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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
(ΝΠΙΔ) 

 
Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να 
εξειδικευκοφν ανάλογα με  τα εξισ: 
1. Αν ιδρφονται μόνον από εργαηόμενουσ ι από εργοδότεσ ι  από κοινοφ από εργοδότεσ και 
εργαηόμενουσ ι τζλοσ από ενϊςεισ απαςχολουμζνων.  
2. Ανάλογα με το αν το οικονομικό ςφςτθμα που κα ακολουκιςουν είναι το κεφαλαιοποιθτικό ι 
διανεμθτικό. 
3. Αν κα είναι κακοριςμζνων παροχϊν ι ειςφορϊν. 
4.  Ανάλογα με τουσ κινδφνουσ που κα καλφψει το επαγγελματικό ταμείο και το οικονομικό ςφςτθμα 
που κα ακολουκιςει.  
5. Ανάλογα με τισ ςυμφωνίεσ των ιδρυτϊν, τουσ πόρουσ που κα διατίκενται και τισ αναλογιςτικζσ 
και οικονομικζσ μελζτεσ. 
 
 

Κεφάλαιο Α 
Γενικζσ διατάξεισ 

Άρθρο 1  
Ίδρυςη – Επωνυμία - Ζδρα 

1. Με το παρόν καταςταςτικό ςυνιςτάται Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ ν.π.ι.δ. μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με τθν επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ 
.................................... ν.π.ι.δ.» που λειτουργεί υπό τθν εποπτεία του Υπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων και τον ζλεγχο τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ.  
2. Για τισ ςχζςεισ του ταμείου με τθν αλλοδαπι θ επωνυμία μπορεί να  μεταφράηεται και ςτθ 
γλϊςςα τθσ χϊρασ με τθν οποία ςυναλλάςςεται. Στθν αγγλικι θ επωνυμία του ταμείου είναι 
...................... 
3. Ζδρα του ταμείου ορίηεται ο Διμοσ ................. ςτο νομό ....................... 
4. Το ταμείο με απόφαςθ του ........................... μπορεί να ιδρφει υποκαταςτιματα ι άλλα γραφεία 
και εγκαταςτάςεισ και να διορίηει αντιπροςϊπουσ του ςε οποιαδιποτε πόλθ τθσ Ελλάδοσ ι τθσ 
αλλοδαπισ. Οι ςχετικζσ αποφάςεισ κοινοποιοφνται ςτο Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Αςφαλίςεων.  
 

Άρθρο 2 
Σκοπόσ 

Το ταμείο ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι αςφαλιςτικισ προςταςίασ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ και 
δικαιοφχουσ των παροχϊν πζραν εκείνθσ που παρζχει θ υποχρεωτικι κοινωνικι αςφάλιςθ. 
Ειδικότερα, το ταμείο αςφαλίηει τουσ αςφαλιςμζνουσ και δικαιοφχουσ (ενδεικτικά……. από τον 
κίνδυνο γιρατοσ, αναπθρίασ και ατυχιματοσ …….. 
1. παρζχει ςφνταξθ λόγω γιρατοσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του που αποχωροφν από τθν εργαςία τουσ 
λόγω γιρατοσ, αναπθρίασ, ι ατυχιματοσ από οποιαδιποτε αιτία  
2. παρζχει εφάπαξ βοικθμα……) 
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Άρθρο 3 
 Διάρκεια 

Το ταμείο ιδρφεται για αόριςτο χρόνο. Το ταμείο διζπεται από τισ διατάξεισ του ν. 3029/02, τισ 
Υπουργικζσ Αποφάςεισ κατ’ εξουςιοδότθςθ του νόμου αυτοφ και το παρόν καταςτατικό.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Υπαγωγή ςτην αςφάλιςη - Δικαιώματα αςφαλιςμζνων 

 

Άρθρο 4 
Υπαγωγή 

1. Στθν αςφάλιςθ του ταμείου υπάγονται …. (ενδεικτικά οι ζμμιςκοι με ςφμβαςθ εργαςίασ 
υπάλλθλοι των εργοδοτικϊν επιχειριςεων ..................) που ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ. Τθν ιδιότθτα του μζλουσ αποκτοφν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ αποδεχόμενοι 
ανεπιφφλακτα το παρόν καταςτατικό και τισ αποφάςεισ  του αρμοδίου οργάνου που διοικεί το 
ταμείο. 
2. Διαδικαςία εγγραφισ ………….. 

