ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
Συνταξιοδοτικά ωφελήματα χηρών και τέκνων
Όταν υπάλληλος που κατέχει συντάξιμη θέση και πεθάνει στην υπηρεσία χορηγείται:
(α) Σύνταξη χήρας*, όταν καταλείπει σύζυγο, και
(β) Σύνταξη τέκνων, αν υπάρχουν τέκνα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 25ο εάν φοιτούν σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό
ίδρυμα ή εξασκούνται σε οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη κάτω από συνθήκες όπου απαιτείται να αφιερώνουν το σύνολο του χρόνου τους στη φοίτηση ή
εξάσκηση τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.
ΘΕΜΑ
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
(υποχρεωτικό)

Υποχρεωτικές εισφορές κάθε μόνιμου μέλους προσωπικού
ποσοστού ύψους 0,75% επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών
και 1,75% πέραν του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών.

Υποχρεωτικές εισφορές κάθε μόνιμου μέλους προσωπικού
ποσοστού ύψους 2,00%.

Οι εισφορές για την υπηρεσία σε μη μόνιμη θέση δεν είναι
υποχρεωτικές

Οι εισφορές για την υπηρεσία σε μη μόνιμη θέση δεν είναι
υποχρεωτικές

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
(Ταμείο Χήρων και
Τέκνων)

Σε περίπτωση μέλους το οποίο κατά την αφυπηρέτηση του δεν ήταν
παντρεμένο ή δεν είχε τέκνα μπορούσε να διεκδικήσει επιστροφή μόνο
τις εισφορές που κατέβαλε στο Ταμείο.

Οι περιοδικές εισφορές του υπαλλήλου δεν επιστρέφονται

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΕ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΑΣ/ΧΗΡΟΥ

(1) Σύνταξη χήρας καταβάλλεται στην επιζώσα σύζυγο από το θάνατο
του συζύγου της μέχρι το θάνατο της.

Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε οικείου νόμου ή
κανονισμών, σε περίπτωση συνταξιούχου, ο οποίος είχε
σύζυγο* κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής του, η οποία απέθανε
μετά την αφυπηρέτησή του, και o οποίος ακολούθως
νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος δεν καθίσταται
δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του:

(2) Σύνταξη χήρας δε χορηγείται αν η χήρα ξαναπαντρεύτηκε μετά τον
θάνατο του συζύγου της. Αν, μετά τη χορήγηση σύνταξης η χήρα
ξαναπαντρευτεί, η σύνταξη τερματίζεται από την ημερομηνία του νέου
γάμου:
Νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης του νέου γάμου ή θανάτου του
νέου συζύγου ο Υπουργός μπορεί, αφού λάβει υπόψη τις περιστάσεις
της περίπτωσης, να επιτρέψει την καταβολή στη χήρα σύνταξης μέχρι
του ύψους που θα ήταν αν δεν είχε διακοπεί.
(3) Δεν λαμβάνεται υπόψη γάμος που τελέστηκε όταν ο θανών έπαυσε
να είναι υπάλληλος:
Νοείται ότι, εάν ο θανών είχε σύζυγο κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης
του, η οποία απέθανε μετά την αφυπηρέτηση του και ακολούθως
αυτός νυμφεύθηκε εκ νέου, η τελευταία σύζυγος του θεωρείται ως χήρα

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ

για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους.
Το ποσό της σύνταξης χήρας υπολογίζεται επί του ποσού της
σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή θα εδικαιούτο ο
θανών συντάξιμος υπάλληλος, με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του,
κατά την ημέρα του θανάτου του και ορίζεται ως ποσοστό αυτής(i)

για υπηρεσία με εισφορές ποσοστό 75% της σύνταξης

(ii)

για υπηρεσία χωρίς εισφορές ποσοστό 37,5% της σύνταξης:

Νοείται ότι αν συντάξιμος υπάλληλος είχε, την ημέρα του θανάτου του
στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσίαΙσχύει το ίδιο
(α) Πέντε ή περισσότερα αλλά κάτω από δέκα έτη, λογίζεται ότι
συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία
(β) δέκα ή περισσότερα αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, λογίζεται ότι
συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία
(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η
συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο
όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη
(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα αλλά κάτω από τριάντα έτη, η
συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο
συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη.
Η υπηρεσία που προστίθεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται υπηρεσία
με εισφορές:
Νοείται ότι η συντάξιμη υπηρεσία δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να υπερβαίνει εκείνη την οποία θα είχε ο
υπάλληλος αν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία της
υποχρεωτικής αφυπηρέτησης του.
Δεν εφαρμοζόταν αναλογιστική μείωση.

Δεν υπόκεινται σε αναλογιστική μείωση.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
Ισχύει το ίδιο
Υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως για την σύνταξη χηρείας και
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
τέκνων
(Ασθένεια/ Αναπηρία/
Κατάργηση Θέσης)
*Σημείωση: Το άρθρο 34 του περί Συντάξεων Νόμου του 1997 αναφέρει ότι: «Το Μέρος V του Νόμου και οποιαδήποτε άλλα άρθρα, τα οποία προβλέπουν για σύνταξη οικογενειών
εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1990, και σε γυναίκες κρατικούς υπαλλήλους που κατέχουν συντάξιμη θέση και σε γυναίκες συνταξιούχες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις
“υπάλληλος”, “συνταξιούχος”, “θανών”, “χήρα”, “η σύζυγος”, “εισφορέας” ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει “γυναίκα υπάλληλο”, “γυναίκα συνταξιούχο”, “θανούσα”,
“χήρο”, “το σύζυγο”, “γυναίκα εισφορέα” και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα γυναίκας υπαλλήλου ή γυναίκας
συνταξιούχου».

