
 
 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2022  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον  κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

ΘΕΜΑ: «Η κυβέρνηση περιορίζει τα vouchers για τα παιδιά φέτος στα ΚΔΑΠ και 

ΚΔΑΠΑμεΑ και οδηγεί σε κλείσιμο τις δομές εντάσσοντας το πρόγραμμα στο 

Child Guarantee». 

Στις 28 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 4ο  Συνέδριο του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Εργαζομένων ΚΔΑΠ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εργαζόμενους σε δημοτικές δομές 

δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ανάπηρα (ΚΔΑΠΑμεΑ) και μη (ΚΔΑΠ). 

Κατά το Συνέδριο, ανακοινώθηκε από υπηρεσιακό παράγοντα του υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων ότι το πρόγραμμα δεν θα περιλαμβάνεται στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27 αλλά 

θα ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εγγύηση για το Παιδί -Child Guarantee». 

Αυτό σημαίνει ότι το voucher θα αφορά μόνον τα παιδιά οικονομικά αδύναμων 

νοικοκυριών και σε καμία περίπτωση το σύνολο των ενδιαφερομένων παιδιών, και 

μεσαίων στρωμάτων (οικογένεια με 2 παιδιά έως 27.000 εισόδημα), που ωφελούνταν στην 

προηγούμενη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-20. Ήδη η κυβέρνηση, μετά το 2019, 

αφήνει 60.000 εκτός ΚΔΑΠ ενώ το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει vouchers σε όλα τα παιδιά 

με πλήρεις φακέλους. 

Η χρηματοδότηση των vouchers για ΚΔΑΠ και ΚΔΠΑμεΑ αποκλειστικά  από το Child 

Guarantee, εκτός της μείωσης του αριθμού των δικαιούχων παιδιών, συνεπάγεται 

συρρίκνωση του θεσμού στο σύνολό του, τόσο για τα δημόσια ΚΔΑΠ όσο και για τα 

ιδιωτικά, κλείσιμο δομών που θα καταστούν μη βιώσιμες και απολύσεις εργαζομένων. 

Μέχρι σήμερα το νέο πρόγραμμα για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ δεν έχει 

επίσημα ανακοινωθεί.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ.Υπουργός: 

1. Πράγματι θα εντάξει τα vouchers για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ στη χρηματοδότηση 

του προγράμματος «Εγγύηση για το Παιδί – Child Guarantee» που αφορά 

αποκλειστικά φτωχά και ευάλωτα παιδιά; 

2. Θα προσθέσει στη χρηματοδότηση του προγράμματος εθνικούς πόρους από 

τον κρατικό π/υ ώστε και παιδιά ευρύτερων οικονομικά στρωμάτων να έχουν 

δικαίωμα στη δημιουργική απασχόληση και να μην κλείσουν δομές και 

απολυθούν εργαζόμενοι;  

Η ερωτώσα βουλευτής 

Φωτίου Θεανώ 
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