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ΘEMA : Κo|νonoiηση εγκυκλloυ oσφολισl|κωv εloφoρων iτoυζ 20ο9 γtο τov τ-Α,Ν.

& τ, E,A.Δ,

Σoζ κo|vonoloιμε τηv 2/2oo9 εγκικλιo τoU E.τ,A,A. κo| τ|ζ σχετ]κεζ

ovoκoινωσειζ με τtζ οσφολ|στlκθζ ε1σφoρiξ σrov τoμ.ο Aσφολlσηζ Νoμ|Kδv (Τ.A,Ν,)

1<o| στov Τoμ.ο Εnlκoυρlκηζ Aσφδλισηζ ΔtKηγ6ρων (τ.Ε,A.Δ.) γ|o τo iτoζ 2οo9 Πoυ

oφoρoυv ΔικηYδρoUζ, Συμβoλoιoγρδφoυξ, Yπoθηκoφιλοκεζ κοr Δ|κοσΙlκo|lζ

Eπ|μελητ.ζ. ot oνoκo|νωσε|ζ βρiσκoντοι κo| σrηv,στoσελiδo μοζ,

Σoξ σr.λvouμε εnioηq. γto δ|εUκδλυνση σoζ σrηv noρολoβi τωv oσφoλiσr|κδv

βlβλloρiων, κοτoσ'οση με τ|ζ (μειωμevεζ) ετηolεζ εloφoρdζ nου θo κoτοβολλoυv ωζ

ooφoλtαrlκfl ε|σφoρa τoυ 2oo9 o| μητiρεζ οσφoλ|σμivεζ τoυ τ.A.Ν,, εφoσoν

ΠρoσκoμΙσoυν μοζi με τo oσφoλ|σr|κ6 βrβλ16ρlo ληξ|oρX|κη nρoξη γ.VVησηζ nolδ1oι,

onωq ovοφiρετol στιζ oνοκoIvωσειζ μoζ,

τo nορoβoλo δloρloμoli οσφoλlσμ.νωv κo| πρooγωγδv εξοκoλoUθoι.J νο

lσΧιoι]v ωζ.Χoυ\,. YnεVΘυμiζc,Uμε 6,i| γ|o τηv nρooγωγη oro εφετεio, κoτοβoλλouv

ε|σφoρ.ζ κoτω nεντoετioζ δσo| δ1oρiσΙ,ηκov Δ|κηγδρoI onδ 1.1.2004, εφδσov

nρooχΘoUν εvτoζ τoU 2009.

noρoκoλouμε Vo μοζ σrεiλετε κoτσσroσεlζ των Δ1κηγ6ρων τoU ΣUλλoγoυ σοζ noυ

εiνοι Δ|Kηγδρo| με nδγιο ovτtμ|σθiο (oνoμοτεnδvυμo ΔlκηγδρoU, Aι1/ΤAΝ.

ΔιειΘUνση, εnωvuμio εντoλio, oυμφωvo με τ|ζ δηλδσειζ τoU ορθρoυ 28 τoU Ν.Δ.

3026154), δnωζ oρiζεl τo ορθρo 13 Πoρ,9β τoU Ν,1512/85, Δ|οτ6ξε|ζ κοt oδηγiεζ γtιr

τηV noγlo ovτlμ1σθio βρioκovτor CΙrηv |σroσελΙδo μoζ,

EΠiσηζ nορoκολoιμε νο μoζ σΙεiλετε, εφδσoν δεv .Xoυν σroλεi, κοτoστ.]σεlζ

κo! οvτiστo|xo γρoμμoτ|o E,τ.E' noυ οφoρoiv τηv αn6δooη των Πoσoστωv υnερ



T,A.Ν, & τ.Ε,A.Δ' εΓ|i τηζ nρoε|σnρoττ6μεvηg oμolβηq ΔiκηγδρoU, συμφωVo με τo
ορΘρο 96 κo| 161 τoυ N,Δ. 3026/54,6nωq lo1υoυv, YnενθUμiζoι]],]ε 6τ| η ε|σφoρ6

εni τηξ oμo|βηζ noρoκρoτεiτο| οnδ τo Δ]KηYoρ κ6 ΣιλλoYo κo| οnoδiδετο| σrov τ.A.N,

κo| Τ.Ε,A,Δ, u.σα σε 15 ηυ.oεζ οnδ τηv πορoκροτηoη τηq, η onoδooη γivετοl
συ],]φωvο με οvολUτ|κη κoτοσΓoση (oUξovτoζ oρ|Θμδζ δλωv τωv noρoστοτ|κdv

nροεiσnροξηζ Πoυ εκδδθηκσV, τo nοσo τηζ κoΘε nροεiσπροξηζ κο| Xωρ|στο η ε|σφoρ6

ΠοU οvoλoYεi στov τ,A.N. κο] σroν τ,E,A.Δ,), οvτiYροφο τηζ onoiοζ μοζi με τIζ

οΠoδεiξεlζ κοτοβoληζ σrην E'τ.E, σr.λVovτα| στov τ.A.N

Γ|o κdΘε noρdβoση εUΘιiνovτo| σε oλ6κληρo με τo voμlκ6 πρδαιυno
τoU Δ|κηYoρικoυ ΣUλλδYoυ κot τo ορμδδ|o γlo τηv εioπρoξη κo| οΠ6δ0ση τoυ
πoρoU δργovο, ( Ν'1759/aa, oρΘρ. 20),

o| ro-oσrοσε|ζ μnoρoj, νο ι].1oβο,λλoντo| κoI oε Γiεκτρον <η Joρφη κο-δΓ,ν
σUVεVV6ησηζ με τov T,A'Ν' κo| nρ.nε| vo φUλοσσoντol στο ορXεio σoζ σrη δ|οθεση

κδΘε ελdYΧoU τηζ En|Θεδρησηζ τoU E,T,A.A.

T.λoζ, σoζ UΓ]εvθUμiζoUμε δτ| κοθε κοτοβoλi nρoζ τo E,Τ,A,A./τ,A.N. κο|

Ε,T'A,A./τ,E.A,Δ, μΓΙoρεi vo γivετο| σrηv E,τ.E, κo| με ]nternet banking με οUτ6μoτη

κcτοxδρηoη τηζ κoτοβoληζ σrη μερiδo τoU oσφoλ|σμdνou σΓοUζ τoμεiζ,

p]ε φιλ κoυζ Χο|ρετlσμoιζ
H ΔΙEYΘYΝτPΙA AΣΦAΛΙΣHΣ



EΛΛHΝ|KH Δ|-1,\ΙoKPATIA
ΥΠoYPΓEIo EPΓAΣιAΣ & Ko|ΝΩΝ|Kt|Σ AΣΦAΛ|ΣHΣ
ENtA|o τAMEIo ANEΞAPτHTA AΠAΣxoΛoYMEΝΩN
τo|νΙEAΣ AΣlDAΛ|ΣHΣ ΝoMIKΩN / τ.E,A.Δ.
Δ|EYΘYNΣl1 AΣΦAΛ|ΣHΣ
τΛ/]HλΙA E| ΣΦoPΩN A|\ΙlΣΘΩΝ
τ|1^' 21o'5296'1 40' 1 41

ιΔ1.ι\Λ/,inomik,g r

NoEλΙBPι'lΣ 2οο9

EΓKYKΛ|oΣ 2 / 2oo9

λΙε τηv εγKιKλ|o αυτη γvωστoπo|εiτo] η μηv|αiα εIσφoρα τωv dμ|σθωv ασφαλIσμ.νωv Uπ6ρ τoυ Toμ6α

