
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, ώρα 13:00
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής: 
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ώρα 15:00

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων 
δικηγόρων με τη μορφή της επιχορήγησης για τον ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό των γραφείων τους, που επλήγησαν από 
την πανδημία COVID-19. 

Προϋπολογισμός της Δράσης

20 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Επιδότηση

Σε κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται άπαξ, συνολική 
επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων 
του ως εξής:

Για το διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019 με έσοδα:

• από 0 έως και 20.000€, η επιχορήγηση είναι 2.000€ 

• από 20.000€ έως και 40.000€, η επιχορήγηση είναι 1.500€

• από 40.000€ έως και 60.000€, η επιχορήγηση είναι 1.000€

• από 60.000€ και άνω, η επιχορήγηση είναι 500€.

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

Ποιους αφορά η Δράση 

Αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, ως φυσικά 
πρόσωπα, εγγεγραμμένους στοv δικηγορικό σύλλογο, 
που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει 
έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι που ικανοποιούν 
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•  δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ του κεφ. 6 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

•  έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

•  διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της 
Πρόσκλησης 

•  τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του  
ν. 4308/2014.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων 
των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται 
αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας:
• Η/Υ
• laptops
• routers
• web κάμερες
• μικρόφωνα
• ακουστικά
• ηχεία
• συστήματα τηλεδιάσκεψης
• scanners/πολυμηχανήματα
• οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής
•  Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό 

του γραφείου.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 01.06.2021

Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα δέκα (10) MB, με μέγιστο συνολικό μέγεθος 
τα πενήντα (50) ΜΒ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 
προτεραιότητας.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση 
χρηματοδότησης σε περίπτωση απόρριψης εφόσον δεν 
έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης.


