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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΜΕ/40 

 

 
 
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. Ηλεκτρικό ψαλίδι φράχτη κινεζικής προέλευσης 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A11/00131/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007193] 

 
Το περίβλημα της μπαταρίας δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στην υπερθέρμανση και μπορεί να 
αναφλεγεί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να πάθει εγκαύματα και το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Mηχανήματα ούτε με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60745-1 και EN 60745-2. 
 

  
 
 

2. Ηλεκτρικό ψαλίδι φράχτη κινεζικής προέλευσης 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A11/00132/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007192] 

 
Το περίβλημα της μπαταρίας δεν είναι επαρκώς ανθεκτικό στην υπερθέρμανση και μπορεί να 
αναφλεγεί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης μπορεί να πάθει εγκαύματα και το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 60745-1 και EN 60745-2. 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007193
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007192


C:\Users\eleftheria1\Desktop\wκ 47 anakoinosi  40-2022 Rapex - MD-PPE.docx 
 

   
 
 
3. Μηχανή επεξεργασίας λέιζερ κινεζικής προέλευσης 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01657/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007139] 
 
Το προϊόν δεν διαθέτει προστατευτικό περίβλημα για να εμποδίζει την πρόσβαση στην ακτινοβολία 
λέιζερ ούτε χειροκίνητο διακόπτη λειτουργίας και συσκευή προειδοποίησης εκπομπών λέιζερ. Το λέιζερ 
δεν σβήνει σε περίπτωση κραδασμών ή πρόσκρουσης αλλά το πρόγραμμα χάραξης συνεχίζει να 
λειτουργεί αυτόνομα μετά τη διακοπή και την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  
 
Επιπλέον, το προϊόν λανθασμένα φέρει επισήμανση ως λέιζερ κλάσης 3, ενώ πρέπει να θεωρείται 
λέιζερ κλάσης 4. Δεν υπάρχει πινακίδα που να αναγράφει τα στοιχεία της μηχανής και δεν έχει οδηγίες 
λειτουργίας στην εθνική γλώσσα. Η ανακλώμενη ή η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει 
ελεύθερα από τον χώρο λειτουργίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή 
του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα 
Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60825-1 και EN 60825-4. 
 

   

  
 
 
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01639/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007130] 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές ≤ 60%). 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. 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007139
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007130
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Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 
 

   

  

  
 
 
2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων άγνωστης προέλευσης 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 47, Αρ. Ειδοποίησης A12/01658/22  
[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007233] 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές ≤ 90%). 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 Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 
 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007233
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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. 
 
 
30.11.2022 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
 
Αρ. φακ. 9.42.6.9.3 
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