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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΜΕ/5 

 

 
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 το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που 
έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω 
προϊόντα είναι επικίνδυνα. 
 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 
Σκούτερ εξισορρόπησης κινεζικής προέλευσης. 
 
1. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 7, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00201/21 
 
Το νερό μπορεί να εισέλθει στον φορτιστή του προϊόντος και το ίδιο το προϊόν δεν είναι 
ανθεκτικό στην υγρασία ούτε είναι σωστά μονωμένο από την εισροή νερού. Αυτό μπορεί να 
βλάψει τα ηλεκτρικά στοιχεία προκαλώντας υπερθέρμανση και πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να 
προκληθεί βραχυκύκλωμα, να βρεθούν προσβάσιμα μέρη υπό τάση και ο χρήστης να 
υποστεί ηλεκτροπληξία ή πτώση και τραυματισμό λόγω δυσλειτουργίας. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα, ούτε με τα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα EN 60335-1 και 2 και EN 60529. 
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ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 
 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 7, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00045/21 
 
Το προϊόν διαφημίζεται ότι παρέχει προστασία έναντι των σωματιδίων, αλλά η ικανότητα 
φιλτραρίσματος δεν έχει πιστοποιηθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, το 
προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και να μην προστατεύει 
δεόντως εάν δεν συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. 
 

 
 
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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