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1. Ποιος μπορεί να γίνει ασκούμενος/ασκούμενη 
 

1α. Απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων  
 

Κάθε απόφοιτος/η ενός εκ των τριών Νομικών Σχολών της χώρας (Νομική Σχολή 

ΕΚΠΑ, ΑΠΘ & ΔΠΘ) μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων του Δικηγορικού 

Συλλόγου που επιθυμεί.  

 

1β. Απόφοιτοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων  
 

Ως προς τους κατέχοντες πτυχίο νομικής σχολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης 

χώρας, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 15 

επόμενα του Κώδικα Δικηγόρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξεταστούν από 

την Μόνιμη Επιτροπή Επάρκειας της Άσκησης,  η οποία έχει έδρα την Αθήνα και το 

πτυχίο τους να είναι αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π). 

Ως προς αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η κατάθεση σχετικής αίτησης στο ΔΣΘ, η 

οποία αποστέλλεται υπηρεσιακώς στην Αθήνα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 

τα εξής: 

i. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επικυρωμένα από δικηγόρο ή 

δημόσια αρχή. 

ii. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

α. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια. 

β. Έχω περατώσει τις σπουδές μου για λήψη πτυχίου νομικής. 

γ. Ο τόπος παρακολούθησης των σπουδών μου, εκπόνησης εργασιών και εξετάσεων, 

προφορικών και γραπτών, ήταν ……………………………….(συμπληρώνεται ο τόπος 

σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός της έδρας 

του πανεπιστημιακού ιδρύματος). 

iv. Τίτλος σπουδών (πτυχίο): νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και επίσημη 

μετάφρασή του. 

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 

χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός με 

επίσημη μετάφραση. 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών 

σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα Apostille), μόνο για όσες χώρες δεν 

https://docs.google.com/document/d/1IemkPW7sGPWkNrMu5nel42Td7jIvfCWB/edit
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είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι συμβαλλόμενα στην Σύμβαση 

της Χάγης. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα 

Apostille) και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές 

Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δε χρειάζονται, αν το Πανεπιστήμιο που έχει 

απονείμει τον τίτλο σπουδών, στείλει απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 

άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και 

βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο 

ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήμιο στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης του άρθρου 15 του Κώδικα Δικηγόρων. 

v. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία 

όλων των ετών φοίτησης, το οποίο πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος και να 

σταλεί απευθείας στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 

από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, 

εφόσον φέρει την επίσημη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), μαζί με επίσημη 

μετάφρασή του. 

vi. Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, στο οποίο ολοκλήρωσε 

φοίτηση ο αιτών για τη λήψη πτυχίου, μαζί με επίσημη μετάφρασή του. 

vii. Βεβαίωση για τη διάρκεια και τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία 

πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος και να σταλεί απευθείας στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 

προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον φέρει την επίσημη 

σφραγίδα της Χάγης (Apostille), μαζί με επίσημη μετάφρασή της. 

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η 

διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής: 

«Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ……. (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο) που διήρκεσαν 

από ………. έως ………. πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο…………… 

(Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, πόλη – Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος». 

vii. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα του Κράτους προέλευσης του πτυχίου περί της 

δυνατότητας εγγραφής του πτυχιούχου ως ασκούμενου δικηγόρου στο συγκεκριμένο 

κράτος, μαζί με επίσημη μετάφρασή της. 

ix. Λοιποί τίτλοι σπουδών – επαγγελματικών προσόντων, νομίμως επικυρωμένα 

αντίγραφα και θεωρημένα για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη 

Σύμβαση της Χάγης (Apostille) μαζί με επίσημες μεταφράσεις τους. 

x. Η Πράξη Προέδρου του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. με την οποία αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών 

(πτυχίο) ως ισότιμος και αντίστοιχος με πτυχίο Νομικής Σχολής ημεδαπού 

Πανεπιστημίου - αντίγραφο νομίμως επικυρωμένο από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. 
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xi. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην περίπτωση που ο αιτών υπέστη 

συμπληρωματικές εξετάσεις για την αναγνώριση του πτυχίου του ως ισοτίμου και 

αντιστοίχου με πτυχίο ημεδαπού Πανεπιστημίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι: 

«Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών ………………………………. του Πανεπιστημίου 

…………………… ως πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου με πτυχίο ημεδαπού 

Πανεπιστημίου έδωσα επιτυχώς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο …………………… τα εξής 

μαθήματα: 

1.………………….. 

