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Η σχέση μεταξύ του εναλλακτικού τουρισμού και της τοπικής κοινωνίας, μέσα 
από ποια διεργασία θα προσεγγίσει την βιώσιμη ανάπτυξη; Παράγουμε 
πολιτισμό και πόσο τον συνδέουμε με τον τουρισμό; Εκπαιδεύουμε 
παραγωγούς ή καταναλωτές; Εκπαιδεύουμε ανθρώπους για να είναι ικανοί σε 
συνεργασίες ή όχι; Εσωστρέφεια, ή εξωστρέφεια; Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι 
παρούσα και πώς; 

Ο τόπος είναι ο προορισμός, ο μύθος είναι η απαραίτητη κοινωνική 
διεργασία που αναπλάθεται με τις τεχνικές του μάρκετινγκ και συντηρείται 
μόνο μέσα από το δίκτυο και τις σύγχρονες μορφές δικτύωσης & 
συνεργασίας.  

Εμείς θα μιλήσουμε για τις παραπάνω παραγωγικές σχέσεις μέσα από το 
πρίσμα μίας καταναλωτικής διαδικασίας που είναι ο τουρισμός και μάλιστα ο 
εναλλακτικός τουρισμός, μια διαδικασία που σέβεται τον προορισμό. 
 

Εισαγωγή 

Η έννοια του Τουρισμού σημαίνει κατά βάση δύο πράγματα. Τον τουριστικό 
προορισμό και τις «τουριστικές» επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα 
εμπλεκόμενες. 

Η διεθνής πρακτική έχει δείξει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν συνεισφέρει 
μόνο θετικά στο φυσικό, αστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Είναι πολλές 
οι περιπτώσεις που η συσσώρευση των αρνητικών διαστάσεων του 
τουριστικού φαινομένου μπορούν να προκαλέσουν αντιστροφή της ανάπτυξης 
ή συνθήκες υποτονικής ανάπτυξης. Η αρνητική ανάπτυξη είναι αισθητή όταν 
έχουμε φαινόμενα τουριστικής μονοκαλλιέργειας. 

Όσο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται δυσανάλογα σε σχέση με τον προορισμό 
τόσο φαινόμενα άναρχου μαζικού τουρισμού θα δημιουργούν αρνητικές 
επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία. Πρόσφατο παράδειγμα το μοντέλο all 
inclusive σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες το οποίο έχει αρνητικές 
παρενέργειες στην τοπική κοινωνία (εγκλεισμός τουριστών, ελαχιστοποίηση 
τουριστικής κατανάλωσης στον προορισμό). 

Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι η συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού. Είναι ο 
τουρισμός στην ήπια μορφή του όπου το περιβάλλον και ο άνθρωπος 
βρίσκονται σε σχετική ισορροπία. Στην Ελλάδα & την Μεσόγειο μετά την 
άναρχη τουριστική ανάπτυξη και την εμφάνιση της τουριστικής 
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«μονοκαλλιέργειας» όπου η ένταση του τριτογενή τομέα παραγωγής 
απαξιώνει σταδιακά τους υπόλοιπους φαίνεται ότι η λύση βασίζεται στο 
πρότυπο του εναλλακτικού, μη μαζικού, βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος 
συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη. 

Ο εναλλακτικός τουρισμός έρχεται να απαντήσει σε αυτούς τους 
προβληματισμούς μιας και θεωρεί ότι η τοπική ταυτότητα είναι αυτή που δίνει 
τον απαραίτητο χαρακτήρα σε μια περιοχή  και την προάγει σε τουριστικό 
προορισμό με συγκεκριμένο brand name.  

Για την εφαρμογή αυτού του προτύπου απαιτείται μεταξύ άλλων αποδοχή της 
τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και συνεχής εκπαίδευση –
ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και μεθοδική προσέγγιση – 
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Στόχος είναι η ενεργοποίηση των 
δυνάμεων για παραγωγή «τοπικού πολιτιστικού προϊόντος» (όχι μόνο 
κατανάλωση), καλλιέργεια ταυτότητας και εκπαίδευση ομάδων στόχων.  

