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Ενημέρωση για την εισαγωγή στην Κύπρο 
μασκών προστασίας της αναπνευστικής οδού 

 
Γενικές πληροφορίες 
 

Η έξαρση της πανδημίας του Κορωνοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19 
έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για μάσκες.  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια 
Αρχή για τα μέσα ατομικής προστασίας, πληροφορεί τους εισαγωγείς τα ακόλουθα πριν 
προχωρήσουν στις διαδικασίες εισαγωγής μασκών στην Κύπρο: 

 
Υπάρχουν 2 είδη μασκών διαθέσιμες.  Αυτές που θεωρούνται μέσο ατομικής προστασίας 

και αυτές που θεωρούνται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός. Η επιλογή συναρτάται με την 
προοριζόμενη χρήση, το περιβάλλον που θα βρίσκεται ο χρήστης και τη φύση της εργασίας που θα 
διεξάγεται. 

 
Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού (φωτογραφία 1) είναι μέσο ατομικής 

προστασίας και προστατεύει το άτομο που τη φορεί από την εισπνοή κάποιου εξωτερικά 
προερχόμενου βλαπτικού παράγοντα όπως είναι ο κορωνοιός. 

 
Αντίθετα, οι ιατρικές μάσκες προσώπου (surgical masks) (φωτογραφία 2) ΔΕΝ είναι μέσα 

ατομικής προστασίας και ΔΕΝ είναι κατασκευασμένες για να προστατεύουν τον χρήστη.  Οι ιατρικές 
μάσκες προσώπου αποτρέπουν την εκτόξευση σάλιου, σταγονιδίων ή άλλων εκκριμάτων του 
στόματος ή της μύτης.  Δηλαδή, δεν προστατεύουν τον χρήστη, αλλά τα τυχόν πρόσωπα που θα 
βρεθούν στην τροχιά των εκκριμάτων.  Αρμόδια Αρχή για αυτές τις ιατρικές μάσκες προσώπου είναι 
το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  Οι 
εισαγωγείς ιατρικών μασκών προσώπου προτρέπονται να επικοινωνούν με το εν λόγω Τμήμα για 
πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την εισαγωγή τους. 

 
Εισαγωγή μασκών προστασίας της αναπνευστικής οδού 

 
Η εισαγωγή μασκών προστασίας της αναπνευστικής οδού επιτρέπεται μόνο εφόσον 

αυτές ικανοποιούν (συμμορφώνονται με) τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
2016/425/ΕΕ για τα μέσα ατομικής προστασίας. 

 
Οι μάσκες προστασίας της αναπνευστικής οδού είναι μέσο ατομικής προστασίας κατηγορίας 

3 και επομένως απαιτείται ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τον πιο πάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό από 
Κοινοποιημένο Οργανισμό.  Τεκμήριο συμμόρφωσης αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει 
να αναγράφονται με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο πάνω στη μάσκα προστασίας της 
αναπνευστικής οδού: 

 

 η σήμανση CE, ακολουθούμενη από τον χαρακτηριστικό αριθμό του Κοινοποιημένου 
Οργανισμού που έλεγξε τη μάσκα προστασίας της αναπνευστικής οδού 

 η αναγραφή του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 149:2001+Α1:2009 

 το επίπεδο προστασίας, δηλαδή FFP1 ή FFP2 ή FFP3 

 η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή. 
 

Επίσης, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα: 
 

 Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (EU Declaration of Conformity) 
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 Οδηγίες χρήσης στην ελληνική που να υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, τον ορθό τρόπο 
τοποθέτησης της μάσκας στο πρόσωπο και το επίπεδο προστασίας (κατ’ εξαίρεση και 
λόγω της επείγουσας κατάστασης που επικρατεί, γίνονται αποδεκτές οδηγίες χρήσης 
στην αγγλική, εφόσον τα λοιπά τεκμήρια είναι διαθέσιμα). 
 

Για σκοπούς ταυτοποίησης και ιχνηλάτισης της μάσκας προστασίας της αναπνευστικής οδού, 
η αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ (EU 
Type Examination Certificate) που έκδοσε ο Κοινοποιημένος Οργανισμός που έλεγξε τη μάσκα 
προστασίας της αναπνευστικής οδού.  Ο εισαγωγέας πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει 
αντίγραφο στον εκπρόσωπο της αρμόδιας Αρχής. 

 
Απαγόρευση της εισαγωγής στην Κύπρο μασκών προστασίας της αναπνευστικής οδού 

 
Απουσία των πιο πάνω σημάνσεων, αναγραφή οποιωνδήποτε άλλων παραπλανητικών 

σημάνσεων ή σημάνσεων μόνο πάνω στη συσκευασία, αναφορές σε άλλα πρότυπα τρίτων χωρών, ή 
απουσία των πιο πάνω δύο εγγράφων ή άλλα πραπλανητικά έγγραφα είναι λόγοι για απαγόρευση 
της εισαγωγής των μασκών.  Επίσης, η μη προσκόμιση του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ (EU 
Type Examination Certificate) δυνατό να είναι λόγος για την απαγόρευση της εισαγωγής.  Στον 
εισαγωγέα που θα επιχειρήσει να παραπλανήσει, να μην προσκομίσει τα έγραφα που θα του 
ζητηθούν, ή να μη συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας Αρχής, εκτός από την απαγόρευση 
της εισαγωγής, δυνατό να του επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο. 

 

  
 

Φωτογραφία 1. Προστατευτικές μάσκες με φίλτρο με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 149.  Η 
βαλβίδα που φαίνεται είναι βαλβίδα εκπνοής που διευκολύνει την εκπνοή και δεν είναι υποχρεωτική. 

 

 
 

Φωτογραφία 2. Ιατρική μάσκα προσώπου με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14683. 
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