Άρθρο 5 
Απώλεια τησ ιδιότητασ μζλουσ 

1. Η ιδιότθτα του αςφαλιςμζνου απόλλυται ςτθν περίπτωςθ που ςταματιςει να καταβάλλει τισ 
ειςφορζσ (…….. αναλόγωσ τθσ βουλιςεωσ των ιδρυτϊν αυτοδικαίωσ ι ςε πόςο χρόνο και με ποιά 
διαδικαςία, πρζπει να προςδιοριςκοφν).  
2. Η ιδιότθτα του αςφαλιςμζνου απόλλυται ςτθν περίπτωςθ που οποιονδιποτε λόγο ο 
αςφαλιςμζνοσ ςταματιςει να εργάηεται εκτόσ, αν ο ίδιοσ καταβάλλει τισ αςφαλιςτικζσ του 
ειςφορζσ οικειοκελϊσ και ανεπιφυλάκτωσ.  
 
 

Άρθρο 6 
Δικαιώματα των αςφαλιςμζνων 

(Θα πρζπει να αναπτυχκοφν. Ενδεικτικά αναφζρονται: 
1. Ίςθ μεταχείριςθ .  
2. Δεν εξαρτάται θ υπαγωγι από ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ ι επαγγελματικι ζνωςθ. 
3.Δικαίωμα διαγραφισ και μεταφοράσ δικαιωμάτων. 
4.Δικαιϊματα ςυνταξιοφχων.  
5. Δικαίωμα ενθμζρωςθσ. 
6. Άλλα δικαιϊματα………). 
 

Κεφάλαιο 3 
 Διοίκηςη του ταμείου 

Άρθρα 7-10 
 
(Το κεφάλαιο αυτό κα εξειδικεφεται ανάλογα με τθ βοφλθςθ των ιδρυτϊν για τον τρόπο διοικιςεωσ 
του ταμείου και των αρμοδίων οργάνων, τον τρόπο λειτουργίασ κ.λ.π.  
Ενδεικτικά κα πρζπει να περιζχει: 
 
Όργανα Διοικιςεωσ (Γενικι Συνζλευςθ, Διοικθτικό Συμβοφλιο, Πρόεδρο, και λοιπά όργανα,  
διοικιςεωσ Αρχαιρεςίεσ, εξελεγκτικι Επιτροπι)  
Τρόπο εκλογισ ι επιλογισ τθσ Διοικιςεωσ  
Σφνκεςθ και αρικμό μελϊν Διοικιςεωσ 
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Διαδικαςία ανάδειξθσ Προζδρου  
Τρόπο λειτουργίασ Διοικιςεωσ (Συγκρότθςθ ςε ςϊμα, Σφγκλθςθ, Απαρτία, Αποφάςεισ, Πρακτικά), 
Θθτεία  
Εκπροςϊπθςθ του ταμείου 
Αρμοδιότθτα (Εςωτερικι Λειτουργία του ταμείου κ.λ.π.)  
Μεταβίβαςθ εξουςιϊν 
Αποηθμίωςθ μελϊν Διοικιςεωσ 
Ευκφνθ μελϊν διοικιςεωσ 
Άκυρεσ  ςυμβάςεισ μεταξφ μελϊν των οργάνων του Ταμείου και ςυγγενϊν τουσ μζχρι και Β βακμοφ 
και του Τ.Α.Ε…..). 
 
 

Κεφάλαιο 4 
Πόροι του ταμείου 

Οι πόροι του ταμείου διαφοροποιοφνται ανάλογα με το αν ςυμμετζχουν ςτθν ίδρυςθ και 
χρθματοδότθςθ οι εργοδότεσ και τισ ςυμφωνίεσ αυτϊν με τουσ εργαηόμενουσ ςε ςυνδυαςμό με το 
είδοσ των αςφαλιηόμενων κινδφνων. 
 

