
ΓΕΝΙΚΑ 

Το Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» αποτελεί εθνικό πρόγραμμα της Γενικής 

Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιείται με 

στόχο την έμπρακτη και άμεση νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίοι δε διαθέτουν τους πόρους και εν γένει τη 

δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος και την ευθύνη της εκπροσώπησης τους, 

τόσο ενώπιον του δικαστηρίου, όσο και εξωδικαστικά. 

Το Πρόγραμμα άρχισε να υλοποιείται το 1997, σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους 

της χώρας, αρχικά της Αθήνας και Θεσσαλονίκης (μέχρι σήμερα έχουν συμβληθεί και 

υλοποιούν το Πρόγραμμα 28 Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας), έχοντας παράσχει νομική 

βοήθεια σε μεγάλο αριθμό επωφελούμενων νέων, στην πλειονότητά τους ανηλίκων. 

Η λειτουργία του Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τον θεσμό παροχής νομικής 

βοήθειας που προβλέπεται από τον Ν.3226/2004 «Παροχή Νομικής Βοήθειας σε Πολίτες 

Χαμηλού Εισοδήματος και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 24/Α/4.2.2004), εστιάζοντας στην 

προστασία των ανηλίκων και ειδικών κατηγοριών νέων έως 35 ετών. 

Η λειτουργία του Προγράμματος είναι συμπληρωματική προς τα προβλεπόμενα στην 

αριθμ. Οικ. 12205 (1) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών 

«Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία», ΦΕΚ τ. Β’ 2864/9-9-2016. 

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα μέχρι 

και την τελευταία πρόσκληση της ΓΓΔΒΜΝΓ είναι οι ακόλουθοι: Αγρινίου, Αθήνας, 

Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Γιαννιτσών, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, 

Καλαμάτας, Κατερίνης, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κω, Λάρισας, Λευκάδας, Νάξου, Πάτρας, 

Πειραιά, Ροδόπης, Ρόδου, Σερρών, Τρικάλων, Τρίπολης, Χαλκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων, 

Χίου, καθώς και η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ). 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με το Πρόγραμμα και τη 

λειτουργία του, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της 

Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. ή στον πλησιέστερο συμβεβλημένο ή μη στο Πρόγραμμα Δικηγορικό 
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