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ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 

ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ 

ΓΗΟΡΗΜΟ, ΟΡΚΩΜΟΗΑ, 

ΔΓΓΡΑΦΖ Δ ΓΑ, ΔΦΚΑ, ΓΟΤ ΚΑΗ 

ΔΣΔΑΔΠ 



Πξννίκην 

Σθνπόο ηνπ παξόληνο νδεγνύ είλαη ε ελεκέξσζε – δηεπθόιπλζε ησλ λέσλ Γηθεγόξσλ 

Αζελώλ σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κεηά ηελ επηηπρία ηνπο 

ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ άδεηα άζθεζεο δηθεγνξηθνύ επαγγέικαηνο. Σπγθεθξηκέλα, 

αθνξά ην δηνξηζκό ηνπ λένπ Γηθεγόξνπ από ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, ηελ 

νξθσκνζία, ηελ  εγγξαθή ζην ΓΣΑ θαη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία (ΔΦΚΑ, ΔΤΔΑΔΠ) 

θαη ηε θνξνινγηθή έλαξμε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δηθεγόξνπ, πνπ γίλεηαη 

ελώπηνλ ηεο ηνπηθά αξκόδηαο ΓΟΥ.  

Σεκείσζε 1: Οη νδεγίεο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ όζνπο πξόθεηηαη λα αζθνύλ ην 

δηθεγνξηθό επάγγεικα σο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε απνθιεηζηηθά είηε 

παξάιιεια κε έκκηζζε εληνιή. Όζνη πξόθεηηαη λα έρνπλ απνθιεηζηηθά έκκηζζε 

εληνιή αθνινπζνύλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη 

ηελ εθνξία.  

Σεκείσζε 2: Ωο πξνο ηνπο λένπο Γηθεγόξνπο ησλ ινηπώλ Γηθεγνξηθώλ Σπιιόγσλ, 

αθνινπζνύλ κελ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο ελώπηνλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ, ζα 

ππάξρνπλ όκσο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.   

 

Α. ΓΗΟΡΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

Γηα ην δηνξηζκό λένπ δηθεγόξνπ από ην Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο απαηηείηαη ε 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην Πξσηνδηθείν ζην νπνίν 

επηζπκεί ν αηηώλ λα δηνξηζηεί. Η αίηεζε ζπλνδεύεηαη από κεγαξόζεκν ηωλ 3 επξώ 

θαη κηα ππεύζπλε δήιωζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη «δεν εμπίπηω ζηιρ διαηάξειρ ηων 

άπθπων 6 και 7 ηος Κώδικα πεπί Δικηγόπων». Η αίηεζε θαη ε ππεύζπλε δήισζε 

δύλαληαη λα εθηππσζνύλ θαη λα ζπκπιεξσζνύλ από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.ministryofjustice.gr/?p=5933&fbclid=IwAR2nNPQGTAXzWR2EQC4R

hlD_ArukUTT1IrbPtP2PXfRZXglcTQxU0NKJz8s . Υπνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηηο 

δηεπζύλζεηο : ilampropoulou@justice.gov.gr  ή NHatziharalambus@justice.gov.gr  ή 

ehassani@justice.gov.gr  ή protokolo@justice.gov.gr . 

Τελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αθνινπζεί ε δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΚ δηνξηζκνύ ζηελ 

ηζηνζειίδα www.et.gr . Η αλαδήηεζε ηνπ ηεύρνπο ΦΔΚ γίλεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνύ 

ΚΑΓ πνπ δίλεηαη από ην Υπνπξγείν, από ηηο επηινγέο «Αλαδεηήζεηο ΦΔΚ» θαη 

«Αλαδήηεζε ΚΑΓ». Η δεκνζίεπζε γίλεηαη 3-4 εβδνκάδεο κεηά ηελ αίηεζε.  

