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Αρ. Πρωτ…19/2020 

 
Θέμα: Διάθεση στην αγορά ατομικών μασκών προστασίας για το ευρύ κοινό  

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορες μάσκες προστασίας οι οποίες δεν φέρουν καμία πιστοποίηση 

αν και θα έπρεπε να είναι πιστοποιημένες. Επίσης κυκλοφορούν  και απλές υφασμάτινες «μάσκες 

προστασίας» οι οποίες δεν προσφέρουν ούτε την ελάχιστη προστασία και πωλούνται στην αγορά 

καθώς οι διακινητές τους εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει κανένα 

κριτήριο επιλογής του προϊόντος.  

Για τις μάσκες της πρώτης κατηγορίας, καθώς οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς φαίνεται ότι 

δεν επαρκούν, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η λεπτομερής ενημέρωση του κοινού με απλά και 

κατανοητά λόγια μέσα από όλα τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μπορεί να ξεχωρίζει τις μη 

πιστοποιημένες μάσκες ή αυτές για τις οποίες υπάρχουν στις αρχές πληροφορίες για ψευδή 

πιστοποιητικά, από τις πιστοποιημένες. Ας σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή 

Συνομοσπονδία Ασφάλειας που αποτελεί την οργάνωση των εθνικών ενώσεων παρόχων 

Εξοπλισμού Προσωπικής Προστασίας, η αναγνώριση ενός γνήσιου πιστοποιητικού αποτελεί 

πρόβλημα ακόμη και για τους επαγγελματίες υγείας. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην 

ιστοσελίδα https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe. 

Για να προστατευθεί η δημόσια υγεία από αθέμιτες πρακτικές, τα παραπάνω σημαίνουν ότι πρέπει 

να ενταθούν και να οργανωθούν καλύτερα οι προσπάθειες εποπτείας της αγοράς, μία πολιτική την 

οποία παρακολουθούμε τουλάχιστον επί μία οκταετία να υποβαθμίζεται παρά τις επανειλημμένες  
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εκκλήσεις μας καθόσον έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα των εργαστηρίων. Είναι 

προφανές ότι αν δεν υπάρχει έλεγχος και επιπτώσεις για τη διάθεση ακατάλληλων προϊόντων στο 

κοινό, οι αθέμιτες πρακτικές συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Στην παρούσα δε φάση, όπου η 

υποβάθμιση της ποιότητας του υλικού μπορεί να έχει συνέπειες στην υγεία, θα πρέπει να 

καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για τη διάθεση μόνο των κατάλληλων μασκών στο κοινό, 

χρησιμοποιώντας όλες τις βέλτιστες πρακτικές που είναι διαθέσιμες στις αρχές εποπτείας της 

αγοράς.  

Για τις μάσκες της δεύτερης κατηγορίας σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήσαμε, μεταξύ των 

ενεργειών που γίνονται σε άλλες χώρες ξεχωρίζουν οι προσπάθειες που γίνονται από Εθνικούς 

Οργανισμούς Τυποποίησης.  

Ο Γαλλικός Οργανισμός Τυποποίησης AFNOR έχει δημοσιεύσει λεπτομερείς οδηγίες  για την 

κατασκευή μασκών με προορισμό το ευρύ κοινό ή για προσωπική χρήση: 

(https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/) 

O Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης AENOR έχει δημοσιεύσει τα εθνικά πρότυπα UNE 0064-

1:2020 και UNE 0064-2: 2020 τα οποία καθορίζουν προδιαγραφές για τις επαναχρησιμοποιούμενες 

μάσκες προστασίας (για ενήλικες και παιδιά αντίστοιχα) και τα οποία διατίθενται δωρεάν. 

Καθώς τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη ενσωματωθεί στη ζωή των πολιτών,  πιστεύουμε ότι θα πρέπει 

να τύχουν της προσοχής σας αυτές οι ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια της προστασίας του 

καταναλωτή και της ορθής καθοδήγησης των εγχώριων κατασκευαστών και του κοινού και οι 

πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν μέρος της ενημέρωσης του κοινού αλλά και των 

κατασκευαστών τέτοιων προϊόντων. 

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν τις υπηρεσίες σας έχει απασχολήσει η έλλειψη διαπιστευμένου 

εργαστηρίου για δοκιμές μασκών και συναφούς εξοπλισμού ενώ άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, 

Γαλλία, Τσεχία, Δανία, Πολωνία)  διαθέτουν ένα, με την Ιταλία να διαθέτει δέκα (!) και η θέσπιση 

κινήτρων για τη δημιουργία τέτοιου εργαστηρίου και στη χώρα μας. 

Γενικότερα, θεωρούμε αναγκαία την επανεξέταση του ρόλου των υποδομών ποιότητας της χώρας 

μας στα πλαίσια της διαμόρφωσης της βιομηχανικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών συνεπειών από τη πανδημία του COVID – 19.  Σε μία τέτοια προσπάθεια είμαστε 

διατεθειμένοι να συμβάλλουμε καταθέτοντας ακόμη μία φορά την εμπειρία μας.  

Παρακαλούμε οι αρμόδιες υπηρεσίες σας να μας ενημερώσουν για σχετικές ενέργειες με τα 

παραπάνω που θα πραγματοποιηθούν ώστε  να ενημερώσουμε τα μέλη μας.  

 

Ο Πρόεδρος της HellasLab 

 

Δρ. Περικλής Αγάθωνος 
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