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Προς: Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας  

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

 

 

Θέμα: Αποκοπή εισφοράς του Γ.ε.σ.υ. από το επίδομα ασκούμενων 

δικηγόρων, δίχως να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Γε.σ.υ. 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το σοβαρό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι αλλοδαποί ασκούμενοι δικηγόροι, που 

πραγματοποιούμε την πρακτική μας άσκηση στην Κύπρο,  σε σχέση με την 

αποκοπή της εισφοράς του Γ.ε.σ.υ. από το επίδομα κατάρτισης ασκούμενων 

δικηγόρων το οποίο λαμβάνουμε. 

 

Στις 15.04.2019, οι ασκούμενοι δικηγόροι πληροφορηθήκαμε μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, η 

οποία μας ενημέρωνε ότι από την 01.03.2019 μέχρι και τις 28.02.2020 θα 

αποκοβόταν 1,7% του επιδόματος κατάρτισης  που λαμβάνουμε, σε μηνιαία 

βάση ως εισφορά για το Γ.ε.σ.υ. Ενώ, από την 01.03.2020 και μετέπειτα 

ποσοστό ίσο με 2,65%. (Βλ. Παράρτημα 1). 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβήκαμε σε αλλεπάλληλες προσπάθειες για 

εγγραφή στο Γ.ε.σ.υ. ακολουθώντας τις οδηγίες που είχαμε λάβει από το 

τηλεφωνικό κέντρο του Γ.ε.σ.υ. (τηλ.17000). Πιο συγκεκριμένα, 

ενημερωθήκαμε όπως έπρεπε να προβούμε σε ενοποίηση του «YellowSlip» 

(FormMEU) με τον αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεών μας σε ένα από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και στη συνέχεια να εγγραφούμε στο Γ.ε.σ.υ μέσω 

της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Αξίζει να σημειωθεί, ότιασκούμενη δικηγόρος η 

οποία κατείχε αριθμό κοινωνικής ασφάλισης από προηγούμενη εργασία της 

και προέβη σε ενοποίηση με το «YellowSlip», δεν κατέστη δυνατό να κάνει 

εγγραφή στο Γ.ε.σ.υ. Σε επικοινωνία με το τηλ. Κέντρο (17000), ενημερώθηκε 

όπως το σύστημα του Γ.ε.σ.υ. χρειαζόταν αναβάθμιση, ώστε να γίνει δυνατή η 



εγγραφή της τελευταίας, δίχως να δοθεί κάποια περεταίρω ενημέρωση ως 

προς το πότε θα λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Στη συνέχεια, προβήκαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με λειτουργό της 

Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να 

ενημερώσουμε για την πάσχουσα κατάσταση.  

 

Ωστόσο, οι προσπάθειές μας απέβησαν μάταιες καθώς μετά από προφορική 

ενημέρωση υπευθύνου στα γραφεία του Γ.ε.σ.υκαι κατόπιν τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με υπεύθυνο του τηλ. Κέντρου, ενημερωθήκαμε πως οι μόνοι 

δικαιούχοι εγγραφής στο Γ.ε.σ.υ. πέραν των κατόχων κυπριακής υπηκοότητας 

είναι οι κατωτέρω τρείς περιοριστικές περιπτώσεις: 1) Κάτοχοι του εγγράφου 

(FormMEU3) του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, 2) 

Παντρεμένοι και 3) Εργαζόμενοι. Επιπρόσθετα, ενημερωθήκαμε από τον 

Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογό πως δεν δικαιούμαστε να λάβουμε αριθμό 

κοινωνικής ασφάλισης, καθώς δεν εμπίπτουμε στην κατηγορία των 

εργαζομένων. 

 

Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης αριθμού κοινωνικής 

ασφάλισης(απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή στο Γ.ε.σ.υ.),εξ αρχής 

αποκλειόμαστε από την δυνατότητα εγγραφής στο Γ.ε.σ.υ. ενώ, ταυτόχρονα 

μας αποκόπτεται από το επίδομα η εισφορά για το Γ.ε.σ.υ. 

 

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 74(Ι) του 2017, με το άρθρο 5 

παράγραφος 1, εδάφιο β του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 

2002 και με επιστολή του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου 

Οικονομικών, όλα τα επιδόματα τα οποία χορηγούνται αναφορικά με 

παρεχόμενες μισθωτές υπηρεσίες στο άτομο που παρέχει τις μισθωτές 

υπηρεσίες εντάσσονται στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε εισφορά. Το 

επίδομα που λαμβάνουμε, δεν χορηγείται αναφορικά με την παροχή 

μισθωτών υπηρεσιώνδιότι δεν παρέχουμε μισθωτές υπηρεσίες, αντιθέτως 

πραγματοποιούμεπρακτική άσκηση. Στην ουσίαδεν θεωρούμαστε 

εργαζόμενοι και δεν δικαιούμαστε να εγγραφούμε στο Γ.ε.σ.υ., ενώ για λόγους 

αποκοπής της εισφοράς εμπίπτουμε στην κατηγορία μισθωτών. Συνεπώς 

θεωρούμε ότι η αποκοπή γίνεται παράνομα και δίχως νομικό έρεισμα 



καθώςδεν εμπίπτουμε ρητά ή έμμεσα σε κάποια περίπτωση  τα σύμφωνα 

επίσης διότι είμαστε ίσως η μόνη κατηγορία της οποίας αποκόπτεται η 

εισφορά δίχως να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Γ.ε.σ.υ. 

 

 Εν κατακλείδι, θεωρούμε τη συγκεκριμένη αποκοπή – «εισφορά» ως 

παρακράτηση ή/και υπεξαίρεση εις βάρος μας και θα θέλαμε να μας 

ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, εφόσον υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 

στο Γ.ε.σ.υ. για την εν λόγω κατηγορία ασκούμενων δικηγόρων στους 

οποίους γίνεται η αποκοπή από το επίδομα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα 

θέλαμε να σας ζητήσουμε όπως σταματήσει η αποκοπή της εν λόγω 

εισφοράς καθώς και αναδρομική επιστροφή των ήδη αποκομμένων 

εισφορών. 

 

Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι η πρακτική άσκηση διαρκεί 12 μήνες 

και πολλοί ασκούμενοι θα τελειώσουν λίαν συντόμως (μαζί με την 

υπογράφουσα), παρακαλούμε όπως το αίτημα εξεταστεί άμεσα και με 

επείγουσα σημασία και όπως έχουμε ενημέρωση το συντομότερο δυνατό και 

όχι πέραν των τριών (3) μηνών. Σε αντίθετη περίπτωση, επιφυλάσσουμε το 

δικαίωμά μας να καταχωρήσουμε προσφυγή. 

Σας επισυνάπτεται επίσης, σειρά υπογραφών από ασκούμενους δικηγόρους 

που ενστερνίζονται την εν λόγω θέση, (Βλ. Παράρτημα 2). 

 

 

 

 

 

Έλενα Βασιλειάδου 
 

 

Κοιν.: 

1.Υπουργό Υγείας  

2. Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

3. Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο  

4. Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων        

Δικαιωμάτων 