2. …………………... 

3. …………………… 

………………………”. 

 

2. Ασκούμενος και ΔΣΘ 
 

2α. Εγγραφή ασκούμενου/ης δικηγόρου 
 

Α. Αίτηση εγγραφής (διαθέσιμη ηλεκτρονικά και στον Δικηγορικό Σύλλογο) 

Β. Βεβαίωση έναρξης άσκησης από τον/την δικηγόρο στον οποίο/οποία 

πραγματοποιείται η άσκηση. Για το ΔΣΘ άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ Εφέταις. Ακόμα και αν ο/η ασκούμενος/η εργάζεται ή 

πρόκειται να εργαστεί σε δημόσιο φορέα ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως για παράδειγμα στο 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) είναι πρώτα απαραίτητη η εγγραφή του/της σε 

δικηγόρο. (διαθέσιμη ηλεκτρονικά και στον Δικηγορικό Σύλλογο). 

Γ. Αντίγραφο πτυχίου νομικής σχολής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από νομική 

σχολή. Έως το τέλος της δεκαοκτάμηνης άσκησης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση 

του αντίγραφου πτυχίου, εάν τούτο δεν προσκομίστηκε κατά την εγγραφή. 

Δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων».  

Ε. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Στ. Δύο (2) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες. 

Ζ. Παράβολο ΔΣΘ δεκαπέντε ευρώ (15€). (Εκδίδεται και πληρώνεται στα γραφεία του 

Δικηγορικού Συλλόγου). Προσοχή: Μετά από αίτημα της ΕΑΝΔιΘ, ο ΔΣΘ αποφάσισε 

https://drive.google.com/file/d/1b_YR3nm8M8oOhgMVCBSreZmWflFw5Vii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3pX6VD_KxNXsu10Qqk11NUDapZPaZaQ/view?usp=sharing
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να μην πληρώνεται το παράβολο για την εγγραφή ασκούμενου/ης στον Δικηγορικό 

Σύλλογο ως ένα μέσο στήριξης των ασκουμένων εν μέσω της πανδημικής κρίσης. 

Για την εγγραφή, ο/η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να προσέλθει στον Δικηγορικό 

Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στον 4ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου. Το γραφείο υπ’ 

αριθμόν 10 του ΔΣΘ είναι το Γραφείο Ασκουμένων, από το οποίο ο/η 

ενδιαφερόμενος/η θα κατευθυνθεί ανάλογα για την κατάθεση της αίτησης του/της 

στο αρμόδιο γραφείο για να λάβει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.  

 

2β. Συχνές ερωτήσεις 
 

i) Ολοκλήρωση διαδικασίας εγγραφής- παραλαβή ταυτότητας ασκούμενου 

 

Η εγγραφή του/της ασκούμενου στον ΔΣΘ γίνεται σε χρόνο άμεσο. Δεν χρειάζεται 

παρά λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μέσα σε περίπου πέντε (5) 

εργάσιμες μέρες ο/η εγγεγραμμένος/η πλέον ασκούμενος/η προσέρχεται στον ΔΣΘ 

προκειμένου να λάβει την ταυτότητα ασκούμενου/ης. Η ταυτότητα αυτή αναγράφει 

τα στοιχεία του/της ασκούμενου/ης (όνομα, επώνυμο κλπ.) καθώς και τον μοναδικό 

για κάθε ασκούμενο/η Αριθμό Μητρώου (Α.Μ), ο οποίος αποτελεί το πιο κρίσιμο 

στοιχείο για κάθε ασκούμενο/η. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ασκούμενου, 

τούτο δηλώνεται από τον ίδιο στον ΔΣΘ και εκδίδεται καινούργια ταυτότητα. 

