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Θέμα: «Voucher για tablet σε μαθητές – φοιτητές, τέκνα τριτέκνων και πολυτέκνων»
Σε συνέχεια της αναπάντητης Ερώτησης μου υπ’αρ. 1839/17-11-20
επανέρχομαι στο θέμα της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για
μαθητές και φοιτητές μέλη οικογενειών τριτέκνων ή πολυτέκνων. Σύμφωνα με
πρόσφατα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Καθημερινή» τα συναρμόδια και
συνερωτώμενα υπουργεία έχουν προγραμματίσει την προκήρυξη δράσης χορήγησης
σχετικού voucher 200 ευρώ, η οποία τελικά θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο
Ανάκαμψης της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα θα επιδοτηθεί με την χορήγηση voucher 200 ευρώ η αγορά
Η/Υ (desktop, tablet και laptop) από μαθητές και φοιτητές οικογενειών με
ισοδύναμο εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όσων είναι δικαιούχοι του επιδόματος
παιδιού του ΟΠΕΚΑ (στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία) ή έχουν επιλέξει το
αντίστοιχο επίδομα της Πρόνοιας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική
κυβερνητική πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει το υπαρκτό ψηφιακό χάσμα στη
δημόσια εκπαίδευση.
Παρά ταύτα, σύμφωνα πάντα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα το μόνο κοινωνικό κριτήριο που έχει μέχρι τώρα συμπεριληφθεί είναι
το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ρητή
πρόβλεψη για τους τρίτεκνους ή τους πολύτεκνους στο υπάρχον σχέδιο προκήρυξης.
Σημειώνεται ότι η λήψη αυτού του κοινωνικού μέτρου είχε ζητηθεί πέρυσι
και από την ίδια την αρμόδια υφυπουργό Παιδείας Ζ. Μακρή με σχετικές
Αναφορές της στη Βουλή (1303/23-4-20, 428/18-11-20) υιοθετώντας τα αντίστοιχα
αιτήματα της οικείας Ομοσπονδίας γονέων (ΟΠΟΤΤΕ).
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Επειδή όμως σε πρόσφατες δηλώσεις της (8/1/2021) η κα. Μακρή
(www.ert.gr/frontpage/antistrofi-metrisi-gia-ta-voucher-se-560-000-dikaioychoys-gialaptop-kai-tablet/) αναφέρθηκε μόνο στα παραπάνω κριτήρια, χωρίς να συμπεριλάβει
την τριτεκνική ή πολυτεκνική ιδιότητα, ερωτάσθε:
1. Εξετάζετε, σύμφωνα και με την εκφρασθείσα πέρυσι βούληση της νέας
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, την συμπερίληψη μαθητών –
φοιτητών μελών οικογενειών τριτέκνων ή πολυτέκνων στο πρόγραμμα
χορήγησης voucher των 200 ευρώ;
2. Πότε θα προκηρυχθεί η συγκεκριμένη δράση από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.»;
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