1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΡΓΟΤ
επτζμβριοσ 2014

Αγαπθτζσ/οι Φίλεσ & Φίλοι,
Είμαςτε περιφανοι που ςασ παρουςιάηουμε το πρϊτο ενθμερωτικό δελτίο του προγράμματοσ ADRIATIC
ROUTE (Αδριατική Οδόσ). Σα ενθμερωτικά δελτία, ζνα κάκε τρίμθνο, κα ςασ παρζχουν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν πρόοδο, τα τελευταία αποτελζςματα και τισ ςθμαντικζσ επικείμενεσ δραςτθριότθτεσ που
ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο, κακϊσ και
ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.
ε αυτό το πρϊτο ενθμερωτικό δελτίο, ςασ παρουςιάηουμε το ζργο Adriatic Route.
Ευελπιςτοφμε ότι μζςω των ενθμερωτικϊν δελτίων, κα πλθροφορείςτε για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και τα
μελλοντικά ςχζδια ανάπτυξθσ ςτον τομζα του τουριςμοφ ενϊ παράλλθλα τα ενθμερωτικά δελτία κα
αποτελζςουν χριςιμο εργαλείο ςτθν εξζλιξθ τθσ εργαςίασ ςασ.
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1. Σο ζργο Adriatic Route με μία ματιά
-

Σο ζργο Adriatic Route για τον θεματικό τουριςμό, χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ IPA Adriatic 2007/2013 - Μζτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνίασ.

-

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι 1.880.000,00 €

-

Σο ζργο Adriatic Route ξεκίνθςε τον Οκτώβριο του 2012 και κα ολοκλθρωκεί τον Μάρτιο του 2015

-

υμμετζχουν ζξι εταίροι από πζντε διαφορετικζσ χώρεσ.
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1.1 Μία ςφντομη περιγραφή του ζργου
το πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ πολιτικισ για τον τουριςμό, το πρόγραμμα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ IPA
χρθματοδότθςε το ζργο Adriatic Route για τον κεματικό τουριςμό. Κακϊσ ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των
τουριςτικϊν προοριςμϊν αυξάνεται, θ τοπικι κουλτοφρα γίνεται όλο και πιο πολφτιμθ πθγι νζων
προϊόντων και δραςτθριοτιτων, για τθν προςζλκυςθ και διαςκζδαςθ των τουριςτϊν. Η Γαςτρονομία ζχει
να διαδραματίςει ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςε αυτό, όχι μόνο γιατί το φαγθτό είναι κεντρικισ
ςθμαςίασ για τθν τουριςτικι εμπειρία, αλλά επίςθσ επειδι ζχει γίνει μια ςθμαντικι πθγι διαμόρφωςθσ τθσ
ταυτότθτασ ςε μεταμοντζρνεσ κοινωνίεσ.
Εκτόσ από τθν γαςτρονομία και τον πολιτιςμό, εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ λογίηονται επίςθσ ο
αγροτουριςμόσ, ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, ο οικολογικόσ τουριςμόσ, ο ακλθτικόσ τουριςμόσ κ.α. Σα οφζλθ
που προκφπτουν από τθν ανάπτυξθ και τθν προϊκθςθ αυτϊν των μορφϊν τουριςμοφ είναι ςθμαντικά:
 Παράταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου
 Επζκταςθ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων (δθλαδι διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ)
 Προϊκθςθ τθσ τοπικισ ταυτότθτασ
 Δθμιουργία βιϊςιμων και υψθλισ ποιότθτασ κζςεων εργαςίασ
 Προςζλκυςθ τουριςτϊν με υψθλό ειςόδθμα και μόρφωςθ
Οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ φαίνεται να αντιπροςωπεφουν ζνα ςυνεχϊσ αυξανόμενο τμιμα τθσ
αγοράσ που εκτιμάται ςτο 20% του ςυνόλου των ταξιδιϊν, ενϊ αναμζνεται να αυξθκεί ταχφτερα από
οποιοδιποτε άλλο τμιμα.
Η ζλλειψθ ςυντονιςμζνων δράςεων για την τουριςτική προώθηςη του ςυνόλου των περιοχών τησ
Αδριατικήσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εποχικότθτα και μαηικότθτα του τουριςμοφ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ
Αδριατικισ, υποδθλϊνει ότι οι εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ δεν ζχουν εξεταςτεί και αξιοποιθκεί
ενδελεχϊσ ςτθν διαςυνοριακι περιοχι, αφινοντασ ζτςι πολλά περικϊρια για τθ διαμόρφωςθ και
εφαρμογι ςχετικϊν κοινϊν πρωτοβουλιϊν. Επιπροκζτωσ, η δυςκολία προςβαςιμότητασ ςε τουριςτικζσ
πληροφορίεσ, ςε ςυνδυαςμό με τον περιοριςμζνο αρικμό των μζςων επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν προϊκθςθ των τουριςτικϊν / πολιτιςτικϊν / φυςικϊν πόρων, αναδεικνφουν την ανάγκη για μια πιο
ολοκληρωμζνη προςζγγιςη με βάςη τισ ΣΠΕ.
ιμερα υπάρχουν λίγεσ πρωτοβουλίεσ, μζςω διαδικτφου, για τθν προϊκθςθ των τουριςτικϊν /
πολιτιςτικϊν / φυςικϊν πόρων, που όμωσ δίνουν ζμφαςθ μόνο ςτουσ εν λόγω πόρουσ και ζχουν ωσ επί το
πλείςτον μια κακαρά τοπικι / περιφερειακι εςτίαςθ. ε αντίκεςθ με αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ, το ζργο
Adriatic Route αποςκοπεί ςτο ςυνδυαςμό αυτϊν των πόρων με τισ διακζςιμεσ υποδομζσ μεταφορϊν,
δεδομζνου ότι η προςβαςιμότητα είναι ζνα από τα βαςικά κριτήρια για την επιλογή ενόσ τουριςτικοφ
προοριςμοφ. Παράλλθλα, “αγκαλιάηοντασ” το ςφνολο τθσ Αδριατικισ περιοχισ επιχειρεί τθ διευκόλυνςθ
τθσ μεταφοράσ από τθ μια περιοχι / χϊρα ςε άλλθ μζςω κοινισ παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ των περιοχϊν
αυτϊν.

