ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)
Με βάση το άρθρο 14(1) του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, το οποίο αναφέρει ότι: « οι απολαβές και τα ωφελήματα των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το μισθό, τα
εκάστοτε επιδόματα, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης που θα καθορίζονται στο σχετικό Νόμο». Ο περί Συντάξεων Νόμος του 1997 (Ν.97(Ι)/97) (όπως τροποποιήθηκε με
το Νόμο 3(Ι)και συγκεκριμένα το άρθρο 4 (1), προνοεί όπως η σύνταξη, το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα και άλλα ωφελήματα χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου (Ν.97(Ι)/97) (όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3(Ι)/98) και του περί Συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν.216 (Ι)/2012.
ΘΕΜΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1997 (Ν.97(Ι)/97)
(όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3(Ι)/98).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 (216(Ι)/2012)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ένταξη στο Κυβερνητικό Σχέδιο Σύνταξης πριν την 01/10/2011, για
όσους κατείχαν μόνιμη θέση

Από 01/10/2011, οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, έστω και αν
κατέχουν μόνιμη θέση, δεν εντάσσονται στο Κυβερνητικό Σχέδιο
Συντάξεων. Νοείται ότι υπάλληλοι που κατείχαν μόνιμη θέση στο
Δημόσιο Τομέα και προσλήφθηκαν μετά την 01/10/2011 στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, δικαιούνται σε ένταξη στο Σχέδιο Σύνταξης.

ΗΛΙΚΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

67 έτος για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ
ΠΡΟΩΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Συμπλήρωση ηλικίας των σαράντα πέντε (45) ετών ή των σαράντα
οκτώ (48) ετών κατά ή μετά την 01/07/2005

ο
ό

ο

60 έτος σε 63
Προσωπικού

από 01/07/2008, για μέλη του Διοικητικού

Έναρξη καταβολής σύνταξης και εφάπαξ ποσού στην ηλικία των 62
ετών για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού
Έναρξη καταβολής σύνταξης και εφάπαξ ποσού στην ηλικία των
πενήντα πέντε (55 ) ετών ή πενήντα οκτώ (58) ετών για μέλη του
Διοικητικού Προσωπικού

ο

67 έτος για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού
ο

65 έτος για μέλη του Διοικητικού Προσωπικού
Μέλος που έχει συμπληρώσει την ηλικία των σαράντα πέντε (45)
ετών ή την ηλικία των σαράντα οκτώ (48) ετών, και είχε προσληφθεί
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πριν την 01/01/2013, δικαιούται σε
πρόωρη αφυπηρέτηση και στην καταβολή σύνταξης και εφάπαξ
ποσού χωρίς οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση.
Η ηλικία αφυπηρέτησης για την καταβολή εφάπαξ ποσού και
σύνταξης καθορίζεται στο περί Συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012, Ν.216 (Ι)/2012:
Παράδειγμα: Για υπάλληλο που αφυπηρετεί πρόωρα μεταξύ της
ης
η
1 Ιανουαρίου 2015 και της 31 Δεκεμβρίου 2015, και των δυο
ημερομηνιών συμπεριλαμβανόμενων, ως η ηλικία καταβολής
εφάπαξ ποσού καθορίζεται η ηλικία κατά την οποία συμπληρώνει
ο)
το σαραντακοστό έκτο (46 έτος και έξι (6) μηνών και η ηλικία
έναρξης καταβολής σύνταξης καθορίζεται η ηλικία των πενήντα έξι
(56) ετών για μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και εξήντα δύο (62)

για μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο εργοδοτούμενος δε συνείσφερε στο Σχέδιο Σύνταξης εκτός από
εισφορές στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών.

Από 01/10/2011 ο εργοδοτούμενος συνεισφέρει στο Σχέδιο
Σύνταξης ποσοστό ύψους 3% επί των μηνιαίων συντάξιμων
απολαβών του και στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών ποσοστό
ύψους 2% επί των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

Ετήσια σύνταξη = ετήσιος ακαθάριστος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας
800

Ετήσια σύνταξη = ετήσιος ακαθάριστος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας
800

Εφάπαξ ποσό = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3

Εφάπαξ ποσό = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3

Μέγιστος αριθμός μηνών υπηρεσίας για υπολογισμό της σύνταξης
καθορίζονται οι 400 μήνες.

