
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές 
νηπίων και βρεφών για το σχολικό έτος 2020-21, θα υποβάλλονται από 19/05/2020 έως και 
18/06/2020. 
 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία, 
ακλουθώντας προσεκτικά τις ανηρτημένες οδηγίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας.  

Δικαίωμα εγγραφής έχουν βρέφη τα οποία συμπληρώνουν το 8ο μήνα (έως 30/9/2020) και 
νήπια από 2,5 ετών (να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη έως 30/9/2020) έως την εγγραφή τους στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση (ΦΕΚ3233/β/2019). 
 Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσότερων παιδιών μιας οικογένειας, υποβάλλεται 
ξεχωριστή αίτηση για το καθένα, συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά  υγείας του κάθε 
παιδιού. 

Σχετικά με τη δήλωση δομών, υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και τρεις (3) 
εναλλακτικές επιλογές. 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και οι γονείς 
παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην συμπλήρωση των αιτήσεων και την επισύναψη 
των δικαιολογητικών (ευκρινή – «scanned» - ηλεκτρονικώς σαρωμένα). Αιτήσεις χωρίς τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά ή με μη-ευκρινή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αναρτηθούν (upload) στο ηλεκτρονικό 
σύστημα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος βάση πινάκων επιλογής. 

Σημειώνεται ότι, η μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες σχετικές με την υποβολή της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικα και 
μονο, θα δίνονται από τους παιδικούς σταθμούς (όπως στον επισυναπτόμενο πίνακα) τις ώρες 
από 09:00 έως 13:30. Άλλου είδους πληροφορίες δεν θα δίνονται. 
 

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά 
 
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (σε περίπτωση προσκόμισης 

πιστοποιητικού από άλλη χώρα, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση). Σε 
περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει 
να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με 
επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή 
του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών. Το πιστοποιητικό οι γονείς 
μπορούν να το αναζητήσουν από την δ/νση https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia 

2. Ατομική Κάρτα Υγείας Νηπίου συμπληρωμένη από παιδίατρο και συνοδευόμενη από 
φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα εμβόλια του Νηπίου από το ατομικό βιβλιάριο υγείας του 
παιδιού.  

3. Ε1 και Εκκαθαριστικό έτους 2020 (για εισοδήματα 2019) (σε περίπτωση υποβολής ξεχωριστών 
φορολογικών δηλώσεων, προσκομίζονται τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο συζύγων). 
Σε περίπτωση που δεν έχει εκκαθαριστεί ή κατατεθεί η φορολογική δήλωση θα πρέπει να 
κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρει τα εισοδήματα που πρόκειται να δηλωθούν στην 
παρακάτω διεύθυνση email. Το Ε1 καθώς και το εκκαθαριστικό θα πρέπει να αποσταλούν μετά 
την εκκαθάριση τους και όχι πέραν της 30/6/2020 στο email koinopolitia@ierapetra.gov.gr 
άλλως η αίτηση δεν θα αξιολογηθεί (με αποστολέα το ονοματεπώνυμο του παιδιού και τον 
προσωρινό κωδικό που δίνει η ηλεκτρονική αίτηση). Για τους µη υπόχρεους σε υποβολή 
φορολογικής δήλωσης κρίνεται απαραίτητη η βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία. 
(Σημείωση: μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα www.gsis.gr). Όσες αιτήσεις δεν έχουν το 
απαραίτητο αυτό αποδεικτικό φορολογικό έντυπο θα απορρίπτονται. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ) 

 
Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα: 

1. Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης  και  

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia
mailto:koinopolitia@ierapetra.gov.gr
http://www.gsis.gr/


2. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη,  από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η 
απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), το είδος 
απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση 
εξαρτημένης εργασίας, που η ενδιαφερόμενη/ος κατέχει η οποία θα έχει υποχρεωτικά 
ημερομηνία  στην περίοδο εγγραφής ή βεβαίωση από τον εργοδότη ότι πρόκειται να 
εργασθούν σε διάστημα ενός μηνός με προσδιορισμό του ύψους αποδοχών 

 
Για εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ΟΤΑ &ΝΠΔΔ αυτών: 

