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Χρηματοδότηση προγράμματος προβολής
της Πολιτιστικής Διαδρομής "Οιδίπους"

Με  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Στερεάς  Ελλάδας  Φάνη  Σπανού  εντάχθηκε  η  Πράξη:
«Δράσεις  δημοσιότητας  /  marketing  της  Πολιτιστικής  –  Περιβαλλοντικής  Διαδρομής»  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Στερεά  Ελλάδα  2014  -2020»  και  συγκεκριμένα  στον  Άξονα
Προτεραιότητας:  «Προστασία  του  περιβάλλοντος  και  προώθηση  της  αποδοτικότητας  των
πόρων».

Φυσικό  αντικείμενο  της  πράξης  είναι  η  εκπόνηση  και  η  εφαρμογή  ολοκληρωμένου
προγράμματος  για  την  προώθηση  και  προβολή  της  Πολιτιστικής  Διαδρομής  "Οιδίπους".
Προβλέπεται  η  παραγωγή  ποιοτικού  περιεχομένου  και  εικαστικών  εφαρμογών,  αλλά  και
συγκεκριμένες ενέργειες προώθησης και προβολής, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ.

Το  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  θα  βασιστεί  στην  εκτεταμένη  και  λεπτομερή  μελέτη:
“Μάρκετινγκ  για  την  Πολιτιστική  και  Περιβαλλοντική  Διαδρομή  Στερεάς  Ελλάδας”,
λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα δεδομένα, καθώς και τις στρατηγικές τουριστικής
προβολής όλων των εμπλεκόμενων φορέων,  με απώτερο στόχο τον συγκερασμό και  την
αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των προσπαθειών.

Στόχος  είναι  η  ποσοτική  και  ποιοτική  αύξηση  των  επισκεπτών  στα  αρχαιολογικά  και
πολιτιστικά μνημεία της διαδρομής "Οιδίπους", η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και η
συνολική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η  δημόσια  δαπάνη  της  Πράξης  που  εντάχθηκε  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων
ανέρχεται σε 240.000 €.

«Στηρίζουμε  το  φιλόδοξο  σχέδιο  της  Πολιτιστικής  Διαδρομής  "Οιδίπους"  με  μια  σειρά
σημαντικών έργων προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών μας χώρων, αλλά και με
δράσεις για την ποιοτική προβολή τους, όπως αυτή που ξεκινά με τη σημερινή ένταξη.

»Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στην προώθηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, καθώς και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη περιοχών της Στερεάς Ελλάδας,
προς όφελος πάντα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας - Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής
Ευβοίας  Α.Ε.  Βαγγέλης  Κούκουζας τόνισε:  «Η  πολιτιστική  διαδρομή  "Οιδίπους"  ενώνει  τα
σημαντικότερα μνημεία φύσης και  πολιτισμού,  από  τη Χαλκίδα  και  την  Ερέτρια,  ως τους
Δελφούς, το Καρπενήσι, τις Θερμοπύλες και το Κάστρο της Λαμίας, τη Θήβα, τον Ορχομενό,
μέχρι την Σκύρο.



»Κάθε γωνιά της Στερεάς Ελλάδας έχει μνημεία και τοπόσημα, που αποτελούν πόλο έλξης
επισκεπτών, από όλο τον κόσμο. Μέσω της "Αναπτυξιακής Εύβοιας" και της συγκεκριμένης
δράσης, φιλοδοξούμε να τα αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο».