Μέγιστος αριθμός μηνών υπηρεσίας για υπολογισμό της σύνταξης
καθορίζονται οι 400 μήνες.

Σε περίπτωση που μέλος του προσωπικού είχε υπηρεσία πέραν των
400 μηνών πριν την 01/01/2013 ο υπολογισμός του εφάπαξ ποσού
είχε ως ακολούθως:
Εφάπαξ ποσό = Ετήσια σύνταξη Χ 14,5/3 (412 μήνες)
Εφάπαξ ποσό = Ετήσια σύνταξη Χ 15/3 (424 μήνες)
Εφάπαξ ποσό = Ετήσια σύνταξη Χ 15,5/3 (436 μήνες)
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΦΑΠΑΞ ή
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ

Καταργήθηκε η αύξηση του εφάπαξ ποσού με βάση τους μήνες
υπηρεσίας
Οποιοδήποτε εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα έχει κερδηθεί με
υπηρεσία από την 01/01/2013 και μετά, υπόκειται στην επιβολή
φόρου εισοδήματος με βάση τους συντελεστές φορολογίας:
Υπολογισμός φόρου εισοδήματος (σύμφωνα με τα σημερινά
δεδομένα):

Δεν ίσχυε επιβολή φόρου εισοδήματος
Από €0 εώς €19,500
Από €19,501 μέχρι €28,000
Από €28,001 μέχρι €36,300
Από €36,301 μέχρι €60,000
Από €60,001 και άνω
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Δεν ίσχυε αναλογιστική μείωση συντάξεων

ΤΙΠΟΤΕ
20%
25%
30%
35%

(1) Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό ή το φιλοδώρημα υπαλλήλου
που κερδήθηκε για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013
και μετά, ο οποίος αφυπηρετεί ή παραιτείται πριν από τη
συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μειώνονται
κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με αυτό που εκτίθεται
στους Πίνακες 3 έως 12.
Παράδειγμα: Μόνιμο Διοικητικό Μέλος και Ακαδημαϊκό Μέλος που
αφυπηρετεί πρόωρα στην ηλικία των πενήντα έξι (56) και έξι (6)
μηνών και εξήντα δύο (62) αντίστοιχα, υπόκειται με βάση τον

πίνακα 5 σε αναλογιστική μείωση της σύνταξης με ποσοστό ύψους
23% και ποσοστό ύψους 12,10% στο εφάπαξ ποσό.
Η
αναλογιστική μείωση της σύνταξης θα είναι εφ΄ όρου ζωής.
(2) Υπάλληλος ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των σαράντα
πέντε (45) ή σαράντα οκτώ (48) ετών, ανάλογα με την περίπτωση,
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφυπηρετεί πριν από τη
συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν
υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των
συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την
υπηρεσία του πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.
Δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι αναλογιστικές μειώσεις στην
περίπτωση θανάτου και στην περίπτωση όπου ο υπάλληλος δεν
μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του λόγω πνευματικής ή σωματικής
ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΦΑΠΑΞ
ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα

Ο υπάλληλος δύναται να επιλέξει μεταξύ της καταβολής ολόκληρου
του εφάπαξ ποσού ή μετατροπής αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό ή
καταβολής μέρους αυτού σε ποσοστό:
εικοσιπέντε επί τοις εκατόν (25%) ή
πενήντα επί τοις εκατόν (50%) ή
εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν (75%)
και αναλογιστικής μετατροπής του υπολοίπου σε σταθερό μηνιαίο
ποσό.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

Μόνο από και προς το Δημόσιο Τομέα, νοουμένου ότι κατέχει μόνιμη
θέση πριν την 01/10/2011.

Ισχύει το ίδιο*

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

Αναγνωρίζεται η υπηρεσία σε μη μόνιμη θέση όταν ακολουθείται
διορισμός σε μόνιμη θέση εφόσον αυτή είναι στον ίδιο οργανισμό για
σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο Σύνταξης

Ισχύει το ίδιο

*Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διεκδικεί αλλαγές στη Νομοθεσία για μεταφορά υπηρεσίας από Οργανισμό σε Οργανισμό του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