Aσφdλ|σηζ Νoμ|Kωv& τoU TΕAΔγ|α τo ετoξ2οο9 (AΔΣ τoιJ ΕτAΑ54 l34 112-11-o9 )

|.] εioφoρd αυτη δ]αμoρφιijvετα| βdσε] των δlαταξεωv τωv dρΘρωv 22' 32 44'Κα| 52 τo! N,20B4l92
6πω9,lo10εr' Tωv n,Δ' 125/93 καΙ Π'Δ, 173193, τoU dρορou 19 τoU N'2150/93' τoυ dρθρou 18 τoU

Ν 3232104' 6πωζ |σΧυoUv,

τoMEAΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ NoM|κΩN ( τ.A.N. )

πA^Aιo| AΣΦAι|ΣMENo| ( πA ) ασφαλ|σμ.voι μεχρ| 3'||12|1992
,1.761,84 € ετησlα (146'82 € μηv|αΙα ε|σφoρα )

88ο.92 € ετιiσ|α ( 73'41€ μηv|αiα ε|σφoρd )

ΝEo| AΣ.9A^|ΣMENo| ( NA ) ασφαλ|σμεVo| απ6,1/1/1993
( 1η ασφαλιστιΚη ι<ατηΥoρΙα )

,1.664.04 € ετiσLq (138'67 € μηv|αiα εlσφoρd) dvω 5ετiαζ
832,08 € ετησ|α ( 6934 € μηνIαiα ε|σφoρd) Kdτω 5ετiαζ & AΣKoY|ιΙENo|

ασφαλισμεvo] στav τAΝ απ6 1/1/2a04

T.E.A.Δ.
πA^AΙo| AΣΦA^|ΣMENoI ( πA ) σoφαλ]σμ.voI |'ιxρ| 3111211992

528,48 € ετησ|α
264'24 € ετ6σ|α

NEoI AΣΦA^lΣME

499,20 € ετiσ|α
249,60 € ετησ|α

44,ο4 € μηvlαiσ εrσφoρα)
22 ο2 € μηv|αiα ε σφoρα)

NOr (NA) ασφαλ|σμενo] απ6 1/1/1993 '

( 1η ασφσλιστιΚη KατηYoρiα )
41'60 € μηv|αiα ε|σφoρd) dvω 5ετiαζ
2o,8o € μηvlαiα ε|σφoρd) Kdτω 5ετ1αζ & AΣKoYMENo|

ασΦαλ\σ]Jtvot στoν TΕAΔ απ6 1 /1/2004

AΣΦAΛ|Στ|KEΣ κAτHΓoP|EΣ Γ|Aτo EτoΣ 2oo9
AΣΦAλιΣMENo| Ano 1i,.|/,t993 (NEot AΣΦAΛιΣMEΝo| ΝA )

21 ασφαλ|στ|κti κατnvooiα
τAΝ 2.046.36 € ετιiσ|α ( 170,53 € μηv|αiα ε|σφoρα)
τEAΔ 613'92 € ετfσ|α ( 51,16 € μηv|αiα ε|σφoρd)

3. ασΦqλΙστ|κn Kατnνooiα
τAN 2'426'04 € ετησ|α ( 2a2]7 € μηv|α1α ε|σφoρd )

τEAA 727.80 € ετfσ|α ( 6ο'65 € μηvιαiα ε]σφoρd )

41 oσΦαλ|στΙκι1 κoτnvooiα
τAN 2.8ο4.64 € ετliσ|α ( 233'72 € μηv|αiα εLσφoρd )

TEA,Δ 84.| '44 € ετΛσ|o ( 70'12 € μηviαiα ε|σφoρα)



5η ασoαλ|στtκ|i κατnvooiα
τAN 3'167 

'16τEAΔ. 950,16

τAN 3.445,56
τEAΔ ,1.033,68

τAN 3'714'72
τE'AA 1'114'44

τAΝ 3.984,00
τEAΔ 1,195,20

τAΝ 4'253'16
τEAΔ 1.275,96

τAΝ 4.522'44
TEA-Δ ,1.356,72

τAN 4.791,60
τEA,Δ 1.437,48

TAN 5.06ο'76
TEAΔ 1.5,18,24

τAΝ 5,330,04
τEA,Δ 1.599,00

τAN 5-599,20
τEA,Δ ,1.679,76

7η ασoαλ|στ|κti κατnvooiα

€ ετησ|α

€ ετησ]α

€ ετησ|α

€ ετησiα
€ ετησ|α ( 79,18

( 287 ,13
( 86,14

(332,00
( 99,60

( 354,43
(106,33

6η ασΦαλ|στικιi κατnvoρiα

μηv|αiα ε|σφoρd )

μηv]αiα ε|σφoρd )

μηv|αiα εrσφoρd )

μην]αiα ε|σφoρd )

μην|αiα ε|σφoρd )

μηv|αiα ε σφoρd )

μηv αiα ε|σφoρα )

μηv|αIα εlσφoρd )

μηv|αiα ε|σφoρd )

μηv|αiα εLσφoρd )

μηv|αiq ε σφoρd )

μηvlαiα ε|σφoρd )

pηv|αiα εLσφoρd )

μηvlαiα ε|σφoρd )

μηv αiα ε|σφoρd )

ιrηv|αiα ε σφoρα )

μηv|αiα ε]σφoρd )

μην αiα ε|σφoρd )

μηv|αiα ε σφoρd )

μηv αiα ε|σφoρα )

€
€

€

€

€

€

€

€

8η ασφαλιστ|κli κατnγooiα

9η ασ(Dαλ|στlκ|i κατnvoρiα

1οη ασΦαλ|στ|κ|i κατnvooΙα

1 1 
η ασφαλ|στ|ι(ii κqτnvooiα

€ ετησ|α
€ ετηo]α

(399,30
( 119,79

( 421 73

(466,60
( 139 98

1 2η ασΦαλ|στΙκιi κατnvooiα

1 3η ασφαλ|στ|κ|i Kατnvooiα
( 444.17
( 133,25

14η ασΦαλιστ|Kti κατnvooiα

ΠlΝAKAΣ AΠoΔΕKτΩN
ΔiK|tΓoPIKo| ΣYΛΛoΓoI
ΣYl\,,lBoΛΑ|oΓPAΦ|Ko| ΣYΛΛoΓoI
ΣYΛΛoΓo| Δ| KAΣTtKΩN EnιMEΛHτΩΝ
EΝΩΣH Aλ,1]ΣΘΩN YnoΘF1KoΦYΛAKΩΝ
τYΔE
EIPHNoΔ|KEIA

H Δ|EYΘYNTPιA AΣΦAΛ|ΣHΣ

'' 
']+1τl2oσ9r*\ΕιTi^? ΓPAΙιI|\,1A_E AΣ ToY EτAA

ΛΟ\, ΠΔtXΔΛ|Α'



E^ΛHΝ|κH ΔH|MoKPAτιA ΝoEMBP|-|Σ 20ο9
YΠoYPΓE|o EPΓAΣ|AΣ & κoINΩΝ|KHΣ AΣΦAΛ|Σ||Σ
ΕΝ|Ato τA|MEιo ANEΞAPτHτA AΠAΣxoΛoY|\4EΝΩΝ ( E.T.A.A. )

τoMEAΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ ΝoM|KΩΝ ( ιA.N. ) &
τoMEAΣ EΠ|KoYP|KHΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ Δ|KF|ΓoPΩN ( ΙE,A'Δ, )

Δ|EYΘYΝΣH AΣΦAΛ|ΣHΣ
τNi]Hλ,4A E|ΣΦoPΩΝ ANΙ|ΣΘΩN
τH^' 210'5296'140.141
l,w\,ν.tnom ik,gr

AΝAκΘ|ΝΩΣ}l A,
Aσφαλ στ|κ.ζ εlσφoρεζ .τoυζ 2009 τωv Δ|κηγdρωv, ΔrκαστIKων Επ|μελητωv,