Και τι είναι η τοπική ταυτότητα. Είναι το σύνολο των στοιχείων του φυσικού, 
δομημένου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος τα οποία ενυπάρχουν στον 
τουριστικό προορισμό και τον χαρακτηρίζουν. Το εύρος του προορισμού, από 
την άλλη, μεγαλώνει όσο απομακρύνεται ο τόπος προέλευσης από τον τόπο 
υποδοχής και όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής. Έτσι για παράδειγμα στα 
επίπεδα της ΕΕ η Θεσσαλονίκη ή η Χαλκιδική είναι τουριστικός προορισμός 
ενώ για τους εκ των ΗΠΑ μάλλον θα μιλούσαμε για τον προορισμό Ελλάδα 
ενώ για την Κίνα και την Ιαπωνία θα έπρεπε να μιλάμε για τον προορισμό 
Βαλκάνια. Άρα η ανάλυση του προορισμού σχετίζεται με το πώς τον 
αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης. 

Πέρα από τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό ο εναλλακτικός τουρισμός 
προάγει τις ειδικές μορφές τουρισμού οι οποίες στηρίζονται σε αυτό που 
ονομάζουμε «ατομικό» τουρισμό του επισκέπτη. Ήδη ο τουρισμός αυτός 
κερδίζει έδαφος μετά τις ανακατατάξεις και τις αεροπορικές εταιρίες χαμηλού 
κόστους με φθηνά (κυμαινόμενα) εισιτήρια και ευρεία χρήση του διαδικτύου. 
Έτσι ένα σεβαστό ποσοστό μεμονωμένων και μικρών ομάδων ταξιδεύουν 
«χωρίς την, ή με ελάχιστη, βοήθεια» τουριστικών πρακτόρων κύρια μέσα από 
την ιδία χρήση νέων τεχνολογιών κάτι που συνεχώς διευρύνεται. 
 

Τόπος, Μύθος, Δικτύωση 

Σε επίπεδο τόπου προορισμού ο επισκέπτης απαιτεί την ύπαρξη 
μηχανισμών υποδοχής πριν, κατά την διάρκεια και μετά το ταξίδι, 
υποστήριξη σε επίπεδο μόνιμης και διαρκούς πληροφόρησης με 
χαρακτηριστικά την άμεση, έγκυρη, συνεπή, ειλικρινή και ακριβείας 
πληροφορία. Η πληροφόρηση αυτή σχεδόν πάντα δημιουργεί τις 
συνθήκες για τουριστική κατανάλωση. 

Επιπρόσθετα σε επίπεδο προορισμού έχει αναγνωρισθεί ότι η τοπική 
αυτοδιοίκηση αποτελεί την καλύτερη συλλογική μορφή εκπροσώπησης στο 
σύνολο του τόπου υποδοχής και της ευρύτερης περιοχής αυτού. Ο κοινός 
ζωτικός χώρος είναι η παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επίπεδο της 
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οργάνωσης της προσφοράς σε επίπεδο πληροφόρησης προκειμένου μαζί με 
τις άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να παρέχεται το σύνολο 
προορισμός + επιχειρήσεις ως ενιαίο δυναμικό και διαρκώς διαμορφούμενο 
και κατάλληλα τοποθετημένο πακέτο πληροφόρησης προκειμένου να 
δημιουργούνται οι συνθήκες για τουριστική εμπειρία + τουριστική 
κατανάλωση.   Για παράδειγμα το 1996 δημιουργήθηκε το www.edessacity.gr 
στηριζόμενο σε μια μελέτη που έλεγε ότι ο κύριος όγκος χρηστών του 
διαδικτύου ήταν η ηλικιακή ομάδα των 15-17 χρονών. Σήμερα οι άνθρωποι 
αυτοί είναι 25-27 και εξακολουθούν να είναι η κύρια ομάδα έχοντας εισέλθει σε 
ομάδα άλλης αγοραστικής ικανότητας. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να «σκεφτεί» αναπτυξιακά και αυτό θα γίνει 
μέσα από την δημιουργία δομών που θα συνδυάζουν την σύγχρονη θεωρία 
με τα πεδία εφαρμογής της, θα δημιουργούν νέες πρακτικές με 
εναλλασσόμενη προσέγγιση και δομές που δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης 
την επόμενη των όποιων εκλογών. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί 
δουλειά πολλών τετραετιών και συμμετοχή ανθρώπων από την εκάστοτε 
συμπολίτευση, μείζονα και ελάσσονα αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι 
ο λόγος είναι απλός. Το τουριστικό προϊόν είναι από τα λίγα που 
καταναλώνονται εκεί όπου παράγονται. 

Η οργάνωση του προορισμού πέρα από την διαρκή και συνεχή καταγραφή 
των επιμέρους δεδομένων πρέπει να συναντά τις ανάγκες των επισκεπτών να 
τις εξατομικεύει και να τις ντύνει με τους μύθους και τους θρύλους του κάθε 
τόπου. Όσο πιο αυθεντικός είναι ο μύθος και όσο πιο ισχυρή η παρουσία του 
τόσο περισσότερη ταύτιση υπάρχει μεταξύ του επισκέπτη και του 
προορισμού. 

