
                                       

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωση εναρκτήριας συνάντησης του Έργου CheeseCulT, που συγχρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα “Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020" 

Άρτα, 24.12.2019 

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργάνωσε ως 
Επικεφαλής εταίρος την εναρκτήρια συνάντηση του έργου "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. 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. 

Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι Εταίροι του Έργου: εκτός του Τμήματος Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχαν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ: Γαλακτοκομική 
Σχολή Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο "Eqrem Çabej" Gjirokastër και ο φορέας ARGJIRO. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Εκτός των διαχειριστικών θεμάτων του 
έργου, το οποίο ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2021, οι εταίροι συζήτησαν λεπτομέρειες επί της 
μεθοδολογίας υλοποίησης των παραδοτέων του έργου και προσδιόρισαν τους κοινούς στόχους και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, με γνώμονα τη δημιουργία του “Δρόμου του Τυριού” στη διασυνοριακή 
περιοχή. Τους επόμενους μήνες αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη διάγνωση – αποτύπωση της 
αλυσίδας αξίας της πρωτογενούς παραγωγής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, οδηγώντας 
στην χαρτογράφηση του κοινού “Δρόμου του Τυριού”. 

Παρά το γεγονός ότι η εναρκτήρια συνάντηση διήρκησε μόλις δύο ημέρες, συζητήθηκαν αρκετά θέματα και 
οι εταίροι επέστρεψαν γεμάτοι ιδέες, ευελπιστώντας σε μία αγαστή συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Έργου.  

 

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.  
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