YπoθηKoφυλdKων κα| ΣUμβoλαloγρσφωV

τoMEAΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ ΝoM|KΩN ( T.A.Ν. }

πAΛA|o| AΣΦAΛ|ΣMEΝo| { nA}
- ασφαλ σμενo| μixρ| 31Ι12|'|9E2

A|'!a 5ΕτιAΣ 1'761.84L t jηo|o 
ι l46 82 c μηι/oto ε σι,ορo)

880,92 ι,,.ο,ο /,J η |οo,oooοo

ΝΞol AΣΦAΛ|ΣME}lΦl ( r\jA )

" ασφαλ σμ.νo απo ,1/1/1993

ι 1t ασφαλtστ.κi Κ|Jτηγaρiα ]

& AΣκoYMEΝo|

AΝΩ 5ΕτιAΣ 1,6δ4,04 € ετησiα (138,67 € μηv|αiα ε σφoρd)

ΚAτΩ 5ΕτlAΣ 832'08 € ετησ o ( 69,34 € μηv|αiα ε|σφoρd )

\σσφαλ!σμtνal στaν τA|'l αΙτa 1/1/2aa4)

ToMEAΣ Ε[τll{oYP|K}|Σ AΣΦAΛ|ΣιiΣ A|ι{l{ΓoΡ{19ι| { τ. E ' A " A. )

nA^AΙol AΣΦA^IΣMENo| ( tτA }

' ασφαλrσμ6Voι μ.xρ| 31Ι12l1992

AΝΩ 5ΕτlAΣ 528,48 € ετησ|α ( ,+4.04 € μηv!αiα ε σφoρα )

ΚAτa 5ΕτlAΣ 26Δ'24 € ετησ|o ( 22 ο2 € μηι|οiο εισφορσ)

ΝEΘ! AΣΦAΛlΣMEΝo! ( ΝA }

. ασφoλ|σμ.Vo| απ6,1/1/1993
| 1 ασφαλloιkη kατη'/oρiα )

E AΣKoYMEΝol

AΝa 5ΕτιAΣ 499,20 € ετησrir ( 41'60 € μηV|αΙα εrσφoρd )

KAτΩ 5Ετ!AΣ 249,60 € ετηαlα ( 2ο,80 € μηV|αiα ε σφoρ.ι )
('1σφ.lλlσμενoι στOν τΕA Δ απ6 1,/1/2ca4)

()ιαoφαλlστΙκiζ κC1τηγορiεζ ΝΕΩΝ AΣΦ/NΩΝ 2η 14'r περlλαμβανοντα] στην Al\!AΚaΙΝΩΣ}Ι B



4.

2.

3.

1.

5.

Δ|EYKP N|ΣElΣ

φoρεων Kiρ|αζ ασφdλrσηζ καταβαλλoUv τΙζ αvω εlσφoρ.ζ στoν ΤAι.'
πρoσαUξημεvεζ Κατα 40σλ - dρθρo 63, παρ, 6β τoU N,2676/99 (εξαρoiντα| σUντoξ o.χor

τo ασφαλ στiK6 β|βλ|dρ o .τoUξ 2οο9 πρεπεl Vα παραδoθεi ατo 1|1Ι2010 iιn< 28 l 2 | 2010 '
Yπoχρ.ωση τηρησηζ ασφαλ|στ]κoι β|βλαρioU 6ΧoUv oλo] o] ασφαλlσμεvol, εKτ6ζ τωv
συμβoλα oγρdφωv (o| Δ|Kηγ6ρo μ.λη τoU ΔΣA παραδiδouν τα ασφαλστκd τoυζ β|βλldρ|α στα
γραφεiα τoU ΤAΝ _ oi Δ]κηγ6ρol τηζ λo|πηζ EπlKρdτε|αζ στoUζ o]κεioUζ ΔlKηγoρrκoιζ Συλλ6Yoυζ

o| Δ|Kαστ|κoi EτΙlμελητ.ζ στα o]κεiα E]ρηvoδ|Kεiα),

τo ασφαλ|στ|K6 β|βλIdρo περ|.χε| δ]ατdξε|ζ' πληρoφoρiεζ & oδηγiεζ σΧετ|κα με την τηρηση τοU
Kαθωζ Kαl με την Kαταβoλη τηζ ασφαλlστ κηζ εrσφoραζ, Στη δαδ]KτUαKη μcΙζ θ.ση βρiσKovτα|
6λεζ o] παραπdνω πληρoφoρiεζ κα o| τρ.χoUσεζ ε σφoρεζ,

Kdτιυ 5ετiαζ ε]σφoρ.( KαταβαλλoUv o| ασφαλ|σι].Voι Uετd τnv ,1 
/,1 / 2004 στoν τAΝ & τEAΔ

Γrα τηV 5ετiα ΔEΝ υπoλoγiζετα| o χρ6voζ dσκησηζ _ η 5ετiα Uπoλογiζετα ατo τηv ημερoμην|cr τηζ
αρXrKηζ Uπαγωγηζ στηV ασφdλ!ση τoU Kdθε τoμ.α & ΔEΝ δ|αK6πτετα] & σUvεXiζεταl σε
περiπτωση δΙαγραφηζ-επαvεγYραφηζ η αλλαYηζ|δ6τηταζ κλπ .Ν,1ο9ο/80 N215ο/93 αρΘρo 19

Aσφαλ σμ.νo |JLxρ| 31|12|1992 (παλα|oi ασφαλlσμ.νoΙ . ΠA) θεωρoUVτα oσo| εiΧαV ασφαλστεi
Uπoχρεωτ|Kα σε oπo oδηπoτε φoρ.α κUρ]αζ ασφdλσηζ τηζ Ελλdδαζ η τoιJ εξωτερIκot], . στο
Δημ6σ]o (αvεξdρτητα αV ασφαλiσTηKαν στoV ΙAΝ πρν η μετd την 1/1/93) ctσφαλ|σμ.vol απ6
1|1|93 (νtoι ασφαλtσμivot - NA) θεωρoιVτα 6σo] τrρωτoασφαλiστηκαv σε οπoroδηπoτε
φoρ.α Kιρ αζ ασφdλlσηζ μετα τηv 1/1/93,

Aπ6.Ια ταρατdVω πoσα των ε]σφoρων αφα|ρot]νταI τα τoσd πoU απoδiδοντα με ENΣHIν]A απ6
τoUζ Δ|Kηγ6ρoυζ' YπoθηKoφ.λαKεζ. Δ Kσστ|Koιζ Eπ|μελητ.ζ κα| Δ|κoλdβoUζ κc,| τα πoσα
Kρdτησηζ επi τωV αvαλoγiKωV δKαωμdτωv τωv ΣUμβoλα|oγρdφωv Kα| τo Uπ6λo|πo τηζ
Δ!Χ!gΙηζ cΙσφαλ|στ|κηζ ε|σφoρdζ καταβdλλεταr χρηματ Kd στην EΤE,
Γα τoUζ Δ|Kηγ6ρoUζ η αξ1α τωv (ενΙα1ωv) ενσημων πoU.ΧoUν επ|κoλλη{]εi στo ασφαλ στ]κ6
β|βλ|dρo επμερiζεταl |σoπoσα (50% στo τAN & 50% στoν τΕAΔ) κα| τo UτΙ6λo|πo ωζ τη
σUμπληρωση τηζ UπoΧρεωτιKηζ ελdχστηζ εLσφoρdζ στoV Kαθε Τoμ.α KατοβαλλετCr| στην EτE
σToUζ λoγαρ]ασμouζ τoU TAΝ & τοU τEAΔ,

E|σφoρα πoU εxεl καταβληθεΙ, πλioν τηζ (ελdxlστηζ) ιJτroΧρε('τΙκηζ, δεv ετr|στρεφετα!
η συμψηφiζετα|,

AvτtλoY|σμ6ζ μεταξ. τιυν τoμiuJv δεv γivεταl δεδομ.νoU oτr KdΘε τoμ.αζ ε1Vα| αUτoνoμoζ &
.Xε| δ|αφoρετ|κoUζ λoγαρlασμo0ζ,