Τέλος απαραίτητοι είναι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί δικτύωσης 
του προορισμού για την υιοθέτηση κοινών κανόνων δεοντολογίας, κοινό 
προσανατολισμό, εξασφάλιση ωφέλειας για τον προορισμό και κερδών στο 
διηνεκές για τις επιχειρήσεις και τους φορείς. Επίσης απαραίτητη είναι η 
κάθετη (συμπληρωματική) και οριζόντια δικτύωση (ομοειδείς) δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων. Με αυτόν τον τρόπο  η εξωτερική εικόνα του προορισμού 
αλλά και η εσωτερική του συνοχή εξασφαλίζουν ουσιαστικές υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας με βιώσιμο χαρακτήρα προάγοντας την ωφέλεια στον 
προορισμό σε κοινωνική και οικονομική κλίμακα. 
 

Η περίπτωση της Έδεσσας & της Ορεινής Πέλλας 

Η Έδεσσα και η Ορεινή Πέλλα υιοθέτησαν αυτό το πρότυπο ιδιαίτερα μετά την 
ανάπτυξη του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊμάκτσαλάν(1994), μέσα από την 
υλοποίηση ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος που εκπονήθηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1990. Η πρόβλεψη αφορούσε την οργάνωση του 
φορέα, δράσεις πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης, (εκπαίδευσης ουσιαστικά 
του τοπικού πληθυσμού) στην κατεύθυνση της οργάνωσης της (εξωστρεφούς) 
προσφοράς του τουριστικού προϊόντος. 

Το 1993 ιδρύεται το τμήμα τουρισμού στην Δημοτική Επιχείρηση 
«Καταρράκτες Έδεσσας»/ ΔΕΚΕ που υλοποιεί  την στρατηγική του 
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Δ.Έδεσσας για το τουρισμό. Εκεί οργανώνεται ένα πλήρες αρχείο 
φωτογραφιών, κειμένων, επαφών με ΜΜΕ, τουριστική αγορά σε συνδυασμό 
με οργάνωση/ υποστήριξη/ συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, 
εκδηλώσεις. Η χρηματοδότηση γίνεται από ευρ.προγράμματα / Δ.Εδεσσας και 
ΔΕΚΕ. 

Το 1994-95 ξεκινά την λειτουργία του το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμάκτσαλάν 
και κατακλύζεται από Θεσσαλονικείς. Λίγο αργότερα επιχειρηματίες της 
Θεσσαλονίκης επενδύουν με επιτυχία στους παραδοσιακούς οικισμούς της 
περιοχής. 
 

Προορισμός– Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης 

Το 1997 οργανώνεται από το τμήμα Τουρισμού το Κέντρο Τουριστικής 
Πληροφόρησης Έδεσσας με συνεχή λειτουργία όλο το χρόνο. Στο γραφείο οι 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλη την περιοχή, να 
αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δυνατότητες και προτάσεις (ένταση στον 
προορισμό) που αυτό οργανώνει, σχετικά με διαμονή (μικρά παραδοσιακά 
καταλύματα), διατροφή (μονάδες εστίασης με τοπικές συνταγές), πολιτιστικές 
εκδηλώσεις (ετήσιο πολιτιστικό καλεντάρι) και τοπικές παραδοσιακές γιορτές 
(πανηγύρια) σε σχέση με έθιμα ή προϊόντα. 

Βασική εργασία του ΚΤΠ Έδεσσας είναι η παροχή τουριστικών πληροφοριών 
μέσω απευθείας (από το γκισέ) πληροφόρησης και μέσα από απ’ ευθείας 
τηλεφωνική γραμμή, τις ώρες λειτουργίας του. Τις ώρες που είναι εκτός 
λειτουργίας το ΚΤΠ Έδεσσας διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα infokiosk 
(αυτόματου τηλεφωνικού ή οθονών αφής) για 24ωρη παροχή τουριστικής 
πληροφόρησης. Το ΚΤΠ Έδεσσας έχει οργανωμένο σύστημα καταγραφής 
δεδομένων μέρος του οποίου δημοσιοποιείται μέσα από τον ετήσιο οδηγό του 
κέντρου που εκδίδεται σε 5 γλώσσες. 

