
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00978/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 88,8 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 ισπανικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00970/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων 

από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 98,5 %). 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00979/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 91,05 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00980/20 

 



Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 78,9 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00981/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 74,4 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00982/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 83,9 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00983/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 85,8 

%). 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 κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00984/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, 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.  

 

  

 
9. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00985/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 93,8 

%). 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01000/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 87 %) 

και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01001/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων 

από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 81,8 %) και η μάσκα δεν 

προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01002/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 66,3 

%). 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 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01003/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων 

από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 94,4 %) και η μάσκα δεν 

προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01004/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων 

από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 86 %) και η μάσκα δεν 

προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01005/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 75,2 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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 μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01006/20 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός 

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η μάσκα δεν προσαρμόζεται 



κατάλληλα στο πρόσωπο. 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.  

 

   

 
17. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01008/20 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 92,2 

%) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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. 

 

  



  

 
 
 

18. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α12/01009/20 

 

H μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. 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. 

 

 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

1. Χλοοκοπτική μηχανή κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 28, Αρ. Ειδοποίησης Α11/00064/20 

 



Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη μηχανή οι λεπίδες περιστρέφονται αυτόματα. 

Εάν ο χρήστης κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τις λεπίδες 

μπορεί να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα 

μηχανήματα. 

 

 
 

 