TUXov UτrερβαλλoUσα (Χρηματικd η με.vσημα) καταβoλη στov TEAΔ δεv Kαλ0τττε| oφειλη
στov τAN.

llε,d τηv παρdδoση τoU β βλrαρioU Kαμ|d αλλαγη στηV Kαταβoλη τηζ ασφαλ στ1Kηζ ε]σφoρdζ δεV
ε!vαl εΦ]κτn'

ol ΣYMBoΛA|oΓPAΦo| πρ.τε| vσ καταβdλλouv εvτ6ζ τηζ dvω πρoθεσμiαζ τη δlσφορd τηζ
ασφαλ|στ]κηζ εσφορdζ πoU Uπoλεiπετo μετσ την oφαiρεση των κρατησεωV στα αvαλoγ Kd
δlKα]ωματα, Γ|α τοv.λεγΧo τηζ απoδ]δ6μεvηζ με τα αvαλoγ|κd δ Kαlωματσ ε σφoρdζ, απ6 1/1/93
Kαr εφεξηζ' υπoXρεo.vτα vα τηρoiν αναλUτ|κ.ζ Kαταστdσε ζ τoU UπoγρdφoVτσl απ6 τoUζ iδ|oUζ'
τηρoιjvτσ] στo αρXεio τoUζ Kα] απoτελoιν δ|κα]oλoγητ|K6 στo|Xεio γlα πρoωθηση oπo oUδηπoτε
αΙTηματoζ τoUζ πρoζ τoν τAN' καθωζ Kα Χoρηγησηζ ασφαλ|στ!Kηζ εVημερ6τηταζ'

o Uπdλληλo| τoU τYΔE Kσταβdλλouv τα dνω πoσd εσφoρdζ υτ.ρ τoυ τ'E,A,^.

ΣYNτAΞ|oYXoI

6.

7.

Δημoσ1oιr, ετ]ζωντεζ σιζυγo| κ λ'π, )

8' Σε περiπτωση εξ6δoU απo την
ΣYNTAΞloΔoTHΣl-i) o ooφο ι |o Ii. o
διKα]ολoγητiκd απεUθεΙαζ στoV τAΝ,

- ΙσΧ(.)ε oπ6 5|1Ι2οa1 η πρoσαιξηση δεV rσXιε| στoV TEAΔ

ασφdλ ση τoU TAΝ (παραiτηση η δ αγραφη η
Γ Π^,r.δ ΠΛrn! n |πrΠλnθ! n/| 11 1α d/'1\ο



0.

2.

Σε tΙερiπτωση συvτσξιoδoτησηζ τo ασφαλ]στιKo β|βλ!dρ|o πρεπεr να Kατατεθεi μαζi με τα
Uπoλo|τα δ|KαoλoγητKd σινταξηζ πρoKεμ.νoU vα αφαρεθεi η καταβoλη τηζ ε|σφoρdζ' αλλωζ
θα παρακρατηθεi αUτη κατd την εκKαθαρ ση τηζ συνταξηζ'

H εισφoρα στov τAΝ τωv Δ|κηγ6ρων σε πληρη η μερ Kη ΔNΔΣΞ9Δ! δlKηγoρiαζ παραt(ρατεiταI
ατ6 τ|ζ απoδox.ζ τoU ΔKηγ6ρoU Kα| απoδiδετα| απ6 τη μ|σθoδoτoισα AρXη κdθε μηvα με

μ.ρ|μνα τoU ΔrKηγ6ρoU καl υπoλoγiζεταL Φa 4aλ ετi τoυ βασ|Ko. -μισΘoυ 
_ γα τoυζ

ασφαλ|σμ.Voι]ζ υLxρ| 31|12lg2 (ΠAΛA|oYΣ ασφαλ|σμ.vοUξ) τo πoσ6 αUτδ δεv μπoρε1 να εiVα|

μηVαiα μlKρ6τερo τηζ εσφoρdζ αρ|σθoU ασφ/vl]U αvω 5ετiαζ ( 146,82 € )oι]τε μεγαλιτερo τoU

δlπλdσ oU αUτηζ _ γ,α 'oug 
ασφαλ σμ.VoUζ gaι!49! (ΝEoYΣ ασφαλlσμ.Voυζ) το dνω πoσ6

δεν μπoρεi Vα εiναl μrκρ6τφo τηq ε|σφoρdζ dμ σθoυ dvω 5ετiαζ τηζ A, ασφαλ|στ|κηζ Kατηγορiαζ
{B,ο/ € 8 \ωρζo\' ,,ρο πεo|ooo'o,

iε περ1πτωoη επιλoγηζ τoυ ΙAΝ ωζ τrρoαtρετ|κΙi ασφdλlση γ|α τoUζ μετα τηv 1/1/93 ΝEoYΣ
αoφαλloμiνoυg (αρΘρo 39 τoυ N,2ο84192 oπωζ σXιε!), η μηv]α1α Kατωτερη εlσφoρα εjνα|

208,01 €,
Στov TEAΔ oI Δ|Kηγ6ρo| σε αναστoλη καταβdλλouν o] iδ|o] ετησα & χρηματlKd στην ΕTE την

ασφαλlστ|Kη τoUζ ε]σφoρd oπωζ oι λo πoi ασφαλ σμ.νol (αvω η κdτω 5ετiαζ),

H ετησ|α ασφαλστ]Kη εσφoρα των ΔKηγ6ρων πoU ατασχoλοιντq| με EuM]Ξ.Q.E-Ξ!Ι.QΔ!
πρiπit να απoδoθε1 KαταΙo2l3 απ6 τoν εντολ.α τclμε]αKd ωζ την 3111|2a1a κα Kατα τo 1/3 σπδ
τoV Δ]Kηγ6ρo ωg 2'lZ2a1a με τo ασφαλ στ κ6 τoυ β βλιdρ o (τo γραμματ ο EτE τoU εντoλ.α η

ετ Kυρωμ.νo αVτΙγραφ6 τoU η βεβαiωση Kαταβoληζ πρoσKoμiζετα| Uπoχρεωτλο απo τo

Δ]Kηγoρo με τo ασφαλ στ K6 βlβλ|dρ|oj,

o εντoλεiζ τωv ΔtKηγ6ρωv βoριvovταl επ πλ.oV Kα| με μηvlαiα εισΦoρα επi τωv απoδoχων τoU

Δκηv6ρoυ - Ν'1512/s3'dρθρ,13, N,1B68/89'dρθρ'24' Ν,2145193 dρθρ 37 & N 3232/04' dρθρ'18

vr'\,\,ν,tnomik gΓ / εrσφoρωv αμiσθων / παγ α αvτ|μ|σΘiα ' EPΓoΔoτEΣ

lvΙητiρεξ ασφαλ|σμεvεζ !i!!LoΞ1bs στoν τAΝ (σε 6πo α σσφαλlστ]Kη Kατηγoρ|σ ι α αναVijloUν
l.ιl+i ) ioτobα,η,ιo,u εrδφoρig μiωμivε6 κατd 50% στoV Kλdδο κιρ αζ σιvταξηζ (τAΝ) Ki]τd τo

12uηvo πoU αKoλoι]θε1 τo μηνα τoκετo. (dρθρo 141' παρ,2 τoU Ν'3655/3 4.08). σχυε μoνoγ|α
ασφoΛ|ots.]ε) ιiνU 5ι oζ ε1 |δ,δF\ FΠ| oε, ετo o, oε| o. Ρ, ασc '\

Γα την καταβoλη τηg μεlωpdvηg εσφoρdζ πρ.πεr να Kατατεθεi ληξlαρX|κη πρdξη γεvνησηg
παιδ!oι (πρωτ6τUπη η επLKUρωμ.νo αvτiγραφ6 τηζ) Kατd τηV παρdδoση τoU β|βλ c]ριoU-

Η μεiωση αφoρd μ6νo τηv ε|σφoρd πoU KαTαβdλλoUV o |]ητ.ρεζ ασφαλlσμ.νεζ και ΔEΔι!φ9!g
τoυ< εpToΔoτεi τoUζ oI oπoio! UποΧρεoιντα| στην Kαταβoλη τηζ εLσφaρdζ τoUζ στo σ}.ρo o

KdΘε εισφoρd πoU Kαταβilλλεται απ6 τov εργοδ6τη (UπoΧρεωτιKη η με απ6φαση τoU) γ|α μητ.ρα
ασφαλ|σμ.Vη στον TAN πρ.πεΙ Vα Kαταβdλλετα στo αK.ραlo.

