
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

1. Σκούτερ εξισορρόπησης (Hoverboard) κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00840/21 

 

Η μπαταρία δεν έχει διάταξη παρακολούθησης της θερμοκρασίας των στοιχείων 

της και επομένως μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη φόρτιση και να αναφλεγεί. Το 

προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και ο χρήστης να υποστεί εγκαύματα. 

Επιπλέον, η μόνωση μεταξύ του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος μέρους του 

φορτιστή της μπαταρίας δεν είναι κατάλληλη και ο χρήστης θα μπορούσε να αγγίξει 

τα προσβάσιμα μέρη και να υποστεί ηλεκτροπληξία. Περαιτέρω, τα καλώδια 

ρεύματος είναι τοποθετημένα σε ατσάλινο σωλήνα με αιχμηρές ακμές και στις δύο 

άκρες, οπότε η μόνωση των καλωδίων του ρεύματος μπορεί να υποστεί βλάβη 

από τις αιχμηρές ακμές προκαλώντας βραχυκύκλωμα στον συσσωρευτή 

(μπαταρία) και πιθανή πρόκληση έκρηξης κατά τη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο 

χρήστης μπορεί να χάσει τον έλεγχο, να πέσει από το σκούτερ και να υποστεί 

τραυματισμούς. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών 

προτύπων EN 60335 και EN 62133. 

 

   

 

 

 

 



 

 

2. Κεφαλή ψαλιδιού γρασιδιού άγνωστης προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00828/21 

 

Η κεφαλή μπορεί να τοποθετηθεί σε χλοοκοπτική μηχανή και σε σχέση με την 

προβλεπόμενη χρήση της, να τη μετατρέψει σε αλυσοπρίονο χειρός. Κατά 

συνέπεια, αυτό μπορεί να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια 

ελέγχου του μηχανήματος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χρήστη. Επιπλέον, 

τα στοιχεία και τα εξαρτήματα κοπής του αλυσοπρίονου είναι απροστάτευτα και θα 

μπορούσαν να σπάσουν κατά τη χρήση με αποτέλεσμα ο χρήστης να χτυπηθεί 

από την κεφαλή ή από σπασμένα κομμάτια και να τραυματιστεί. Το προϊόν δεν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα και της 

Απόφασης 2012/32/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση της 

διάθεσης στην αγορά εξαρτημάτων κοπής τύπου φλάντζας για φορητές κοπτικές 

μηχανές χειρός. 

 

 

 

3. Λεπίδες κυκλικού πριονιού άγνωστης προέλευσης. 

 



Η κυκλική λεπίδα πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνιακό τριβέα (μικρό 

φορητό σμιριδοτροχό) και αντίθετα της προοριζόμενης χρήσης του να 

χρησιμοποιηθεί ως κυκλικό πριόνι χειρός. Κατά συνέπεια, αυτό μπορεί κατά την 

χρήση να προκαλέσει οπισθοδρόμηση (kickback) ή απώλεια ελέγχου του 

εργαλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας για τα μηχανήματα. 

 

3.1. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00842/21 

 

 

 

3.2. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00843/21 

 

 

 

3.3. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00844/21 

 



 

 

 

3.4. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00845/21 

 

 

 

3.5. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00846/21 

 

  

 

3.6. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00847/21 

 



 

 

3.7. Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00848/21 

 

 

 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00808/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 83 

%). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί 

να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 



  

 

2. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00810/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 80 

%). Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί 

να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

   

 

3. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00814/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 91 

%). Επιπλέον, η μάσκα δεν εφαρμόζει κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, 

υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα 



μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

   

 

  

 

4. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00835/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 80 

%). Επιπλέον, η μάσκα δεν εφαρμόζει κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, 

υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη 

μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα 

μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 



   

   

 

5. Προστατευτική μάσκα άγνωστης προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00836/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 44 

%). Επιπλέον, η μάσκα δεν εφαρμόζει κατάλληλα στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά 

συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 

περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

   

 



  

 

6. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης Α12/00837/21 

 

Η συγκράτηση σωματιδίων από τη μάσκα είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 82 

%). Επιπλέον, η μάσκα δεν εφαρμόζει κατάλληλα στο πρόσωπο του χρήστη. Κατά 

συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να 

περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και εάν 

συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 

   

 

7. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00121/21 

 

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

εξοπλισμός από κοινοποιημένο οργανισμό. Κατά συνέπεια, δεν αποδεικνύεται ότι 

το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν 

προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν 



δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

    

 

8. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00122/21 

 

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

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, δεν αποδεικνύεται ότι 

το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν 

προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

   

 



  

 

9. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00123/21 

 

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

εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Κατά συνέπεια, δεν αποδεικνύεται ότι 

το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, δεν 

προστατεύει ακόμη και εάν συνδυαστεί με πρόσθετα μέτρα προστασίας. Το προϊόν 

δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 

  
  

 

10. Προστατευτική μάσκα κινεζικής προέλευσης. 

 
Αναφορά RAPEX: Έκθεση 23, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00124/21 

 
Η φυσική αντίσταση του υλικού φιλτραρίσματος είναι πολύ υψηλή (μετρούμενες 

τιμές αντίστασης κατά της εισπνοής: έως 3,3 mbar). Κατά συνέπεια, μπορεί να 

εμποδίσει την εκπνοή επαρκούς ποσότητας αέρα και, στη χειρότερη περίπτωση, 

να προκαλέσει ασφυξία στον χρήστη. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας  

 



    

 