 

Β. ΟΡΚΩΜΟΗΑ 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηνξηζκνύ ζην ΦΔΚ, απαηηείηαη ε νξθσκνζία ηνπ λένπ 

δηθεγόξνπ ελώπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ. Πξνζθνκίδεηαη ην ΦΔΚ δηνξηζκνύ θαη ε 

αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ζην γξαθείν 1227 ζηνλ 6
ν
 όξνθν ηνπ Δθεηείνπ. Η 

https://www.ministryofjustice.gr/?p=5933&fbclid=IwAR2nNPQGTAXzWR2EQC4RhlD_ArukUTT1IrbPtP2PXfRZXglcTQxU0NKJz8s
https://www.ministryofjustice.gr/?p=5933&fbclid=IwAR2nNPQGTAXzWR2EQC4RhlD_ArukUTT1IrbPtP2PXfRZXglcTQxU0NKJz8s
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νξθσκνζία δηελεξγείηαη ζηε δηθαζηηθή αίζνπζα πνπ ππνδεηθλύεηαη θάζε θνξά από ην 

γξαθείν, νπόηε ε αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη ην ΦΔΚ ειέγρνληαη από ην δηθαζηή ηεο 

έδξαο πνπ δηελεξγεί ηελ νξθσκνζία. Δλ ζπλερεία ν νξθηζζείο παξαιακβάλεη 3 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ πξαθηηθνύ νξθσκνζίαο πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην ΓΣΑ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  

Σε πεξίνδν δηθαζηηθώλ δηαθνπώλ ε νξθσκνζία δηελεξγείηαη ζην Πξσηνδηθείν 

Αζελώλ. Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ην Δθεηείν, ηα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 

πξώηα ζην θηήξην 6, γξαθείν 107, θαη αθνινπζεί όξθηζε θαη παξαιαβή 

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ πξαθηηθώλ.  

 

Γ. ΔΓΓΡΑΦΖ Δ ΓΑ 

Γηα ηελ εγγξαθή λένπ δηθεγόξνπ ζην ΓΣΑ, από ηελ νπνία θαη πηζηνπνηείηαη ε 

δηθεγνξηθή ηνπ ηδηόηεηα, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο κε δηθαηνινγεηηθά 

θη έγθξηζε απηήο από ην ΓΣ. Τα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Τκήκα Μεηξώνπ 

(4
νο

 όξνθνο, Νέν Κηήξην). Σπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ν λένο Γηθεγόξνο 

πξνζθνκίδεη: 

1. Αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηξών δηθεγόξσλ. Παξαιακβάλεηαη έληππε από ην ΓΣΑ, 

ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνβάιιεηαη καδί κε κεγαξόζεκν ησλ 3 επξώ. 

2. Μία εηδηθή  δήιωζε (γηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δηακνλήο θνθ), πνπ 

παξαιακβάλεηαη έληππε από ην ΓΣΑ θαη ζπκπιεξώλεηαη επί ηνύηνπ.  

3. Πξαθηηθό νξθωκνζίαο. Δθδίδεηαη από ην δηθαζηήξην (ή ηελ πξνμεληθή αξρή, γηα 

νξθηζζέληεο εμσηεξηθνύ), κεηά ηελ νξθσκνζία.  

4. Φ.Δ.Κ. δηνξηζκνύ. Δληνπίδεηαη θαη εθηππώλεηαη από ηελ ηζηνζειίδα www.et.gr  

5. Γύν (2) θωηνγξαθίεο έγρξσκεο. Η θσηνγξαθία απαηηείηαη λα δνζεί θαη ζε 

ςεθηαθή κνξθή (ζε usb ή κέζσ e-mail). 

6. Παξάβνιν ΓΑ, ύςνπο 60 € ή 85 €, ην νπνίν εθδίδεηαη επί ηνύηνπ ζην Τακείν. 

Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηελ εηήζηα ζπλδξνκή (60 € γηα Ννκηθό Βήκα ζε 

ειεθηξνληθή κόλν κνξθή, 85 € γηα έληππν Ννκηθό Βήκα).  

7. Τπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν.Γ. 1599/86, ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη «δεν ενέπιπηα 

καηά ηη διάπκεια ηηρ αζκήζεώρ μος ούηε εμπίπηω ζηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 6 και 7 

ηος Κώδικα πεπί Δικηγόπων». Παξαιακβάλεηαη έληππε από ην ΓΣΑ.  

 

Αθνινπζεί ε έγθξηζε ηεο αίηεζεο από ην ΓΣ ηνπ ΓΣΑ, ζπλήζσο εληόο 7-14 εκεξώλ. 

Μεηά ηελ έγθξηζε ν λένο Γηθεγόξνο κεηαβαίλεη μαλά ζην ΓΣΑ, θαη παξαιακβάλεη: 

http://www.et.gr/


1. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Σπιιόγνπ γηα ην ρξόλν δηνξηζκνύ, νξθσκνζίαο θαη εγγξαθήο 

ηνπ ζηα κεηξώα, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.  