Ια .Vσημα πoU .Xoυν επ κoλληθεi στo ασφαλ στ|κo βιβλ|dρ|o τoυ 2Ο09 εiνα τo Vεo .Vσημα πoU

κυκλoφoρo0ν Kαι Xρησlμoπolo!ντα απ.l 1/1o/οB απ6 τoUζ ΔlKηγ6ρoυζ ( ανατρoσαρμoγη αξiαζ

ενσημωv τoU TAN κα TEAΔ _ YA Φ,10041121224|931|a7)'

o ασφαλ|σι]iνοζ Uπoχρεoυτα| να συμtτληρωσε| 6λα τα σπαραiτητα στo|Χεio στo ασφαλlστ|κ6 τoU

ββλαρ|o Kα να Uπoγραψε, 6τoU Χρεdζετα|, κUρiωζ πρ.τε| να σUμτΙληρωσε αν εiνα! ΠA

(παλα|6ζ ασφαλrσμ.Voζ) η NA (ν.oζ ασφαλlσμεVoζ)

Στηv |στoσελiδα τoυ τAΝ
ετoUζ, δ,αταξεlζ & oδηγiεζt-Υ:-

βρiσκovτα| o| ανακotνωσε|g των qσφαλ|στiκωv

γ|α τηv καταβoλη τηζ ε|σφoρ6ζ (εμτrρ6θεσμηζ
αφoρ6 τ|ζ qσφαλιστ|κiζ ε|σφoρεζ,

εIσφoρ6v κdθε
η εKπρ6θεσμηζ)



Λoγσo|ασμoi τn< EτE γlα απ6δoση Uπ6λo|τrou ασφαλIστlKηζ ε|σφoραζ με τηv oN L|NΕ
δ|αδ|Kασiα τR 43ο0 & αUτ6ματη KαταΧωρηση τηζ Kσταβoληζ στη μηΧαvoγραφ|Kη μερiδα τoU
Kαταβdλovτoζ ]

at λoγαριασμoi Uπdρχoυv καΙ στα ασφαλtστ\Κd β1βλ\dρια

AρlΘμdζ λoγαρ|ασμoι] ΕTAA / τAΝ | o40_546154_57

Aρrθμ69 λoγαρlλoμo0 ETAA/ τ'E,A.Δ. : ο4ο_546,155_31

Aρ|θμ6ζ πελατη ETE (EτAA/ τAΝ) : 9805690008

Kωδ|κ6ζ αιτ|oλoγ1αζ 1 (Ylα Uπ6λoIπo ταKτ|Kηζ ε|σφoραζ 2009) σroν τAN & TΕAΔ

AρIΘμ6ζ ]\,4ητρωoU ασφαλ]σμivou στov ΤAΝ ( A,M, / τA,N. )

AρIθμ6ζ |\,4ητρωoU εvτoλεα στov τAN (στηV πdγLα αvτ|μlσθiα)

Kdθε καταβoλη πρoζ τov τAΝ & τov ΤEAΔ ασφαλlσμivωv κα| εργoδoτωv
στηv ETE γivετα| καI με |nternet Banking ( www.nbg.gr) με αUτ6ματη
καταΧωρηση τηζ καταβoλιiξ στη μη11αvoγραφικη μερiδα ασφαλtσμivoυ |i
εργoδ6τη,

Aπ6 τoUζ τoμεiζ τAN καt τEAΔ

τoU ΕTAA

vι,M,ν\,.tnomik.gr



EMHNIKι, Δ|lMoκΡAτ|A ΝoEMBPHΣ 2009
YnoYPΓΕΙo EPΓAΣ|AΣ & Ko|ΝΩNlKι.|Σ AΣΦAΛ|ΣHΣ
EΝ|A|o TAMEIo ANΕΞAPτHTA AΠAΣXoΛoYMΕΝΩN ( E.τ.A.A, )

τoMEAΣ AΣΦM|ΣΙ-|Σ ΝoM|KΩΝ ( τ,A,N. ) &
τoMEAΣ EΠlκoYPIKHΣ AΣΦM|ΣHΣ Δ|KHΓoPΩN { τ.E.A,Δ, )

Δ|EYΘYΝΣHAΣΦAΛ|Σ|lΣ TI\4HληAE|ΣΦoPΩNAΛ/|ΣΘΩΝ
τP'^' 21a'5296 14o' 141 νvww.tnomik.gr

AΝAκo|NΩΣH B,

2η ασφαλ|στtκιi κατηvoρiα
(17Ο,53
( 51 ,16

3η ασφαλ|στ|κ|i κατnvoρiσ

μην αiα ε|σφορd )

μην|σiα ε|σφoρd )

μηv αiσ ε|σφoρα )

μηv|α]α ε]σφoρα )

μηv|σlα ε|σφoρα )

μηνlαiα ε|σφoρd )

μηv|αio ε σφoρd )

μηVjqΙα ε|σφoρα )

μηvΙα|cΙ εlσφoρα )

μηv|α]α εισφoρα )

μηv αiα εrσφoρα )

μην|.1|α ε|σφoρα )

μηVLαiσ ε σφoρd )

μην|αlα εIσφoρα J

μηvrαiα εrσφoρα )

μηV|αiα ε σφoρα )

μηviσiα ε|σφoρα )

μηV oiα εΙσφoρd )

μηVLα|α ε σφoρα )

μην|α]α ε|σφoρα )

AΣΦAΛ|ΣτΙκΕΣ κAτHΓoPΙΕΣ r|A τo EτoΣ 2oo9 τAN & τEAΔ
ΓlA AΣΦAΛΙΣMEΝoYΣ Ano 111|1993 ι NEo| AΣΦA^|ΣMENo| - NA}

τAN 2'046'36
τEA"Δ 613 

'92

TAN 2.426,04
τEA-Δ 727 '8ο

τAN 2'804'64
τEAΔ 841'44

TAΝ 3.167,,|6
τEAΔ 950,16

τAΝ 3.445,56
τEAΔ ,1'033,68

TAΝ 3'714'72
τΕAA 1'1.|4'44

τAN 3.984,00
τEA,Δ ,,.195,20

τAΝ 4'253'16
τEAΔ ,1,275'96

τA.Ν 4.522'44
τΕ'A^ 1.356'72

TAN 4.791,60
τEA,Δ 1.437,48

€ ετησΙα
€ ετησ|α

( 202,17
( 60,6s

( 233,72
( 74,12

(263,93
( 79,18

4η ασΦαλtστ|κιi κατnvoρiα

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€
€

€

5η ασΦαλιστικι1 κατηvooiα

6η ασΦαλ|στIκιi KατnvooΙα

7η ασφαλlστ|κ|i κατnγooiq

( 287,13
(86,14

(3ο9,56
( 92,87

(354,43
( 106,33

(332'ο0
(99,60

8η ασφαλ|στικ|i κατηvoρiq
€ ετησ α

9,! ασφαλ|στlκιi κατnvooiα

10η ασφαλtστlκ|i κατnvooiα

€ ετησ|α
(376,87
( 1 13,06

1 1η ασφαλ|στlκti κατηγoρiα
{399,30
(,119,75



τAΝ 5.ο60,76
τEAA 1'518,24

TAN 5.330,04
τEA-Δ ,1.599'00

τAN 5.599,20
τEAΔ 1.679'76

1 2,l ασφαλ|στlκιi t<ατnvooiα
€ ετησ|α \ 421,73

\ 126,52

13η ασΦαλ|στtκιi κατnvoρiα
( 444,17
( 133,25

14,] ασφαλ!στ|κi κατnvoρiα
€ ετnσ|α
€ ετησ|α

(466,60
(139,98

μην]α|o ε]σφoρα J

μηV|αiα ε|σφoρα )

