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 ΨΗΦΙΜΑ 

  

 Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ςτθν 
ςυνεδρίαςθ τθσ 30-7-2019, αφοφ ςυηθτιςαμε τον τρόπο εγγραφισ ςτουσ  
βρεφικοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ μετά τθν απόκτθςθ vοucher μζςω του 
προγράμματοσ “Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & Επαγγελματικισ Ζωισ’’ και 
επιπλζον ενθμερωκικαμε ότι ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ζχει γίνει αποδζκτθσ προφορικϊν 
και γραπτϊν ενςτάςεων από πολίτεσ αναφορικά με τθν εν λόγω διαδικαςία, 
αποφαςίςαμε τθ ςφνταξθ ψθφίςματοσ διαμαρτυρίασ, όπωσ άλλωςτε είχαμε 
κάνει και παλαιότερα και ςυγκεκριμζνα με το ψιφιςμα τθσ 28-6-2017.  
 

 Συγκεκριμζνα, εκφράηουμε ζντονα τθν αντίρρθςι μασ για τθν ταλαιπωρία 
που υφίςτανται οι γονείσ, οι οποίοι είναι αναγκαςμζνοι να περιμζνουν 
ατζλειωτεσ ϊρεσ προκειμζνου να πετφχουν τθν ειςαγωγι των παιδιϊν τουσ ςε 
παιδικό ι βρεφικό ςτακμό τθρϊντασ ςειρά προτεραιότθτασ. Στθ ςυνζχεια, 
κακϊσ γίνονται κάτοχοι voucher τουσ δθμιουργείται ψευδϊσ και θ εντφπωςθ ότι 
ζχουν εξαςφαλίςει και τθν κζςθ που επικυμοφν ςτον παιδικό ι βρεφικό ςτακμό. 
Η ελλιπισ ενθμζρωςι τουσ ζχει προκαλζςει διαμαρτυρίεσ και δυςαρζςκεια προσ 
τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., ο οποίοσ προφανϊσ καμία ευκφνθ φζρει.   
 
 Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. κάκε χρόνο μετά από ζγκριςθ του ΔΣ προςφζρει ανά 
ςτακμό και κατθγορία (βρζφθ ι νιπια) το 70% τθσ δυναμικότθτάσ του, όπωσ 
ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Ε.Ε.Τ.Α.Α. προσ τουσ φορείσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ 
δράςθσ ‘’Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ & Επαγγελματικισ Ζωισ’’. Παρατθρείται 
όμωσ το εξισ παράδοξο:  ενϊ οι προςφερόμενεσ κζςεισ για τθν 
προαναφερόμενθ δράςθ είναι γνωςτζσ ςτθν Ε.Ε.Τ.Α.Α. να γίνονται κάτοχοι 
voucher διπλάςιοσ ι τριπλάςιοσ αρικμόσ ωφελοφμενων μθτζρων. Ο 
Δ.Ο.Κ.ΟΙ.Π.Π. όπωσ και κάκε φορζασ ι δομι αδυνατεί να γνωρίηει τθ 
μοριοδότθςθ των voucher, κακϊσ το ςτοιχείο αυτό γίνεται γνωςτό μόνο μετά τθν 
θλεκτρονικι ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ Ε.Ε.Τ.Α.Α. των κωδικϊν 
taxisnet των ωφελουμζνων, ςτοιχείο που άπτεται αυςτθρά των προςωπικϊν 
δεδομζνων. Η εγγραφι ςε κάποιο ςτακμό γίνεται με τθν προςκόμιςθ του 
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voucher που αναγράφει μόνο το ΑΦΜ, το όνομα τθσ ωφελοφμενθσ μθτζρασ, το 
όνομα του παιδιοφ και τθν κατθγορία δομισ. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι 
κάτοχοι voucher με χαμθλότερθ μοριοδότθςθ να εξαςφαλίηουν κζςθ ζναντι 
αυτϊν με υψθλότερθ, όπωσ καταγγζλλουν γονείσ.       
 
 Για τουσ λόγουσ αυτοφσ προτείνουμε ο αρικμόσ των vouchers που 
εκδίδεται να ανταποκρίνεται ςτον αρικμό των κζςεων που δφνανται να 
φιλοξενοφν οι βρεφικοί και παιδικοί ςτακμοί τθσ πόλθσ ανά κατθγορία, όπωσ 
άλλωςτε αυτοί είχαν καταχωρθκεί ςτθν πρόςκλθςθ που μασ είχατε απευκφνει.  
 
 Συμπλθρωματικά, κρίνουμε ότι είναι απαραίτθτο τα αποτελζςματα να 
ανακοινϊνονται από τθν υπθρεςία ςασ ανά παιδικό ι βρεφικό ςτακμό που 
ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα βάςει τθσ μοριοδότθςθσ που ζχετε προςμετριςει ςε 
κάκε αίτθςθ και των κζςεων ανά κατθγορία που ζχουν προςφερκεί από κάκε 
δομι. Με τον τρόπο αυτό πιςτεφουμε ότι κα αποφφγουμε ενςτάςεισ και 
παράπονα και κα εκδίδονται αποτελζςματα με διαφάνεια χωρίσ τθ ςθμερινι 
ταλαιπωρία και το γεγονόσ ότι πολλοί γονείσ, ενϊ τουσ ζχει χορθγθκεί voucher, 
αυτό δεν αποτελεί εγγφθςθ εφρεςθσ κζςθσ ςε κάποιο ςτακμό.    
 

 τη δφςκολη ςημερινή πραγματικότητα που βιώνει η Ελληνική 
Οικογζνεια είναι αδιανόητο οι γονείσ να βιώνουν άγχοσ και ταλαιπωρία για να 
επιτφχουν το αυτονόητο. Για τον λόγο αυτό θεωροφμε επιτακτική την ανάγκη 
επανελζγχου του τρόπου διαχείριςησ τησ εγγραφήσ ςτουσ παιδικοφσ και 
βρεφικοφσ ςταθμοφσ μζςω του προγράμματοσ “Εναρμόνιςη Οικογενειακήσ & 
Επαγγελματικήσ Ζωήσ’’. 
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