
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ή 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

(ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΙ Ε.Δ.Τ.Ο.) 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από την υπηρεσία) 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86 (Χορηγείται από την υπηρεσία) 

στην οποία θα βεβαιώνεται ότι : 
• Όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή 
• Ο/Η αιτών/αιτούσα είναι ανασφάλιστος/η και δεν δικαιούται 

ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας 
του/της 

• Σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα 
δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία 
έκδοσης του 

• Δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του 
εξωτερικού 

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
• Για τους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού 

δελτίου ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο διαβατηρίου εν 
ισχύ 

• Για τους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ή ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
απαιτείται και η προσκόμιση του διαβατηρίου 

4. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (Σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη 
φορά) 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πρόσφατο) 
6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ θεωρημένα από την 

αρμόδια εφορία 
• Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (προηγούμενου 

οικονομικού έτους) 
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1 (τρέχοντος οικονομικού έτους) 
• Ε9 (αν προκύπτουν ακίνητα) 
• Ε2 (όπου απαιτείται) 

(Όσοι δεν έχουν υποβάλει Ε9 και Ε2 θα προσκομίζουν υπεύθυνη 
δήλωση Ν.1599/86, ότι δεν έχουν υποβάλει τα έντυπα αυτά σε καμία 
Δ.Ο.Υ. διότι δεν έχουν ακίνητα στο όνομα τους) 
Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. 

7. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή 
απόδειξη ενοικίου ένα δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση ο 
τόπος κατοικίας ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟ (όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή σε περίπτωση 
μετοίκησης). Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνη δήλωση του Ν 
1599/86  

8. Α.  Βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) και δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για ιατροφαρμακευτική νοσοκομειακή 
κάλυψη από τα ταμεία αυτά 
Β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 (θεωρημένη) του ενδιαφερόμενου 
περί μη ασφάλισης του στον Ο.Γ.Α 

9. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ. ( για ικανά προς εργασία 
άτομα από 29-65 ετών) 



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ή 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

(ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΙ Ε.Δ.Τ.Ο.) 
• Για άτομα άνω των 65 ετών βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ή τον 

αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για 
σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. 

10. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ που να 
αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής από ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (σε περίπτωση νοσηλείας) 

11. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ για 
όσους επιδοτούνται από το πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας ή του 
Ο.Γ.Α. (για επίδομα πολυτέκνων/τρίτου παιδιού ή σύνταξη ή ισόβια 
πολυτεκνική σύνταξη) 

12. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο 
συζύγους , για διαζευγμένους το διαζύγιο. Για όσους βρίσκονται σε 
διάσταση, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο και εάν δεν 
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη 
δήλωση Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι βρίσκονται σε 
διάσταση. 

13. Για ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και παιδιά 
αυτών, βεβαίωση κυοφορίας ή για νεογέννητο, τη ληξιαρχική πράξη 
γέννησης    

14. Για άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για 
απεξάρτηση ΟΚΑΝΑ, Νόστος ή παρακολουθούνται ως εξωτερικοί 
ασθενείς, πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τη θεραπευτική κοινότητα 
που φιλοξενούνται  

15. Τα άτομα από 18-29 ετών ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. με τη κάρτα 
ανεργίας τους 

 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή βοήθεια 

στη συλλογή των παραπάνω δικαιολογητικών, προκειμένου να είναι 
όσο το δυνατόν πιο άρτια η κατάθεση της αιτήσεώς σας, θα μπορείτε 
να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους κοινωνικής 
στήριξης του Δήμου μας.  

Πιο συγκεκριμένα:  
• στο Λαύριο με  τον κ. Γεώργιζα Κώστα στο τηλέφωνο 

2292-0-26030 και  με την κ. Δρογώση Λία στο τηλέφωνο 
2292-0-23829. 

• στην Κερατέα με  την κ. Τσοχαλή Χριστίνα στο 
τηλέφωνο 2299-0-67997 και με την κ. Γιαννάκη Ισιδώρα 
στο τηλέφωνο 2299-0-66456. 

 
 

• Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ. 

• ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ. 

• ΟΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ.    

                                                               
                                                                             Από το Δήμο Λαυρεωτικής 