μην]αiα ε|σφoρζi )

μηV|αrα ε|σφoρα J

μηV|α1α εIσφoρα )

μηvlαiα ε σφoρd )

€
€

€
€

€
€

Δ|ΕYKPIN|ΣΕ Σ (εKτ6( τωV περ|λαuβαvoι].νων στnV ANAKo]NΩΣH A,)

o| ασφαλ|στ|κ.ζ εiσφoρ.ζ γ α τ|ζ καΙηγορiεζ 2n ' 14η KαταβαλλovταΙ στo ακερα|o xιtjρ ζ
τη με1ωση 50% τηζ τρωτηζ πενταετiαζ . Ν.2150/93, dρΘρo 19, παρ,4

oι ασφαλlσμ.vo] μετα την 1/1/1993 μπoρoιv Vα UπoβdλλoUV αiτηση / UπειθUνη δηλωση
γ|α επ|λoγη αvωτεonζ Tηζ 1,lζ ασφσλ]στ]Kη Kατηγoρiα στoν Toμ.α Aσφdλiσηζ Noμ Kωv
Kατd τηV 6vαρξη τηζ ασφdλ!σηζ τoUζ στov τoμ.α, η στηV αρΧη Kdθε ετoυζ, (η oπoiα
σχιε| γ|α oλ6Kληρo τo .τoζ) η Kαl Kστd τη δLαρκεα τoU .τoUζ KσΙ .ωζ τηv 31/12 τoU
.τoUζ αUToι (δηλαδη πρ|ν αρΧΙσεr η πρoΘεσμiα καταβoληζ τoυ),
H δηλωση επIλoγηζ ανιbτερηζ κατηγoρiαζ tσxι]εt γ|α 6λα τα ετr6μεvα τηζ
δηλωσηζ ασφαλtστ|κd.τη μεχρl αvdκλησηs τηζ απo τov ασφαλ|σμivo,

H επ|λoγη ασφαλ|στIκηζ KατηγoρΙαζ δηλωνεταl xωρ|στd γ|α τov τoμ.α Aσφdλ|σηζ
Νoμ KωV (TAΝ) κα| Χωρlστα γΙα τoν ΤEAΔ, εφ6σoV UπαρXε] ευΧ.ρεια εrτ|λoγηζ
δ|αφoρετlκηζ ασφαλιστ|Kηζ Kατηγoρiαζ γ|α τoν κdθε Toμ6α' ]σΧ0ε] απ6 τηV πρωτη τoU
ετoι.rζ Uπoβoληζ τηζ δηλωσηζ επ|λoγηζ κα γlα oλoKληρo τo .τoζ - Π,Δ, 125/93'
αρΘρo 2. τoρ' 2

o ασφαλ|σμ.voζ εΧε| τη δUvαΙ6τητα επIλoγηζ κατωτερηζ ασφαλ|στ Kηζ Kατηγoρ oζ oπο
αUτη πoU εΙXε στo προηγoυμεVο .τοζ επ λ.ξεi Ar\Σ 42ο211312006

τα τταρdβoλα ΠPoAΓΩΓHΣ Δ]Kηγ6ρoυ στo Eφετεio η στov Αρεlo Πdγo εivα| σvdλoγα
τηζ ασφαλ στlKηζ Kατηγoρiαζ πoU αvηKε|,

Σε περ1πτωση ΠAΓ|AΣ αvτ|μ|σΘiαζ o εργoδ6Tηζ UπoΧρεoιτα] Vα Kαταβclλλε] την
εισφoρα (2/3) ανoλoγα με τηVασφαλστKη κατηγoρiα πoυ.Χε| επ|λ.ξε| oΔlKηγoρoζ.
EγKι]κλ|οζ τAΝ 408/07

Σε οπo|α ασφoλIστ|Kη κατηγoρiα ανηKεl o Δ (ηγ6ροζ δ]Kα]oυτα| Vα επ Koλλησεr εvσημα
στo qσφαλ|στlκ6 τoι.r β]βλ|dρ|o' τα oπoiα αφαIρoι]Vτα| απ6 τηv ετησ|cl ασφqλ|στr} η τoυ
ε|σφoρd - Ν'3232/ο4, dρθρo 18' παρ, 7

Σε περ1τ-Ιτωση επlλoγηζ αVω-Ιερηζ τηζ 1,lζ ασφαλ στ|Kηζ Kqτηγoρiαζ απ6
YπoθηKoφ8λαKεζ' Δ|καστ|κo.ζ Eτlμελητ.ζ κα| ΣUμβoλα|oγρdφoUζ δεV αφα]ρo0v1α| απ6
την ασφαλ στΙKη τoUζ ε|σφoρd .vσημo η πoσd λρατησηζ επ| τιυν ovαλoγlκωv
δ|κα|ωμdτωv.

Aπ6 τoυξ τoμεiζ τAN κα| τεAΔ
τoU ts|AA

νl,\,Wι,.tnomik.gr



ΞΛΛHΝlκH ΔHMoKPAτ|A
ENIA|o.ΙAMEIo ANEΞAPTHτA AΠAΣXoΛoYMENΩΝ
ToMEAΣ AΣΦAΛlΣ|-lΣ NoMIKοΝ (τAN}
ΔlEYΘYNΣH AΣΦAΛ|ΣΙ.lΣ
TMHMA E|ΣΦoPΩN AM|ΣΘoN

2009

AΣΦAΛIΣT|KH E|ΣΦoPA 2009 (τAN) ΓlA MHτEPΕΣ AΣΦAΛ|ΣMENEΣ
ANΩ 5 EτιAΣ (Ν,3655/3-4-08, dρθρo 141 s2)

( uεlωυενn εlσΦood κστα 50% κoτα τo 12ι,]nvo πoU αKoλoUθεi το μηVo τoκετoι )

MHNAΣ
τoκEτoY

πAΛAIEΣ AΣΦAΛ|ΣMENEΣ
(AΣΦ/ΝEΣ MEXP] 31/,|2/92)

ΝEEΣ AΣΦAΛ|ΣMENEΣ
(AΣΦ/NEΣ Aπo 1/1/93)

'1-2008 1,688'43 € 1 '594 '71 €

2-2008 1'615'o2 € 1,525,38 €
3-2008 1'541'61 € 1.456'05 €

4-2008 1 '468 20 € 1'386'72 €

5-2008 1'394'79 ε 1'317,39 €

6-2008 1 '321 '38 € 1.248,ο6 €

7-2008 1'247 ,97 € 1.178'73 €

8-2008 1'174,56 € 1.109,40 €

9-2008 1,101,15 € 1 .o40 '07 €

10-2008 1 o27 '74 € 970'74 €
11-2008 954,33 € 901'41 €
12-2048 880,92 € 832,08 €
1-2009 954,33 € 901'41 €
2-2009 1'027,74 € 970'74 ε
3-2009 1,1ο1,15 € 1,040,07 €

4-2009 1'174'56 € 1' 109,40 €

5-2009 1 '247 '97 € 1'178'73 €

6-2009 1 .321,38 C 1'248'06 €

7-2009 1'394'79 € 1,317'39 €

8-2009 1'468'20 € 1'386'72 €

9-2009 1 ,54 i,61 €
10-2009 1'615'02 € 1,525'38 €

11-2009 1.688,43 € 1 .594 '71 €

12-2009 1'761'84 ε 1 '664 '04 €

. Στo εξωφυλλo ΤoU ασφqλ|σT|Koιj βlβλlαρioυ 2009 Yρdφετε την.vδε|ξη (MHτΕPEΣ)'

. Ληξ|αρΧlKη τρdξη γ.vvησηζ (πρωΤoτUπo η εΤrIKUρωμevo αντiγραφo) επ|σUVαπτετq| στo
ασφαλ|στ|κo βrβλ|αρ|o,

. Στov τEAΔ Kαταβαλλετα| Kαvov|κΙi ασφσλ]στ|Kη ε|σφoρd, 6πωζ ol λo|πoi ασφαλ|σμ.vo|.

