ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Α.Π. 19350
Αθήνα, 27Νοεµβρίου 2008
ΗΑΤΤΑ : Η Εγνατία Οδός αλλάζει τον τουριστικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας
Tο κοινό όραµα για την
Τουριστική Αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού
Ο ΗΑΤΤΑ συµµετέχει µαζί µε τις 11 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τις οποίες διασχίζει η Εγνατία
Οδός και την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, στην Προγραµµατική Σύµβαση για
την Τουριστική Αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία Τουρισµός». Όλα τα συµβαλλόµενα µέρη
συνενώνουν δυνάµεις σε ένα έργο πνοής, δηµιουργώντας έναν ενιαίο τουριστικό προορισµό την
Εγνατία Οδό πάνω στον άξονα της οποίας θα αναπτυχθούν συνδυαστικά πακέτα µε θελκτικά
τουριστικά προϊόντα.
Η Εγνατία Οδός αλλάζει τον τουριστικό χάρτη της Βόρειας Ελλάδας, αφού δηµιουργεί έναν ενιαίο
τουριστικό προορισµό και ενοποιεί όλους τους µεµονωµένους τουριστικούς προορισµούς της
Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι µέχρι τώρα ήταν αποκοµµένοι. Για τον ΗΑΤΤΑ αποτελεί τον µοχλό
ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονοµίας για τους 12 Νοµούς τους οποίους
διασχίζει, αρκεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα µε στρατηγική και ολοκληρωµένο σχέδιο. Η ύπαρξή της
βελτιώνει την κινητικότητα ανθρώπων, µέσων, προϊόντων και υπηρεσιών και ανοίγει νέους δρόµους
επικοινωνίας µε τις γειτονικές χώρες, διευκολύνοντας και την µετακίνηση των τουριστών και µε την
έννοια αυτή µπορεί να συµβάλει στην τουριστική ανάπτυξη των Νοµών τους οποίους διασχίζει,
αξιοποιώντας τα πλούσια διαθέσιµά τους όπως περιοχές φυσικού κάλλους, θρησκευτικά µνηµεία,
αρχαιότητες, βιότοπους, πολιτιστική κληρονοµιά και τοπικά προϊόντα.
Ο ΗΑΤΤΑ υποστηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και συµβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο για την
υλοποίηση όχι µόνον του έργου που το έχει ανατεθεί βάσει των προδιαγραφών της σύµβασης αλλά
και σε οποιαδήποτε άλλη φάση ή δράση κληθεί ως αρωγός να συνδράµει µέσω του θεσµικού του
ρόλου και την εγνωσµένης τεχνογνωσίας του και εύχεται η πρωτοβουλία αυτή µιµητές.
Η προγραµµατική σύµβαση την οποία συνυπέγραψε για τον ΗΑΤΤΑ η πρόεδρος κα Αργυρώ
Φίλη, στην Ξάνθη στις 22/11/2008, επιταχύνει και δροµολογεί πλέον την υλοποίηση κοινών
δράσεων και πρωτοβουλιών για την ισχυρή προβολή της Εγνατίας Οδού ως ενιαίου
τουριστικού προϊόντος.
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