
 

     

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  

τον Υπουργό Εσωτερικών  

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Ο Υφυπουργού Πολιτικής  

Προστασίας) 

 

Θέμα: «Χωρίς μάσκες πολλαπλών χρήσεων τρία σχολεία στη Ζάκυνθο» 

 

Σύμφωνα με καταγγελία της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, ο Δήμος κάλεσε τους διευθυντές 70 

σχολείων και τους ζήτησε να προμηθευτούν μάσκες μόνοι τους, με δικά τους έξοδα και να 

στείλουν, μετά την αγορά, το τιμολόγιο στη σχολική επιτροπή του Δήμου. 

Ειδικότερα, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου αναφέρει «…οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τριών 

σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου (3ο Γυμνάσιο, Μουσικό Σχολείο και 

1ο Γυμνάσιο) δεν έχουν προμηθευτεί μάσκες πολλαπλών χρήσεων, μια και ο αριθμός που 

απεστάλη στη Ζάκυνθο ήταν ανεπαρκής. Ο Δήμος Ζακύνθου θα προμηθεύσει τα σχολεία 

αυτά με μάσκες μίας χρήσης! 

Ευθύνες βαραίνουν και το Δήμο Ζακύνθου ο οποίος αντί να αποστείλει τις μάσκες σε κάθε 

σχολείο μετά από συνεννόηση με τις διευθύνσεις, κάλεσε τους διευθυντές των σχεδόν 70 

σχολείων του νησιού στα γραφεία του Δήμου, προκαλώντας έναν απίστευτο συνωστισμό 

και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ίδιων και ευρύτερα των συναδέλφων και των 

μαθητών των σχολείων. Απαράδεκτη είναι και η στάση του Δήμου και στο ζήτημα των 

ατομικών μασκών, μια και κάλεσε τους διευθυντές των σχολείων να προμηθευτούν 

μάσκες με δικά τους έξοδα και στη συνέχεια να αποστείλουν τα τιμολόγια στη σχολική 

επιτροπή, ζητώντας όμως να βρουν μια χαμηλή τιμή!» 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9664

Ημερομ. Κατάθεσης:

16/9/2020



1. Για ποιο λόγο εστάλη ανεπαρκής ποσότητα πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία της 

Ζακύνθου; 

2. Δεν είχε γίνει έλεγχος και καταμέτρηση των αναγκών όλων των σχολείων και αν ναι, 

ποιος ήταν αρμόδιος για την καταγραφή και αποστολή ανάλογης ποσότητας 

μασκών; 

3. Με βάση ποια διαδικασία προβλέπεται οι διευθυντές των σχολείων να αγοράσουν  

μάσκες για τους μαθητές και έπειτα να υποβάλουν το σχετικό τιμολόγιο στην 

αρμόδια επιτροπή του δήμου; 

4. Ο Δήμος Ζακύνθου γιατί δεν προνόησε, όπως πολλοί άλλοι δήμοι της χώρας, να 

έχει εξασφαλίσει ένα ποσό για την αγορά μασκών πολλαπλών χρήσεων σε 

περίπτωση που αυτές που απεστάλησαν δεν επαρκούσαν και να ζητούσε μετά το 

αντίτιμό τους από την Κυβέρνηση; 

5.  Ποιος έχει την ευθύνη για την υγεία των μαθητών που τελικά έμειναν χωρίς μάσκα, 

σε περίπτωση που δεν είχαν προνοήσει να έχουν τη δική τους από το σπίτι, 

δείχνοντας εμπιστοσύνη τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί προμήθειάς τους; 

6. Θεωρείτε φρόνιμη, από υγειονομική άποψη εν μέσω πανδημίας, τη συγκέντρωση, 

όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, των διευθυντών 70 περίπου σχολείων της Ζακύνθου στα 

γραφεία του Δήμου προκειμένου να τους ζητηθεί να αγοράσουν με ιδία έξοδα 

μάσκες για τα παιδιά; 

7. Ποιο το επιδημιολογικό προφίλ του νησιού από Ιούνιο μέχρι και σήμερα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




