
 

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΠΡΟΣ 

τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα 

ΑΙΤΗΣΗ 

των Δικηγορικών Συλλόγων Βέροιας, Γιαννιτσών, Έδεσσας, 
Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών, Χαλκιδικής, όπως 
εκπροσωπούνται νόμιμα 

Θεσσαλονίκη, 4/11/2020 

Κύριε Περιφερειάρχη 

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας» επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω: 

Προκειμένου να αναδειχθεί δικαιούχος της ενίσχυσης μια επιχείρηση ή 

ένας δικηγόρος, σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται να έχει για το έτος 

2019 έξοδα τουλάχιστον 10.000,00 ευρώ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

αποκλείεται εντελώς από τη δράση. 

Επειδή το όριο των 10.000,00 ευρώ ως έξοδα, που θέσατε ως 

προϋπόθεση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ για στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας 

του COVID-19, καθιστά ουσιαστικά απαγορευτική τη συμμετοχή της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των δικηγόρων. 

Επειδή, όπως γνωρίζετε, ο κλάδος μας είναι από τους πλέον 

πληττόμενους από την πανδημία και είναι απαράδεκτο να αποκλείετε 

ουσιαστικά τη συμμετοχή των συναδέλφων μας στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Ενίσχυσης. Σας τονίζουμε ότι για ίδιο πρόγραμμα, η Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει μηδενικό όριο εξόδων και δεν θέτει 

το απαγορευτικό όριο των 10.000,00€ που αποφασίσατε, ενώ υπάρχει ειδική 



μνεία για δικηγόρους και η ενίσχυση ρητά διαβαθμίζεται από 2.000,00 έως 

15.000,00 ευρώ, ανάλογα και με τον αριθμό των εργαζομένων. Άλλες δε 

Περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, έχουν επίσης θέσει πολύ 

χαμηλότερο όριο, ήτοι έξοδα 6.000,00€. 

Επειδή είναι αντιφατικό και πρωτοφανές στην ίδια χώρα να 

εφαρμόζονται άλλα μέτρα και σταθμά για το ίδιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, στην 

ίδια επαγγελματική κατηγορία ανθρώπων. 

Επειδή είναι απαράδεκτο ουσιαστικά να εξαιρείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης ο κλάδος μας, που είναι από τους εξαιρετικά 

πληττόμενους, ενώ βάσει του προγράμματος δικαιούται συμμετοχή σε αυτό, 

με υποβολή ανάλογης αίτησης. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Δια της παρούσης διαμαρτυρόμαστε εντόνως για την ανωτέρω στάση 

σας και ΖΗΤΟΥΜΕ να τροποποιήσετε τους όρους συμμετοχής στο ανωτέρω 

πρόγραμμα και να δοθεί παράταση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα μέλη 

των Δικηγορικών Συλλόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να 

υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα ενίσχυσης. 

Με τιμή 

Οι αιτούντες Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Βέροιας, Φώτιος Καραβασίλης 

Γιαννιτσών, Χρήστος Τανάσκος 

Έδεσσας, Λεμονιά Γαϊσίδου 

Θεσσαλονίκης, Ευστάθιος Κουτσοχήνας 

Κατερίνης, Ασημίνα Στρίμπα 

Κιλκίς, Ευρώπη Αρτόγλου 

Σερρών, Παναγιώτης Καρίπογλου 

Χαλκιδικής, Παντελής Ζήσης 