2. Βεβαίωζε ηνπ Σπιιόγνπ γηα θνξνινγηθή ρξήζε (αλαθέξεη ρξόλν εγγξαθήο θαη 

δεισκέλε έδξα), ε νπνία πξννξίδεηαη γηα ηελ αξκόδηα ΓΟΥ.  

3. Τνπο πξνζωπηθνύο θωδηθνύο ηνπ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Σπιιόγνπ 

(Ιζνθξάηεο, Portal Olomeleia).  

Δπηπιένλ, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εγγξαθήο ηνπ νθείιεη λα δειώζεη ζην ινγηζηήξην ηνλ 

ηξαπεδηθό ηνπ ινγαξηαζκό, όπνπ ζα λνκηκνπνηείηαη λα ηνπ θαηαβάιεη ν Σύιινγνο 

ρξεκαηηθά πνζά (κεξίζκαηα, επηζηξνθέο γξακκαηίσλ θνθ). 

 

Παξαηίζεηαη ν ζύλδεζκνο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπιιόγνπ, όπνπ αλαθέξνληαη ηα σο 

άλσ: 

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%

CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%C

E%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%C

F%85  

 

πλίζηαηαη επίζεο ε παξαθνινύζεζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πιιόγνπ www.dsa.gr 

γηα ηπρόλ αλαθνίλωζε πεξί δπλαηόηεηαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ηωλ 

δηθαηνινγεηηθώλ ειεθηξνληθά, ιόγω ηεο έθηαθηεο πγεηνλνκηθήο θαηάζηαζεο.  

 

Γ. ΔΓΓΡΑΦΖ / ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΟ (ΠΡΩΖΝ) ΣΑΜΔΗΟ ΠΡΟΝΟΗΑ 

Γπλάκεη ηνπ Ν. 3996/2011, νη Αζθνύκελνη Γηθεγόξνη από ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ 

νηθείν Γηθεγνξηθό Σύιινγν ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ γηα 

ηνλ θιάδν Υγείαο θαη Πξόλνηαο, θαηαβάιινληαο ηηο πξνβιεπόκελεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πξώηεο πεληαεηίαο, εθόζνλ δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε 

άιινπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα γηα παξνρέο αζζελείαο. Τν εηδηθό απηό θαζεζηώο δηαξθεί 

από ηελ εγγξαθή ζην κεηξών αζθνπκέλσλ κέρξη ηε δηαγξαθή από απηό, πνπ ελ 

πξνθεηκέλσ ζπκπίπηεη κε ηελ εγγξαθή ζην κεηξών δηθεγόξσλ.  

- Οη λένη Γηθεγόξνη πνπ δελ είραλ εγγξαθεί ζηνλ ΔΦΚΑ γηα ην ρξόλν ηεο 

άζθεζεο, νθείινπλ λα εγγξαθνύλ αλαδξνκηθά θαη λα θαηαβάινπλ ηηο ζρεηηθέο 

εηζθνξέο. Γηα ηελ εγγξαθή απαηηείηαη: 

 

1. Έληππε αίηεζε εγγξαθήο. Παξαιακβάλεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη επί 

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%85
http://www.dsa.gr/


ηνύηνπ. 

 

2. Πηζηνπνηεηηθό ΓΑ, από ην νπνίν πξνθύπηεη ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζην 

Σύιινγν σο αζθνύκελνο. Δθδίδεηαη από ην Σύιινγν.  

 

3. Γύν (2) θωηνγξαθίεο (Έγρξσκεο ή αζπξόκαπξεο).  

 

4. Βεβαίωζε δηαγξαθήο από ηνλ πξνεγνύκελν αζθαιηζηηθό θνξέα, αλ 

ππήξρε, είηε σο άκεζν είηε σο έκκεζν κέινο. Δθδίδεηαη από ηνλ αζθαιηζηηθό 

θνξέα.  

