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Επιχορήγηση  Αυτοαπασχολούµενων Δικηγόρων   
 

Προϋπολογισµός: 20.000.000 €.  

Ποσοστό Επιδότησης: 100 % 

Επιδοτούµενος προϋπολογισµός: Από 500€ έως 2.000 € 

Ηµεροµηνία  Υποβολής:  16/06/2021 – 30/07/2021 

Διάρκεια Υλοποίησης: 3 µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης 
 
Πλεονεκτήµατα: 
 

1. Άµεση Αξιολόγηση (διαδικασία FiFo – Σειρά προτεραιότητας) 
2. Ποσοστό επιδότησης 100% 
3. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις µετά την εκταµίευση της επιδότησης 
4. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη 
5. Δεν απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 

      
 
Ποιούς Αφορά 
 
 
Το πρόγραµµα αφορά Αυτοαπασχολούµενους  Δικηγόρους (φυσικά πρόσωπα) που είναι εγγεγραµµένοι 
στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νοµίµως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρµόδια ΔΟΥ 
έως και την 31/12/2020, ενώ θα πρέπει να έχουν ως κύριο ΚΑΔ : 
 
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 
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Εξαιρέσεις : Οι παρακάτω ΚΑΔ ΔΕΝ είναι επιλέξιµοι  
 
69.10.16  Συµβολαιογραφικές υπηρεσίες 
69.10.17  Υπηρεσίες διαιτησίας και συµβιβασµού 
69.10.18  Νοµικές υπηρεσίες δηµοπρασιών 
69.10.18.01  Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασµών 
69.10.19  Άλλες νοµικές υπηρεσίες 
69.10.19.01  Υπηρεσίες ασκούµενου δικηγόρου 
69.10.19.02  Υπηρεσίες δικαστικού επιµελητή 
69.10.19.03  Υπηρεσίες δικολάβου 
69.10.19.04  Υπηρεσίες µεσεγγύησης και συµβιβασµού ακίνητης περιουσίας 
 
 
 
 Προϋποθέσεις συµµετοχής 
 
  
Για όλους του δυνητικούς δικαιούχους ισχύουν τα εξής: 

1. Δικαίωµα υποβολής µίας και µόνο πρότασης. 
2. Να έχουν κάνει έναρξη στην αρµόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.  
3. Να είναι εγγεγραµµένοι σε δικηγορικό σύλλογο.  
4. Να διαθέτουν επαγγελµατική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δικηγόρου, πριν την 
δηµοσίευση της πρόσκλησης. 

5. Να είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση. 
6. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούµενης παράνοµης και ασύµβατης 
κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.  

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  
 

Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τον κύκλο εργασιών του 2019. 
 

 
ΕΣΟΔΑ 

 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

 
0 = < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 20.000,00 € 

 
2.000€ 

 
20.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 40.000,00 €  

 
1.500€ 

 
40.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000,00 €  

 
1.000 € 

 
40.000,00 < 1/1/2019 – 31/12/2019 = < 60.000,00 € 

 
500 € 

 
 

Επισήµανση : Οι επιχειρήσεις µε έναρξη εργασιών εντός του 2020 δικαιούνται ποσό έως 1.500€ ανεξάρτητα 
από τον κύκλο εργασιών ( τζίρο ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ :  
Η/Υ, Laptops,  Routers, Web cameras,  Μικρόφωνα, Ακουστικά, Ηχεία, Συστήµατα Τηλεδιάσκεψης,  
Scanners, Πολυµηχανήµατα,  Οθόνες Τηλεδιάσκεψης, Προβολής 
Οθόνες Τηλεδιάσκεψης ? Προβολής 
Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιµες οι προµήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής 
τηλεφωνίας, Server, πάσης φύσεως λογισµικά (πέραν των απαραίτητων λογισµικών για τη βασική λειτουργία 
των Η/Υ και laptop), συνδροµές σε βάσεις δεδοµένων 
 
Επισήµανση : Το κόστος απόκτησης της κάθε επιλέξιµης δαπάνης δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό των  
1.500€ 
 
 
   Ηµεροµηνίες επιλεξιµότητας Δαπανών 
 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 1/6/2021. 


