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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. 

Κεφάλαιο 1: Γενικζσ διατάξεισ 
 

Άρθρο 1 

Ίδρυςη - Επωνυμία - Ζδρα 
1. Με το παρόν καταςτατικό ςυνιςτάται νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με τθν επωνυμία «Ταμείο Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ 

...................................... Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα αποκαλείται για ςυντομία 

«Ταμείο». 

2.  Το Ταμείο ιδρφεται και διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, το 

παρόν Καταςτατικό και τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ, όπωσ εκάςτοτε αυτόσ ιςχφει. 

Το Ταμείο υπάγεται ςτθν εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ςτον ζλεγχο αφενόσ τθσ Εκνικισ Αναλογιςτικισ Αρχισ και 

αφετζρου τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

3. 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 «........................................................». 

4.  Ζδρα του Ταμείου ορίηεται ο νομόσ ................. . Τα γραφεία του Ταμείου μποροφν να 

μεταφζρονται εντόσ ορίων του νομοφ ……….., με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

αυτοφ, χωρίσ να απαιτείται τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ. 

5. Το Ταμείο εκπροςωπείται δικαςτικά και εξϊδικα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτοφ. Το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ορίςει ότι ζνα ι περιςςότερα μζλθ νομιμοποιοφνται να 

εκπροςωποφν το Ταμείο είτε γενικά είτε για οριςμζνεσ ενζργειεσ ι πράξεισ. 

6. Το Ταμείο με απόφαςθ του ........................... μπορεί να ιδρφει υποκαταςτιματα ι άλλα 

γραφεία και εγκαταςτάςεισ και να διορίηει αντιπροςϊπουσ του ςε οποιαδιποτε πόλθ τθσ 

Ελλάδοσ. Οι ςχετικζσ αποφάςεισ κοινοποιοφνται ςτισ εκάςτοτε κατά το νόμο οριηόμενεσ ωσ 

«αρμόδιεσ αρχζσ».  

7. Θ ςφραγίδα του Ταμείου φζρει τθν επωνυμία αυτοφ και ςτο μζςο το ζτοσ ίδρυςισ του 

(20χχ). 

 

Άρθρο 2 

Σκοπόσ 
1. Το Ταμείο ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι επαγγελματικισ αςφαλιςτικισ προςταςίασ ςτουσ 

αςφαλιςμζνουσ και δικαιοφχουσ των παροχϊν πζραν εκείνθσ που παρζχει θ υποχρεωτικι 

κοινωνικι αςφάλιςθ, για τθν κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν κινδφνων του γιρατοσ, τθσ 

αναπθρίασ και του κανάτου. 
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2. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ ιδρφεται Κλάδοσ Συνταξιοδοτικϊν Παροχϊν. 

3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο με πλειοψθφία των μελϊν του, μπορεί να δθμιουργιςει και 

άλλουσ κλάδουσ αςφάλιςθσ, με τροποποίθςθ του παρόντοσ Καταςτατικοφ. Κάκε κλάδοσ ζχει 

οργανωτικι, λογιςτικι και οικονομικι αυτοτζλεια.  

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια 
1. Το Ταμείο ιδρφεται για αόριςτο χρόνο και διαλφεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ 

διαδικαςία που προβλζπουν θ εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία και το παρόν καταςτατικό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Υπαγωγή ςτην αςφάλιςη - Δικαιϊματα αςφαλιςμζνων 
 

Άρθρο 4 

Υπαγωγή 
1. Στθν αςφάλιςθ του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά ωσ μζλθ αυτοφ και φςτερα από 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου: 

• ……… 

• ………. 

• ………. 

Τθν ιδιότθτα του μζλουσ αποκτοφν κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ αποδεχόμενοι ανεπιφφλακτα το 

παρόν καταςτατικό, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ και τισ αποφάςεισ  του αρμοδίου 

οργάνου που διοικεί το Ταμείο. 

2. Διαδικαςία εγγραφισ. 

