
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ , 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  Ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 
ΑΠΟΡΙΑΣ 

Για υπηκόους Βουλγαρίας και Ρουμανίας 
1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία) 

2. 2 Φωτογραφίες (για κάθε άτομο για έκδοση ή αντικατάσταση). 

3. Ταυτότητες ,  Διαβατήρια (φωτοτυπία ) 

4.  Άδεια Διαμονής Από το Οικείο Αστυνομικό τμήμα  

5. Εκκαθαριστικό του 2011 αν το έχετε παραλάβει ή το Εκκαθαριστικό /2010 
(φωτοτυπία)   

6. Ε 1 του 2011 (φωτοτυπία)(αρχική  φορολογική δήλωση) 

7. Ε9/2005 ή Ε9/2010(το τελευταίο που έχετε υποβάλλει, για ακίνητα) και Ε2/2009 ή 
Ε2/2010 (σε περίπτωση που υπάρχει ακίνητο, φωτοτυπία) 

8. Υπ. Δήλωση Εφορίας του Ν. 1599/86 (ότι δεν υποβάλλει Φορολογική Δήλωση το 2011) + 
A.Φ.Μ. (όσοι δεν κάνουν Φ.Δ.)     μαζί με τα στοιχεία της περίπτωσης 9** 

9. **  Λογαριασμός εκκαθαριστικός  ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ  (στο όνομα του 
ενδιαφερόμενου) ή  Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Διαμονής (από Δήμο στο όνομα του 
ενδιαφερόμενου) 

10. Οικογενειακή Κατάσταση  μεταφρασμένη από το αντίστοιχο προξενείο στην  
Ελλάδα..  

11. Διαζευκτήριο ή α) Υπ. Δήλωση  του Ν. 1599/86  σε περίπτωση διάστασης  που αναφέρει το χρόνο της 
διάστασης, ότι δεν κατοικεί  στη ίδια στέγη με τον/την σύζυγο, ότι δεν  παίρνει διατροφή, και αν ναι τι 
ποσό και  β) ‘Ενορκη Βεβαίωση από Ειρηνοδικείο, η συμβολαιογράφο ( με (2) μάρτυρες) σε περίπτωση 
διάστασης  που  θα αναφέρει  το όνομα συζύγου, το χρόνο της διάστασης ,ότι τον/την έχει εγκαταλείψει  
δεν κατοικεί  στη ίδια στέγη με τον/την σύζυγο, ότι δεν του/της παρέχει διατροφή, και αν ναι τι ποσό. 
Και ότι  αρνείται να τον/την  ασφαλίσει , το ιδιο και για τα παιδιά . 

12. Απόκομμα Πολυτέκνων ΟΓΑ ( πρόσφατο). 

13. Βεβαίωση Νοσηλείας από δημόσιο νοσοκομείο με ημερομηνία εισαγωγής, πάθηση,  και αν 
συνεχίζει η νοσηλεία με στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή θεράποντα γιατρού. 

14. Βεβαίωση Εγκυμοσύνης με πιθανή ημερομηνία τοκετού από Δημόσιο Νοσοκομείο. 

15. Βιβλιάριο Επιδόματος Πρόνοιας.( φωτοτυπία τις 3 πρώτες σελ.) 

16. Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ (για νέους από  18 - 29 ετών αν δεν επιδοτούνται). 

17. Βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα Αποτοξίνωσης(ΟΚΑΝΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ κτλ). 

18. Βεβαίωση απώλειας ή φθοράς από Αστυνομία ή Ένορκη Βεβαίωση από Ειρηνοδικείο. 

19. Βεβαίωση από ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ ή ΟΓΑ ότι δεν ασφαλίζεται  για το 2008  και για ποιο λόγο ,δεν 
καλύπτεστε ιατροφαρμακευτικά  καθώς και τα βιβλιάρια φωτοτυπία με την τελευταία θεώρηση. 

 
20. Βεβαίωση από τον ανταποκριτή του  ΟΓΑ της περιοχής , ότι κατατέθηκαν  τα 

δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση  λόγω   Υπερηλικίας . 
 
21.  Απόφαση δικαστικής Συμπαράστασης για άτομα  με Βαρεία Νοητική Υστέρηση . 
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