
                                       

 
 

Δελτίο Τύπου 

Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης του Έργου CheeseCulT, που συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα “Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020" 

Άρτα, 02.12.2019 

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει ως Επικεφαλής εταίρος στο έργο 

"CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή" (Cheese route as an innovative cultural heritage 

driving force for rural tourism development in the cross-border area), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και την Αλβανίας.  

Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει την Εναρκτήρια 

συνάντηση (kick-off Meeting) του Έργου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 

2019, ώρα 18:00-20:15 και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:30-16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στους Κωστακιούς Άρτας, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων: τον Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ: Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο "Eqrem Çabej" 

Gjirokastër και τον φορέα ARGJIRO. 

 

 

Διαχείριση &  
Συντονισμός 

Προβολή & Διάχυση 

Προσδιορισμός του "Δρόμου του Τυριού" 
στη διασυνοριακή περιοχή για την 
ενίσχυση της γαστρονομικής καινοτομίας 
ως εργαλείο για την ανάπτυξη του 
αγροτουρισμού  

Καινοτόμες Δράσεις (Δημιουργία 
Εκθεσιακών Κέντρων & Ηλεκτρονική 
Παρουσία) για την καθιέρωση του 
"Δρόμου του Τυριού" στη διασυνοριακή 
περιοχή 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα του 
αγροτουρισμού αξιοποιώντας τον "Δρόμο 
του Τυριού"  



                                       

 
 

Μέσω των δράσεων του Έργου σε διασυνοριακό επίπεδο, επιδιώκεται η διασύνδεση της πρωτογενούς 

παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με την βιώσιμη τουριστική 

ανάπτυξη στην περιοχή αναφοράς.  

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα εντοπιστούν οι πιθανοί δεσμοί μεταξύ της αλυσίδας αξίας 

γαλακτοκομικών προϊόντων και του τουριστικού δυναμικού μέσω σχετικών μελετών διάγνωσης, οδηγώντας 

στο σχεδιασμό ενός κοινού "Δρόμου του Τυριού". Ο "Δρόμος του Τυριού" θα χαρτογραφηθεί βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων και δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο για την παραγωγή διαφόρων 

θεματικών διαδρομών. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε διασυνοριακό επίπεδο θα ενημερωθούν για 

το νέο χαρτογραφημένο ‘’προϊόν‘’ και θα επιμορφωθούν σε θέματα αγροτουρισμού, παραγωγής τυριού, 

ποιότητας, μάρκετινγκ και γαστρονομικής καινοτομίας. 

Η από κοινού σύσταση των ομάδων-στόχων, όπως οι παραγωγοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις, θα 

συμβάλλει στην κατανόηση του "Δρόμου του Τυριού" και στην περαιτέρω αξιοποίησή του. Για το λόγο 

αυτό, προβλέπεται η σύνταξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τις περιοχές του 

έργου, σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση επισκέψεων ανταλλαγής και συναντήσεων για την τόνωση 

της συνεργασίας των εμπλεκομένων και στις δύο χώρες. Εξίσου σημαντική θεωρείται και η δημιουργία δύο 

Εκθεσιακών Κέντρων Τυριού (ένα σε κάθε χώρα) που θα αποτελέσουν τμήματα του χαρτογραφημένου 

"Δρόμου του Τυριού". Ως συμπληρωματική δράση, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν μια κοινή 

ηλεκτρονική έκδοση συνταγών με βάση το τοπικό τυρί (e-Cheese Book). Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η 

δημιουργία ενός δικτύου φορέων/ επιχειρήσεων (Network) σε διασυνοριακό επίπεδο με κοινό 

παρονομαστή τον "Δρόμο του Τυριού".   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

(Hyperlink @@@@) 

 

www.greece-albania.eu 

Το πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο 

χωρών. Με κοινό ταμείο, ενώνουμε τις δυνάμεις των δύο χωρών  και αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα της 

διασυνοριακής περιοχής  για να πετύχουμε οφέλη και για τις δύο χώρες.  Καινοτόμες 

δράσεις 

http://www.e-artas.gr/arta/shared/index.jsp?context=101&js=1
http://www.greece-albania.eu/