1.2 κοπόσ και ςτόχοι του ζργου Adriatic Route
To ζργο Adriatic Route ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ πολιτιςτικϊν, γαςτρονομικϊν και άλλων εναλλακτικϊν
μορφϊν τουριςμοφ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ λεκάνθσ τθσ Αδριατικισ, με τθ χριςθ πολυτροπικϊν
ςυςτθμάτων μεταφορϊν.
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Ο απϊτεροσ ςτόχοσ είναι να αυξηθεί η κινητικότητα ςτισ ςυμμετζχουςεσ περιφζρειεσ, για τουσ ςκοποφσ
του θεματικοφ τουριςμοφ, καθώσ και η προώθηςη τησ προςβαςιμότητασ από τη μια περιοχή / χώρα ςτην
άλλη. Ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ Αδριατικήσ πλατφόρμασ Web-GIS, που θα
γεφυρώςει τουσ πολιτιςμοφσ και τα ςυςτήματα μεταφορών των περιφερειών που ςυμμετζχουν ςτο
ζργο.
Σο ζργο προωκεί επίςθσ τισ κοινζσ επιχειρήςεισ ςτον τομζα του τουριςμοφ, ενώ οι προτεινόμενεσ δράςεισ
ςυνεργαςίασ αφοροφν την πολιτιςτική και φυςική κληρονομιά, την εκπαίδευςη, την ενίςχυςη των
θεςμικών ικανοτήτων και την προώθηςη των επενδφςεων.

