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1.  -Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού (εκτός από τις περιπτώσεις 
επανεγγραφής) 

2.  -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
3.  -Απόδειξη λογαριασμού όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας. 
4.  -Βεβαίωση εργοδότη για την εργασία των γονέων ( και οι δύο γονείς 

πρέπει να είναι εργαζόμενοι). Στη βεβαίωση να αναφέρεται το ύψος 
των μηνιαίων καθαρών αποδοχών και ο συνολικός χρόνος εργασίας. 
Μαζί με τη βεβαίωση, προσκομίζονται και επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα ενσήμων του τρέχοντος έτους των γονέων, για 
εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό 
στοιχείο από τον ασφαλιστικό φορέα που να αποδεικνύει την άμεση 
ασφάλιση του. 

5. -Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος 
οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση έχει 
κατατεθεί ηλεκτρονικά, με το αντίγραφο της δήλωσης επισυνάπτεται και 
το αποδεικτικό που αναγράφει τον ηλεκτρονικό κωδικό αποστολής της.  

6.  -Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του 
παιδιού, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια 
που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. 
Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (Mantoux).  

7. -Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του 
παιδιού, σε περίπτωση οικογενειακού - κοινωνικού προβλήματος, το 
οποίο θα προκύπτει από επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα τα οποία θα 
αποδεικνύουν τα αναγραφόμενα στην Υπεύθυνη Δήλωση. 

8.  -Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για διαζευγμένους ή σε 
διάσταση γονείς). 

9.  -Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση αποβιώσαντος γονέα. 
10.  -Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής η οποία αναφέρει ότι ο 

γονέας φοιτά κανονικά, εφόσον πρόκειται για γονείς φοιτητές. 
11.   -Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για 

στρατευμένο γονέα. 
12.   -Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο Σταθμό, εκτός των 

προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η 
άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται 
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 
 Οι αιτήσεις εγγραφής για παιδιά προσχολικής ηλικίας για το Σχολικό 
έτος 2012 - 2013 υποβάλλονται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π.Α του Δήμου 
Ηρακλείου, από 21 Μαΐου έως 22 Ιουνίου, κατά τις εργάσιμες ώρες και 
ημέρες. 
    Για τα βρεφικά τμήματα που στεγάζονται στο Η΄, Γ΄, Ε΄ και Κ΄ 
Κ.Ε.Π.Α τα βρέφη πρέπει να έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες κατά 
την υποβολή της αίτησης. 
 Όλα τα νήπια κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να 
έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια και να αυτοεξυπηρετούνται.  

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης νηπίου που δεν έχει 
συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται στην 
πρώτη επιλογή. Όταν συμπληρώσει το νήπιο την ηλικία και με 
αίτηση επανεξέτασης  του γονέα, η αίτηση θα εξετάζεται εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις στου Παιδικούς Σταθμούς. 


