
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΕΚΔΗΛΩΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ – ΑΦΑΛΙΣΙΚΕ 

ΕΙΦΟΡΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ & ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΡΤΘΜΙΗ  120 ΔΟΕΩΝ». 

 

Εκδιλωςθ για το νζο αςφαλιςτικό νομοςχζδιο πραγματοποίθςε ο Δικθγορικόσ 

φλλογοσ Θεςςαλονίκθσ ςε ςυνεργαςία με τον υμβολαιογραφικό φλλογο 

Εφετείου Θεςςαλονίκθσ με κζμα «Νζο Αςφαλιςτικό Νομοςχζδιο – Αςφαλιςτικζσ 

Ειςφορζσ Δικθγόρων & υμβολαιογράφων – Ρφκμιςθ  Δόςεων». 

Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν ο Πρόεδροσ του  Δικθγορικοφ υλλόγου Θεςςαλονίκθσ κ. 

Ευςτάκιοσ Κουτςοχινασ και θ Πρόεδροσ του υμβολαιογραφικοφ υλλόγου 

Θεςςαλονίκθσ κ. Αικατερίνθ Καρακάςθ, οι οποίοι ευχαρίςτθςαν τον κεντρικό 

ειςθγθτι τθσ εκδιλωςθσ κ. Ανδρζα Κουτςόλαμπρο, Μζλοσ του Δ.. του Δ..Α. και 

Νομικό φμβουλο Ε.Φ.Κ.Α.,για τθν παρουςία του και πολφτιμθ ςυμβολι του ςτθν 

εκδιλωςθ. Ο κ. Κουτςοχινασ χαρακτιριςε κομβικισ ςθμαςίασ το γεγονόσ ότι ο νζοσ 

νόμοσ ςτθρίχτθκε ςε αναλογιςτικι μελζτθ που εκπόνθςε θ Εκνικι Αναλογιςτικι 

Αρχι με ςτοιχεία των υπθρεςιϊν τθσ Ε.Ε. και μάλιςτα ςε βάκοσ πενθντακονταετίασ, 

ενϊ ζκανε μία ςφντομθ αναφορά ςτισ αλλαγζσ που φζρνει ο νζοσ νόμοσ.  

τθ ςυνζχεια, τον λόγο πιρε ο κεντρικόσ ειςθγθτισ τθσ εκδιλωςθσ κ. Ανδρζασ 

Κουτςόλαμπροσ, ο οποίοσ ευχαρίςτθςε τουσ διοργανωτζσ για τθν πρόςκλθςθ και 

ενθμζρωςε τουσ παρευριςκόμενουσ ότι ζχει ιδθ εκδοκεί με επιμζλειά του από τον 

Δικθγορικό φλλογο Ακθνϊν αςφαλιςτικόσ οδθγόσ,για τισ διατάξεισ του νζου νόμου 

4670/2020. Ξεκίνθςε, ςχολιάηοντασ μία νζα διάταξθ, που παρζχει τθ δυνατότθτα ςε 

όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ ςυλλόγουσ να διακζτουν προςωπικό ςτον ΕΦΚΑ, κάτι 

που κα μποροφςε να μεριμνιςει θ Ολομζλεια των Προζδρων των Δικθγορικϊν 

υλλόγων Ελλάδασ, ϊςτε να υπάρχει ςυντεταγμζνθ ενθμζρωςθ των ςυναδζλφων. 

Αμζςωσ μετά, αναφζρκθκε ςτισ ζξι αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ και ςτθν προςοχι που 

πρζπει να δείξουν οι ςυνάδελφοι ςτθν επιλογι τουσ, ςυνυπολογίηοντασ τα 

ειςοδιματά τουσ και τθ φορολογία τουσ. Οι νζοι δικθγόροι μζχρι πζντε χρόνια, 

υπάγονται ςτθν ειδικι κατϊτατθ αςφαλιςτικι κατθγορία τθν οποία κα πρζπει να 

επιλζξουν. Οι αςκοφμενοι δικθγόροι, όπωσ ίςχυε, ζχουν υποχρεωτικι αςφάλιςθ 

ςτον κλάδο υγείασ και προαιρετικι αςφάλιςθ ςτο Σ.Ν., αλλά κα πρζπει να 

επιλζγουν τθν υποκατϊτατθ αςφαλιςτικι κατθγορία για να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ 

να υπαχκοφν ςτθν αμζςωσ επόμενθ. Ο κ. Κουτςόλαμπροσ, τόνιςε, ότι ςτον νζο νόμο 

το ποςό τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ είναι πάγιο, κάτι που ςτθν πράξθ ςθμαίνει 

ότι οι ςυνάδελφοι που επιλζγουν μεγαλφτερθ αςφαλιςτικι κατθγορία, επιδοτοφν 

τθ ςφνταξι τουσ. 

Σζλοσ, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με βάςθ τα ερωτιματα που ζγιναν και τισ απορίεσ 

που διατυπϊκθκαν από τουσ ςυναδζλφουσ δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ.  

τθν εκδιλωςθ, που ςυντόνιςε ο Σαμίασ του Δικθγορικοφ υλλόγου Θεςςαλονίκθσ 

κ. Αναςτάςιοσ Ντοφγκασ, παρευρζκθκαν θ Πρόεδροσ του Δικθγορικοφ υλλόγου 



Λάριςασ κ. Νικολζττα Μπαςδζκθ, τα μζλθ του Δ.. του Δ..Θ. κ.κ. τζλιοσ Μαυρίδθσ, 

Α’ Αντιπρόεδροσ, Πζτροσ αμαράσ, Γεν.Γραμματζασ, Μαροφςα Πρωτοπαπαδάκθ, 

Μιχάλθσ Μιττασ, μζλθ του Δ του υμβολαιογραφικοφ υλλόγου και πλικοσ 

ςυναδζλφων. 