 

ii) Αναδρομικότητα εγγραφής 

 

Στο Δικηγορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης, όπως και σε άλλους Συλλόγους ανά την 

Επικράτεια, επιτρέπεται η αναδρομικότητα της εγγραφής του/της ασκούμενου/ης 

για διάστημα έξι (6) μηνών. Το παραπάνω σημαίνει πως ο/η ενδιαφερόμενος/η, κατά 

την ημέρα που θα προσέλθει στον ΔΣΘ προκειμένου να εγγραφεί ως ασκούμενος/η, 

μπορεί να δηλώσει ως ημέρα έναρξης της άσκησης του/της ημέρα προγενέστερη της 

εγγραφής του έως και έξι (6) μήνες.  

Για να εφαρμοστεί η αναδρομικότητα θα πρέπει ο/η ασκούμενος/η να προσκομίσει 

κατά την ημέρα εγγραφής του/της την βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου 

αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία ολοκλήρωσε και το τελευταίο του/της 

μάθημα για την απόκτηση του πτυχίου του/της (δηλαδή όταν δημοσιεύτηκε το 

αποτέλεσμα των εξετάσεων του τελευταίου μαθήματος). Επιπλέον, θα πρέπει η 

ημερομηνία έναρξης της άσκησης να είναι ανάλογη με την ημερομηνία που 

εγγράφεται στην βεβαίωση έναρξης άσκησης υπογεγραμμένη από δικηγόρο (βλέπε 

παραπάνω τα δικαιολογητικά εγγραφής).  
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Για παράδειγμα, ενδιαφερόμενος/η που ολοκλήρωσε το τελευταίο μάθημα στη 1 

Μαρτίου, δύναται να έχει αναδρομική ισχύ η εγγραφή του/της, εάν η τελευταία 

πραγματοποιηθεί έως και την 1η Αυγούστου του ίδιου έτους.  

iii) Αλλαγή Δικηγόρου 

 

Κάθε ασκούμενος/η έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον δικηγόρο στον οποίο 

πραγματοποιεί την άσκηση του/της. Δεν υφίσταται όριο στον αριθμό των δικηγόρων 

που μπορεί να αλλάξει. Ο/Η ασκούμενος/η που αλλάζει δικηγόρο στον οποίο 

πραγματοποιεί την άσκησή του/της, οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Ασκουμένων 

δήλωση αλλαγής δικηγόρου, βεβαίωση διακοπής άσκησης από τον/την δικηγόρο που 

διακόπτει και βεβαίωση έναρξης άσκησης του/της δικηγόρου στον/ην οποίο/α 

ξεκινά.  

 

iv) Άσκηση σε άνω του ενός (1) δικηγόρου ταυτόχρονα 

 

Κάθε ασκούμενος/η έχει δικαίωμα να είναι εγγεγραμμένος/η μέχρι και σε τρεις (3) 

δικηγόρους ταυτόχρονα. Εξυπακούεται πως οι δικηγόροι στους οποίους είναι 

εγγεγραμμένος/η ένας/μία ασκούμενος/η θα πρέπει να είναι από τον ίδιο Δικηγορικό 

Σύλλογο της χώρας. Για την παράλληλη άσκηση και σε άλλον/η δικηγόρο απαιτείται 

η κατάθεση σχετικής αίτησης στο ΔΣΘ. 