 

Ζ πξνεγνύκελε εμόθιεζε ηωλ εηζθνξώλ ηνπ Αζθνπκέλνπ, πνπ ζα 

επηβιεζνύλ αλαδξνκηθά, δελ απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπ 

ζηνλ ΔΦΚΑ ωο Γηθεγόξνπ ή γηα ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο. Οη εηζθνξέο 

απηέο θαηαινγίδνληαη ζε δεύηεξν ρξόλν, θαη είηε θαηαβάιινληαη εθάπαμ από 

ηνλ αζθαιηζκέλν είηε ξπζκίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη ζε δόζεηο. Γελ είλαη 

όκσο αλαγθαίν λα έρνπλ εμνθιεζεί ή ξπζκηζηεί θαηά ην ρξόλν έλαξμεο 

δηθεγνξίαο, νύηε απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί ζρεηηθό απνδεηθηηθό.  

 

 

- Όζνη λένη Γηθεγόξνη είραλ εγγξαθεί ζηνλ ΔΦΚΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζήο ηνπο, πξνζθνκίδνπλ απιά αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ πνπ ηνπο 

δόζεθε από ην Σύιινγν κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ 

ηα κεηξώα όηη δε ζα ηνπο επηβάιιεηαη πιένλ ε εηζθνξά ηνπ Αζθνπκέλνπ. Σηηο 

ηειεπηαίεο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο ε ελεκέξσζε γίλεηαη απηόκαηα.  

 

Οη σο άλσ ελέξγεηεο γίλνληαη ζην θηήξην ηνπ Τακείνπ, νδόο Φαξηιάνπ Τξηθνύπε 34, 

ώξεο 8:00 -13:30, πιελ Πέκπηεο. Οη ελδηαθεξόκελνη ζπλίζηαηαη λα επηθνηλσλήζνπλ 

πξώηα κε ηελ ππεξεζία είηε ηειεθσληθά (210 3660901) είηε κέζσ e-mail 

(dief.tyda@efka.gov.gr ), γηα ην ελδερόκελν λα ζηείινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε ςεθηαθή κνξθή. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ηελ αίηεζε κπνξνύλ λα 

ηε βξνπλ θαη λα ηελ εθηππώζνπλ από ηνλ θάησζη ζύλδεζκν: 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/dikaiologitika-

eggrafis-dikigoron-kai-askoymenon-dikigoron-sto  

 

 Δ. ΔΦΚΑ 

Η εγγξαθή ηνπ λένπ Γηθεγόξνπ ζηνλ ΔΦΚΑ, εθηόο από ηελ θνηλσληθή ηνπ αζθάιηζε, 

είλαη αλαγθαία θαη γηα ηελ έθδνζε γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο, 

θαη ζπλεπώο γηα ηελ παξάζηαζε ζε δηθαζηήξηα. Οινθιεξώλεηαη ζε δύν ζηάδηα: 

mailto:dief.tyda@efka.gov.gr
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/dikaiologitika-eggrafis-dikigoron-kai-askoymenon-dikigoron-sto
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- Ο λένο Γηθεγόξνο ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο, πξνζθνκίδνληαο ηα αλαγθαία 

δηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία πξνθύπηεη ε δηθεγνξηθή ηνπ ηδηόηεηα. 

Σπγθεθξηκέλα, ζε απηό ην ζηάδην απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε: 

 

1. Αίηεζεο γηα εγγξαθή. Γηαηίζεηαη εθηππσκέλε θαη ζπκπιεξώλεηαη επί 

ηνύηνπ. 

 

2. Τνπ Πηζηνπνηεηηθνύ πνπ ηνπ δόζεθε κεηά ηελ εγγξαθή ζην ΓΣΑ. 

 

3. Φωηναληηγξάθνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

 

4. Τπεύζπλεο δήιωζεο ηνπ Ν.1599/86, κε ηελ νπνία ν λένο Γηθεγόξνο 

βεβαηώλεη «α) Την από ηος διοπιζμού ηος ππαγμαηική άζκηζη ηηρ δικηγοπίαρ 

και ηη μη άζκηζη έπγων πος ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Κώδικα Δικηγόπων 

θεωπούνηαι αζςμβίβαζηα με ηο λειηούπγημα ηος δικηγόπος. β) Αν από ηος 

διοπιζμού ηοςρ είναι ή όσι ζςνηαξιούσοι ηος Δημοζίος, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλος 

αζθαλιζηικού οπγανιζμού ηηρ Ελλάδαρ ή ηος εξωηεπικού και ζε καηαθαηική 

πεπίπηωζη από ποια αιηία. γ) Αν ππο ηηρ αζθάλιζήρ ηοςρ ζηο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα 

Αζθάλιζηρ Νομικών και ζςγκεκπιμένα ππιν ηην 1/1/1993 είσαν ή όσι 

αζθαλιζηεί για ζςνηαξιοδόηηζη ζηο Δημόζιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή ζε άλλο αζθαλιζηικό 

οπγανιζμό ηηρ Ελλάδαρ ή ηος εξωηεπικού.». Παξέρεηαη έληππε από ηνλ ΔΦΚΑ, 

ζπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ αηηνύληα επί ηνύηνπ.  

