειας του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται γι’ 
αυτόν τον τύπο εξοπλισμού υπό πίεση. Επίσης, το πάχος των υλικών κατασκευής είναι πολύ μικρό 
για να αντέχει την πίεση, τα στηρίγματα δοχείων πίεσης (τροχοί, στήριξη στάσης) δεν είναι ορθά 
συγκολλημένα και το εξάρτημα αποστράγγισης έχει εγκατασταθεί σε θέση που δεν μπορεί να 
λειτουργήσει επαρκώς.  
 
Επιπλέον, το δοχείο πίεσης δεν φέρει σήμανση για τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Το 
απλό δοχείο πίεσης του αεροσυμπιεστή είναι παραποιημένο προϊόν και φέρει σήμανση CE, χωρίς 
όμως να έχει υποβληθεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης από σχετικό αρμόδιο Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, 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 τα Απλά Δοχεία Πίεσης ούτε με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 286-1. 
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2. Βαλβίδα ασφάλειας (Safety valve) κινεζικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A11/00110/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003641] 
 
 
Η βαλβίδα μπορεί εύκολα να μπλοκαριστεί, και οι ρυθμίσεις της μπορούν εύκολα να αλλάξουν κατά 
λάθος από τον χρήστη, ο οποίος θα μπορούσε να τραυματιστεί. Επιπλέον, το προϊόν φέρει σήμανση 
CE χωρίς να έχει υποβληθεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης από σχετικό αρμόδιο Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τον Εξοπλισμό υπό Πίεση ούτε με 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 4126-1. 
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τυνησιακής προέλευσης 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 39, Αρ. Ειδοποίησης A12/01332/22 
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006799] 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές ≤ 70%). Κατά 
συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και 
αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε 
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 
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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. 
 

 

4.10.2022 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3 
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