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Στις  25/11/2022 ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) 

(Αρ.180) Νόμος του 2022, ο οποίος αφορά τροποποιήσεις στο υφιστάμενο 

άρθρο 2 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Τροποποιήσεις του άρθρου 2 

1) Σκοπός του τροποποιητικού ΓεΣΥ Νόμου είναι η αλλαγή του ορισμού 

της έννοιας «αποδοχές» ώστε οι αποδοχές των ναυτικών, οι οποίοι 

δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, να εξαιρούνται από 

εισφορές στο ΓεΣΥ.  

Επομένως, ο νέος ορισμός της έννοιας «αποδοχές» διαβάζεται ως 

ακολούθως: 

« “αποδοχές” -  

(α) σε σχέση με μισθωτό, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, εξαιρουμένων των 

αποδοχών των ναυτικών οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της 

Δημοκρατίας:  

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ναυτικοί 

λογίζονται και οι εργαζόμενοι στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ·» 

2) Ο εν λόγω τροποποιητικός ΓεΣΥ νόμος περιλαμβάνει επίσης αλλαγή 

στον ορισμό της έννοιας «εισόδημα» ώστε η σχετική έννοια να μην 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εφάπαξ ποσά ή φιλοδωρήματα που 

καταβάλλονται σε εργαζομένους στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα από Ταμεία Προνοίας, Σχέδια ή Ταμεία Συντάξεων. 

καθώς και οποιουδήποτε εισοδήματος προερχόμενου από τις πηγές 

που καθορίζονται στην παράγραφο (β) των εδαφίων (1) και (2) του 

άρθρου 5, αντίστοιχα, του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 
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σε σχέση με μισθωτές υπηρεσίες ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της 

Δημοκρατίας. 

Επομένως, ο νέος ορισμός της έννοιας «εισόδημα» διαβάζεται ως 

ακολούθως: 

« “εισόδημα” σημαίνει το εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου 

προερχόμενο από τις πηγές που καθορίζονται στο άρθρο 5 του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, εκτός από αποδοχές ή σύνταξη 

και περιλαμβάνει μερίσματα, όπως αυτά καθορίζονται στον περί 

Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, 

εξαιρουμένου οποιουδήποτε εφάπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος που 

καταβάλλεται σε εργαζομένους στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, από Ταμεία Προνοίας, Σχέδια ή Ταμεία Συντάξεων, 

καθώς και οποιουδήποτε εισοδήματος προερχόμενου από τις πηγές 

που καθορίζονται στην παράγραφο (β) των εδαφίων (1) και (2) του 

άρθρου 5, αντίστοιχα, του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 

σε σχέση με μισθωτές υπηρεσίες ναυτικών μη μόνιμων κατοίκων της 

Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ναυτικοί 

λογίζονται και οι εργαζόμενοι στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ·…»  

3) Τέλος, ο συγκεκριμένος τροποποιητικός ΓεΣΥ νόμος ορίζει τον όρο 

«ναυτικός» ως «… πρόσωπο, το οποίο εργάζεται με οποιαδήποτε 

ιδιότητα σε πλοίο, περιλαμβανομένου και του πλοιάρχου∙». 

 

Η ΕΥ Κύπρου είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες 

ή διευκρινήσεις πιθανό να χρειαστείτε. 
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