 

v) Παραστάσεις 

 

Στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, κάθε ασκούμενος/η δικηγόρος, προκειμένου 

να συμμετέχει στο Διαγωνισμό Δικηγόρων, οφείλει να έχει παρασταθεί νομίμως σε 

έξι (6) δικασίμους μετά του/της δικηγόρου στον/στην οποίο ασκείται, ο/η 

οποίος/οποία δικηγόρος θα πρέπει να είναι ο παραστάς δικηγόρος στις δικάσιμους 

αυτές. Δεν λογίζονται ως υποχρεωτικές παραστάσεις οι παραστάσεις σε δίκες που 

τελικά αναβλήθηκαν, οι παραστάσεις σε προσωρινές διαταγές και σε δίκες στις 

οποίες δεν κρατούνται πρακτικά από γραμματέα (στις περισσότερες περιπτώσεις 

εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων). 

Ο αριθμός των παραστάσεων, κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων της ΕΑΝΔιΘ για 

πλήρη κατάργηση, έχει μειωθεί από τις τριάντα (30) στις έξι (6). Η πλήρης κατάργησή 

τους είναι πάγιο αίτημα της Ένωσης και σταθερά το επαναφέρουμε σε κάθε 

εξεταστική περίοδο. Στην πρώτη εξεταστική του 2020, μετά από σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ, δεν ζητήθηκε η προσκόμιση πιστοποιητικού 

παραστάσεων λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, ο/η 

ενδιαφερόμενος/η συμπληρώνει τις παραστάσεις του/της με συγκεκριμένη μορφή. 

 

https://drive.google.com/file/d/11vkt4U1HpxUEttc0SmQxMtiyr0JZ5xDs/view?usp=sharing
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vi) Άσκηση στα Δικαστήρια 

 

Η άσκηση στα δικαστήρια αποτελούσε πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Εφαρμοζόταν από το 2011 και στην Θεσσαλονίκη 

περιελάμβανε συνολικά 77 θέσεις άσκησης στα επτά καταστήματα όλων των 

δικαστηρίων: Εφετείο, Εισαγγελία Εφετών, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, 

Ειρηνοδικείο, Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο. Οι προβλεπόμενες 

αποδοχές ανέρχονταν εξακόσια ευρώ (600€) μεικτά και τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

(480€) καθαρά για κάθε μήνα άσκησης. 

Η συμμετοχή στην κλήρωση γινόταν με αίτηση προς τον ΔΣΘ αφού δημοσιευθεί η 

σχετική προκήρυξη, συνήθως αρχές Σεπτεμβρίου και αρχές Ιανουαρίου.  Απαραίτητες 

προϋποθέσεις ο/η ενδιαφερόμενος/η να είχε εγγραφεί ως ασκούμενος/η δικηγόρος 

στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και μην έχει συμπληρώσει πάνω από 

δώδεκα (12) μήνες άσκησης κατά την έναρξη του εξαμήνου στα δικαστήρια. 

Σημείωση: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διακοπεί. Η ΕΑΝΔιΘ έχει ήδη υποβάλλει 

σχετικά αιτήματα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την άμεση επανέναρξή του. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχεδιάζεται 

η επανέναρξη του προγράμματος από το 2021 για άσκηση έως και δώδεκα (12) μήνες 

σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας. Η Ένωση θα παρακολουθεί στενά την όλη 

διαδικασία, επιμένοντας μεταξύ άλλων για το αδιάβλητο της, την έγκαιρη πληρωμή 

των ασκουμένων και την ποιότητα του προγράμματος. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω 

της ιστοσελίδας https://portal.olomeleia.gr/ (Είσοδος με όνομα χρήστη/username 

P200 + έτος εγγραφής + τριψήφιος Αριθμός Μητρώου. Για παράδειγμα ΑΜ 122/2019 

όνομα χρήστη P20019122, AM 081/2019, όνομα χρήστη P20019081, ΑΜ 007/2019, 

όνομα χρήστη P20019007. Ο κωδικός είναι ο ίδιος με τον όνομα χρήστη).  

