
 

 

 

Αθήνα, 01 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

- Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Χιλιάδες παιδιά εκτός Βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ με ευθύνη της κυβέρνησης 

– Τεράστια τα κενά και στον Έβρο». 

 

Περίπου 83.000 παιδιά υπολογίζεται ότι μένουν φέτος, χωρίς voucher, εκτός 

Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ, παρότι οι οικογένειες πληρούσαν τα κριτήρια. Οι 

ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση είναι τεράστιες. Η αναλγησία και η αδιαφορία που 

επέδειξαν τα κυβερνητικά στελέχη απέναντι σε γονείς, παιδιά και βρέφη, είναι 

πρωτοφανής. Και όλα αυτά, παρότι βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος μιας καταστροφικής 

πανδημίας. 

Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, οι ωφελούμενοι που δεν λαμβάνουν το απαραίτητο 

voucher, παρότι πληρούν τα κριτήρια και έχουν πλήρη φάκελο, είναι 978. Πιο 

συγκεκριμένα:  

- 501 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 

- 329 στο Δήμο Ορεστιάδας 

- 74 στο Δήμο Διδυμοτείχου 

- 49 στο Δήμο Σαμοθράκης 

- 25 στον Δήμο Σουφλίου 

 

Όπως γίνεται κατανοητό το πλήγμα για την τοπική κοινωνία του Έβρου, ιδιαίτερα για τους 

νέους γονείς και τις νέες οικογένειες, όπου 1000 περίπου παιδιά θα μείνουν φέτος χωρίς 

voucher και εκτός βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ, θα είναι συντριπτικό. 

Αντί η κυβέρνηση της ΝΔ να στηρίζει τη ζωή των οικογενειών στην ακριτική Ελλάδα και τον 

Έβρο, προχωρώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ελαφρύνοντας τα βάρη, υιοθετώντας 

καινοτόμες πολιτικές κοινωνική πρόνοιας, ενισχύοντας τη γονεϊκότητα, θεσπίζοντας ειδικά 
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κίνητρα και ολιστικές αναπτυξιακές πολιτικές, τα τελευταία 2 χρόνια γινόμαστε μάρτυρες 

πολιτικών που οδηγούν στην εγκατάλειψη και στην απομόνωση του Έβρου: εκατοντάδες 

παιδιά μένουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ, ιστορικά Πανεπιστημιακά 

Τμήματα οδηγούνται στη συρρίκνωση, κρίσιμες υπηρεσίες απογυμνώνονται από 

προσωπικό, βασικές δομές κλείνουν, υποδομές παρακμάζουν.  

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες θα προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η αδικία 

που συντελείται και στους 5 Δήμους του νομού Έβρου, εις βάρος εκατοντάδων 

οικογενειών που παρότι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο, δεν λαμβάνουν voucher 

για να εισαχθούν τα παιδιά σε Βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠ; 

 

Οι ερωτώσες Βουλευτές 

 

Γκαρά Αναστασία 

Φωτίου Θεανώ 

 




