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Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση είναι, μεταξύ 
άλλων, οι ακόλουθες: 

1. Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020. 
2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν 
από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: 
«ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» - (69.10, 
69.10.1, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 
69.10.15, 69.10.15.01). 
3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία 
του ν. 4308/2014. 
4. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την 
δημοσίευση της πρόσκλησης. 
5. Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης 

ανά ΑΦΜ. 
6. Να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΙI & 

ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων. 

7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 
ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν 
από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 

8. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο 
Παράρτημα VI της παρούσας.  

9. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) 
(επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας). 

10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης 
κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 
 

 

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά 

πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν 

νομίμως στη χώρα. 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στήριξη - 

ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων οι 

οποίοι επλήγησαν ιδιαίτερα έντονα από την 

πανδημία λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των 

δικαστηρίων. Προβάλλεται αναγκαία η 

αναβάθμιση της υποδομής των γραφείων τους 

προκειμένου να ανταποκρίνονται σε συνθήκες 

παροχής των υπηρεσιών τους μέσω 

τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών 

εργαλείων στην διαδικασία απονομής της 

Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά 

καταστήματα της χώρας. 
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ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ  

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ 

μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση 

των γραφείων τους ως εξής: 

Επιχορήγηση 2.000 ευρώ, για επιχειρήσεις με έσοδα έως 

20.000 ευρώ.  

Επιχορήγηση 1.500 ευρώ, για επιχειρήσεις με έσοδα από 

20.000 έως 40.000 ευρώ. 

Επιχορήγηση 1.000 ευρώ, για επιχειρήσεις με έσοδα από 

40.000 έως 60.000 ευρώ.         

Επιχορήγηση 500 ευρώ, για επιχειρήσεις με έσοδα από 

60.000 ευρώ. 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 

δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο 

επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.      

 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων 

επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες 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 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης. 

Ενδεικτικά δεν είναι 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. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ; 

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της όλες τις διαδικασίες σύνταξης και 

υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο 

εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης. Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας 

φακέλου προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτικη. 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται 

η 1η Ιουνίου 2021. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των 
έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους (τρεις) 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. 

Ηλεκτρονική Υποβολή:  

16/06/2021 - 30/07/2021 

Προϋπολογισμός Δράσης:  

20.000.000 € 

Διαδικασία Αξιολόγησης: 

Πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

άμεσης διαδικασίας (FiFo) 

 


