
Επίδομα Κωφαλαλίας 

Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση 

2. Yπεύθυνη Δήλωση (δίδεται από την υπηρεσία).  

3. α) Για άτομα 0-18 ετών ή 65 ετών και άνω απαιτείται Γνωμάτευση Ιατρού 
Ωτορινολαρυγγολόγου Κρατικού Νοσοκομείου, στην οποία θα πρέπει να διευκρινίζεται «εάν 
το εξετασθέν άτομο είναι εκ γενετής κωφό ή βαρήκοο και δεν έχει αναπτύξει λόγο εξαιτίας 
της κωφότητάς του ή της βαρηκοΐας του», θεωρημένη οπωσδήποτε από το Διοικητικό 
Διευθυντή του Νοσοκομείου ή το Νόμιμο αναπληρωτή του. 
β) Για άτομα 19-65 ετών (εφόσον δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές έως 25 ετών) 
απαιτείται γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής Ανατολικής Αττικής στην 
οποία να φαίνεται ότι παράλληλα με την κωφαλαλία πάσχει και από άλλη χρόνια πάθηση με 
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και ανικανότητα εργασίας. 
 
Προσοχή: Για άτομα 19-65 ετών απαιτούνται και βεβαιώσεις από 
α) ΙΚΑ  και αν υπάρχει αριθμός μητρώου ΙΚΑ,  βεβαίωση και από το Τμήμα Συντάξεων ΙΚΑ  
β) ΟΓΑ  i) από το Μητρώο Συνταξιούχων και ii) Κλάδο Kύριας Ασφάλισης) και 
γ) ΟΑΕΕ (Τοπικό υποκατάστημα) ότι δεν έχουν τις ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις 
για να τους χορηγηθεί σύνταξη από τους φορείς αυτούς και ότι δε δικαιούνται κάποια 
χρηματική παροχή για την αναπηρία τους από τον ασφαλιστικό φορέα.  

 
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου  είσπραξης 

του επιδόματος σε περίπτωση που ορίζεται άλλο πρόσωπο. 
- Για να οριστεί άλλο πρόσωπο ως υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος, σε ενήλικες, θα 
πρέπει να προσκομίζεται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
- Για τους ανήλικους επιδοτούμενους θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι αποδέχεται να εισπράττει το επίδομα ο 
έτερος γονέας.  

 
5. Μια (1) φωτογραφία.  

 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο).  

 
7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας (θεωρημένο για το τρέχον έτος).  

 
8. Βεβαίωση φοίτησης (για μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές 18-25 ετών), η οποία πρέπει να 

υποβάλλεται στην Υπηρεσία κάθε έτος.  
 

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας – Τρέχοντος έτους 

 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί αντίγραφο φορολογικής 
δήλωσης της πατρικής οικογένειας (Ε1). 

 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ενήλικος αλλά δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος 
στην φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας να προσκομισθεί αντίγραφο 
φορολογικής δήλωσης της πατρικής οικογένειας και επίσημο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου του δικαιούχου. 

 


