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Ενημερωτικό Δελτίο έργου δια-περιφερειακής συνεργασίας 
 

 

           Χρονικά 
      Τεύχος 3, Ιούνιος 2018 

 

  Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs, 2017 - 2020  

Σε αυτό το Τεύχος: 

 

 Θεματικό εργαστήριο για την κεφαλαιοποίηση 

καλών πρακτικών από τα έργα CHARTS και 

CERTESS INTERREG IVC, Περιφέρεια Vastra 

Gotaland, Σουηδία 

 
 

 Επίσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Lazio της 

Ιταλίας 

 

 
 

 Συνάντηση με τα Δίκτυα έξι Πολιτιστικών 

Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 

Βρυξέλλες  

 
Το Cult-RInG του προγράμματος Interreg 

Europe είναι ένα έργο διαπεριφερειακής 

συνεργασίας για τη βελτίωση των πολιτικών για 
τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μέσω των 

πολιτιστικών διαδρομών, το οποίο βοηθά τις 

περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις σε 

ολόκληρη την Ευρώπη να αναπτύσσουν και να 

ασκούν καλύτερη πολιτική με ολοκληρωμένο και 

βιώσιμο αντίκτυπο στους ανθρώπους και στις 

περιοχές ευθύνης τους. 

 
 

Το Cult-RInG αναδεικνύει την αξία των επενδύσεων 

στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές όσον αφορά 

στη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων 

πολιτιστικών διαδρομών. 

 

 

Το έργο Cult-RInG συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από το 

πρόγραμμα Interreg Europe  

 

Προϋπολογισμός Cult-RInG:  1,35 M EUR 

Συγχρηματοδότηση ΕRDF: 1,13 M EUR 

 

3 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: 

1. Αξιολόγηση έξι υφιστάμενων Πολιτιστικών 
Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης (εκ των 
υστέρων) όσον αφορά στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, τα άμεσα και έμμεσα οφέλη για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση 
 

2. Κεφαλαιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών από τα 
ολοκληρωμένα έργα CHARTS και CERTESS  του 
INTERREG IVC  

 

3. Ανάπτυξη νέων πολιτιστικών διαδρομών με βάση την 
παραπάνω εκτίμηση και κεφαλαιοποίηση καλών 
πρακτικών 
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Πραγματοποίηση του 2ου Διαπεριφερειακού 

Θεματικού Εργαστηρίου στην 

κεφαλαιοποίηση καλών πρακτικών στην 

Περιφέρεια Vastra Gotaland της Σουηδίας 

 

 

 

http://certess.culture-routes.lu 

με επικεφαλής εταίρο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Πολιτιστικών Διαδρομών, Λουξεμβούργο 

 

 

 

 

  

 

www.charts-interreg4c.eu 

 
 

και το ECTN ως εταίρο   

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

http://certess.culture-routes.lu/
http://www.charts-interreg4c.eu/
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www.interregeurope.eu/cult-ring 

 

 

Το εταιρικό σχήμα του έργου Cult-RInG 

Επικεφαλής εταίρος 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για 

λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβουλος – εταίρος και Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 Διαδρομές αμπέλου & οίνου 

 Θρησκευτικές και Προσκυνηματικές 

διαδρομές 

 Ναυσιπλοϊκές και Θαλάσσιες 

διαδρομές 

 Διαδρομές εμπορίου 

 Διαδρομές της Αρχαιότητας 

 Διαδρομές της Μυθολογίας 

 Ποδηλατικές διαδρομές 

 Διαδρομές της Ευρωπαϊκής Ιστορίας 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος)  

https://www.rdfcm.gr/el/ 

 

Περιφέρεια Lazio, Ιταλία 

http://www.regione.lazio.it 

 

Περιφέρεια Vastra Gotaland, 

Σουηδία www.vastarvet.se 

 

Οργανισμός Τουρισμού του Vidzeme, 

Λετονία www.vidzeme.com 

 

Διαδημοτική Κοινότητα του Alto Minho, 

Πορτογαλία www.cim-altominho.pt 

 

Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και 

Προβολής Πάφου, Κύπρος 

www.visitpafos.org.cy 

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού 

(ECTN), Βέλγιο 

www.culturaltourism-network.eu 

 

 
 

http://www.interregeurope.eu/cult-ring
https://www.rdfcm.gr/el/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.vastarvet.se/
http://www.vidzeme.com/
http://www.cim-altominho.pt/
http://www.visitpafos.org.cy/
http://www.culturaltourism-network.eu/
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Το 2019 η αίτηση  προς το Συμβούλιο της Ευρώπης 

