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Oι πεπί Κοινωνικών Αζθαλίζεων (Λογαπιαζμοί ηος Ταμείος) (Τποποποιηηικοί) Κανονιζμοί ηος 2019, οι 

οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηων άπθπων 73 και 78 ηος πεπί Κοινωνικών 
Αζθαλίζεων Νόμος, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, 
δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ 
Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, 
Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2010 ΔΩ ΣΟΤ 2019 

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 73 θαη 78 
 

114(Η) ηνπ 2010 
126(Η) ηνπ 2010 

2(Η) ηνπ 2012 
37(Η) ηνπ 2012 

170(Η) ηνπ 2012 
193(Η) ηνπ 2012 
106(Η) ηνπ 2014 
194(Η) ηνπ 2014 
176(Η) ηνπ 2015 

1(Η) ηνπ 2017 
52(Η) ηνπ 2017 

115(Η) ηνπ 2017 
132(Η) ηνπ 2018 

126(Η) ηνπ 2019. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη από ηα άξζξα 73 θαη 
78 ηνπ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκνπ, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο. 

 

 

πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (1): 
9.7.2010 
27.6.2014 
2.8.2017. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Λνγαξηαζκνί 
ηνπ Σακείνπ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2019 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί 
Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Λνγαξηαζκνί ηνπ Σακείνπ) Καλνληζκνύο ηνπ 2010 έσο 2017 (πνπ ζηε 
ζπλέρεηα ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο 
Καλνληζκνί ζα  αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Λνγαξηαζκνί  ηνπ 
Σακείνπ) Καλνληζκνί ηνπ 2010 έσο 2019. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 3  
ησλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 3 ησλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, από ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) απηνύ, (πξώηε 
γξακκή), ηνπ πνζνζηνύ «11,23%» κε ην πνζνζηό «12%» θαη ηνπ πνζνζηνύ «10,23%» 
(δεύηεξε γξακκή), κε ην πνζνζηό «11%»· 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) απηνύ, ηνπ 
πνζνζηνύ «6,54% (πξώηε γξακκή), κε ην πνζνζηό «7,2%» ·θαη 

 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνύ, ηνπ 
πνζνζηνύ «1,28%» (πξώηε γξακκή), κε ην πνζνζηό «1,15%», ηνπ πνζνζηνύ 
«1,43%» (δεύηεξε γξακκή), κε ην πνζνζηό «1,3%» θαη ηνπ πνζνζηνύ «0,33%» 
(δεύηεξε γξακκή), κε ην πνζνζηό «0,2%». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2335


