
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων

του ΤΥΔΕ:

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (ΤΥΔΕ) 

Δικαιολογητικά  εγγραφής  Ασκούμενων  Δικηγόρων  και  Άμισθων  Δικαστικών
Επιμελητών

1. Αίτηση με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α.–Τ.Υ.Δ.Ε.
2. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  ΔΕΝ

ασφαλίζονται  σε άλλο φορέα υγείας  και  σε περίπτωση που διακόψουν την
άσκηση θα μας το γνωρίσουν εγγράφως ή όταν ορκιστούν θα υποβάλλουν
πιστοποιητικό  του  Συλλόγου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  ημερομηνία
ορκωμοσίας τους

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Σύλλογο Δικαστικών
Επιμελητών

4. Μία (1) φωτογραφίες
5. Απόδειξη  κατάθεσης  59,00  ευρώ  στην  Εθνική  Τράπεζα  (αριθμ.  λογ.  040-

545907-91)  για  την  εξόφληση  της  εφάπαξ  εισφοράς  εγγραφής  με  κωδικό
πελάτη τον αριθμό 4729100 και κωδικό κατάθεσης το Νο 59 ή Νο 20

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
7. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
8. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ
9. Σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα θέλουμε και βεβαίωση

από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα η οποία να αναφέρει το συνολικό
διάστημα  ασφάλισής  σας  για  παροχές  υγείας  (ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη), με ημερομηνία έναρξης και λήξης ή διαγραφής, καθώς και τυχόν
διαστήματα διακοπής

(Σημείωση: Η ασφάλιση των ασκούμενων Δικηγόρων και  Δικαστικών Επιμελητών
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3966/2011)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (ΤΥΔΕ) 

Δικαιολογητικά  εγγραφής  άμεσου  μέλους  (Δικηγόρος,  Άμισθος  Δικαστικός
Επιμελητής, Άμισθος Υποθηκοφύλακας)

1. Αίτηση με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στο Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.
2. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/86  στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  ΔΕΝ

ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας
3. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δικηγορικού Συλλόγου

που  είναι  εγγεγραμμένοι  (ημερομηνία  εγγραφής,  ημερομηνία  άσκησης,
ημερομηνία ορκωμοσίας, αριθμό μητρώου κλπ)

http://tyde-tpde.etaa.gr/files/AitisiEggrafis.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/47-eggrafi-amesou-melous
http://tyde-tpde.etaa.gr/files/AitisiEggrafis.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/21-eggrafi-askoumenou


4. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
5. Απόδειξη  κατάθεσης  59,00  ευρώ  στην  Εθνική  Τράπεζα  (αριθμ.  λογ.  040-

545907-91)  για  την  εξόφληση  της  εφάπαξ  εισφοράς  εγγραφής  με  κωδικό
πελάτη τον αριθμό μητρώου του ΤΑΝ και κωδικό κατάθεσης το Νο 59 ή Νο
20

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Τομέα Νομικών
7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
8. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
9. Φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ

(Σημείωση: Η εγγραφή των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και
των άμισθων Δικαστικών Επιμελητών είναι υποχρεωτική στον Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Υ.Δ.Ε.
Ν.4507/1966 και η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται εντός τριμήνου από την
ορκωμοσία)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΤΥΔΕ) 

Δικαιολογητικά εγγραφής παιδιού

1. Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά  την ασφάλιση του παιδιού
του

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει
ότι το παιδί δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας

3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης
4. Ληξιαρχική  πράξη  γάμου  σε  περίπτωση  εγγραφής  του  πρώτου  έμμεσου

μέλους
5. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
6. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
7. Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της  εφάπαξ εισφοράς

αναγνώρισης  γάμου  και  59,00  ευρώ  για  την  εισφορά  εγγραφής  παιδιού
(147,00 + 59,00 = 206,00 ευρώ) με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθ.
Λογαριασμού  040-545907/91)  με  κωδικό  πελάτη τον  αριθμό  μητρώου του
ΤΑΝ και κωδικό κατάθεση το Νο 20.

