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ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Επιδότηση 50% για επαγγέλµατα υγείας υφιστάµενες επιχειρήσεις 

ή υπό σύσταση µε ΚΑ∆ 86.90 
Όσοι ανήκουν στις επόµενες δραστηριότητες: 

Κινησιοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, 
µαλάκτη, χειροπράκτη, διαγνωστικού 
ιατρικού κέντρου, γονιµότητας ανθρώπινης 

εξετάσεων, ελέγχου αντιντόπινγκ 
αθλητών, κυτταρολογικού 

εργαστηρίου, τραπεζών αίµατος, τραπεζών 
οργάνων µετεµφύτευσης, τραπεζών 

σπέρµατος και οργάνων 
µετεµφύτευσης, διαγνωστικών εικόνων 

χωρίς ερµηνεία, δικαιούνται επιδότηση 
50%. 

Αναφορικά µε τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, 
για να είναι επιλέξιµες θα 

πρέπει: 
• Να ανήκουν στους προαναφερόµενους 

κλάδους 
• Ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών 
(τζίρος) της τελευταίας διετίας αν 
έχουν πραγµατοποιήσει έναρξη εργασιών 

πριν την 01/01/2010 να κυµαίνεται 
από 20.000 (είκοσι χιλιάδες) ευρώ 

έως και 50.000.000 (50 εκατοµµύρια) 
ευρώ, σε αντίθετη περίπτωση δεν 
απαιτείται θέµα τζίρου. 
• Να απασχολούν από Ο έως 250 
άτοµα προσωπικό. 
• Να λειτουργούν νόµιµα και να έχουν 
σε ισχύ όλες τις απαιτούµενες από το 
νόµο άδειες. 
Ενώ οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν 
απαιτεί ειδικούς όρους παρά µόνο ο 
επιχειρηµατίας να διαθέτει άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος 

είναι: 

Μιλτιάδης Τσαλκούτης 

Φοροτεχνικός 

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων 
Ανακαίνιση, διαµόρφωση, εκσυγχρονισµός 

κτιρίων και εγκαταστάσεων 
(υδραυλικές εργασίες, 

ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίµατα, 
πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ) 

∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου 

Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού 
Αγορά εξοπλισµού 
Αγορά ηλεκτρονικού - µηχανογραφικού 

εξοπλισµού (H/Y, εκτυπωτές, 
λογισµικά, κλπ.) 
Αγορά ειδικού εξοπλισµού (πχ. ξενοδοχειακός 

εξοπλισµός) 
Συστήµατα πυρόσβεσης - πυροπροστασία 

Συστήµατα ασφαλείας (κάµερες 
συναγερµοί κτλ) 
Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών 
(ISO - HACCP κτλ) 

Αγορά ∆ικαιωµάτων Τεχνογνωσίας 
ή και αδειών εκµετάλλευσης για την 
εισαγωγή των καινοτοµιών στις δια¬ 

δικασίες της επιχείρησης. 
• Εισαγωγή προϊόντων και εφαρµογών 

πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά 
προγράµµατα κτλ) 

• ∆απάνες προώθησης, διαφήµισης, 
συµµετοχής σε εκθέσεις κτλ 

• Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας 
του περιβάλλοντος 

• Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας 

• Συστήµατα αυτοµατοποίησης 
• Αµοιβές Συµβούλων 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες META την 
ηµεροµηνία υποβολής της οικονοµοτεχνικής 

µελέτης. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης 
και την περιφέρεια στην οποία θα πραγµατοποιηθεί 

η επένδυση: 
• Κεντρική Μακεδονία, Αττική, ∆υτική 

Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 
Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο 

Βόρειο και Νότιο Αιγαίο — 
50% για τις πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις — 
40% για τις µεσαίες επιχειρήσεις 

• Αν. Μακεδονία, θράκη, Ήπειρο και 
∆υτική Ελλάδα — 
60% για τις πολύ µικρές και µικρές 

επιχειρήσεις — 
50% για τις µεσαίες επιχειρήσεις 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ 

• Για επιλέξιµα είναι επενδυτικά σχέδια 
από 20.000,00€ µέχρι 

100.000,00€. 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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