 

3. ΕΦΚΑ- Ασφάλιση 
 

3α. Εγγραφή στον ΕΦΚΑ 
 

Οι ασκούμενοι δικηγόροι θεωρούνται από τον ΕΦΚΑ αυτοαπασχολούμενοι (!). Έτσι, 

κάθε ασκούμενος/η υποχρεούται σε «αυτασφάλιση», ασχέτως του αν είναι 

ασφαλισμένος/η εμμέσως σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο. Η υποχρεωτική ασφάλιση 

είναι αναδρομική. Εκκινεί από τον μήνα κατά τον οποίο εγγράφηκε ο/η 

ασκούμενος/η (κατά τα πρότυπα της αναδρομικής εγγραφής, υπό 2β ii). Το κόστος 

της ασφάλισης αυτής ανέρχεται, μέχρι και την συγγραφή του παρόντος οδηγού, στα 

τριάντα τρία ευρώ (33€) μηνιαίως. 

https://portal.olomeleia.gr/
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H αίτηση εγγραφής έχει την ακόλουθη μορφή και μπορεί να βρει ο/η 

ενδιαφερόμενος/η και στο Ταμείο Υγείας Νομικών στα κεντρικά του ΕΦΚΑ στην οδό 

Αριστοτέλους, όπου και πραγματοποιείται η εγγραφή. Η εγγραφή μπορεί να γίνει και 

ηλεκτρονικά μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dief.tydth@efka.gov.gr. 

 

i) Δικαιολογητικά εγγραφής 
 

α) Βεβαίωση Δ.Σ.Θ. περί εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων. Η αίτηση και η εντός 

ολίγων λεπτών παραλαβή της γίνεται από το γραφείο 3 του ΔΣΘ. 

β) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 

γ) Αντίγραφο απόδοσης ΑΦΜ ή Πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας. 

δ) Αντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ. 

ε) Ληξιαρχική πράξη γάμου (για έγγαμους). 

ζ) Μία πρόσφατη φωτογραφία μικρή. 

 

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η να έχει μαζί του/της την αστυνομική του ταυτότητα.  

 

3β. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας 
 

Από 01-01-2020 όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ έχουν δυνατότητα επιλογής της 

ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία θα κατατάσσονται. Ανάλογα με το πόσο υψηλή 

είναι η κατηγορία που επιλέγουν θα πληρώνουν και ανάλογες εισφορές και, 

θεωρητικώς, θα προσδιορίζεται προς τα πάνω η σύνταξη τους. Η επιλογή δεσμεύει 

τον/την ενδιαφερόμενο/η μέχρι τις 31/12 του έτους κατά το οποίο έγινε η επιλογή.  

Οι ασκούμενοι δικηγόροι, όπως και οι νέοι δικηγόροι πενταετίας, μπορούν να 

επιλέγουν την ειδική ασφαλιστική κατηγορία, ή αλλιώς «υποκατατώτατη», ώστε να 

πληρώνουν μικρότερες εισφορές, ύψους 33 ευρώ το μήνα. Εάν δεν επιλέξουν την 

ειδική ασφαλιστική κατηγορία, ή αλλιώς «υποκατατώτατη», τότε θα καταταγούν 

αυτομάτως στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ πενήντα 

πέντε ευρώ (55€) το μήνα. Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται κατά την 

εγγραφή του ασκούμενου ή και σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Προσοχή: Όσοι ασκούμενοι είχαν εγγραφεί πριν από τις 13/03/2020 στον ΕΦΚΑ και 

δεν είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, τότε υπήχθησαν αυτόματα στην 1η 

ασφαλιστική κατηγορία με εισφορές πενήντα πέντε ευρώ (55€) το μήνα.  

https://drive.google.com/file/d/1WUt8KrlxbipJglBFtL3StjItT7X8B1k5/view?usp=sharing
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Παρά τα συνεχή μας αιτήματα περί υπαγωγής των ασκούμενων δικηγόρων που δεν 

επέλεξαν την υποκατώτατη/ειδική κατηγορία σε αυτήν, ο ΕΦΚΑ συνεχίζει να αρνείται 

να δεχτεί το παραπάνω.  