1.3 χετικά με την φμπραξη
To ζργο Adriatic Route παρουςιάηει μια ιςόρροπθ εταιρικι ςχζςθ με προςτικζμενθ αξία, δεδομζνου ότι οι
ςυμπλθρωματικζσ εμπειρίεσ των εταίρων προςφζρονται ςυνδυαςτικά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΕΛΛΑΔΑ (Επικεφαλισ εταίροσ του
ζργου) http://www.php.gov.gr/
Η Περιφζρεια Ηπείρου, μία από τισ 13 διοικθτικζσ περιφζρειεσ
ςτθν Ελλάδα, είναι μια ενιαία αποκεντρωμζνθ διοικθτικι
μονάδα, με αρμοδιότθτεσ που εξαςφαλίηουν ότι θ Εκνικι
Αναπτυξιακι Πολιτικι εφαρμόηεται ςε περιφερειακό επίπεδο. Η
Περιφζρεια Ηπείρου αποτελείται από 4 Περιφερειακζσ
Ενότθτεσ, εκ των οποίων θ Περιφερειακι Ενότθτα Θεςπρωτίασ
είναι αυτι ςτθν οποία επικεντρϊνονται κυρίωσ οι δράςεισ του
ζργου Adriatic Route.
Από άποψθ μορφολογίασ, θ Περιφζρεια Ηπείρου είναι μια
ορεινι περιοχι που εκτείνεται από τισ δυτικζσ παρυφζσ τθσ Πίνδου και φτάνει μζχρι τθ κάλαςςα. Μζςα
ςτο ορεινό τοπίο ςυναντοφμε μικρζσ, ςτενζσ κοιλάδεσ που διαςχίηονται από τουσ ποταμοφσ Αχζροντα και
Καλαμά. Ο ιλιοσ, θ κάλαςςα, το ορεινό τοπίο, θ ιςτορία και θ παράδοςθ ςυνδυάηονται αρμονικά και
καλοφν τον επιςκζπτθ να εξοικειωκεί με αυτά τα μζρθ που απλϊνονται από τθν αγιάδα μζχρι τον
Αχζροντα, από το Δρζπανο ςτα φβοτα και τθν Πζρδικα, από τα βουνά τθσ Μουργκάνασ μζχρι το ςφμβολο
τθσ ελευκερίασ, το οφλι.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗ ΠΑΔΟΒΑ – ΙΣΑΛΙΑ
http://www.provincia.pd.it
Οι οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και θ Μονάδα Διεκνοφσ
υνεργαςίασ τθσ επαρχίασ τθσ Πάδοβασ, περιςτρζφονται
γφρω απο τουσ τομείσ του εμπορίου, τθσ μετανάςτευςθσ,
των
ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων,
των
δράςεων
αδελφοποίθςθσ πόλεων και των ευρωπαϊκϊν δικτφων. Η
Επαρχία ζχει εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και τθν εφαρμογι
διεκνϊν και διακρατικϊν ςχεδίων ςυνεργαςίασ, ενϊ
ςυνεργάςτθκε τα τελευταία χρόνια με διάφορουσ εταίρουσ
από όλθ τθν Ευρϊπθ, τθ Λατινικι Αμερικι και τισ πρϊθν
γιουγκοςλαβικζσ χϊρεσ. Η Επαρχία τθσ Πάντοβα είναι μια
από τισ πιο γοθτευτικζσ και δυναμικά αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ ςτθν Ιταλία. Σο
ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Πάντοβα και το ςφνολο των εδαφϊν τθσ επαρχίασ,
διακζτουν ζναν πλοφτο τθσ μεςαιωνικισ, αναγεννθςιακισ και ςφγχρονθσ αρχιτεκτονικισ
- ζνα ςυναρπαςτικό μείγμα του νζου με το παλιό, των αιϊνων παράδοςθσ και τθσ
μθτροπολιτικισ αφρασ.
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DUNEA - OΡΓΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΣΟΤΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΝΕΡΕΣΒΑ (ΚΡΟΑΣΙΑ)
http://www.dunea.hr/web/hr.html
Ο οργανιςμόσ Περιφερειακισ ανάπτυξθσ Dunea, ςτοχεφει ςτθν
επίτευξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ
ςτθν Περιφζρεια
Ντουμπρόβνικ - Νερζτβα.
Η Περιφζρεια Ντουμπρόβνικ - Νερζτβα είναι ο νοτιότεροσ
νομόσ τθσ Αδριατικισ Κροατίασ. Η περιοχι τθσ Περιφζρειασ
αποτελείται από δφο κφριεσ λειτουργικζσ και φυςιογνωμικζσ
ηϊνεσ: μία ςχετικά ςτενι ηϊνθ γθσ θ οποία εκτείνεται κατά
μικοσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με το ακρωτιρι τθσ ανοικτισ
κάλαςςασ και τα γφρω νθςιά (τα πιο ςθμαντικά νθςιά είναι τα
Korčula, Mljet, Lastovo και τα Elaphites Islands) και τθν περιοχι
τθσ κοιλάδασ του Νερζτβα με τθν ελκυςτικι παράκτια ηϊνθ τθσ.
Αυτι θ ποικιλομορφία των εξαιρετικά πλοφςιων τοπίων, κακιςτά τθν ακτι τθσ Περιφζρειασ μία από τισ πιο
όμορφεσ παράκτιεσ ηϊνεσ τθσ Μεςογείου.
Ο τουριςμόσ είναι ο κφριοσ επενδυτικόσ τομζασ ςτθν περιοχι και βαςίηεται ςτθ μοναδικι πολιτιςτικι,
ιςτορικι και φυςικι κλθρονομιά, και τθν παλιά πόλθ ςτο Ντουμπρόβνικ. Σο 1979, θ παλιά πόλθ του
Ντουμπρόβνικ εντάχκθκε ςτον κατάλογο τθσ Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO.

OΡΓΑΝΙΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΑΓΕΒΟΤ (SERDA) - ΒΟΖΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
www.serda.ba
Ο Οργανιςμόσ Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ SERDA, ιδρφκθκε ςτισ 14
Μαΐου 2003. Η αποςτολι του SERDA είναι να δθμιουργιςει ζνα
κετικό περιβάλλον για βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν περιοχι,
κακϊσ και να ενιςχφςει και να προωκιςει με όλουσ τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ, τθν ανάπτυξθ τθσ Περιφζρειασ του
εράγεβο, υποςτθρίηοντασ παράλλθλα τθν ζνταξθ τθσ Βοςνίασ Ερηεγοβίνθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Από εδαφικισ άποψθσ, θ Βοςνία-Ερηεγοβίνθ είναι μια χϊρα ςε ςχιμα καρδιάσ, που βρίςκεται ςτο κζντρο
τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου. Με τισ διαφορετικζσ εκνικότθτζσ τθσ, τα ποικίλα τοπία και τισ κλιματικζσ
ηϊνεσ, κακϊσ και τθν μακρά ιςτορία τθσ, ωσ ζνα μζροσ όπου διαφορετικοί πολιτιςμοί ςυναντϊνται και
ςυγχωνεφονται, ο τρόποσ ηωισ τθσ χϊρασ είναι βακιά ριηωμζνοσ ςτθν πλοφςια παράδοςθ, τθν πολιτιςτικι
κλθρονομιά και τισ φυςικζσ ομορφιζσ που ςυνενϊνονται με τισ ανζςεισ τθσ Δφςθσ.
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ΔΗΜΟ ΑΡΑΝΣΑ (ΑΛΒΑΝΙΑ)
www.bashkiasarande.gov.al

Οι Άγιοι αράντα είναι ζνασ από τουσ δθμοφιλζςτερουσ
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθν Αλβανία. Ο Διμοσ Αγίων
αράντα διακζτει μεγάλθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ εκνικϊν
και διεκνϊν ςχεδίων, κυρίωσ ςτον τομζα των υποδομϊν, του
τουριςμοφ, τθσ γεωργίασ και του πολιτιςμοφ. Οι αράντα
είναι θ πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ των Αγίων αράντα και
είναι ζνα από τα πιο ςθμαντικά τουριςτικά αξιοκζατα τθσ
«Αλβανικισ Ριβιζρα», διακζτοντασ μια ποικιλία φυςικϊν,
ιςτορικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων. Γεωγραφικά, βρίςκεται
ςε ζναν ανοιχτό καλάςςιο κόλπο του Ιονίου πελάγουσ, ςτθ
Μεςόγειο, 2 ναυτικά μίλια από το ελλθνικό νθςί τθσ
Κζρκυρασ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕ (ΙΣΑΛΙΑ)
www.turismo.marche.it
Η Περιφζρεια του Μάρκε είναι ζνασ δθμόςιοσ φορζασ, του οποίου το
προςωπικό διακζτει πολλά χρόνια εμπειρίασ ςτθν υλοποίθςθ
ευρωπαϊκϊν ζργων. Όςον αφορά τθν περιοχι του Μάρκε, υπάρχουν
αρκετοί φυςικοί και πολιτιςτικοί πόροι, 180 χιλιόμετρα ακτογραμμισ, 2
εκνικά πάρκα, τζςςερα περιφερειακά πάρκα και 6 καταφφγια άγριασ
ηωισ, πόλεισ τθσ τζχνθσ και ςθμαντικότατοι κρθςκευτικοί τόποι
λατρείασ. Ανακαλφπτοντασ τθν περιφζρεια του Μάρκε, ο επιςκζπτθσ
αναηθτά τθν ομορφιά και τθν ποιότθτα ηωισ. Η αίςκθςθ τθσ
κατάπλθξθσ και καυμαςμοφ δίνεται από τα αριςτουργιματα τθσ
τζχνθσ, τα παρκζνα τοπία, τουσ παλιοφσ δρόμουσ και τα πολλά
μουςεία που τεκμθριϊνουν τθ πολιτιςμικι ςφνδεςθ του χκεσ με το
ςιμερα. Τπάρχει μία τεράςτια πολιτιςτικι κλθρονομιά που διατίκεται
απλόχερα ςτο κοινό, ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν.