 

Άρθρο 5 

Μητρϊο αςφαλιςμζνων 
1. Το Ταμείο τθρεί Μθτρϊο Αςφαλιςμζνων ςε θλεκτρονικι μορφι, ςφμφωνα με τον ενιαίο 

τφπο μθτρϊου, που κακορίηεται για τα Ταμεία Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ από τισ αρμόδιεσ 

εποπτικζσ αρχζσ.  

 

2. Καταγραφι των ςτοιχείων των αςφαλιςμζνων που ςυλλζγονται και καταχωροφνται ςτο 

μθτρϊο του Ταμείου. 
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3. Αναφορά ςτο τρόπο τιρθςθσ των ςτοιχείων των αςφαλιςμζνων ςτο Ταμείο κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ τουσ ςε αυτό. 

 

Άρθρο 6 

Απϊλεια τθσ ιδιότθτασ μζλουσ 
Καταγραφι των λόγων βάςει των οποίων ο αςφαλιςμζνοσ χάνει τθν ιδιότθτα του μζλουσ. 

Παραδείγματοσ χάρθ: 

Θ ιδιότθτα του αςφαλιςμζνου απόλλυται ςε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ:  

1. Ηθτιςει τθ διαγραφι του από το Ταμείο, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Παραιτθκεί, απολυκεί ι ςυνταξιοδοτθκεί.  

3. Αποβιϊςει 

4. Σταματιςει να καταβάλλει τισ ειςφορζσ (αναλόγωσ τθσ βουλιςεωσ των ιδρυτϊν 

αυτοδικαίωσ ι αλλιϊσ προςδιορίηονται το χρονικό διάςτθμα και θ διαδικαςία). 

5. κ.α. 

 

Άρθρο 7 

Δικαιϊματα των αςφαλιςμζνων 
(Θα πρζπει να αναπτυχκοφν). Ενδεικτικά αναφζρονται : 

1. Κςθ μεταχείριςθ. 

2. Δικαίωμα διαγραφισ και μεταφοράσ δικαιωμάτων. 

3. Δικαίωμα ενθμζρωςθσ. 

4. Δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι 

5. Άλλα δικαιϊματα. 

 

Άρθρο 8 

Υποχρεϊςεισ των αςφαλιςμζνων 
Οι αςφαλιςμζνοι οφείλουν:  

1. Να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ Νομοκεςίασ, του Καταςτατικοφ και των 

Κανονιςμϊν του Ταμείου, όπωσ αυτζσ ιςχφουν κάκε φορά. 

2. Να φροντίηουν για τθν ζγκαιρθ τακτοποίθςθ των οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων προσ το 

Ταμείο. 
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3. Να ςζβονται και να εφαρμόηουν τισ αποφάςεισ τθσ Διοίκθςθσ του Ταμείου, εφόςον αυτζσ 

λαμβάνονται ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία, το Καταςτατικό και τουσ Κανονιςμοφσ του 

Ταμείου. 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεϊςεισ του Ταμείου 
Το άρκρο αυτό κα πρζπει να αποτυπϊνει όλεσ εκείνεσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ κακϊσ και τισ αναγραφόμενεσ ςτο καταςτατικό του Ταμείου, τόςο για τθν 

ενθμζρωςθ των αςφαλιςμζνων του όςο και των εποπτικϊν αρχϊν τισ οποίεσ και οφείλει να 

τθρεί. Ενδεικτικά: 

- Ενθμζρωςθ (και μζςω ιςτοςελίδασ) 

- Χοριγθςθ βεβαίωςθσ για φορολογικι χριςθ  

- Χοριγθςθ ετιςιου ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ 

 

Κεφάλαιο 3: Διοίκηςη του Ταμείου 
 

Άρθρα 10-18 (ενδεικτικά) 
(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.λπ.) 

