
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Η Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών κατά την 17/2017 Συνεδρία της, ενέκρινε την εισήγηση 

της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού για δημιουργία Ιδιωτικού Ταμείου Προνοίας (χωρίς την 

συνεισφορά του εργοδότη), λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 01/10/2011 όλο το νεοεισερχόμενο 

προσωπικό δεν δικαιούται την ένταξη του σε επαγγελματικό σχέδιο σύνταξης ως επίσης και 

αριθμός προσωπικού άλλων κατηγοριών δεν συμμετέχει σε άλλο συνταξιοδοτικό 

σχέδιο.  Επισημαίνεται ότι η επιλογή του συγκεκριμένου σχεδίου (LifeGoals)  έγινε με διαφανείς 

διαδικασίες και τον τελικό λόγο είχε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

παρευρέθηκε στην ενημερωτική συνάντηση που οργάνωσε η  Ad Hoc Επιτροπή, η οποία 

απαρτίζετο από τα ακόλουθα μέλη τα οποία εργάστηκαν σε εθελοντική βάση : 

 

Καθ. Κωνσταντίνος Φωκιανός ΜΑΣ,  

Αν. Καθ. Ειρήνη Καραμάνου ΛΟΧ 

Επικ. Καθ. Ανδρέας Μιλιδώνης ΛΟΧ 

Επικ. Καθ. Πάνος Μαρκόπουλος ΔΕΔΔ 

Ειδ. Εκπ. Προσωπικό Μαριάννα Κυπριανού Κ. ΓΛΩ 

Γλαύκος Χρίστου, Προϊστάμενος ΥΑΔ 

Σάββας Χριστοδούλου, Λειτουργός ΥΑΔ 

 

Επισημαίνεται ότι, το LifeGoals είναι διαθέσιμο για όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα αν συμμετέχει 

ήδη στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Πανεπιστημίου ή όχι.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν είτε με την συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής 

(επισυνάπτεται) είτε διαδικτυακά ακολουθώντας των σύνδεσμο Εγγραφή Μέλους στο LifeGoals.   

 

1. Το LifeGoals προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 συνταξιοδοτικών σχεδίων τα 

οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες, τους στόχους και το προφίλ των μελών. 

 

2. Τα μέλη του LifeGoals καλύπτονται με ασφάλεια ζωής (€3,000) από την διεθνή 

ασφαλιστική εταιρεία MetLife και επωφελούνται από τιμές ομαδικού συμβολαίου που είναι 

μέχρι και 84% χαμηλότερες από τις τιμές προσωπικών συμβολαίων για προαιρετική 

αναβάθμιση ασφάλισης μέχρι και τις  €300,000. 

 

3. Το LifeGoals διαθέτει διαδικτυακή πλατφόρμα και τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης, που 

προσφέρουν μέγιστη διαφάνεια σε ένα ασφαλές για το χρήστη περιβάλλον. Το μέλος έχει 

πρόσβαση σε όλες τις συναλλαγές του με το ταμείο σε πραγματικό χρόνο (καταστάσεις 

λογαριασμού, ασφάλιση, δάνεια, επιλογές και αλλαγές συνταξιοδοτικών σχεδίων, 

προγραμματισμός για την συνταξιοδότηση, κλπ.). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 

στην Πλατφόρμα Μελών μέσω του δοκιμαστικού λογαριασμού: 

Σύνδεσμος: demo.lifegoalsfund.info 

Ον. Χρήστη: 3006 

Κωδικός: lifegoalsmember          

 

4. Το προσωπικό του ΠΚ το οποίο θα επιλέξει να ενταχθεί, θα έχει στη συνέχεια τη 

δυνατότητα να μεταφερθεί  σε οποιοδήποτε άλλο συνταξιοδοτικό ταμείο ήθελε μελλοντικά 

συστήσει ο εργοδότης για το προσωπικό του (χωρίς κανένα κόστος ή άλλο 

περιορισμό).  Ως εγγεγραμμένο ταμείο προνοίας σε χώρα-μέλη της ΕΕ, το LifeGoals έχει 

τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, και 

σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, με την προηγούμενη έγκριση του Εφόρου Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.   

 

https://emergowealth.cubedms.com/RPM/Login.aspx?uid=lifegoalsmemberguest&pwd=lifegoalsmemberguest&ReturnUrl=Page%2fFormEdit.aspx%3fItem%3d1176%26IsNewForm%3dyes
https://www.lifegoalsfund.info/Login.aspx?Company=0001&Language=EL


Επομένως, (και ως παράδειγμα) τα Μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο με συμβόλαιο εργοδότησης και μεταπηδούν σε άλλο 

ερευνητικό κέντρο της ΕΕ (π.χ. διδακτορικοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, 

επισκέπτες καθηγητές) έχουν την επιλογή να συνεχίσουν τις συνεισφορές τους στο 

LifeGoals ανεξάρτητα από το αν ο νέος τους εργοδότης συνεισφέρει ή όχι ή αν είναι 

ελεύθεροι επαγγελματίες.  Το LifeGoals επιδιώκει να καταστεί το ταμείο επιλογής για 

Ευρωπαίους ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι στατιστικά είναι η πιο «ευκίνητη 

ομάδα» επαγγελματιών και για τους οποίους η αδιάλειπτη συνεισφορά σε συνταξιοδοτικό 

ταμείο είναι σημαντικό όφελος που συνήθως δεν απολαμβάνουν.  

 

Το LifeGoals είναι εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας το οποίο εποπτεύεται από τον Έφορο Ταμείων 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας και προσφέρει όλες τις 

φορολογικές εκπτώσεις που προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία, τόσο στις συνεισφορές των Μελών 

(αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα) όσο και στα εισοδήματα του Ταμείου.  

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με το Ταμείο μέσω της 

διαδικτυακής πύλης (www.lifegoalsfund.net),  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

members@lifegoalsfund.net, ή τηλεφωνικά στο 70002424. 

 

Γλαύκος Χρίστου 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

http://www.lifegoalsfund.net/el/Page/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1/7
mailto:members@lifegoalsfund.net

