
 

 

 
Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 

 
 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
Η δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων που 
επλήγησαν από την πανδημία (Covid 19) με τη μορφή επιχορήγησης.  

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
Ωφελούμενοι της Δράσης, είναι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά 
πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως 
στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.  

Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:  

 O δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,  

 Nα έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους 
ΚΑΔ 

 Nα έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020,  

 Nα διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,  

 Αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα 

ΟΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σε κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την 
ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων του ως εξής: 

Επιχορήγηση 2.000€ (0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ)  

Επιχορήγηση 1.500€ (20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ) 

Επιχορήγηση 1.000€ (40.000<Έσοδα 1/1/2019– 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ)         

Επιχορήγηση 500 ευρώ 60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019       

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν 
και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.       

ΥΠΟΒΟΛΕΣ H ημερομηνία Έναρξης Υποβολής ορίζεται η 16/06/2021 και λήξης 30/07/2021.  

ΔΑΠΑΝΕΣ Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας 
εξοπλισμού:  
 Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, 

συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες 
τηλεδιάσκεψης/προβολής.  



 

 

 

 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος 
απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 
1.500€ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.  

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, 
tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν 
των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), 
συνδρομές σε βάσεις δεδομένων. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

 

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι παρακάτω: 

 69.10 Νομικές δραστηριότητες 

 69.10.1 Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 

 69.10.11 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου 

 69.10.12 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο 

 69.10.13 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο 

 69.10.14 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής 
εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών 
δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο 

 69.10.15 Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

 69.10.15.01 Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης 
πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της  
πρόσκλησης (01/06/2021). Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 
ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει το τέλος του 2021. 