Το 1997 ολοκληρώνεται και η απαρχή της δικτυακής παρουσίας της πόλης 
(www.edessacity.gr). Στο δίκτυο οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να δουν 
όλη την πληροφορία, σε αρκετές περιπτώσεις με διαδραστικό τρόπο 
(κρατήσεις για φιλοξενία, αναψυχή, δραστηριότητες) και πάνω απο 600.000 
visits το 2005. 

Το 2001 στα πλαίσια συνεδρίου για τον εναλλακτικό τουρισμό στην 
ενδοχώρα, υιοθετήθηκε και επίσημα η στροφή στην αξιοποίηση της τοπικής 
ταυτότητας με ένταση στο φυσικό, δομημένο και ανθρωπογενές περιβάλλον, 
στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση με υπηρεσίες και στην ποιότητα, στην 
ασφάλεια με βάση και τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. 786 κλίνες το 
1990, πάνω από 4000 κλίνες το 2007.  

Η στόχευση πλέον αφορά την σταθερή ποιότητα και την δημιουργία και 
στήριξη εναλλακτικών δομών για την ποιότητα και την εκπαίδευση 
επισκεπτών και τοπικού πληθυσμού. 
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Δημόσιοι φορείς & Επιχειρήσεις - Το Δίκτυο STEPFOR+, ένα δίκτυο matrix 

Το 2003 ιδρύεται το Δίκτυο STEPFOR+ ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία 
με συμμετοχή επιχειρήσεων και στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση τις 
επιχειρήσεις της για την τήρηση ελάχιστων κοινών προδιαγραφών ποιότητας 
με πρόσβαση σε προνομιακή προβολή στις αγορές του εσωτερικού και 
εξωτερικού. Επίσης ιδρύεται με την ίδια μορφή το Τοπικό Σύμφωνο Αειφορίας 
(ίδια νομική μορφή) με στόχο την ποιότητα μέσα από αξιολογητική διαδικασία 
πιστοποίησης.  

Το δίκτυο STEPFOR+ αποτελεί ένα δίκτυο matrix, όπου οριζόντια 
συμφωνούνται κατώτερα επίπεδα ποιότητας σε ομοειδείς επιχειρήσεις και 
κάθετα όπου συμφωνούνται επίπεδα ποιότητας στην δικτύωση 
συμπληρωματικών επιχειρήσεων και μάλιστα αυτών που βρίσκει ο 
επισκέπτης σε μια υποθετική πλήρη διαδρομή του μέσα στον προορισμό. Το 
δίκτυο αποτελεί την οργανωμένη έκφραση των επιχειρήσεων που συνδέονται 
άμεσα με την ταυτότητα του προορισμού και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά 
του προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δημιουργούν 
πολλαπλασιαστικές πωλήσεις  (www.stepfor.gr).   

To 2004 ανοίγει συζήτηση, για την εφαρμογή προγράμματος τοπικής 
ανάπτυξης αναγνωρίζοντας ότι ο προορισμός είναι στα πρώτα στάδια της 
τουριστικής ανάπτυξης, ενώ το 2005 ξεκινά το πρόγραμμα αστικών 
αναπλάσεων της Έδεσσας μέσα από το πρίσμα της προστιθέμενης αξίας για 
ποιότητα εμπειρίας στους επισκέπτες και ποιότητα ζωής στους πολίτες. To 
2006 ολοκληρώνεται η οργάνωση του δικτύου STEPFOR+ και το 2007 
οργανώνονται οι θεματικές διαδρομές δρόμοι του νερού και οι δρόμοι του 
κερασιού. 
 

Μεθοδολογία Προσέγγισης 

Όλα αυτά έγιναν με συνεργασίες. 

Συνεργασίες με τοπικούς φορείς όπως ΝΑ Πέλλας, Δ.Έδεσσας, Δήμοι 
Ν.Πέλλας ΑΝΠΕ ΑΕ, πολιτιστικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι, 
εκπαιδευτικούς, φορείς πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς. Συνεργασίες με 
φορείς όπως Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, ΝΑ, 
Δήμους, Ενώσεις, Σύλλογοι,  

Συνεργασία σημαίνει πρώτα ΔΙΝΩ και μετά ΖΗΤΩ αλλά όταν ΖΗΤΩ κάτι είμαι 
σίγουρος /η ότι θα το ΠΑΡΩ.   