(Σημείωση:  Αν  έχει  προηγηθεί  η  εγγραφή  άλλου  τέκνου  ή  εγγραφή  συζύγου
καταβάλλονται μόνο 59,00 ευρώ)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΖΥΓΟΥ (ΤΥΔΕ) 

http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/25-eggrafi-syzygou
http://tyde-tpde.etaa.gr/files/GenikiAitisi.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/26-eggrafi-paidiou


Δικαιολογητικά εγγραφής συζύγου

1. Αίτηση του  άμεσου  μέλους  με  την  οποία  να  ζητά  την  ασφάλιση  του/της
συζύγου

2. Υπεύθυνη  δήλωση  κάθε  χρόνο  του  Ν.1599/86  στην  οποία  να  δηλώνει  το
άμεσο  μέλος  ότι  ο/η  σύζυγος  δεν  εργάζεται  και  δεν  ασφαλίζεται  σε  άλλο
φορέα υγείας

3. Υπεύθυνη  δήλωση κάθε  χρόνο του Ν.1599/86 στην οποία  ο/η  σύζυγος  να
δηλώνει  ότι  δεν  εργάζεται  και  δεν  ασφαλίζεται  σε  άλλο  φορέα  υγείας (σε
περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται  βεβαίωση διαγραφής από
τον προηγούμενο φορέα)

4. Ληξιαρχική πράξη γάμου
5. Επικυρωμένο  αντίγραφο κάθε  χρόνο του  εκκαθαριστικού  σημειώματος  της

εφορίας
6. Μία φωτογραφία (έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας)
7. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστικού εγγράφου στο οποίο θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
8. Απόδειξη κατάθεσης  147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς

αναγνώρισης  γάμου  με  κατάθεση  στην  Εθνική  Τράπεζα  (αριθμ.  λογ.  040-
545907-91)  με  κωδικό  πελάτη  τον  αριθμό  μητρώου  του  ΤΑΝ και  κωδικό
κατάθεσης  το  Νο  20,  σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  προηγηθεί  αναγνώριση
γάμου με εγγραφή άλλου μέλους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από το μητρώο του ΤΥΔΕ  :   

1) Αίτηση με την οποία να ζητάνε τη διαγραφή τους από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.
2) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δικηγορικού Συλλόγου που

ήταν εγγεγραμμένοι  (ημερομηνία  εγγραφής,  ημερομηνία  άσκησης,  ημερομηνία
ορκωμοσίας, αριθμό μητρώου, ημερομηνία διαγραφής κλπ)

3) Ατομικό βιβλιάριο υγείας
4) Εξόφληση εισφορών μέχρι την ημερομηνία αίτησης παραίτησης είτε με κατάθεση

βιβλιαρίου ενσήμων, είτε στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογ.  040-545907-91) με
κωδικό υπόχρεου τον αριθμό μητρώου του ΤΑΝ και κωδικό κατάθεσης το Νο 01.

Υπολογισμός εισφορών:

1. Πρώτη τριετία*: Ετήσια Εισφορά 300,00€
2. Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία μέχρι την πενταετία: 330,00€
3. Άνω πενταετίας: Ετήσια εισφορά 660,00€

* Η τριετία ξεκινάει από την ημέρα ορκωμοσίας

Παράδειγμα: ημερομηνία παραίτησης 8/8/2014 (ημερομηνία διαγραφής)

http://tyde-tpde.etaa.gr/files/GenikiAitisi.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/files/GenikiAitisi.pdf


α)  Οι  εισφορές  του  2014  για  τους  κάτω  τριετίας  δικηγόρους  θα  είναι:  175,000€
+6,664€=181,664€

25€ (μηνιαία εισφορά)*7 (μήνες)=175,000€ οι πρώτοι 7 μήνες

25€ (μηνιαία εισφορά):30 (ημέρες ασφάλισης)=0,833€ η ημέρα

0,833€ (ημερήσια εισφορά)*8 (ημέρες ασφάλισης μέσα στον Αύγουστο)=6,664€

β) Οι εισφορές του 2014 για τους δικηγόρους της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας θα
είναι:192,500+7,328=199,828€

27,5€ (μηνιαία εισφορά)*7 (μήνες) =192,500€ οι πρώτοι 7 μήνες

27,50€ (μηνιαία εισφορά):30 (ημέρες ασφάλισης)=0,916€ η ημέρα

0,916€ (ημερήσια εισφορά)*8 (ημέρες ασφάλισης μέσα στον Αύγουστο)=7,328€

γ) Οι εισφορές  του 2014 για τους  άνω πενταετίας δικηγόρους θα είναι:  385,000€
+14,664€=399,664€

