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Πανευρωπαϊκή Δράση Εποπτείας της Αγοράς για Μάσκες και Γάντια 

πολλά προϊόντα δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές 
 
Εν μέσω έντονων ανησυχιών για την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών σε ότι αφορά τις 
προστατευτικές μάσκες, η Κύπρος συμμετείχε σε πανευρωπαϊκή δράση ελέγχου της 
αγοράς για μάσκες και γάντια. Μεγάλο ποσοστό των μασκών και των γαντιών που 
εξετάστηκαν βρέθηκε να μην ικανοποιούν τις αυστηρές απαιτήσεις για τα μέσα ατομικής 
προστασίας. Γι’ αυτές τις μάσκες και γάντια λήφθηκαν μέτρα ώστε να απομακρυνθούν από 
την αγορά.    
 
Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος αντιπροσωπεύτηκε στην πανευρωπαϊκή αυτή δράση που 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δράση περιλάμβανε 
δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους σε διαπιστευμένο εργαστήριο για μάσκες και 
γάντια προστασίας για έλεγχο της συμμόρφωσης. Συνολικά ελέγχθηκαν 100 δείγματα από 
διαφορετικές μάσκες και γάντια. 
 
Από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις μάσκες και τα γάντια 
που διατίθεντο στην αγορά δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές των μέσων ατομικής 
προστασίας. Οι μη συμμορφώσεις αφορούσαν ελλείψεις στη σήμανση και τις 
προστατευτικές ιδιότητες. Οι αρμόδιες σε κάθε περίπτωση Αρχές έλαβαν κατάλληλα μέτρα 
ώστε να αποσυρθούν τα επικίνδυνα προϊόντα. Στους πιο πάνω συνδέσμους μπορείτε να 
δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σχεδόν όλες οι μάσκες 
τύπου ΚΝ95 δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της δοκιμής, ενώ περισσότερα από τα μισά 
γάντια που ελέγχθηκαν βρέθηκαν μη συμμορφούμενα. Όλα τα επικίνδυνα προϊόντα 
καταχωρήθηκαν επιπρόσθετα στο δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα 
προϊόντα RAPEX. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κάτω από την 
υποσέλιδα για τον Κορωνοϊό μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές ανακοινώσεις που 
αφορούν επικίνδυνες μάσκες (εδώ). 
 
Ως μέρος της δράσης και για να βοηθήσει τους καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ετοίμασε σύντομες και απλές οδηγίες για τους καταναλωτές με σκοπό την ορθή επιλογή 
γαντιών και μασκών που είναι μέσα ατομικής προστασίας. Ενεργοποιώντας τους πιο πάνω 
συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις οδηγίες. 
 
 
 
 
2.7.2021  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 
 
αρ. φακ. 9.42.6.9.11.3 

http://www.mlsi.gov.cy/dli
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/CCDFF54879C9BAF1C225870600422166/$file/EL%20Infographic%20Type1%20FACE%20MASKS.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/CCDFF54879C9BAF1C225870600422166/$file/EL%20Infographic%20Type1%20GLOVES.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/7597A5C60EE1FC6EC22585600021AFFB?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/7D50E0A034CB6D6EC2257F4100396EB3/$file/EL%20Infographic%20Type2%20GLOVES.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/7D50E0A034CB6D6EC2257F4100396EB3/$file/EL%20Infographic%20Type2%20FACE%20MASKS.pdf