Κέντρα Τουριστικής Πληροφόρησης (ΚΤΠ) και Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Τα κέντρα πληροφόρησης αποτελούν την ουσία της οργανωμένης 
πληροφόρησης στον προορισμό με την διάθεση πληροφόρησης 
εναλλακτικών προτάσεων για πληρότητα εμπειρίας στους επισκέπτες. Η 
ύπαρξη τους είναι πολύ σημαντική και στην λειτουργία πρέπει να συμμετέχει 
αν όχι να έχει την πλήρη ευθύνη, η τοπική αυτοδιοίκηση. 
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Ο κύριος στόχος είναι η διευκόλυνση της επίσκεψης των τουριστών στον 
προορισμό και η βοήθεια στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις για την 
επίτευξη των στόχων μέσα από την αύξηση των επισκεπτών, η επιμήκυνση 
του χρόνου παραμονής τους, η αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης, ή 
ειδικούς στόχους όπως για παράδειγμα την αποθάρρυνση ανοργάνωτων 
επισκέψεων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους χώρους, ενώ παράλληλα 
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και στους ντόπιους κατοίκους. 

Ο ρόλος του ΚΤΠ είναι να μετατρέπει συγκροτημένα την τοπική πληροφορία 
σε τουριστική πληροφορία την οποία διαθέτει είτε απ’ ευθείας μέσα από δικά 
του κανάλια, είτε μέσω τρίτων σε τελικούς καταναλωτές ή ενδιάμεσους με 
απώτερο στόχο την δημιουργία θετικής και συγκροτημένης εικόνας που να 
καθιστά τον προορισμό ελκυστικό. 

Οι λόγοι αναγνώρισης των ΚΤΠ : 

Χιλιάδες επισκεπτών κάνουν χρήση αυτών συστημάτων σήμερα στην Ελλάδα, 
οι χρήστες παρόμοιων μηχανισμών στις χώρες της Δ.Ευρώπης είναι 
εκατομμύρια. Τα ΚΤΠ αποτελούν προθάλαμο για ένα πλήρες πληροφοριακό 
σύστημα προορισμού. Η δικτύωση των ΚΤΠ υπό όρους θα αποτελεί ένα 
πληροφοριακό σύστημα της χώρας ως τουριστικού προορισμού. Τα ΚΤΠ δεν 
λειτουργούν αυτόνομα αλλά σε συνδυασμό με άλλα τμήματα ή υπηρεσίες του 
ΟΤΑ στον οποίο ανήκουν. Έτσι η λογική της αποκέντρωσης λειτουργεί στην 
πράξη, με τους ΟΤΑ να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. 
Τα ΚΤΠ αποτελούν σήμερα στο σύνολο τους καλές πρακτικές που πρέπει να 
αναδειχθούν για την ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού και της Ελληνικής 
περιφέρειας. 
 

Προορισμός: Τοπικός πολιτισμός 4 εποχές  

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων σε συνδυασμό 
με την ανάγκη απασχόλησης του επισκέπτη έφεραν την δημιουργία μέσα από 
το τμήμα  πολιτισμού ενός πρώτου πολιτιστικού καλενταριού. Με τις 
απαραίτητες παρεμβάσεις ένας βασικός κορμός εκδηλώσεων που να 
στοιχειοθετεί το πολιτιστικό καλεντάρι με έμφαση στις τοπικές γιορτές ώστε 
αυτές να προσδίδουν το τοπικό χρώμα (πχ Γιορτές Άνοιξης-Ανθεστήρια 
Έδεσσας στα μέσα του Μάη, Γιορτή Κερασιού την τελευταία εβδομάδα του 
Ιουνίου, Ροδακίνου την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, Τσίπουρου στα μέσα 
του Οκτώβρη) θεωρήθηκε ότι θα κάλυπταν το στόχο. Αυτό που χρειάζεται 
είναι σταθερές ημερομηνίες και πλαίσιο της κάθε εκδήλωσης ένα χρόνο πρίν 
κάτι που μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω της χρηματοδότησης που παρέχει 
τις περισσότερες φορές μπορεί να εξασφαλίσει. Έτσι νέες τοπικές εκδηλώσεις 
στέκονται δίπλα-δίπλα με τις παραδοσιακές δίνοντας στον επισκέπτη την 
δυνατότητα επιμήκυνσης της παραμονής του και εμπλουτισμό στην εμπειρία 
του. Η καλλιέργεια εξωστρέφειας δίνει αποτελεσματικότητα μέσω του 
παραγωγικού πολιτιστικού κλίματος.  
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Και μία Πρόταση 

Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση συνεργασίας ιδιαίτερα για οργάνωση ή 
ανταλλαγή επισκέψεων μέσω του Δικτύου STEPFOR+ για γνωριμία 
επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην ανταλλαγή πληροφόρησης για την 
ανάπτυξη, την οργάνωση και διοίκηση των Κέντρων Τουριστικής 
Πληροφόρησης των ΟΤΑ.  
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