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Προς  τoυς  Υπουργούς  

α) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

β) Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

 
Θέμα:  «Απογοητευτικό το  κυβερνητικό σχέδιο παροχής δωρεάν μασκών στα 
σχολεία της χώρας». 
 
 

Κύριοι Υπουργοί,  

 
   Σε αρκετά σχολεία της χώρας  διανεμήθηκαν μάσκες τεραστίων διαστάσεων, οι οποίες  

κάλυπταν όλο το πρόσωπο των παιδιών και συνεπώς  κρίθηκαν ακατάλληλες. Το γεγονός αυτό  

οδήγησε την ΚΕΔΕ στην απόφαση να διακόψει  άμεσα την παραγωγή των μασκών για τα σχολεία, 

ενώ  εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι:  «Μετά την ανακοίνωση της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Υγείας ότι κρίνεται αναγκαία η επαναδιατύπωση των αρχικών 

προδιαγραφών των μασκών, τις οποίες η ίδια συνέταξε και στις οποίες οφείλεται το θέμα που 

προέκυψε με το μέγεθος συγκεκριμένου αριθμού μασκών για συγκεκριμένες ηλικίες παιδιών, 
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ζητήσαμε από τους αναδόχους του διαγωνισμού να σταματήσουν την παραγωγή τους, 

επανεκκινώντας την με βάση τις νέες προδιαγραφές που θα μας αποσταλούν από το υπουργείο 

Υγείας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα θα ολοκληρώσουμε μια προσπάθεια που στόχο έχει την 

ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας από την εξάπλωση του COVID-19». 

   Εν τω μεταξύ, η  αποκάλυψη ότι  βγήκαν εκτός διαγωνισμού εταιρείες, οι οποίες είχαν κάνει 

ορθολογικές προσφορές, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για  το πως ετέθησαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές των μασκών  και  ποια ήταν  η  τεχνογνωσία της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, 

δεδομένου ότι εκπρόσωπος μίας από τις εταιρείες-  που εξειδικεύεται στα ιατροτεχνολογικά 

προϊόντα και  έμεινε εκτός διαγωνισμού- ανέφερε συγκεκριμένα: «Η Επιτροπή οφείλει να μας πει 

συγκεκριμένα τι σημαίνει ‘’εκτός τεχνικών προδιαγραφών’’ και γιατί τα  δείγματα που προσκόμισα 

έμειναν εκτός διαγωνισμού;... επειδή είχαν τελικά το σωστό μέγεθος;», σημειώνοντας ότι στη 

μικρή διάσταση,  στο ύφασμα διαστάσεων  10x18 εκ., η μάσκα που παρέδωσε -διπλωμένη δηλαδή 

και με τις πιέτες- είχε τελική  διάσταση 7x15εκ., δηλαδή  μία φυσιολογική διάσταση για παιδική 

μάσκα.  

 

   Ως προς το ιστορικό του διαγωνισμού: 

 

   Την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 συνεδρίασε στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδας η πενταμελής Επιτροπή του Διαγωνισμού για τις μάσκες στα σχολεία, προκειμένου να 

αξιολογήσει τα δείγματα, που είχαν στείλει οι εταιρείες οι οποίες είχαν υποβάλλει προσφορές, 

όπως προκύπτει από το σχετικό πρακτικό.  

   Η Επιτροπή αναφέρει στο Πρακτικό ότι : «δεν  διαθέτει την τεχνογνωσία του ποιοτικού ελέγχου» 

ως προς το αν  τα δείγματα που προσκόμισαν οι εταιρείες ήταν από 100% βαμβάκι και με 

πυκνότητα 180 TC και άνω, και ως εκ τούτου ως προς  αυτό το σκέλος η αξιολόγηση έκλεισε με 

βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις των εταιρειών, οι οποίες  επιβεβαίωναν ότι τα προϊόντα τους ήταν 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές.     

