Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων
του Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.- Τ.Ε.Α.Δ. των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ:
1. Αίτηση για εγγραφή στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών. (από την ιστοσελίδα
www.tnomik.gr).
2. Αίτηση για εγγραφή στον Τ.Ε.Α.Δ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων)
[ Κάθε αίτηση πρέπει να έχει 2,00 € ένσημο Τ.Α.Ν. & Τ.Ε.Α.Δ. ενιαίο.
Οι Δικηγόροι Αθηνών και 1,15 € ένσημο Τ.Υ.Δ.Α. ]
3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο
χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα
μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου.
4.Ένα φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν : (ακριβής διατύπωση)
α) Την από του διορισμού τους πραγματική άσκηση της δικηγορίας και τη μη άσκηση
έργων που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων θεωρούνται
ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του δικηγόρου.
β) Αν από του διορισμού τους είναι ή όχι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή
άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική
περίπτωση από ποια αιτία.
γ) Αν προ της ασφάλισής τους στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Ασφάλισης Νομικών και
συγκεκριμένα πριν την 1/1/1993 είχαν ή όχι ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό της Ελλάδας ή του
εξωτερικού.
Σε περίπτωση που πριν την 1/1/93 υπήρχε ασφάλιση σε άλλο ασφ/κό φορέα πρέπει να
υποβληθεί έγγραφο ή βεβαίωση του προηγούμενου φορέα από όπου να προκύπτει ο
χρόνος ασφάλισης σε αυτόν. (αφορά όσους έχουν γεννηθεί πριν το έτος 1979)
δ) Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν. Αφορά τους
ασφαλισμένους μετά την 1/1/93 και αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία θα
υπαχθούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
6.Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. ή τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
7. Συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο.
Σημειώνουμε ότι, όσοι ασκούμενοι δικηγόροι εγγράφονται στα Μητρώα του Τομέα με
την ιδιότητα αυτή, υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου κάτω
πενταετίας (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται) (Ν. 1090/80, άρθρο 14)

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την διαγραφή από το μητρώο του ΕΤΑΑ ΤΑΝ - ΤΕΑΔ:
1) Αίτηση διαγραφής Τ.Α.Ν.- Τ.Ε.Α.Δ.
2) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου
3) Ασφαλιστικό βιβλιάριο με επικολλημένα ένσημα Τ.Α.Ν.- Τ.Ε.Α.Δ.