 

5. Μεραλνγξαθηθνύ εληύπνπ. Παξέρεηαη από ηνλ ΔΦΚΑ έληππν θαη 

ζπκπιεξώλεηαη.  

 

Καηόπηλ απηώλ, ν ΔΦΚΑ ρνξεγεί βεβαίωζε όηη έρνπλ ππνβιεζεί ηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ΓΟΥ. 

 

- Σε δεύηεξν ζηάδην, ν λένο Γηθεγόξνο πξνζθνκίδεη ζηνλ ΔΦΚΑ ηε  βεβαίωζε 

έλαξμεο εξγαζηώλ ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Υ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε 

εγγξαθή.  

 

Οη σο άλσ ελέξγεηεο γίλνληαη ζην θηήξην ηνπ ΔΦΚΑ ζηελ νδό Σσθξάηνπο 53, 

ώξεο 08:00 – 13:00 πιελ Πέκπηεο. Δπηηξέπεηαη ε απνζηνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 

κέζσ mail, ζην dief.asf.tan@efka.gov.gr θαη ζην registry.asf.tam@efka.gov.gr .  

 

Σ. ΔΦΟΡΗΑ / ΓΟΤ 

Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηθεγόξνπ ζε πειάηεο απαηηείηαη δήισζε έλαξμεο 

ζρεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθνξία, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγείηαη αλαιόγσο. 

mailto:dief.asf.tan@efka.gov.gr
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Πεξαηηέξσ, ε έλαξμε ζηελ εθνξία είλαη αλαγθαία θαη γηα ηελ έθδνζε γξακκαηίνπ 

πξνείζπξαμεο, δεδνκέλνπ όηη δηελεξγνύληαη παξαθξαηήζεηο θόξνπ. Πξώην βήκα 

γηα απηό απνηειεί ε εύξεζε ηεο αξκόδηαο ΓΟΥ γηα ην λέν Γηθεγόξν. Η 

αξκνδηόηεηα είλαη ρσξηθή, θξίλεηαη βάζεη ηεο έδξαο θαη γηα ηελ εύξεζή ηεο 

αμηνπνηνύληαη ηα εξγαιεία ηνπ θάησζη ζπλδέζκνπ:  

https://www.aade.gr/eyretirio-horikis-armodiotitas-ton-doy  

 

Δλώπηνλ ηεο αξκόδηαο ΓΟΥ πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ηα θάησζη:  

1. Σπκπιεξσκέλν έληππν Μ1, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ κε ηελ έλαξμε 

επέξρεηαη κεηαβνιή αηνκηθώλ ζηνηρείσλ (ζπλήζσο αιιαγή θνξνινγηθήο 

θαηνηθίαο). Δθηππώλεηαη από ηε δηεύζπλζε https://www.aade.gr/polites/katalogos-

entypon .  

2. Σπκπιεξσκέλν έληππν Μ2, ζην νπνίν πξέπεη λα δεισζεί σο Κσδηθόο Αξηζκόο 

Γξαζηεξηόηεηαο (Κ.Α.Γ.) ν 69.10.10.00. Δθηππώλεηαη από ηε δηεύζπλζε 

https://www.aade.gr/polites/katalogos-entypon . 

3. Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα (θαη ζε θωηνηππία). 

3. Παξαζηαηηθό Έδξαο: Μία εθ ησλ θαησηέξσ επηινγώλ 

α. Μίζζσζε: Μηζζωηήξην ζεσξεκέλν από ηελ Δθνξία ηνπ ηδηνθηήηε. 

β. Ιδηόρξεζε: Δ1 ή Δ2 (ηειεπηαίαο δήιωζεο) ή Δ9. 

γ. Γσξεάλ παξαρώξεζε κέρξη α΄ βαζκνύ ζπγγέλεηαο: Τπεύζπλε δήιωζε δσξεάλ 

παξαρώξεζεο, όπνπ ζα γίλεηαη πεξηγξαθή αθηλήηνπ θαη κλεία όηη γίλεηαη άξζε 

νηθνγελεηαθνύ αζύινπ γηα ηπρόλ κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν + Δ1 ή Δ2 ή Δ9. 

