
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Για την καταβολή της αμοιβής από το αρμόδιο τμήμα το Υπ. 

Δικαιοσύνης απαιτείται η αποστολή (μέσω του γραφείου διοικητικού του 

Ειρηνοδικείου, του Πρωτοδικείου ή του Εφετείου) των ακόλουθων 

εγγράφων: 

1.  Αίτηση δικαιούχου με μεγαρόσημο 3€ (υποδείγματα)  

2. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα) 

3.  Κατάσταση αμοιβής (υπόδειγμα) 

4.  Επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης (πολιτικά) ή πράξης (ποινικά) 

διορισμού 

5.  Bεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου (ποινικά) 

6.  Επικυρωμένα αντίγραφα αίτησης/αγωγής, προτάσεων και 

απόφασης (πολιτικά) ή απόσπασμα απόφασης (ποινικά). 

7.  Τα εκδοθέντα ειδικά γραμμάτια νομικής βοήθειας που αφορούν 

στον συγκεκριμένο διορισμό. 

8.  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ. 

 

Για την αποστολή της αίτησης καταβολής αμοιβής είναι απαραίτητη η 

έκδοση οριστικής απόφασης από το δικαστήριο για το οποίο έγινε ο 

διορισμός. Σε περίπτωση διορισμού με την ίδια απόφαση για 

περισσότερες πράξεις (πχ κατάθεση και παράσταση σε αίτηση αναστολής 

και αίτηση ανακοπής) είναι εφικτή η υποβολή αίτησης καταβολής 

αμοιβής και για κάθε μία επιμέρους πράξη (πχ αίτηση για αμοιβή μόνο 

της αίτησης αναστολής με την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής και 

εν συνεχεία νέα αίτηση για αμοιβή μόνο της ανακοπή με την έκδοση 

οριστικής απόφασης επ’ αυτής). 

Σύμφωνα μάλιστα με τη νέα διάταξη (πρόσφατη τροποποίηση ΚΠολΔ), 

το ήμισυ της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικαιούχο δικηγόρο με 



την έκδοση χρηματικού εντάλματος, το οποίο εκδίδεται εντός δεκαπέντε 

(15) ημερών αφότου τα δικαιολογητικά υποβληθούν στο ΤΑΧΔΙΚ.  

Το υπόλοιπο της αποζημίωσης καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την 

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

κατωτέρω: 

Κατά την εκκαθάριση της αποζημίωσης υπολογίζονται οι εισφορές υπέρ 

e-ΕΦΚΑ και οι κρατήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62 του 

Κώδικα Δικηγόρων, καθώς και η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται 

στην παρ. 5 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 

4172/2013, (Α΄ 167)] και τα αντίστοιχα ποσά παρακρατούνται και 

αποδίδονται στους οικείους φορείς τον επόμενο μήνα εκείνου της 

καταβολής του υπόλοιπου της αποζημίωσης. Οι παρακρατούμενες 

ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων 

στον e-ΕΦΚΑ. Ομοίως, οι κρατήσεις των άρθρων 61 και 62 του Κώδικα 

Δικηγόρων αποδίδονται στους οικείους φορείς μέσω των Δικηγορικών 

Συλλόγων. 

Το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη του ως 

άνω υπολοίπου της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την 

πλήρη εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. 

Η εξόφληση αποτελεί τον χρόνο πληρωμής του υπόλοιπου (ημίσεος) της 

αμοιβής από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας. 

Ο δικηγόρος υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά το φορολογικό 

στοιχείο που εκδίδει για την ως άνω αποζημίωση στην αντίστοιχη 

διαδικτυακή πύλη (portal.olomeleia.gr).  

 