     Σύμφωνα   με  τις  προδιαγραφές επί των διαστάσεων προβλεπόταν η προμήθεια τριών 

μεγεθών μάσκας:  μίας  πολύ μικρής για τα παιδιά των νηπιαγωγείων, μίας επίσης μικρής για τα 



παιδιά του δημοτικού έως και 12 ετών και μίας μεγάλης για τα παιδιά του γυμνασίου - λυκείου 

και τους εκπαιδευτικούς. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές είχαν αποσταλεί στην ΚΕΔΕ μέσω του 

Υπουργείου Εσωτερικών στις 24 Αυγούστου, ωστόσο είχαν καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή 

του Υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, ζητούνταν για ηλικίες κάτω των δέκα  ετών  μάσκες  

διαστάσεων 10x 18 εκ. και για τις  ηλικίες άνω των 10 ετών, αντίστοιχες μάσκες διαστάσεων 12x22 

εκ.  

    Όπως παραδέχθηκε στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το λάθος στην 

αξιολόγηση  έγινε γιατί δεν είχε διευκρινιστεί, ότι η διάσταση 10x18 εκ. ήταν το μέγεθος του 

υφάσματος πριν τη συρραφή και όχι το τελικό μέγεθος της μάσκας- διπλωμένης και με πιέτες. 

Αυτοδιοικητικοί μάλιστα οι οποίοι ενεπλάκησαν  στη διαδικασία του διαγωνισμού είχαν εκφράσει 

απορίες σε σχέση με τα μεγέθη.   

   Στο πρακτικό της Επιτροπής της ΚΕΔΕ αναφέρονταν πολλές εταιρείες, οι οποίες  έμειναν εκτός 

διαγωνισμού με την ένδειξη «Εκτός Τεχνικών Προδιαγραφών». Και επειδή, σχετικά με τον ποιοτικό 

έλεγχο για το υλικό του υφάσματος, το θέμα της αξιολόγησης λύθηκε μέσω υπεύθυνων 

δηλώσεων, απέμενε το μέγεθος της μάσκας ως  προς την  αξιολόγηση της  τεχνικής 

προδιαγραφής.  Έτσι λοιπόν, η Επιτροπή, χωρίς να λάβει υπόψη πόσο μικρό είναι το κεφάλι ενός 

παιδιού, έκανε δεκτές τις μάσκες εκείνες που είχαν ΤΕΛΙΚΗ διάσταση 10x18 και 12x22 εκ.   

   Συμπερασματικά: 

   Έμειναν εκτός διαγωνισμού προσκομισθέντα δείγματα μασκών, χαρακτηριζόμενα ως «εκτός 

τεχνικών προδιαγραφών», τη στιγμή που οι  προδιαγραφές που είχαν τεθεί από τη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Υγείας  ήταν  ουσιαστικά λάθος. 

    Σημειωτέον ότι υπήρχε αδυναμία των μελών της αρμόδιας  επιτροπής όχι μόνο να διακρίνουν 

τη σωστή διάσταση της μάσκας για χρήση αυτής από παιδιά, αλλά και να αξιολογήσουν την 

ποιότητα του υφάσματος και  ως προς  την δεύτερη τεχνική προδιαγραφή ( 100% βαμβάκι και με 

πυκνότητα 180 TC και άνω). 

       Δεδομένων των προαναφερθέντων, ερωτάσθε: 

1) Θα επαναληφθεί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για την αντικατάσταση του μεγάλου 

αριθμού  των ακατάλληλων μασκών; 



2) Σύμφωνα με ποια αξιοκρατικά κριτήρια ορίσθηκαν τα μέλη της συγκεκριμένης επιτροπής 

αξιολόγησης; 

3) Για ποιον λόγο η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας δεν επέδειξε τη δέουσα προσοχή και 

υπευθυνότητα  στο θέμα των προδιαγραφών των μασκών,  θέτοντας εν  τέλει σε κίνδυνο 

την υγεία των μικρών μαθητών; 

 

 

   

 

                                                                                                                     Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                                                                Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




