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ΟΔΗΓΙΕΣ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης στον 
Τομέα Ασφάλισης Νομικών & Τ.Ε.Α.Δ. του Ε.Τ.Α.Α.

1. Αίτηση (κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση) για αναγνώριση χρόνου 
άσκησης στον Τ.Α.Ν.

2. Αίτηση (κάντε κλικ για να κατεβάσετε την αίτηση) για αναγνώριση χρόνου 
άσκησης στον Τ.Ε.Α.Δ.{Κάθε αίτηση πρέπει να φέρει 2,00 € ένσημο Τ.Α.Ν. Οι 
Δικηγόροι του Δ.Σ.Α. 1,15 € ένσημο Τ.Υ.Δ.Α.} 

3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου για το χρόνο διορισμού 
(Υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ.), ορκωμοσίας και εγγραφής στα μητρώα του 
Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και λήξη της άσκησης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν .1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: 

α) Από την ημερομηνία εγγραφής μου στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου ασκώ
πραγματική δικηγορία και δεν ασκώ έργα που σύμφωνα με τον κώδικα των 
δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα. 

β) Κατά την ημερομηνία εγγραφής μου στο Δικηγορικό Σύλλογο δεν ήμουν 
συνταξιούχος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της 
Ελλάδας ή του Εξωτερικού. 

γ) Τα παραπάνω ίσχυαν και κατά την άσκηση και κατά το μεσοδιάστημα. 

δ) Το διάστημα της άσκησης συμπίπτει ή όχι με χρόνο ασφάλισης σε κάποιο 
Ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας ή Επικουρικής ασφάλισης της Ελλάδας η 
Εξωτερικού.

ε) Ο χρόνος άσκησης εάν συμπίπτει ή όχι με χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας που 
τυχόν έχει εξαγορασθεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Φορέα. (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΣ) 
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στ) Δεν έχω υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι σήμερα στο Δημόσιο ή σε 
άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης (ΑΦΟΡΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Ν.)

ζ) Αν έχουν αναγνωρίσει οποιοδήποτε άλλο πλασματικό χρόνο στο Δημόσιο ή σε 
άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

5. Συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο

Σημειώνουμε ότι ο χρόνος της άσκησης δικηγορίας που αιτείται από 1/1/2011 και εφεξής 
υπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης από αιτήσεως και με την προύπόθεση εξόφλησης των 
εισφορών που αναλογούν.

Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης αναγνώρισης του χρόνου της άσκησης 
δεν γίνεται ανάκληση αυτής (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2690/99).

ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η αναγνώριση του χρόνου άσκησης Δικηγόρων και  Δικαστικών Επιμελητών  (που
προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν.1090/80 & το άρθρο 18 παρ.5 του Ν.3232/04)
γίνεται μετά από αίτηση των ασφαλισμένων και με την προϋπόθεση καταβολής των
αντίστοιχων εισφορών. 

Η εισφορά κάθε  αναγνωριζόμενου  μήνα άσκησης ανέρχεται  στη μηνιαία  εισφορά
άμισθου ασφαλισμένου κάτω 5ετίας (όπως ισχύει κατά το έτος υποβολής της αίτησης
για αναγνώριση).

Η εξαγορά της άσκησης μπορεί να ρυθμιστεί σε δόσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  σε  περίπτωση  όμως  συνταξιοδότησης  πρέπει  το  σύνολο  του  ποσού
εξαγοράς να καταβληθεί εφάπαξ πριν την έξοδο από την ασφάλιση. 

Η αναγνώριση του χρόνου άσκησης (όλου ή μέρους αυτής και  ως 28 μήνες κατ’
ανώτατο όριο) γίνεται ξεχωριστά στο Τ.Ν. και στον Κ.Ε.Α.Δ. 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ  Δικηγόροι  ή  Δικαστικοί  Επιμελητές  μπορούν  να  ασφαλιστούν,
εφόσον επιθυμούν, προαιρετικά στο Τ.Ν. (και στον Κ.Ε.Α.Δ.) Εφόσον επιλέξουν να
ασφαλιστούν  έχουν  υποχρέωση  καταβολής  ασφαλιστικών  εισφορών  κάτω  5ετίας
εντός της προθεσμίας που ισχύει για τους λοιπούς ασφαλισμένους.
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