4. Βεβαίωζε πξνεγγξαθήο από ηνλ ΔΦΚΑ. Έρεη δνζεί ήδε από ηνλ ΔΦΚΑ κεηά 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

5. Βεβαίωζε ΓΑ. Έρεη ήδε δνζεί κεηά ηελ εγγξαθή.   

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο, πνπ αλάινγα κε ηε ΓΟΥ 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε απζεκεξόλ είηε κεηά ηελ παξέιεπζε εκεξώλ, δίλεηαη ζην 

λέν Γηθεγόξν βεβαίωζε έλαξμεο εξγαζηώλ.  

Οη σο άλσ ελέξγεηεο δύλαληαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη κέζσ ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο, ζε e-mail πνπ ζα ππνδείμεη ε θάζε ΓΟΥ.  
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Ε. ΔΣΔΑΔΠ 

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37 Ν. 4387/2016, νη Γηθεγόξνη ππάγνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

αζθάιηζε ηνπ ΔΤΔΑΔΠ γηα επηθνπξηθή ζύληαμε θαη εθάπαμ παξνρή. Γηα ηελ 

εγγξαθή ζε απηό απαηηείηαη: 

1. Αίηεζε γηα εγγξαθή. Παξέρεηαη έληππε θαη ζπκπιεξώλεηαη.  

2. Αληίγξαθν ηεο Βεβαίωζεο Έλαξμεο ζηε ΓΟΥ. Έρεη ήδε δνζεί από ηε ΓΟΥ.  

3. Φωηνηππία ηαπηόηεηαο. 

4. Πηζηνπνηεηηθό ΓΑ. Έρεη ήδε δνζεί από ηελ εγγξαθή ζην Σύιινγν.  

Οη αηηήζεηο δύλαληαη λα εθηππώλνληαη από ηνλ αηηνύληα από ηελ ηζηνζειίδα 

https://www.eteaep.gov.gr/web/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B

9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-

%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CE%BD , ή λα 

παξαιακβάλνληαη έληππεο από ηελ νδό Φηιειιήλσλ 13-15. Τα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εηο δηπινύλ θαζόηη ππνβάιιεηαη μερσξηζηή αίηεζε 

γηα ηελ εγγξαθή ζην επηθνπξηθό θαη ζην εθάπαμ.  

Ζ θαζπζηέξεζε εγγξαθήο ζην ΔΣΔΑΔΠ δε ζπλεπάγεηαη αδπλακία άζθεζεο 

ηνπ επαγγέικαηνο, έρεη όκωο ωο ζπλέπεηα ηε ρξέωζε ζπζζωξεπκέλωλ 

αλαδξνκηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ από ην ρξόλν εγγξαθήο ζηνλ ΔΦΚΑ.  

 

Ζ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 62 Ν. 4446/2016 θαη ησλ Κνηλώλ Υπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ 

πνπ εθδόζεθαλ βάζεη απηνύ, νη λένη δηθεγόξνη ππνρξενύληαη εληόο ηξηώλ κελώλ 

από ηε δήισζε έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ εθνξία λα αλνίμνπλ επαγγεικαηηθό 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαη λα δειώζνπλ απηόλ ζην taxisnet. Αλ ν δηθεγόξνο έρεη 

ήδε ινγαξηαζκό ζηελ Τξάπεδα, απαηηνύληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

1. Αληίγξαθν ηεο βεβαίωζεο έλαξμεο εξγαζηώλ από ηε ΓΟΤ. 

2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο θαη δηθεγνξηθήο ηαπηόηεηαο.  

3. Δθηύπσζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ θνξνινγνπκέλνπ θαη ζηνηρείσλ επηρείξεζεο 

από ην taxisnet, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηεύζπλζε θαη ε έδξα.  

4. Αληίγξαθν ινγαξηαζκνύ ξεύκαηνο ή ηειεθώλνπ ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ν 

αηηώλ ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνύ.  

Ο επαγγεικαηηθόο ινγαξηαζκόο δειώλεηαη ειεθηξνληθά δηα ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

ΑΑΓΔ https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/epaggelmatikos-

logariasmos .  

ΚΑΛΖ ΑΡΥΖ  
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