


Υφυπουργού  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία µάλιστα δεν συνάδει µε 
το εφαρµοστέο Εθνικό  και Ενωσιακό  δίκαιο (βλεπ. ενδεικτικά  το άρθρο 3 
των Εθνικών κανόνων επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 - "Ελεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020, ΦΕΚ Β 5968/2018, 
όπού  τονίζονται οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και µη διάκρισης των 
δικαιούχων ανεξαρτήτως της νοµικής τούς µορφής). Σηµειωτέον ότι η µη 
συµµόρφωση της δράσης αυτής µε το Εθνικό  και Ενωσιακό  δίκαιο 
συνεπάγεται δηµοσιονοµική  διόρθωση ή  και ανάκτηση των αχρεωστήτως ή  
παρανόµως καταβληθέντων ποσών. 

Εν προκειµένω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 (Ταυτότητα της 
∆ράσης): 

«Η συγκεκριµένη δράση αφορά  στην ενίσχυση Αντοαπασχολούµενων 
∆ικηγόρων που επλήγησαν από  την πανδηµία (Cονίά  19) µε τη µορφή  
επιχορήγησης. Στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί, 
στοχευµένα, 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 
τηλεδτάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην 
διαδικασία απονοµής της ∆ικαιοσύνης σε δικαστήρια κατ σωφρονιστικά  
καταστήµατα της χώρας. 

Με αυτό  το σκεπτικό, η παρούσα ∆ράση έρχεται να περιορίσει, µε τη 
µορφή  ενίσχυσης, την απώλεια εισοδηµάτων γι' αυτήν την κατηγορία 
αυτοαπασχολονµένων και να υποστηρίξει την ικανότητα ανταπόκρισής 
τους σε απαιτήσεις ψηφιακού  εκσυγχρονισµού  των γραφείων τούς µέσω 
της κάλυψης εξόδων αναβάθµισης της ψηφιακής/ηλεκτρονικής 
υποδοµής τους». 

Είναι αυταπόδεικτο ότι και οι δικηγόροι που δραστηριοποιούνται µέσω 
δικηγορικών εταιρειών έχούν πληγεί  επίσης από  την πανδηµία και χρήζούν 

ενίσχυσης για την απώλεια των εισοδηµάτων τούς και την αναβάθµιση των 

ψηφιακών υποδοµών των γραφείων τούς, καθώς οι εφαρµογές 

αποµακρυσµένης λειτουργίας υπηρεσιών και δικαστικών σχηµατισµών 

εδραιώνονται όλο και περισσότερο (πχ Ε justice, eThemisID κλπ.) σε εθνικό  
και ευρωπαϊκό  επίπεδο. Πολλώ  µάλλον, πού  η συντριπτική  πλειοψηφία 

αυτών είτε κατέχει χαµηλά  ποσοστά  στα εταιρικά  αυτά  σχήµατα, είναι 
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προσωπικές εταιρείες, στην ουσία δε διαφοροποιούνται από  τους 
αντοαπασχολούµενους δικηγόρους ως προς την άσκηση του δικηγορικού  

επαγγέλµατος. Ειδικά  επί  προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από  
κοινοτικά  κονδύλια, όπως το προκείµενο, είναι ανεξήγητη οποιαδήποτε 
διάκριση εις βάρος των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών, όταν µάλιστα 
µε ρητή  διάταξη νόµου η αρχή  της χρηστής διοίκησης επιβάλλει την 
εφαρµογή  τον σε όλους τούς δικαιούχούς ανεξαρτήτως της νοµικής τους 

µοΡφής• 

Ζητούµε, εποµένως, να λάβετε τα απαραίτητα µέτρα και να προσαρµόσετε 
µε πρόσφορο τρόπο τις παραµέτρους του προγράµµατος επιδότησης, ώστε 
να καταστεί  δυνατή  η συµµετοχή  των εταίρων δικηγορικών εταιρειών 
δικηγόρων είτε στα πλαίσια της ανωτέρω δράσης είτε µε νέα δράση στο 
άµεσο µέλλον. 

Αιτούµεθα επίσης, να µας ορίσετε το συντοµότερο δυνατόν 
συνάντηση, προκειµένου να σας αναπτύξουµε τις Θέσεις της Ολοµέλειας 
των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, επί  του Θέµατος. 
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