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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CheeseCulT  

στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II  

Greece -Albania 2014-2020 

  

Σε μια περιοχή με άφθονους φυσικούς πόρους, πολυάριθμα παραδείγματα πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, 

καθώς και έντονη λαογραφία, η τουριστική βιομηχανία δεν έχει ακόμη καταστεί σημαντικός παράγοντας 

ανάπτυξης. 

Το Έργο CheeseCulT παρουσιάζει μια μοναδική ευκαιρία βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσα από την 

υιοθέτηση νέων μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζωικό κεφάλαιο και η παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων (τυριού, γάλακτος, γιαουρτιού), αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κουλτούρας και της 
μαγειρικής παράδοσης. 

Στο πλαίσιο του Έργου μεταξύ άλλων θα αναπτυχθεί ένας χάρτης διαδρομής του τυριού (“Ο Δρόμος του 
Τυριού”) στη διασυνοριακή περιοχή με την ενεργή συμμετοχή παραγωγών, τουριστικών επιχειρήσεων, 
πολιτιστικών και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Η δικτύωση των επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους στο 

Έργο και στον «Δρόμο του Τυριού», θα συμβάλλει: 

• Στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, 

• Στην αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, 

• Στη διατήρηση της τοπικής γαστρονομίας και παράδοσης στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων / 

Διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων και τόνωση της καινοτομίας στην παραγωγή τυριών, 

• Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας ενός νέου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού βασισμένο στο 
Τυρί, 

• Στην ενίσχυση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου (ειδικά σε τυροκομικά προϊόντα), 

 

Με το παρόν έντυπο και ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας/ ατομικής επιχείρησης/ του 

φορέα………………………………………………………………………….. με ΑΦΜ………………………………..  και την κάτωθι 
ιδιότητα: 

 

 Κτηνοτρόφος / Τυροκομική μονάδα 
 

 Τουριστική Επιχείρηση (π.χ. ξενώνας, εστιατόριο, επισκέψιμο αγρόκτημα) 
 

 Πολιτιστικός Φορέας (π.χ. λαογραφικά μουσεία, σχετικοί πολιτιστικοί σύλλογοι) 
 

δηλώνω ότι  

- Επιθυμώ όπως ο φορέας/ επιχείρηση που εκπροσωπώ συμμετάσχει στο Έργο CheeseCulT και ειδικότερα 
στο πλαίσιο του προς ανάπτυξη ‘Δρόμου του Τυριού’ και κατά τη δημιουργία του δικτύου συνεργασίας 

(networking) 

- Παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, τήρηση σε αρχείο, διαβίβαση και εν γένει 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων και άλλων δεδομένων), που 

αφορούν τον φορέα / εταιρεία που εκπροσωπώ και τα οποία θα συλλεγούν και θα βρεθούν στην κατοχή 
του υπευθύνου ανάπτυξης και λειτουργίας του Δρόμου του Τυριού με αφορμή την συμμετοχή της 

εταιρείας/ φορέα που εκπροσωπώ στο Έργο CheeseCulT και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προβολής 
και διασύνδεσης μέσω αυτού. 

- Συναινώ στην δημοσιοποίηση των ως άνω στοιχείων στο πλαίσιο του Έργου. 

 

Επιπρόσθετα, δηλώνω ότι θα παρέχω τις ακόλουθες πληροφορίες ή/και υπηρεσίες: 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

Κτηνοτρόφος / Τυροκομική 

μονάδα 

Τουριστική Επιχείρηση Πολιτιστικός Φορέας 

 Παρουσίαση των 
παραδοσιακών μεθόδων και 

τεχνικών που χρησιμοποιείτε ως 
μέρος του “Δρόμου του Τυριού” 

του Έργου CheeseCulT  με 
επισκέψεις που θα 

πραγματοποιούνται κατόπιν 

συνεννόησης 

 Χρήση παραδοσιακών 
μεθόδων και τεχνικών στην 

επιχείρησή σας   
 

 Παρουσίαση δραστηριοτήτων 
ή άλλων πολιτιστικών στοιχείων 

που θα δώσουν προστιθέμενη 
αξία στο Έργο 

 Παροχή προϊόντων στις 

συμμετέχουσες τουριστικές 
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια) στον “Δρόμο του 

Τυριού”   

 Χρήση παραδοσιακών 

προϊόντων στην επιχείρησή σας  
 

 Παρουσίαση πολιτιστικών 

συλλογών στο πλαίσιο του 
“Δρόμου του Τυριού” 

 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, με την παρούσα δηλώνω την ενεργή συμμετοχή της Επιχείρησης/ 

φορέα στο “Δρόμου του Τυριού” του ‘Έργου CheeseCulT, τόσο κατά την υλοποίηση του Έργου, όσο και μετά,  
χωρίς να προκύπτουν άλλες υποχρεώσεις από την ιδιότητα της/ του ως μέλος αυτού. 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Φορέα 

Επωνυμία Επιχείρησης / Φορέα 
 
 

Όνομα υπευθύνου 
 
 

Γλώσσα επικοινωνίας 

 Ελληνικά                                   Αγγλικά 

 Αλβανικά 

Έδρα (Πόλη) / Διεύθυνση 

 

 
 

Τηλέφωνο 
 
 

e- mail 
 

 

 

Αποδέχομαι τη δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων στην ιστοσελίδα / πλατφόρμα  του  

CheeseCulT 
ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
Για την επιχείρηση / φορέα 

(Σφραγίδα/ Υπογραφή) 
 

 


