
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 80100/101202 
Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Ανα-

πηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύ-

στημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές 
σχέσεις» (Α’ 115).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 168).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

9. Το άρθρο 26 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρο-
νικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.ΚΑ.» (Α’ 8).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

11. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσα-
κλόγλου» (Β’ 4443).

12. Την πρόταση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγη-
σης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονι-
κής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία 
31970/Δ9.9047/15-7-2015 (ΑΔΑ: ΩΒ7Τ465Θ1Ω-ΧΜΞ) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Τα υπ’  αρ. 7667/365/19-02-2021 και 44788/ 
29-06-2021/22-11-2021 (ορθή επανάληψη) εισηγητι-
κά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη εκτιμώμενου ύψους 
2.000.000,00€, η οποία προκύπτει από την αύξηση των 
δικαιούχων επιδομάτων και σύνταξης αναπηρίας. Η δα-
πάνη αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, 
είναι δε εντός των ορίων που έχουν τεθεί στο τρέχον 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
αποφασίζουμε:

Την αναθεώρηση/αντικατάσταση του Ενιαίου Πίνακα 
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της υπό στοιχεία  
Φ.80100/50885/3033/10-12-2018 απόφασης των Υπουρ-
γών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 5987), με τον οποίο 
καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται 
κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευμα-
τική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων 
παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι 
υποτροπές αυτών, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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