 
1. Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη και σε περίπτωση συμβασιούχων και η σύμβαση αυτών 

 
Για ελεύθερους επαγγελματίες 

1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ 
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος 

 
Άνεργοι γονείς 

 
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής σε προγράμματα και βεβαίωση του ΟΑΕΔ 

σε περίπτωση επιδόματος ανεργίας 
 

Εργαζόμενοι  σε αγροτικές εργασίες 
 

1. Βεβαίωση από τον εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή που θα δηλώνεται η ημερομηνία 
έναρξης της  απασχόλησης και το χρονικό διάστημα αυτής το είδος απασχόλησης (πλήρης ή 
μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στην θέση εξαρτημένης εργασίας, που 
η ενδιαφερόμενη/ος κατέχει η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία  στην περίοδο 
εγγραφής 

2. Αντίγραφο εργοσήμων τουλάχιστον 3 μηνών στο 2020 
 

Για τον πρωτογενή τομέα (αγρότες) 
 

1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το έτος 2019) ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή 
ρυθμιστεί οι οφειλές ή βεβαίωση εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα. 

 
Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς 

ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012) 
 

1. Βεβαίωση του  υπεύθυνου της επιχείρησης  στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο 
εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης 

2. Εάν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του / της 
απασχολούμενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο 
εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ) 

 
Συμπληρωματικά δικαιολογητικά (ανάλογα με την περίπτωση και τα δηλούμενα στην αίτηση 
στοιχεία) 

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (εάν δεν προκύπτει από το 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης). 

2. Διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής διαζυγίου  (εάν δεν προκύπτει από Πιστ/κο Οικογ. 
Κατάστασης ή την φορολογική δήλωση (Ε1) και απόφαση επιμέλειας τέκνων 

3. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής (για γονείς βρεφών/νηπίων που είναι φοιτητές ή 
σπουδαστές Α’ κύκλου σπουδών ). 

4. Στρατιωτική Ταυτότητα» και φωτοαντίγραφο  
5. Πιστοποιητικό «Οικονομικής Αδυναμίας» ή «Κοινωνικής Προστασίας» από  Τμήμα 

Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου στον οποίο υπάγεται 
6. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο (κατά περίπτωση) 

 
 



 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 
Α.1. Μόρια κοινωνικών κριτηρίων 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ –ΒΡΕΦΟΥΣ  5 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (μονογονέας) 20 

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ  15 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 10 

ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 

20 

ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

50 

ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ Ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΗΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

5 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΡΙΑΣ Ή 
ΕΠΊΔΟΜΑ  Κ.Ε.Α  

15 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ  - ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

10 

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  5 

ΜΗΤΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ 10 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 10 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ- και 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΑ 

15 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

30 

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ σε ατομική επιχείρηση 10 

 
Α.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Φορολογητέο Εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό 
σημείωμα τρέχοντος έτους (συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα) 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ 

ΑΠΟ 0,00 ΕΩΣ 5.000 € 50 

ΑΠΟ 5.001 € ΕΩΣ 10.000 € 40 

ΑΠΟ 10.001€ ΕΩΣ 15.000€ 30 

ΑΠΟ 15.001€ ΕΩΣ 20.000€ 25 

ΑΠΟ 20.001€ ΕΩΣ 25.000€ 20 

ΑΠΟ 25.000€ ΕΩΣ 30.000€ 15 

ΑΠΟ 30.000€ ΕΩΣ 40.000€ 10 

ΑΠΟ 40.000€ ΚΑΙ ΑΝΩ 0 

 

 Σε κάθε περίπτωση επανεγγραφής θα αναζητείται αυτεπάγγελτα η μη οφειλή τροφείων 
παλαιοτέρων περιόδων  

 Σε περίπτωση αιτήσεων με ισοψηφία εξετάζεται: 
α. ο αριθμός των  παιδιών της οικογένειας και  
β. το οικογενειακό εισόδημα 

Μετά την επιλογή σας   παιδικό ή βρεφ/κό σταθμό θα πρέπει να προσκομίσετε την  ηλεκτρονική 
αίτηση εκτυπωμένη από το σύστημα  και υπογεγραμμένη , την Ατομική κάρτα νηπίου (πρωτότυπη} 
και την φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού. 
 