2. φντομη ειςαγωγή για την Ευρωπαϊκή πολιτική ςε ςχζςη με τον τουριςμό
Η υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ παρζχει ζνα νζο πλαίςιο, το οποίο επιτρζπει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι να
αναλαμβάνει τισ αναγκαίεσ εκείνεσ πρωτοβουλίεσ προκειμζνου να ςυμπλθρϊνει τθ δράςθ των κρατϊν
μελϊν ςτον τομζα του τουριςμοφ, ιδίωσ με τθν προϊκθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ
Ζνωςθσ ςτον εν λόγω τομζα. Σα εξειδικευμζνα μζτρα ςτον τομζα του τουριςμοφ κα πρζπει να ςτοχεφουν
κυρίωσ ςτο να:
 ενκαρρφνουν τθ δθμιουργία ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ, για τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων ςτον εν
λόγω τομζα.
 προωκοφν τθ ςυνεργαςία μεταξφ των κρατϊν μελϊν, ιδίωσ με τθν ανταλλαγι ορκϊν πρακτικϊν.
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Επιπλζον, με βάςθ τθν ανακοίνωςθ (COM (2010) 352), θ Ευρϊπθ είναι ο νοφμερο 1 τουριςτικόσ προοριςμόσ
παγκοςμίωσ, με τθν υψθλότερθ πυκνότθτα και ποικιλία ςε τουριςτικά αξιοκζατα. Ωσ αποτζλεςμα, θ
τουριςτικι βιομθχανία ζχει μεταβλθκεί ςε βαςικό τομζα τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ, δθμιουργϊντασ πάνω
από 10% του ΑΕΠ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (άμεςα ι ζμμεςα) και απαςχολϊντασ 9,7 εκατομμφρια πολίτεσ
ςε 1.8 εκατομμφρια επιχειριςεισ. Ο τουριςμόσ ςυμβάλλει ςτθν:
•

απαςχόλθςθ και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ.

•

αειφόρο ανάπτυξθ.

•

ενίςχυςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

•

διαμόρφωςθ μιασ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ.

Ο τουριςμόσ είναι επίςθσ ζνα ςθμαντικό μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ εικόνασ τθσ Ευρϊπθσ ςτον κόςμο,
προβάλλοντασ τισ αξίεσ και το ευρωπαϊκό μοντζλο - το οποίο είναι
το αποτζλεςμα αιϊνων πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν, γλωςςικισ
πολυμορφίασ και δθμιουργικότθτασ.
Η πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ
του τουριςμοφ, ζτςι ϊςτε να διατθριςει τθ κζςθ τθσ θ Ευρϊπθ
ωσ κορυφαίο προοριςμό και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ του
κλάδου, ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ.

2.1 τρατηγικοί ςτόχοι και εφαρμογή
Σζςςερισ προτεραιότθτεσ , για τθν ανάλθψθ δράςθσ, επιςθμαίνονται ςτθν ανακοίνωςθ του 2010 για τον
τουριςμό (Βρυξζλλεσ, 30.6.2010 COM 2010 - 352):
1. τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τομζα του ευρωπαϊκοφ τουριςμοφ,
2. προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ βιϊςιμου, υπεφκυνου και υψθλισ ποιότθτασ τουριςμοφ,
3. εδραίωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ εικόνασ, ωσ ζνα ςφνολο βιϊςιμων και υψθλισ ποιότθτασ προοριςμϊν,
4. μεγιςτοποίθςθ του δυναμικοφ των οικονομικϊν πολιτικϊν τθσ ΕΕ, για τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ.

Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία ςχετικά με το πλαίςιο πολιτικισ ςτον τομζα του τουριςμοφ, κάντε κλικ ςτουσ
παρακάτω ςυνδζςμουσ:


DG Enterprise and Industry (tourism sector)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/background/index_en.htm



COM(2007) 621: http://eur-lex.europa.eu/COMDay.do?year=2007&month=10&day=19
Report of the Tourism Sustainability Group
file:///C:/Documents%20and%20Settings/cdauria/Documenti/Downloads/native%20(1).pdf



COM(2010)352
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:EN:PDF
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