
 

Ενιαίοσ Πίνακασ Προςδιοριςμού Ποςοςτού Αναπηρίασ. 

Αρηζκ. Φ. 80000/45219/1864 

ΦΕΚ B 4591 - 27.12.2017 

Εληαίος Πίλαθας Προζδηορηζκού Ποζοζηού Αλαπερίας. 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έτοληας σπόυε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3863/2010 (Α’115) «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 
ην άξζξν 28 ηνπ λ. 4038/2012 (Α’14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» θαη κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 
4331/2015 (Α’69) «Μέηξα γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), ηελ απινπνίεζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.), θαηαπνιέκεζε ηεο 
εηζθνξνδηαθπγήο θαη ζπλαθή αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπκπιεξώζεθε κε 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κνηλσληθή θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία θαη 
αλάπηπμε ησλ θνξέσλ ηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

Όξγαλα» πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 24/2015 (Α’ 20) «ύζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, 

κεηαθνξά ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ» θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4320/2015 (Α’ 29) «Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθώλ Οξγάλσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο».  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π. δ/ηνο 73/2015 (Α’116) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ 

θαη Τθππνπξγώλ».  

6. Σελ αξηζκ. νηθ. 44549/Γ9.12193/09-10-2015 (Β’ 2169) απόθαζε «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Αλαζηάζην 
Πεηξόπνπιν» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ αξηζκ. νηθ.54051/Γ9.14200/ 22-11-2016 (Β’3801) 
απόθαζε θαη ηζρύεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Τ29/8-10-2015 απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ (Β’2168) «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Υνπιηαξάθε». 
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3144/2003 «Κνηλσληθόο δηάινγνο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη 
ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68Β ηνπ λ. 4387/2016 (Α’85) «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο 

– Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ-ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο – Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
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θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 
4445/2016 (Α’236) «Δζληθόο Μεραληζκόο πληνληζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ 
Πνιηηηθώλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε 
θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α’85) θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

10. Σελ πξόηαζε ηεο Γ/λζεο Ηαηξηθήο Αμηνιόγεζεο ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. θαη ηε γλώκε ηεο Δηδηθήο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξ. 31970/ Γ9.9047/15-7-2015 (ΑΓΑ: 
ΩΒ7Σ465Θ1Ω-ΥΜΞ) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο: i) αξ.51073/Γ9.13786/13-11-2015 
(ΑΓΑ: 7ΣΞΛ465Θ1Ω-9ΣΗ), ii) αξ.273/Γ9.119/5-1-2016 (ΑΓΑ: 6ΚΛΠ465Θ1Ω-Ω48), iii) 
αξ.8876/Γ9.2832/24-2-2017 (ΑΓΑ: 6ΥΤ0465Θ1Ω-4ΓΕ), θαη iv) αξ. 16953/Γ9.5384/ 25-4-2017 
(ΑΓΑ: 6ΓΝΖ465Θ1Ω-ΓΡ4), v) αξ.23345/ Γ9.7333/22-5-2017 (ΑΓΑ: Ω7ΜΝ465Θ1Ω-Ο5Θ) θαη vi) 
αξ. 33387/Γ9.11375/8-8-2017 (ΑΓΑ: 6ΤΛ0465Θ1Ω-ΤΤΒ) ππνπξγηθέο απνθάζεηο, 

11. Σελ κε αξ. πξση. 46156/1699/5-10-2017 Δηζεγεηηθή Έθζεζε νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ (παξ. 

5 άξζξν 24 λ. 4270/2014, ΦΔΚ Α’143) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 
Τ.Π.Δ.Κ.Α.Α. ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.), απνθαζίδνπκε: 

ηελ αλαζεώξεζε/αληηθαηάζηαζε ηνπ Δληαίνπ Πίλαθα Πξνζδηνξηζκνύ Πνζνζηνύ Αλαπεξίαο ηεο αξ. 
Φ11321/ νηθ.10219/688/4-5-2012 (Β’ 1506) θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε ηνλ επηζπλαπηόκελν 
Πίλαθα, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε πάζεζε ή 
βιάβε ή ζσκαηηθή ή ςπρηθή ή πλεπκαηηθή εμαζζέλεζε ή ε ζπλδπαζκέλε εκθάληζε ηέηνησλ 
παζήζεσλ ή βιαβώλ ή εμαζζελήζεσλ, θαζώο θαη νη ππνηξνπέο απηώλ.  

 Εληαίος Πίλαθας Προζδηορηζκού Ποζοζηού Αλαπερίας 

 Η ηζτύς ηες παρούζας απόθαζες αρτίδεη ηελ 1.1.2018.  

Η απόθαζε ασηή λα δεκοζηεσζεί ζηελ Εθεκερίδα ηες Κσβερλήζεφς.  

Αζήλα, 18 Γεθεκβξίνπ 2017 

Οη Τποσργοί 

Ο Τθσποσργός Εργαζίας,Κοηλφληθής Αζθάιηζες θαη Κοηλφληθής Αιιειεγγύες 

 ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ 
  
Ο Αλαπιερφηής Τποσργός Οηθολοκηθώλ 

 ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 
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