H MYTILINEOS
επενδύει σε πρωτοβουλίες που συνδυάζουν τη διαφύλαξη της
πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Παγκόσμιος Στόχος
Βιώσιμης Ανάπτυξης
που υποστηρίζει η
πρωτοβουλία.

Αθήνα, Ελλάδα – 1 Οκτωβρίου 2018 – Η MYTILINEOS στηρίζει ενεργά την
υλοποίηση των νέων προγραμμάτων του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», στόχος των
οποίων είναι η συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων και η σύνδεσή τους
με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για τα Προγράμματα
Πολιτιστικών Διαδρομών & Αρχαιολογικών πάρκων τα οποία, σταδιακά σε
ετήσια βάση, επεκτείνονται σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας και
συνδέονται άμεσα με τον Παγκόσμιο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 11, που
αφορά στην ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό η MYTILINEOS προχώρησε, στη χρηματοδότηση της
υλοποίησης της μελέτης «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Στερεάς
Ελλάδας». Βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας της εταιρείας
είναι η ενεργή συμβολή της στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάδειξη
ποιοτικών και αναγνωρισμένων τουριστικών προορισμών. Απώτερος στόχος
είναι μέσα από την προβολή και αξιοποίηση των μνημείων της φύσης και του
πολιτισμού, να ωφεληθούν και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι παραγωγοί προϊόντων αγροδιατροφής, οι
βιοτεχνίες και βιομηχανίες αλλά και οι παραγωγοί σύγχρονων πολιτιστικών
προϊόντων.
Για την οικοδόμηση της συγκεκριμένης Πολιτιστικής Διαδρομής απαιτούνται 4
διακριτά στάδια: α) η εξασφάλιση υποδομών (αρχαιολογικών και υποδομών
λειτουργίας), β) η υλοποίηση ενεργειών marketing και ψηφιακών δράσεων του
προγράμματος, γ) η συμμετοχή της επιχειρηματικότητας στη Διαδρομή μέσω
ενός Συμφώνου Ποιότητας και δ) η διακυβέρνηση του προγράμματος.
Η μελέτη που χρηματοδότει η MYTILINEOS αφορά στο τρίτο και τέταρτο στάδιο,
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και περιλαμβάνει συγκεκριμένα:
• τον εντοπισμό των κλάδων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων που θα
ενταχθούν στη Διαδρομή,
• την περιγραφή του φορέα λειτουργίας που θα συσταθεί με σκοπό την
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση της Διαδρομής και
• την περιγραφή της σύνδεσης τουριστικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις της
Στερεάς Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα.
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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 210-6877400
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook |
Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ

mytilineos.gr