. KαΘε ε|σφoρα πoU Kαταβdλλετα| απ6 ΤoV εργoδ6τη (UπoΧρεωτ|κη η με απoφαση τoU) γ|α

μητ.ρα ασφαλ|σμ.Vη στoV τAΝ πρεπεΙ vcl Kατoβαλλετα| στo ακiραιo,

Aπ6 τo ΕΙAΑ / TAN

\Λ,wv/.tnom ik.g r



EΝ|AIo τAlMΕ|o ANEΞAPτHτA AΠAΣXoΛoY|v]EΝΩN
το|vιEΑΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ ΝoM|KΩN (ΤAΝ) Νo.μβρηζ 20ο9
τoMEAΣ EΠ|KoYPIKιlΣ AΣΦAΛ|ΣHΣ Δ|KHΓoPΩN (τEAΔ)
Δ|EYΘYΝΣι,] AΣΦAΛ|ΣHΣ
τΙM]lληΑ ΕlΣΦoPΩΝ AΛ,4|ΣΘΩΝ
ΠΛHP AV Boυλγαρη
THΛ, 210 5296 133
1AX : 210 5296 129 1782
\ν\,ν\M.τ nom | κ'g r

ENHMEPΩτ|κo ΔEΛTlo

Δ]AΙAΞΕlΣ σχετ|Kiζ με τηV oρθη κσ| ερπρoθεσμη απ6δοση απo το ΔΙκηγoρ|K6 Σ0λλoγo τωv
δ|Kα|ωμιiτωV τωv Τoμ.ωV τAΝ κα τEAΔ τoU EτAA επi τηζ πρoεΙστιραττ6μεvηξ αμo]βηζ
Δ κnν6ooι]

ο Ν.Δ, 3026i54 σρθρo 96 lo lο] oΓJζ,σ{Joι\
o Ν.Δ. 4114160 αρΘρo 29 - KUρωσε|ζ (τoKo| υπερημερΙαζ),
.Ν'723177' σρΘρo23παρ,8, Y.A,68605/78, Ν,1649/86, αρθρo2τrαρ.7 κα| Ν.3226104 dρΘρo,15,

,18 ' τrαρακρdτηση απo 1τρoε|σπραξε|ζ απo παραστdσε|ζ σε Δ|καστηρ α' σ0μφωνα με dρθρo 96 τοU
KωδlKα ΔrKηγoρωV _ 3% υπ.ρ τ.E.A.Δ.

ι N, 1512/85, σρθρo 13 τrαρ.8 & Ν.2145193, dρΘρo 37, παρ.3 παρακρdτηση απo πρoεlσπρcΙξε ζ
απ6 ταραστασεlζ σε lJπoγραφη συμβoλαiωV & λolπωV δημoσiωv & |δ|ωτ|Kωv εγγρdφωV' σιμφωνα
με αρΘρo 161 τoιr Kωδ]Kα Δ]Kηγ6ρων τρoπoζ απoδoσηζ ε|σφoρdζ (oπωζ τα δ|κα|ωματα ατo
σUμβoλα|oγραφo) - 3% υπiρ TAN κα] 7% υπ.ρ τEAΔ

. Ν. 1759/88, αρΘρo 20 _ παρακρατηση εiσφoρdζ & ατoδoση τηζ στo τAN & ΤΕAΔ μ6σα gΞ_!l
nμ.ρεζ απ6 τrαρακρdτησn 'τρ6πoζ απ6δoσηζ & oVαλUτ|K.ζ Kαταστασε ζ _ ευoιivη Noμ|κoιi
Πρoσωτroυ Δ|κηγoρ|κo0 ΣUλλ6YoU & αρμoδiωv γ|α εiσπραξη και ατ16δ0ση τoU τroρoU oργσvα

EΠ|ΣH[,1xl']ΣE|Σ

. Kαθε καταβoλη πρoζ τoV τAΝ Kα] TΕAΔ τωv Δ|KηγορIκωV Συλλ6γωV' 6πωζ σαζ εXoUμε ενημερωσεl
μτclρεi πλioν Vα γiVετα ' εκτοζ τηζ σUVηΘoυζ σUναλλqγηζ μ.σω EΤE, Kα| μεσω |ΝτΕRNET με
αυτoματη Kσταχωρηση τηζ καταβoληζ α!τηζ στη μερiδα τoυ καταβdλλovτoζ Δ|Kηγoρlκoι] ΣUλλoγoU
στoUζ τoμε ζ

. τα δ|Kσlωμσ]α πρoζ τoυζ ToμεΙζ τ A'N & T E A Δ τoU ΕΤAΑ πρ.πεI vσ κατoβdλλovτα| τoUλdX στov
σε μηVαiα βαση κα παvτα συμφωVα με τα Uπoδεjγματα (γραμματiων κα| καταστdσεων) κα στoUζ
σωστoιζ λoγαρ ασμoιζ τoU TAΝ κα| ΙEAΔ.

. Στo γρoιrματ|o (αταβoληζ πρ.πε| πdντα να UπαρΧε Kωδ|Koζ α|τloλoγiαζ ( 9 σUμβoλαlα _ 11
Δ|Kαστηρα)Kα| σαφηζ περ|γρσφη ατloλoγiαζ [π,X Δ|KAΣT|.]P|Α oKτωβρηζ 2008 (TEAΔ)] ωστε να
γiνετα| oρθα Kα αUτoματα η KατσΧωρηση τηζ στoUζ ToμεΙζ,

. Fl απoστoλη τωV (αvσλUτrκωV) Kσταστdσεων μπoρεi να γivεl σε ηλεKτρoν]}η μoρφη κoτoπV
σUvεVVoησηζ με τοV τoμι'α μαζ'

. Σημε|ωVoUμε oτ| o1 ανω καταστασε|ζ Kα Ια γραμι.rατ|α πρ.πεl να φυλασσoVτσ στo i:rρxεio σσζ στη
δ σΘεση Kαθε ελiγΧoU τηζ Eπ|θεωρησηζ τoU EΤAΑ,

Aπo τoUζ τoμεiζ τAΝ καΙ ΤEAΔ τoU EτAA



Δ|κHΓoP|κoΣ ΣY^ΛoΓoΣ A,M,/TAΝ

KqΤdσταση απ6δ0σηζ δlκα|ωμdτων TAΝ Kαr τΕAΔ απ6 τρoεlσπρdξθζ αμoIβηζ
Δ|Kηγ6ρoυ Kατd τo αρΘρo 161 τoυ Ν,Δ, 3026/54' 6πωζ |σx0ει.

