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Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 180(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020 

Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της 
Δημοκρατίας, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, το ναυτικό επάγγελμα ενέχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με  άλλα επαγγέλματα,   
  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, η μεγάλη πλειοψηφία των ναυτικών οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία υπό κυπριακή 

σημαία δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας,  
  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, οι ναυτικοί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους απαιτείται συχνά να αλλάζουν 

εργασιακό περιβάλλον, πλοίο, εργοδότη και χώρα εργασίας,  
  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και της μη μόνιμης 

διαμονής τους στη Δημοκρατία, δεν είναι δυνατό να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του Γενικού 
Συστήματος Υγείας,  

  
 Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

89(Ι) του 2001 
134(Ι) του 2002 
101(Ι) του 2004 

62(Ι) του 2005 
74(Ι) του 2017 
25(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 
έως  2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμοι του 2001 έως 2022. 

 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του ορισμού  του όρου «αποδοχές», με την 

ακόλουθη παράγραφο: 
   
   

59(Ι) του 2010 
114(Ι) του 2010 
126(Ι) του 2011 

2(I) του 2012 
37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 
193(Ι) του 2012 
106(Ι) του 2014 
194(Ι) του 2014 
176(Ι) του 2015 

1(I) του 2017 
52(Ι) του 2017 

115(Ι) του 2017 
132(Ι) του 2018 
126(Ι) του 2019 
194(Ι) του 2020 

88(Ι) του 2021 
101(Ι) του 2021 
168(Ι) του 2021 

44(Ι) του 2022 
81(Ι) του 2022 

150(Ι) του 2022. 

«(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·»· 
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       (β)  με την αντικατάσταση στο τέλος του ορισμού του όρου «εισόδημα» του σημείου της άνω 

τελείας με το σημείο του κόμματος και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου 
κειμένου:   

   
  «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·»· και 
   
 (γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού αυτού: 
   
  «“ναυτικός” σημαίνει πρόσωπο, το οποίο εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο, 

περιλαμβανομένου και του πλοιάρχου∙». 
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