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Η επηρείξεζε ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΕΥΤΥΦΙΟΣ πνπ εδξεχεη ζηελ πεξηθέξεηα ΚΡΗΤΗΣ εληάρζεθε ζηε Δξάζε «Ελίζρπζε 
Τνπξηζηηθψλ ΜΜΕ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 110 εκαη. Εσρώ. Τν πνζνζηφ ελίζρπζεο θάζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ αλέξρεηαη ζε 40% 
– 50 %.  
 
Η Δξάζε ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα βειηηψζνπλ 
ηε ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά θαη αθνξά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο επέλδπζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη 88.092,62€, εθ ησλ νπνίσλ ε δεκφζηα δαπάλε 
αλέξρεηαη ζε 44.046,31€ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Ειιάδα θαη ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.  
 
 

 
 
 

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 
ζηις παρακάηω καηηγορίες: 

•Κηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηβάιισλ ρψξνο 

•Μεραλήκαηα – Εμνπιηζκφο 

•Εμνπιηζκφ  θαη Εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο & εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο & χδαηνο 

•Αλάπηπμε & Πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο & πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

•Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (πθηζηάκελνπ ή/θαη λένπ πξνζσπηθνχ) 

•Λνγηζκηθά θαη Υπεξεζίεο Λνγηζκηθνχ 

•Μεηαθνξηθά Μέζα 

•Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ Επελδπηηθνχ Σρεδίνπ 

•Μειέηεο/έξεπλεο αγνξάο 

•Πξνβνιή – Πξνψζεζε  

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε: 

 βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο  

 αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο  

 ηελ είζνδν ηεο ζε λέεο ηνπξηζηηθέο αγνξέο 

 επέθηαζε ηεο αγνξάο κε ηε πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηψλ 

 εμαζθάιηζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ  

 αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο   

 ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 δεκηνπξγία / δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Άιιν………………………………………………………….. 
 

Με ηε ζπκβνιή ηνπ ΕΠΑλΕΚ εληζρχζεθε ζεκαληηθά ε επηρείξεζε, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απνθέξνληαο νθέιε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ζηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά ζηελ νπνία εδξεχεη.  

 

 

 

 

 

  

 



Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον
εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών

Η Δράση χρηµατοδοτεί τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής 

και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, την 

ποιοτική αναβάθµιση τους και τον εµπλουτισµό, την 

αναβάθµιση και την πιστοποίηση των προσφερόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιχείρηση συµµετέχει στην ανωτέρω Δράση που 

αποσκοπεί στην ενίσχυση πολύ µικρών, µικρών και 

µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν 

τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ  &  ΤΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 
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