
 

     

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

τον Υπουργό Υγείας  

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υπόψιν του Υφυπουργού Πολιτικής 

Προστασίας)  

τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Ακατάλληλες 27.000 μάσκες που μοιράστηκαν σε σχολεία δήμου 

Θεσσαλονίκης» 

 

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), μολονότι, το πρωί της Παρασκευής 11 

Σεπτεμβρίου 2020, απέστειλε 27.000 μάσκες που μοιράστηκαν σε σχολεία του δήμου 

Θεσσαλονίκης για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, λίγες ώρες αργότερα τις 

ζήτησε πίσω, καθώς κρίθηκαν ακατάλληλες. 

 

«Οι 27.000 μάσκες κρίθηκαν ακατάλληλες. Κακώς τις παρέλαβε η ΚΕΔΕ στην Αθήνα και 

τις απέστειλε στον δήμο Θεσσαλονίκης», δήλωσε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ο 

αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο ίδιος σημείωσε πως προκύπτουν 

ευθύνες και πως πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντικατασταθούν. 

 

Στα σχετικά άρθρα μάλιστα, αναφέρεται πως ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης έχει 

ήδη προμηθευτεί 7.200 μάσκες, οι οποίες στοίχισαν περίπου 10.000 ευρώ, με τον 

δήμαρχο κ Κυρίζογλου να δηλώνει «Εμείς πληρώσαμε τις μάσκες, με χρήματα του Δήμου, 

για να μην εκτεθούμε στα μάτια γονέων και μαθητών […] η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη 

να χορηγήσει τις μάσκες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς». 

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως σήμερα ξεκίνησαν τα σχολεία και όλοι 

θυμόμαστε τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για την παροχή μασκών στους μαθητές από 

την Πολιτεία, 
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Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

1. Είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο περιστατικό; 

2. Τι καθιστούσε τις 27.000 μάσκες ακατάλληλες; 

3. Με ποια κριτήρια ελέγχεται η καταλληλότητα των μασκών; 

4. Ποιοι ελέγχουν και εγκρίνουν την καταλληλότητα των μασκών στην Κεντρική 

Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και ποιες ενέργειες απόδοσης ευθυνών θα 

ακολουθηθούν; 

5. Γιατί δεν έχει καλυφθεί το κόστος των μασκών από το Κράτος σύμφωνα με τη 

δέσμευση του Πρωθυπουργού και επιβαρύνονται οι δήμοι; 

6. Γιατί ξεκίνησε η διάθεση των μασκών στα σχολεία λίγες μόνο μέρες πριν την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς; Η καθυστέρηση συνιστά υπαιτιότητα των 

προμηθευτών ή της Πολιτείας; 

7. Ποιες ενέργειες θα γίνουν άμεσα ώστε να ελεγχθεί πως όλα τα σχολεία της χώρας 

έχουν λάβει κατάλληλες μάσκες για το σύνολο των μαθητών; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