 

3γ. ΕΦΚΑ και στρατιωτικές υποχρεώσεις  
 

Κάθε νέος συνάδελφος, ασκούμενος δικηγόρος, έχει το δικαίωμα απαλλαγής από την 

εισφορά υγείας που υποχρεωτικά πληρώνει από την έναρξη της άσκησης κατά τη 

διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. Δύναται, με το τέλος της 

θητείας του, να προσκομίσει το απολυτήριο έγγραφο από τη μονάδα που υπηρέτησε 

και να απαλλαγεί από την υποχρέωση πληρωμής της εισφοράς για όλο το διάστημα 

κατά το οποίο υπηρετούσε. Η προσκόμιση του εγγράφου απόλυσης γίνεται στο 

Ταμείο Υγείας Νομικών στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους και όχι στον 

ΔΣΘ. Η αναδρομική απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης της εισφοράς ισχύει 

και για όσους συναδέλφους δεν προχώρησαν σε εγγραφή στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ 

κατά την έναρξη της άσκησης. Με την εγγραφή δηλαδή προσκομίζουν το παραπάνω 

έγγραφο στην υπηρεσία. 

 

4. Φορολογία 
 

Ο κωδικός άσκησης δραστηριότητας (ΚΑΔ) του/της ασκούμενου/ης δικηγόρου είναι 

69.10.19.01 και είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο ΚΑΔ του/ης Δικηγόρου. 

Προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως ασκούμενος στην Εφορία απαιτείται να 

υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μαζί με την σχετική αίτηση εγγραφής τα εξής: 

i. Βεβαίωση ασφάλισης από τον ΕΦΚΑ. 

ii. Έντυπο M2. 

iii. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

iv. Βεβαίωση εγγραφής ασκούμενου στο ΔΣΘ. 

v. Αποδεικτικό έδρας. Εάν ο ασκούμενος δηλώνει στην αντίστοιχη φορολογική του 

δήλωση ήδη το χώρο που θα χρησιμοποιήσει την έδρα, τότε προσκομίζει σχετικό Ε1. 

Εάν θα χρησιμοποιήσει την έδρα του γραφείου που κάνει άσκηση ή την κατοικία των 

γονέων του, τότε απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του παραχωρούντος. 

Εάν μισθώσει ο ίδιος χώρο, απαιτείται σχετικό μισθωτήριο. Σε κάθε περίπτωση, 

συμβουλεύουμε τον κάθε ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει πρώτα με την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., καθώς παρατηρείται η κάθε Δ.Ο.Υ. να εφαρμόζει διαφορετικώς τα παραπάνω 

ως προς το αποδεικτικό έδρας. 
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Σημείωση: De facto, ένα πολύ μικρό ποσοστό ασκουμένων εγγράφεται στην Εφορία. 

 

5.  Διαγωνισμός Δικηγόρων 
 

5α. Ολοκλήρωση άσκησης 
 

Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος/α στο Διαγωνισμό Δικηγόρων, θα πρέπει να 

έχει ολοκληρώσει τους δεκαοκτώ (18) μήνες της άσκησης, όπως ορίζεται στον Κώδικα 

Δικηγόρων. Για να συμμετάσχει κάποιος/α στον ως άνω διαγωνισμό θα πρέπει να 

έχει συμπληρώσει το χρονικό διάστημα αυτό μέχρι και ημέρα κατάθεσης της αίτησης 

συμμετοχής του/της στο διαγωνισμό. Ο/Η συμμετέχων/ουσα στις εξετάσεις 

θεωρείται ασκούμενος/η δικηγόρος και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και 

συγκεκριμένα μέχρι να ορκιστεί δικηγόρος. 