Άρθρο 11 
Είδη πόρων 

1. Ατομικζσ ειςφορζσ 
α) Ειςφορά μθνιαία από εργοδότθ ςε ποςοςτό ..... επί των αποδοχϊν του εργαηόμενου.  
β) Ειςφορά μθνιαία από αςφαλιςμζνο ςε ποςοςτό ........ επί των αποδοχϊν του αςφαλιςμζνου. 
γ) Δικαίωμα εγγραφισ 
2. Γενικοί πόροι  
α) Πρόςοδοι περιουςίασ,  
β) Δωρεζσ - κλθροδοτιματα 
γ) Άλλα νόμιμα είςοδα  
 

Αρθρο 12 
Τρόποσ μεταβολήσ ή αναπροςαρμογήσ των ειςφορών 

 

Κεφάλαιο 5 Παροχζσ 
Οι παροχζσ κα εξαρτθκοφν από τον κίνδυνο που αςφαλίηεται, τισ ςυμφωνίεσ των ιδρυτϊν και τισ 
αναλογιςτικζσ μελζτεσ που κα ζχουν ςυνταχκεί. 
 

Άρθρο 13 
Προχποθζςεισ χορήγηςησ παροχών 

1. Προχποκζςεισ χορθγιςεωσ  
2. Φψοσ παροχϊν  
3.  Διαδικαςία απονομισ 
 

Άρθρο 14 
Αναπροςαρμογή ή τρόποσ μεταβολήσ παροχών 
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Κεφάλαιο 6  
Οικονομική διαχείριςη 

Τα αποκεματικά, ο τρόποσ επενδφςεωσ, θ ανταςφάλιςθ, το τυχόν περικϊριο φερεγγυότθτασ κα 
εξαρτθκοφν από τθν επιλογι του οικονομικοφ ςυςτιματοσ που κα ακολουκθκεί και ειδικότερα το 
αν κα ακολουκθκεί το ςφςτθμα των κακοριςμζνων παροχϊν ι ειςφορϊν.  
 

Άρθρο 15 
Τρόποσ επενδφςεωσ 

 
Άρθρο 16 

Κανόνεσ επενδφςεων 
 

Άρθρο 17 
Αποθεματικά 

 
Άρθρο 18 

Ανταςφάλιςη 
 

Κεφάλαιο 7 
Διαδοχική Αςφάλιςη 

 
Άρθρο 19 

Διαδοχική αςφάλιςη 
Ο χρόνοσ τθσ διαδοχικισ αςφαλίςεωσ ςυνυπολογίηεται ςφμφωνα με τθν Υ.Α. του άρκρου 7 παρ. 11  
ν. 3029/02 και το Π.Δ. ..... κατ’ εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 98/49/Ε.Κ. (L. 209/98).  
 
 

Κεφάλαιο 8 
Λογιςτική Οργάνωςη 

Άρθρο 20 
1. Ωσ προσ τθ λογιςτικι οργάνωςθ κα ακολουκείται το Π.Δ. 80/97 ςε ςυνδυαςμό με τα διεκνι 
λογιςτικά πρότυπα.  
2. Ζλεγχοσ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ.  
3.Οικονομικζσ χριςεισ. 
4. Άλλα ςτοιχεία. 
 
 

Κεφάλαιο 9 
Τροποποιήςεισ του Καταςτικοφ 

Άρθρο 21 
Τροποποίηςη του καταςτατικοφ. 

 
Άρθρο 22 

Ενοποίηςη 
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Άρθρο 23 
Διάςπαςη 

 

Άρθρο 24 
Σφςταςη ή Συμμετοχή ςε  ομοςπονδίεσ  

Σφμφωνα με τθν Υ.Α. του άρκρου 7 παρ. 11 ν. 3029/02 
 

Άρθρο 25 
Προχποθζςεισ λφςησ του ταμείου 

Άρθρο 26 
Εκκαθάριςη (Προχποθζςεισ – εκκαθαριςτζσ) 

 
Κεφάλαιο 10 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 
Άρθρο 27 

1. Πρϊτθ διοίκθςθ  
2. Πρϊτθ χριςθ  
3. Ελεγκτζσ πρϊτθσ χριςεωσ 
 
** Επίλυςθ διαφορϊν  