(ΣYMBoΛAIA κ.λ,π'.|

γ|α τo μηvα

ΣYΝoΛo :

1. Aρ,γραμμαIΙoυ EτE & ημερoμηvΙα Kαταβoληζ ToU dvω πoσoι, υπερ τAN

2' Aρ,γραμματioυ EτE & ημερoμηνlα Kαταβoληζ τoU dvω πoσoι] Uπερ τEAΔ

ΛoΓAPlAΣMoΣTAN 040-546154-57
Kωδlκ6ζ dιτ|oλoγlαζ 9 - αlτIoλoγlα ΣYMBoΛA|A 9/07 (τAΝ)

ΛoΓAPlAΣMoΣ τEAΔ 040-546155.31
Kωδ|K6ζ α|τιoλoγΙαζ 9 _ αlΤ|oλoγ|α ΣYIV]BoΛA|A 9/ο7 (τEAΔ)

1)

2)

Cl|cι ΓPAMΜAτlo E|ΣΠPAΞ]"lΣ
& HΙMEPoMHΝιA

noΣo
ΠPoE|Σr]ΡAΞHΣ

TAN 3γo τΕA^ 7γo

1

2
3
4



Δ|KHΓoP|κoΣ ΣYMoΓoΣ A,M./TAΝ

KαTασταση απ6δ0σηζ δ|Kα|ωμdτων τoU τ,E,A'Δ. απ6 τΙρoεlσπρdξε|ζ καTd dρθρo
96 τou N,Δ,3026/54' 6πωζ |σΧ0ε|. (Δ|KAΣτ ι| P IA )

ΣYNoΛo T.E.A.Δ.

Aρ,Yραμμqτlou ΕTE & ημερoμηvΙα καταβoληζ ToU dvω πoσo0 υπερ TEAΔ

3, ΛoΓ/ΣMoΣ TEΑΔ 040-546155-3t
Kωδ|κ6ζ αlτ|oλoYiαζ 1f _ α|T|oλoγΙα Δ|KAΣτHP|A 9/07 (τEM)

α/o ΓPA|ιΙ |MAτlo E|ΣΠPAΞHΣ &
HlvEPo|MHΝ|A

ΠοΣo
nΡoE|Σr]PAΞl-]Σ

τ.E.A.Δ. 3%

1

2
3
4



E@ΦlJKΗ-Lf ,s[!*Eas-Σjjr€ΔΔAΑρξA, Ε.

ξPAMniιATlο ΕiΣ!]PAΞ!.lΣ

ΓΙA ΛoΓAΡiAΣMo flEΛATl.l
E
ΓnI-'l

APiΘ. ΠΕΛAΤ!-i

AP|Θ. ΛoΓAp|AΣMoY

EΠΩNYM|A ,,δ 
,tlη Γ' 

'ιΛ.Λo,l1t
E

κΑT/MΑ

|τ.l KJ)Δ. YΠoΧPEoY

Γa:l KΩΔ, AlT|oΛoΓ|AΣ

KΩΔ, E|ΣΠPAΞHΣ

I-IMEPOMHNIA

uΝoM/Ιlδo KATAΘETI.I

YΠoΓPr'ιΦH

To uπ6δεtγμα αυτ6
αφoρd κατdΘεoη

Δtπq1. ε7η1oρqγ

ιγιιpllλgιe

ΓΘ.] AlTtoΛoΓ|A Ξ7ιλgo11g1a| .o/oε Γτaπ)

ΠoΣo

ΠPo|\4HΘΕ|A
Ε.T.E

E|ΣnPAKTEo
ΠoΣo

E|ΣΠPAXΘHι(E
o TAM|AΣ

Γ|)AMMATιo ΕlΣnΡAΞHΣ
r1A ΛoΓAP|AΣMo nEΛAτH

,. .. '',. . t
' r'a'' ;r''_

.r, ,..',t l: ,'r,iJ ,' ,.

I
trl APιΘ,ΛoΓAPιAΣMoY @@

No

AP|Θ. nEΛATH 9805690008

κΑτ/MA

Γ3.l KΩlΙ. YΠoXPEoY

Γ7i κοiι. nιτιonorιeε

KΩΔ, E|Σ|1PAΞ|-|Σ

Hι\,4EPoΜ l.|N|A

oΝo!ν,I/Μ1) KATAΘET,J

YΠoΓPA(D,lι

EnΩΝYM|A,Δ(ι,[[ tγ,ioΓoε . . --.
Aιτ|oΛoΓtA ε1ι\βo^rιn n/oε (τeeι)

ι ο:I

E
To υπ6δειγμα αυτ6
αφoρd κατιiΘεση

Δ lι{ιr. ι/l lιroγ
Γι}

ΣYi4qoλλ ιΦ

ΠoΣo

nPoMHΘΕ|A
E,τ,E

E|ΣΠPAKTEo
ΠoΣo

ElΣΠPAXΘLi](E
o τAr,,]|AΣ



Γ!A Tι{ ΣYMΓlΛl{pΩΣH Toγ ΓPAMMIAT|ΦY E|ΣΠPAEι{Σ Ε.T.E,

&fiΕ TF{Ν ΦΝ LΙΝΕ ΛlAAlKAΣiA TR 4sΦΦ

Fl ΣYNAΛΛAΓH Γ|ΝETA| κA| MEΣΩ lΛlτERlt{Eτ .H PHoΝE BAΝKiΛJG
(http:,/ιMtΙ,1,,.nbq.αr,ιntΘrΘst form 6.a9p.} καt στo τηλ. 1 8,l81 ιt

No

Ιτ. ] KΩΔ. YΠoXPEoY

|7.-] KΩΔ.A|τιoΛoΓtAΣ

E
tr

f.Ξ--]
t9:l

E

AP|Θ. ΠEΛATH

APιΘ' ΛoΓAP|AΣι/oγ

KAT/MA

ΓιA ΛoΓAΡ|AΣMo ΠEΛAτH
l 980561i|0008 ι

EnΩΝYMιA 4,,({Γ ε/,ΛοΓoε. . -

I

A|τ|oΛoΓ|A Δι}iAΣτAP,A tι lo8
;".
|τΕ^Δ)

o.5qι:ι5'

κΩΔ, E|ΣΠPAΞHΣ

oNoM/Mo KATAΘEτH

YΠoΓPAΦH

--.η. r,Τ;,.;;"

To UτΙ6δεryμα αυT6

Γ|A, ηη,}'τEt€ι( ε9
ΔιqAΞτ Hf lA E|ΣΠPAKτEo

ΠoΣo

E|ΣΠPAxΘH}(ιE
o τAMIAΣ

ΔιεUκρ|vfσltξ ετr| το,v αρ|Θ oΦuεvιtrv ε\,δsiεε,Jι,:

AρlΘμ69 Λovαρ|ασμoι]: EτAA / τAt\ :
ETAA / τEA.Δ l

040-546154-57
040-546155-31

1. Kωδ|κ69 YτΙ6xρεoU: πρ6κε|τΦ γ|α.Τoν Aρlθμ6 Mητριiloυ τoυ ασφfuoυ η τou εvToλdα ToυΔ|κηγ6ρoU η τoυ Δ|κηγoρlκotJ Συλλδγoυ αio TAN ' 
,

2. Kωδ|κ0ζ Aιτ|oλoγiαζ: Eξαρτdταl απ6 τo εiδoc τrκ oωεrλnc.
3' FTΨiγγ!" tj 6νoμα: εφ6ooν exεl κατα1ω!ηoii αωoi6q κωδrκ6E Uπ6Xρεoυ, τUτ:.ιj)vετα|

αυτouατα,
4' Αιτιoλoγiα: πρiπεt vα εΙvαl περ|εκτlκη κα| σαφηζ, γ|α KαταχΦρηση τoU KαTαΘdTn.

Διευκριv{ζoυμε ακδuη τα εξιi<:

α. o Tαμ,αζ τηζ Tρdπεζαζ vα εvημερωνετα| 6τ| η καταΘεση Θα γΙvεl με τη δlαδtκασΙα TΒ, .ι3oo.

ξ:!.,fΙ,yΙ:s ToU τUπωμivou γραμματiou πρlv την απbxωiηoη απb 
'η, τρΞ".ζ* i.u;,απqραlτητoζ,


