Ευαγγελία Τροχούτσου – consult 4d
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Σημαντικά για την αναλυτική υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα
<<Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων>>.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό
σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως
και την 31/12/2020.
Ποσό που επιδοτείται
Επιχορήγηση 2.000 ευρώ με Έσοδα

0 =< 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ

Επιχορήγηση 1.500 ευρώ με Έσοδα 20.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ
Επιχορήγηση 1.000 ευρώ με Έσοδα 40.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ
Επιχορήγηση 500 ευρώ με Έσοδα 60.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019
Τι επιδοτείται
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.
Τι δεν επιδοτείται
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.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει από 16/06/2021 – 30/07/2021
Η διαδικασία είναι ως εξής:
1. Κατάθεση των αιτήσεων από 16/06/2021 - 30/07/2021
2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο antagonistikotita.gr και στο andia.gr, και
ενημέρωση του κάθε δυνητικού δικαιούχου στο e mail του
3. Σε διάστημα 3 μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (αν έχετε εγκριθεί)
πρέπει να έχετε αγοράσει αυτά που θέλετε να αγοράσετε και οπωσδήποτε πριν την
31/12/2021
4. Πηγαίνετε τα τιμολόγια αγοράς στον λογιστή σας ώστε να καταχωρηθούν
5. Ο λογιστής μας στέλνει βιβλία εσόδων εξόδων και μητρώο παγίων (με υπογραφή και
σφραγίδα του)
6. Υποβάλλουμε την αίτηση πληρωμής
Σημείωση: Τα πράγματα που θα αγοράσετε (και εφόσον η καθαρή αξία του τιμολογίου είναι
μεγαλύτερη από € 500 +ΦΠΑ) πρέπει να τα πληρώσετε μέσω e-banking ή με τραπεζική
κατάθεση.
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Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να μας αποστείλετε για την υποβολή της
αίτησης
1. Εκτύπωση από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis, με τους ΚΑΔ που
έχετε. Η εκτύπωση να έχει γίνει μετά την 1/6/2021.
2. Το Ε3 του 2019 (να φαίνεται ο αριθμός υποβολής)
3. Τις 3 υπεύθυνες δηλώσεις (συμπληρώνοντας όσα στοιχεία μπορείτε, τα υπόλοιπα θα
τα συμπληρώσουμε εμείς) με υπογραφή και σφραγίδα σας τις οποίες θα σας τις
στείλουμε σε επεξεργάσιμη μορφή.
Επίσης,
•
•
•

Αν συμμετέχετε σε κάποια άλλη εταιρία, οποιασδήποτε μορφής, γράψτε μας
επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ εταιρίας, ποσοστό με το οποίο συμμετέχετε.
Αν δεν διαθέτετε προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, θα πρέπει να δημιουργήσετε μία έστω
τυπική ιστοσελίδα, ώστε να καλυφθεί αυτή η απαίτηση *
Αν έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε (προσωρινό
πλαίσιο στήριξης ή / και de minimis). Για να ελέγξετε αυτή τη συνθήκη, μπορείτε να
ρωτήσετε τον λογιστή σας, αλλά επίσης μπορείτε να μπείτε και το sorefsi.gr και με το
ΑΦΜ σας να δείτε τις επιδοτήσεις σας.

•

*Άρθρο 7 του κανονισμού ΕΕ αριθμ. 1303/2013
Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση και την προάσπιση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης
του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με την παρακολούθηση, την
υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν
κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων.
Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα
τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων.
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