
 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

1. Προστατευτική μάσκα μεξικανικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00782/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 31 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

   

 
2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00783/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 90 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 
  

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00784/20 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 74 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 



 

 
 

  

 
4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00785/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 78 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

 

 

 
 
 
 
 

5. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00786/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 83 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 



 

 

 
 

 
 

6. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00787/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 89 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00788/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 90 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  



 

 
8. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00789/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 68 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
9. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00790/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 47 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
10. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00794/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 67 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 
 



 

  

  

 
 

11. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00795/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 93 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
12. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00796/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 69 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 



 

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
13. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00820/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 88 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
14. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00821/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 57 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 



 

 

 
15. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00062/20 
 
Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 78 %). Κατά 
συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 
μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

  

 
16. Προστατευτική στολή άγνωστης προέλευσης 

 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00791/20  
 
Το υλικό του προϊόντος είναι διαπερατό από τα ψεκαζόμενα υγρά. Κατά συνέπεια, τα 
μεταδοτικά υγρά θα μπορούσαν να διεισδύσουν στο υλικό επιτρέποντας στους 
μικροοργανισμούς να διαπερνούν τη στολή, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

 

 
 
 



 

17. Προστατευτική στολή κινεζικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00793/20  
 
Το υλικό του προϊόντος είναι διαπερατό από τα ψεκαζόμενα υγρά. Κατά συνέπεια, τα 
μεταδοτικά υγρά θα μπορούσαν να διεισδύσουν στο υλικό επιτρέποντας στους 
μικροοργανισμούς να διαπερνούν τη στολή, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 
 

 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

1. Αναδιπλούμενο ηλεκτρικό ποδήλατο κινεζικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00778/20 
 
Ο συσσωρευτής μπορεί να υπερφορτιστεί και να υπερθερμανθεί. Αυτό μπορεί να αυξήσει 
τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 62133-2.  
  

  

 
 

2. Ψαλιδωτή ανυψωτική πλατφόρμα κινεζικής προέλευσης 
 
 Αναφορά RAPEX: Έκθεση 22, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00804/20 
 
Ο μηχανισμός ασφάλειας και η κλειδαριά του προϊόντος ενδέχεται να αποτύχουν, 
προκαλώντας πτώση της συσκευής, οδηγώντας σε τραυματισμούς. Δεν υπάρχει προστασία  
των ευκάμπτων σωλήνων και προστασία από τη διασπορά του υδραυλικού υγρού. Σε 
περίπτωση φθοράς των ευκάμπτων σωλήνων, το υγρό υψηλής πίεσης μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμούς στον χειριστή ή σε παρευρισκόμενο πρόσωπο. Ο ρυθμιστής 



 

πίεσης του προϊόντος και η βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης δεν λειτουργούν ορθά. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική πίεση του υδραυλικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη 
διαρροή του υδραυλικού ρευστού υπό υψηλή πίεση, η οποία προκαλεί τραυματισμούς σε 
άτομο που κλείνει τον μηχανισμό. 

 

Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και του σχετικού 
ευρωπαϊκού προτύπου EN 1493. 
 

 

 
 


