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     Αριθ. Πρωτ. : 52630 - 26/05/2020

Ταχ. Δ/νση    
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20 
: 10181
:Ε. Ζυγούρη
: 213 1514551
: ezigouri@eprocurement.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΑΝΑΚ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης  Δημοσίων Συμβάσεων 

Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για υφασμάτινο κάλυμμα προσώπου 
(μάσκες κοινότητας)»

Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή έχει εκπονήσει τεχνικές προδιαγραφές για «Υφασμάτινο κάλυμμα προσώπου 
(μάσκα κοινότητας)». Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, 
στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" προς δημόσια διαβούλευση με μοναδικό κωδικό  
20DIAB000010107.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των 
τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 26-05-2020 μέχρι τις 9-06-2020 στον ειδικό χώρο 
που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να 
υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να 
καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα 
απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των 
προϊόντων και να προσδίδουν όρους αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
στις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, 
άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του υγιή ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση 
και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών και το αμοιβαίο όφελος Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα. 
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Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια να προωθήσουν την 
παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, σε τυχόν άλλες ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και σε 
πιθανούς συναρμόδιους φορείς. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας στην 
πρόσκληση μας.

Συνημμένο: 
1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

    
       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

α/α

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
Ε-mail: info@sev.org.gr
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
E- mail: keeuhcci@uhc.gr
3. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; epepthe@otenet.gr; 
grammateia@epepthe.gr; evep@pcci.gr; info@bep.gr; eepir@otenet.gr; info@rodopicci.gr; 
ccirodop@otenet.gr; info@everodopi.gr; contact@epimetol.gr; ebear@otenet.gr; info@arcadianet.gr; 
epimarta@otenet.gr; ea@e-a.gr; epimviot@otenet.gr; ebegreve@grevenanet.gr; ccidrama@dramanet.gr; 
info@ebed.gr; ccirho@otenet.gr; epimevro@otenet.gr; epimevri@otenet.gr; info@epimelitirio-
evrytania.gr; zantecci@otenet.gr; ilich-gr@otenet.gr; diaxagel@otenet.gr; chamimat@otenet.gr; 
info@ebeh.gr; stefanoudaki@ebeh.gr; cci@e-thesprotias.gr; mitroa@e-thesprotias.gr; info@cci-ioannina.gr; 
proedros@cci-ioannina.gr; eic157@otenet.gr; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr;  
info@karditsacci.gr; kastcham@otenet.gr; corfucci@otenet.gr; chamberk@otenet.gr; ebekilk@otenet.gr; 
Chambers@otenet.gr; info@korinthiacc.gr; info@cycladescc.gr; gytheioc@otenet.gr; info@Larissa-
chamber.gr; info@epimlas.gr; chamber@les.forthnet.gr; ebelef@otenet.gr; info@c-magnesia.gr; 
info@messinianchamber.gr;  press@messinianchamber.gr; ebex@otenet.gr; champella@pel.forthnet.gr; 
etaep@pel.forthnet.gr; champier@otenet.gr; info@prevezachamber.gr; eber@otenet.gr; 
samcci@otenet.gr; info@trikala.chambernet.gr;  info@trikala-chamber.gr; info@fthiotidoscc.gr; 
eveflo@otenet.gr; info@epichal.gr; epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr; info@eviachamber.gr; 
info@lesvos-chamber.com; info@pellachamber.gr; info@epimelitiriofokidas.gr; eves@eves.gr; 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΣΙΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
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peleki.acsmi@gmail.com
4. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Β΄ ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Ε-mail: industrial@gcsl.gr; m.stasinopoulou@gcsl.gr
5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, MIRTEC S.A. (ΕΒΕΤΑΜ 
Α.Ε.) 

Ε-mail: athens.branch@mirtec.gr;  s.fratzeskou@mirtec.gr
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ  - ΕΤΟΙΜΟΥ  ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  

(ΣΕΠΕΕ) 
Ε-mail: info@greekfashion.gr; aslanidis@greekfashion.gr
7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
Email: info@skee.gr
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