 

5β.  Πιστοποιητικό άσκησης  
 

Προκειμένου να μπορέσει κάποιος/α να αιτηθεί την συμμετοχή του/της σε 

Διαγωνισμό Δικηγόρων οφείλει πρώτα να παραλάβει σχετικό Πιστοποιητικό Άσκησης 

από τον ΔΣΘ. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Άσκησης απαιτούνται τα εξής: 

i. Αίτηση προς τον ΔΣΘ (συνημμένη η φόρμα του εγγράφου) 

ii. Βεβαίωση του/ων ασκούντος/ων δικηγόρου/ων στους οποίους πραγματοποιείται 

άσκηση κατά τον χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών. Δεν πρέπει να υπάρχουν 

διορθώσεις στις ημερομηνίες άσκησης. Όσοι έχουν πραγματοποιήσει μέρος της 

άσκησής τους στα δικαστήρια ή άλλη υπηρεσία ή οργανισμό οφείλουν να 

προσκομίσουν βεβαίωση για τον χρόνο άσκησής τους από την αρμόδια υπηρεσία. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων». 

iv. Πιστοποιητικό Παραστάσεων. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται από τα αρμόδια 

γραφεία του δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο κ.τ.λ) σε δίκη ενώπιον του 

οποίου παραστάθηκε ο/η ασκούμενος/η. Στα γραφεία αυτά απαιτείται η προσκόμιση 

του πίνακα παραστάσεων με τις υπογραφές των γραμματέων.  

 

5γ. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 

https://drive.google.com/file/d/1fnTX5GGcDZCMAswVYlT7n_8kj73K9C6t/view?usp=sharing
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Μέχρι την συγγραφή του παρόντος οδηγού, η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο 

κατά τόπον αρμόδιο Εφετείο, καθώς υπεύθυνο για τη διενέργεια του Διαγωνισμού 

είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μαζί με την Αίτηση (επισυνάπτεται), η οποία 

συνοδεύεται με μεγαρόσημο των τριών ευρώ (3€), ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να 

προσκομίσει τα εξής: 

i. Πιστοποιητικό Άσκησης Δικηγορικού Συλλόγου ως λαμβάνεται κατά την ως άνω, 

υπό 5β, διαδικασία. 

ii. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (δεν απαιτείται η 

επικύρωση του). 

iii. Αντίγραφο Πτυχίου Νομικής Σχολής (δεν απαιτείται η επικύρωση του). 

iv. Υπεύθυνη Δήλωση προς τον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής του Εφετείου 

ότι ο ενδιαφερόμενος «δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα 

Δικηγόρων». 

iv. α) Διπλότυπο είσπραξης από την ΔΟΥ καταβολής εξήντα πέντε ευρώ (65€) που θα 

πιστωθεί στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία», όπου θα αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο Διαγωνισμό 

Δικηγόρων Α/Β Περιόδου 2020» ή β) εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis 

(«Για χρήση από τον φορέα») που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 7793. Επίσης θα 

αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή 

στο διαγωνισμό Δικηγόρων Α΄ περιόδου 2020». Σε περίπτωση που προσκομίζεται το 

εκτυπωμένο ηλεκτρονικό παράβολο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται είτε από 

απόδειξη πληρωμής του ποσού (αν η πληρωμή γίνει σε πιστωτικό ίδρυμα) είτε από 

την εκτύπωση του e-mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής (αν η πληρωμή γίνει με πιστωτική / χρεωστική κάρτα απευθείας μέσω 

taxis). 

Εάν ο/η υποψήφιος/α συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απορριφθεί, 

απαιτείται η καταβολή ποσού τριάντα ευρώ (30€), που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 8417 

με έναν από τους δύο προαναφερθέντες τρόπους. 

Η κατάθεση γίνεται σε γραφείο του Εφετείου εντός προθεσμίας που ανακοινώνεται 

κάθε φορά από τον ΔΣΘ. 