Ενδεικτικά κα πρζπει να περιζχει:  

• Όργανα Διοικιςεωσ του Ταμείου (Διοικθτικό Συμβοφλιο και τυχόν Γενικόσ Διευκυντισ) 

• Τρόποσ εκλογισ ι επιλογισ τθσ Διοικιςεωσ 

• Σφνκεςθ, κθτεία, αρικμό μελϊν τθσ Διοικιςεωσ 

• Διαδικαςία ανάδειξθσ Προζδρου 

• Τρόποσ λειτουργίασ Διοικιςεωσ (Συγκρότθςθ ςε ςϊμα, Σφγκλθςθ, Απαρτία, 

Αποφάςεισ, Πρακτικά), 

• Προςόντα και κωλφματα για τθν ιδιότθτα του μζλουσ του Δ.Σ. & ευκφνθ μελϊν 

διοικιςεωσ 

• Εκπροςϊπθςθ του Ταμείου 

• Μεταβίβαςθ εξουςιϊν 

• Αρμοδιότθτεσ Δ.Σ. (πχ εφαρμογι ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ, οριςμόσ διαχειριςτι, 

κεματοφφλακα και μελϊν επενδυτικισ επιτροπισ, κατάρτιςθ και υποβολι εςωτερικοφ 

κανονιςμοφ λειτουργίασ, κανονιςμοφ επενδφςεων και διλωςθσ αρχϊν επενδυτικισ πολιτικισ 

του Ταμείου κ.α. Επιςθμαίνεται ότι ςτισ αρμοδιότθτεσ ΔΣ δεν περιλαμβάνεται θ ενεχυρίαςθ 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ταμείου.) 
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• Αρμοδιότθτεσ Προζδρου και Διευκυντι Ταμείου 

• Επενδυτικι Επιτροπι  

Κεφάλαιο 4: Πόροι του Ταμείου 
 

Άρθρο 19 

Πόροι του Ταμείου 
Οι πόροι του Ταμείου διαφοροποιοφνται ανάλογα με το αν ςυμμετζχουν ςτθ χρθματοδότθςθ 

και οι εργοδότεσ κακϊσ και τισ ςυμφωνίεσ αυτϊν με τουσ εργαηόμενουσ ςε ςυνδυαςμό με το 

είδοσ των αςφαλιηόμενων κινδφνων.  

Είδθ πόρων 

1. Ατομικζσ ειςφορζσ 

α) Δικαίωμα εγγραφισ  

β) Τακτικι ειςφορά εργοδότθ 

γ) Τακτικι ειςφορά αςφαλιςμζνου 

δ) Ζκτακτθ ειςφορά εργοδότθ 

ε) Ζκτακτθ ειςφορά αςφαλιςμζνου 

2. Γενικοί πόροι 

α) Πρόςοδοι περιουςίασ (αποδόςεισ επενδφςεων των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ταμείου) 

β) Δωρεζσ - κλθροδοτιματα 

γ) 'Άλλα νόμιμα ζςοδα 

 

Άρθρα 20 – 21 

Ειςφορζσ 
Κακοριςμόσ του τρόπου υπολογιςμοφ (ςε ποςοςτό ..... επί των αποδοχϊν του εργαηόμενου ι 

ςτακερό ποςό εντόσ ςυγκεκριμζνων ορίων ειςφοράσ), τθσ ςυχνότθτασ, του τρόπου 

καταβολισ των ειςφορϊν κακϊσ επίςθσ και τθσ μεταβολισ ι αναπροςαρμογισ των 

ειςφορϊν. 

 

Άρθρο 22 

Συνζπειεσ μη καταβολήσ ειςφοράσ ή καταβολήσ υπερβάλλουςασ ειςφοράσ 
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Άρθρο 23 

Ατομικόσ Συνταξιοδοτικόσ Λογαριαςμόσ 
Για κακζναν από τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Ταμείο δθμιουργείται Ατομικόσ Λογαριαςμόσ, ο 

οποίοσ ςχθματίηεται από: 

• τισ καταβλθκείςεσ ειςφορζσ ανά ςυνειςφζροντα και είδοσ ειςφοράσ,  

• τισ αποδόςεισ των επενδφςεων (αφαιρουμζνων των εξόδων που αφοροφν ςε αυτζσ) 

• αφαιρουμζνων των ποςϊν για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν κακϊσ και των επενδυτικϊν 

εξόδων του Ταμείου. 

• πλζον λοιπϊν κινιςεων.  