55€ (μηνιαία εισφορά)*7 (μήνες) =385,000€ οι πρώτοι 7 μήνες

55€ (μηνιαία εισφορά):30 (ημέρες ασφάλισης)=1,833€ η ημέρα

1,833€ (ημερήσια εισφορά)*8 (ημέρες ασφάλισης μέσα στον Αύγουστο)=14,664€

Ο  υπολογισμός  εισφορών  των  Ασκούμενων  Δικηγόρων γίνεται  όπως  για  τους
Δικηγόρους κάτω τριετίας (παράδειγμα α).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΥΔΕ) 

Δικαιολογητικά διαγραφής έμμεσων μελών

Τέκνα:

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του τέκνου
από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.

2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του τέκνου

(Σε  περίπτωση  έναρξης  εργασίας  του  τέκνου  πριν  το  21ο  έτος  της  ηλικίας  θα
προσκομίζεται και βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας από το νέο φορέα ασφάλισης)

Σύζυγοι:

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του/της
συζύγου από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.

2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του/της συζύγου

http://tyde-tpde.etaa.gr/files/GenikiAitisi.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/files/GenikiAitisi.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/58-diagrafh-emmeswn-mellwn


(Σε περίπτωση έναρξης εργασίας του/της συζύγου θα προσκομίζεται και βεβαίωση
ασφαλιστικής ικανότητας από το νέο φορέα ασφάλισης)

Διαζευγμένοι σύζυγοι:

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με την οποία ζητάει τη διαγραφή του/της
πρώην συζύγου από τον Ε.Τ.Α.Α.– Τ.Υ.Δ.Ε.

2. Ατομικό βιβλιάριο υγείας του/της πρώην συζύγου
3. Διαζευκτήριο

ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΥΔΕ) 

Για τη χορήγηση του ενιαίου βιβλιαρίου υγείας (νέου τύπου) απαιτούνται: 

Άμεσα μέλη:

1. Ενυπόγραφη αίτηση χορήγησης ενιαίου βιβλιαρίου υγείας (νέου τύπου) στην
οποία  θα  δηλώνεται  –πλέον  του  ονοματεπωνύμου  –  το  πατρώνυμο,  η
ημερομηνία γέννησης, τα τηλέφωνα και οι διευθύνσεις κατοικίας κι εργασίας
του ασφαλισμένου,

2. μία φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας),
3. φωτοαντίγραφο  ασφαλιστικού  εγγράφου  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  ο

Α.Μ.Κ.Α.,
4. φωτοαντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.,
5. φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) Α.Δ.Τ.,
6. υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.1599/1986  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  ο

ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές εισφορών προς τον Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Υ.Δ.Ε.  ή  οι  τυχόν  οφειλές  έχουν  υπαχθεί  σε  ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων
οφειλών, η οποία τηρείται κανονικά.

Έμμεσα μέλη:

Εκτός  από  τα  2,  3,  4,  5 του  παραπάνω  εδαφίου,  επιπλέον  για  τα  έμμεσα  μέλη
απαιτείται:

1. εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους (άμεσου και έμμεσου μέλους),
2. (έμμεσα μέλη σύζυγοι) υπεύθυνη δήλωση, ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται αν

ο/η σύζυγος του/της ασφαλισμένου/ης εργάζεται και αν ασφαλίζεται σε άλλο
φορέα υγείας,

3. (έμμεσα μέλη τέκνα) υπεύθυνη δήλωση, ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται αν
τα τέκνα του ασφαλισμένου εργάζονται και αν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα
υγείας.

http://tyde-tpde.etaa.gr/files/AitisiVivliariou.pdf
http://tyde-tpde.etaa.gr/index.php/entypa-aitiseis/48-neo-vivliario-ygeias


 βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους (για φοιτητές, σπουδαστές).
 για  τέκνα,  ανέργους,  απαιτείται  βεβαίωση  από  τον  Ο.Α.Ε.Δ.  ότι  είναι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα τους (Ο.Α.Ε.Δ.)