Ο αριθμός των παραστάσεων, κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων της ΕΑΝΔιΘ για 

πλήρη κατάργηση, έχει μειωθεί από τις τριάντα (30) στις έξι (6). Η πλήρης κατάργησή 

τους είναι πάγιο αίτημα της Ένωσης και σταθερά το επαναφέρουμε σε κάθε 

εξεταστική περίοδο. Στην πρώτη εξεταστική του 2020, μετά από σχετική απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ, δεν ζητήθηκε η προσκόμιση πιστοποιητικού 

παραστάσεων λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID-19. 
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5δ. Εξετάσεις 
 

Ο διαγωνισμός από την Β’ εξεταστική περίοδο του 2015 διεξάγεται αποκλειστικά 

γραπτά. Είναι πανελλήνιος και διενεργείται δύο φορές το χρόνο. Οι ημερομηνίες και 

το πρόγραμμα ανακοινώνονται από το Εφετείο. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται 

ημέρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς σε 

θέματα: α) Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, β) Ποινικού Δικαίου και 

Ποινικής Δικονομίας, γ) Εμπορικού Δικαίου, δ) Δημοσίου Δικαίου, Διοικητικής 

Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα 

Δεοντολογίας. Κατά τη γραπτή διαδικασία οι εξεταζόμενοι δικαιούνται να έχουν μαζί 

τους την αντίστοιχη με το εξεταζόμενο μάθημα νομοθεσία. 

 

6. Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης 

(ΕΑΝΔιΘ) 
 

Η Ένωση Ασκουμένων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με καθημερινή  

συνδικαλιστική, επιστημονική και επαγγελματική παρουσία, με έμφαση στις αρχές 

της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας και της συμμετοχής, αποτελεί τον 

θεσμικό φορέα έκφρασης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της πόλης της 

Θεσσαλονίκης από το 2013.  

Η εγγραφή στην ΕΑΝΔιΘ δεν γίνεται αυτόματα με την εγγραφή στα μητρώα του ΔΣΘ! 

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, καθώς 

και οι νέοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη δικηγορίας. Όλα τα μέλη 

έχουν έγκυρη ενημέρωση και πρόσβαση στις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις 

ενημερώσεις της Ένωσης, εγγράφονται στο ηλεκτρονικό newsletter της και έχουν όλα 

τα οφέλη ενός μέλους. Επιπλέον, βέβαια έχουν και δικαίωμα συμμετοχής στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, με 

απαιτούμενα στοιχεία Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου 

Ασκούμενου/Δικηγόρου, Έτος Εγγραφής στον ΔΣΘ (ως ασκούμενος/η ή δικηγόρος) 

και email. Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα δύο ευρώ (2€), το οποίο 

αποπληρώνεται διά ζώσης, σε οποιαδήποτε εκδήλωση, Γενική Συνέλευση ή άλλη 

διαδικασία της Ένωσης συνοδευόμενη από σχετική απόδειξη καταβολής. 

 

https://eandith.gr/signup/
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6α. Επικοινωνία με την ΕΑΝΔιΘ  
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εκπροσώπους της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης με τους εξής τρόπους:  

 

Στους τηλεφωνικούς αριθμούς:  

6934040366, Γιάννης Τρασανίδης, Πρόεδρος ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 2020-2022. 

6980124850, Παύλος Σαλονικίδης, Γραμματέας ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 2020-2022. 

 

Στο διαδίκτυο:  

Μέσω e-mail: eandith@gmail.com 

Στην ιστοσελίδα: www.eandith.gr  

 

Στα Social Media: 

Facebook: Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων & ΕΑΝΔιΘ (Ομάδα) 

Instagram: eandith__ 

 

6β. Επιμέλεια Οδηγού 
 

Παύλος Σαλονικίδης, Γραμματέας Δ.Σ ΕΑΝΔιΘ 2020-2022 

Γιώργος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ 2020-2021, μέλος 

Δ.Σ της ΕΑΝΔιΘ 

Ειρηναίος Σαρρής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ 2020-2021 

Κωνσταντίνα Γκίζα, Γραμματέας Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ 2020-2021 

 

mailto:eandith@gmail.com
http://www.eandith.gr/
https://www.facebook.com/%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%B9%CE%98-386266418066007/
https://www.facebook.com/groups/648499588515816
https://www.instagram.com/eandith__/
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