 

Άρθρο 24 

Κάλυψη Λειτουργικϊν Εξόδων – Αποθεματικό Λειτουργικϊν Εξόδων 
Στο άρκρο αυτό κα πρζπει να ορίηεται θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ του ποςοφ που κα 

καταβάλλεται ι κα παρακρατείται ανά είδοσ ειςφοράσ ι αποκζματοσ, ανά ςυνειςφζροντα, 

κακϊσ και τυχόν εγγφθςθ από τον-τουσ εργοδότεσ που χρθματοδοτοφν το Ταμείο για τθν 

κάλυψθ των λειτουργικϊν εξόδων του Ταμείου. 

Εφόςον προβλζπεται, περιγραφι δθμιουργίασ και παρακολοφκθςθσ Αποκεματικοφ 

Λειτουργικϊν Εξόδων.   

Κεφάλαιο 5: Παροχζσ 
Οι παροχζσ κα εξαρτθκοφν από τον κίνδυνο που αςφαλίηεται, τισ ςυμφωνίεσ των ιδρυτϊν 

(εργοδότθσ-εργαηόμενοι) και τισ αναλογιςτικζσ μελζτεσ που κα ζχουν ςυνταχκεί. 

Άρθρο 25 

Προχποθζςεισ χορήγηςησ παροχϊν 
Π.χ. κάκε αςφαλιςμζνοσ του Ταμείου δικαιοφται να λάβει τθν παροχι, εφόςον 

ςυνταξιοδοτθκεί λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ από τον Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ.  

Άρθρο 26 

Ποςό Παροχήσ 
1. Φψοσ παροχϊν 

2. Διαδικαςία απονομισ  

3. Σε περίπτωςθ χοριγθςθσ περιοδικϊν καταβολϊν (Σφνταξθ), ο τρόποσ μετατροπισ του 

υπολοίπου των ατομικϊν λογαριαςμϊν ςε περιοδικϊσ καταβαλλόμενθ παροχι.  
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Κεφάλαιο 6: Οικονομική διαχείριςη - Λογιςτική Οργάνωςη – 

Επενδφςεισ 
 

Άρθρο 27 

Τεχνικό Απόθεμα – Επενδφςεισ – Περιθϊριο Φερεγγυότητασ – Ανταςφάλιςη 
Εφαρμόηεται θ εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

Άρθρο 28 

Οικονομική Διαχείριςη και Λογιςτική Οργάνωςη 
1. Ωσ προσ τθ λογιςτικι οργάνωςθ κα ακολουκείται θ ιςχφουςα νομοκεςία. 

2. Ζλεγχοσ από ορκωτοφσ ελεγκτζσ-λογιςτζσ. 

3.Οικονομικζσ χριςεισ 01/01 με 31/12. 

4. Άλλα ςτοιχεία. 

  

Κεφάλαιο 7: Διαδοχική Αςφάλιςη 
 

Άρθρο 29 

Διαδοχική Αςφάλιςη 
Παραπομπι ςτθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία 

 

Κεφάλαιο 8: Παραγραφή - Εκχϊρηςη- Κατάςχεςη 
 

'Άρθρο 30 

Παραγραφή - Εκχϊρηςη- Κατάςχεςη 
 

Κεφάλαιο 9: Τροποποίηςη καταςτατικοφ, Ενοποίηςη – Διάςπαςη, 

Συμμετοχή ςε Ομοςπονδίεσ και Ενϊςεισ, Διάλυςη – Εκκαθάριςη 
 

Άρθρο 31 

Τροποποίηςη καταςτατικοφ 
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Άρθρο 32 

Ενοποίηςη – Διάςπαςη 
 

Άρθρο 33 

Σφςταςη ή Συμμετοχή ςε Ομοςπονδίεσ και Ενϊςεισ 
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

 

Άρθρο 34 

Διάλυςη – Εκκαθάριςη 
Εκκακάριςθ (Προχποκζςεισ – Εκκακαριςτζσ) 

 

Κεφάλαιο 10: Μεταβατικζσ Διατάξεισ 

 

Άρθρο 35 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 
1. Πρϊτθ διοίκθςθ (Προςωρινι Διοικοφςα Επιτροπι – κθτεία και αρμοδιότθτεσ)  

2. Πρϊτθ χριςθ 

 

 

 

 

 


