ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με
πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών
(RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά προϊόντα, τα
οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας και υγείας.
Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν
κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την
ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των
Μηχανημάτων:
1.

Φορητός λειαντήρας

Φορητός λειαντήρας κορεατικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Keyang,
με τύπο / αριθμό DG-1400A και κωδικό παρτίδας 001485, ο οποίος εντοπίστηκε στην
Πολωνία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών και τραυματισμού καθότι ο προφυλακτήρας
του δίσκου δυνατό να περιστραφεί μέχρι και 160ο με αποτέλεσμα να μην προστατεύεται
επαρκώς ο χρήστης από θραύσματα .
Η αρμόδια αρχή της Πολωνίας επέβαλε προσωρινή απαγόρευση στη διάθεση
του προϊόντος.
2.

Φορητός λειαντήρας

Φορητός λειαντήρας ρωσικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας BOSCH, με
τύπο / αριθμό “models GWS 20, 22, 24 y PWS 20, 1900, 2000 (without braking
function) and GWS 24-230 JVX (with braking function)” και ημερομηνίες παραγωγής
Ιούνιο και Αύγουστο του 2016 (models GWS 20, 22, 24 y PWS 20, 1900, 2000) και από
Φεβρουάριο μέχρι Οκτώβριο του 2016 (models GWS 24-230 JVX), ο οποίος
εντοπίστηκε στην Ισπανία.
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Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη από πιθανή αποσύνδεση του
κοπτικού δίσκου και του μηχανισμού σύσφιξης του δίσκου κατά τη χρήση.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
Τα προϊόντα εντοπίστηκαν και στη Γαλλία και τη Σλοβενία και λήφθηκαν ανάλογα
μέτρα.
3.

Μίνι μοτοσικλέτα

Μίνι μοτοσικλέτα αυστριακής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Husqvarna,
KTM, ονομασίας “KTM 50 SX and Husqvarna TC 50” και τύπο / αριθμό “Husqvarna TC
50 model year 2017, KTM 50 SX model year 2017”, η οποία εντοπίστηκε στην Αυστρία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω πιθανής αστοχίας του συνδετικού
κρίκου της αλυσίδας κίνησης και σπασίματος της αλυσίδας κατά τη χρήση. Είναι δυνατό
να προκληθεί πτώση και τραυματισμός του χρήστη.
Ο κατασκευαστής προχώρησε σε διορθωτικά μέτρα.
Β.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχουν
κυκλοφορήσει στην αγορά τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την
ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των
Μέσων Ατομικής Προστασίας:
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1.

Υποδήματα ασφάλειας

Υποδήματα ασφάλειας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Security
Line, με τύπο / αριθμό New Sena S3 και γραμμικούς κωδικούς 1600013900367 και
8423268272385, τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω ανεπαρκούς ανθεκτικότητας στην
κρούση.
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία
εισόδου στην χώρα.
2.

Υποδήματα ασφάλειας

Υποδήματα ασφάλειας ινδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας “SECURITY
LINE”, με τύπο / αριθμό “NEW LANDA EL BRN” και γραμμικούς κωδικούς
1600013153862 and 8435006068389, τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δεν είναι ανθεκτικό στην κρούση
και στη συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία
εισόδου στην χώρα.
3.

Υποδήματα ασφάλειας

Υποδήματα ασφάλειας ινδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας “TAO /
Security Line”, ονομασίας “ Calzado de Seguridad (Safety shoes)”, με τύπο / αριθμό“
New Tibet S3” και γραμμικούς κωδικούς 1600013143016 and 8423268281400, τα
οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.
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Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δεν είναι ανθεκτικό στην κρούση
και στη συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία
εισόδου στην χώρα.
4.

Υποδήματα ασφάλειας

Υποδήματα ασφάλειας κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας “Security
Line”, με τύπο / αριθμό “New Sanson S3” και γραμμικούς κωδικούς 1600013954148
and 8423268286474, τα οποία εντοπίστηκαν στην Ισπανία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δεν είναι ανθεκτικό στην κρούση
και στη συμπίεση.
Η αρμόδια αρχή της Ισπανίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία
εισόδου στην χώρα.
5.

Φωσφορούχο γιλέκο

Φωσφορούχο γιλέκο κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Makito,
ονομασίας TIREX και με τύπο / αριθμό 4648, τo οποίo εντοπίστηκε στην Σουηδία.
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Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω ανεπαρκούς ανακλαστικότητας του
προϊόντος. Κατά συνέπεια, ο χρήστης δεν είναι ικανοποιητικά ορατός σε περιστάσεις
όπου η υψηλή ορατότητα είναι απαραίτητη.
Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.
6.

Σωσίβιο

Σωσίβιο κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Aqua Marina, με τύπο /
αριθμό NGY044 και γραμμικό κωδικό 6954521622200, το οποίο εντοπίστηκε στη
Σλοβενία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πνιγμού λόγω απουσίας οδηγιών χρήσης και απουσίας
ανακλαστικού υλικού για κατάλληλη ορατότητα στη θάλασσα.
Η αρμόδια αρχή της Σλοβενίας ανέκοψε την εισαγωγή του προϊόντος στα σημεία
εισόδου στην χώρα.
Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με
κωδικούς A12/0360/17, A12/0402/17, A12/0403/17, A12/0366/17, A12/0368/17,
A12/0383/17, A12/0385/17, A12/0384/17 και A11/0057/17 (13η εβδομάδα του 2017),
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 22405604 ή 22405618.

6.4.2017

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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