για την πιστοποίηση της Πολιτιστικής Διαδρομής 

«Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου» - 

Παρουσίαση των βημάτων της διαδικασίας 

πιστοποίησης στη 2η συνάντηση της Τοπικής 

Ομάδας Υποστήριξης του έργου  Cult-RinG 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, με πρωτοβουλία του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρος 
του έργου Cult-RinG, θα υποβληθεί αίτηση στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης για την πιστοποίηση της 
πολιτιστικής διαδρομής "Στα βήματα του 
Αποστόλου Παύλου" ως μια από τις 33 
πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται 
από τρεις (3) Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα, 
την Περιφέρεια Πάφου στην Κύπρο και την 
Περιφέρεια Lazio στην Ιταλία. 

 
Τον Ιούνιο του 2018, η 2η Τοπική Ομάδα 
Υποστήριξης κλήθηκε από το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για 
λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, προκειμένου να παρουσιαστούν και 
να συζητηθούν όλες οι προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας 
πιστοποίησης και η συμμετοχή κάθε φορέα στη 
διαδικασία αυτή. 
 
Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο 
οποίος ήταν παρών στη συνάντηση της Τοπικής 
Ομάδας Υποστήριξης, δήλωσε ότι «η Περιφέρεια 
(Κεντρικής Μακεδονίας) βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος 
Cult-RinG από την Κύπρο και την Ιταλία για αυτή 
η κοινή προσπάθεια για την πιστοποίηση της 
πολιτιστικής διαδρομής». 

 
Στα Βήματα του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου των Εθνών 

Τα πρώτα βήματα προς την πιστοποίηση της Διαδρομής 

είναι η επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των 

τεσσάρων (4) κύριων εμπλεκομένων εταίρων του έργου 

Cult-RInG - της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

Ελλάδα, της Περιφέρειας Lazio στην Ιταλία, της 

Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής της 

Πάφου στην Κύπρο και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Πολιτιστικού Τουρισμού στο Βέλγιο - με την υπογραφή 

Συμφώνου Συνεργασίας και την ίδρυση του Δικτύου "Στα 

Βήμα του Απόστολου Παύλου", το οποίο θα αποτελέσει 

το επίσημο Ευρωπαϊκό Δίκτυο της Διαδρομής και θα 

αναλάβει επίσης τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. 

"Στόχος της Περιφέρειας είναι η διαδρομή «Στα Βήματα 

του Αποστόλου Παύλου» να ενταχθεί σε αυτές του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο κύριος στόχος μας μέσω 

αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ενεργοποιήσουμε τη 

συμμετοχή των τοπικών φορέων, των δήμων, των 

Μητροπόλεων, των πανεπιστημίων, των πολιτιστικών 

και τουριστικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη 

διαδρομή, ενώ ήδη συμμετέχουν σε συναντήσεις 

εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση", δήλωσε ο κ. 

Τζιτζικώστας. 
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Ο Michael Cramer, Ευρωβουλευτής, στις Σέρρες για τις 

«Ποδηλατικές Διαδρομές του Eurovelo" ως Πολιτιστική 

Διαδρομή 

Πολύ κατατοπιστική και πολύ χρήσιμη ήταν η 

παρουσίαση σχετικά με το «Δίκτυο Ποδηλατικών 

Διαδρομών Eurovelo» από τον Ευρωβουλευτή, κ. 

Michael Cramer, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 

της Δευτέρας 7 Μαΐου στην αίθουσα του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, κ. Γιάννης Μωυσιάδης 

καλωσόρισε τον κ. Cramer και τον σύστησε στον 

Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Μασλαρινό, 

καθώς και στους τοπικούς φορείς που σχετίζονται με 

τον ποδηλατικό τουρισμό. 

Ο κ. Cramer παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τη μεγάλη 

άνοδο του ποδηλατικού κινήματος στην Ευρώπη και τον 

τρόπο με τον οποίο ο ποδηλατικός τουρισμός έγινε και 

αποτελεί βασικό στοιχείο της εναλλακτικής τουριστικής 

βιομηχανίας στην Ευρώπη. 

Ο κ. Cramer επικέντρωσε την παρουσίασή του στην 

ποδηλατική διαδρομή "Eurovelo 13", γνωστή και ως 

"Σιδηρούν Παραπέτασμα”, το οποίο διατρέχει το πρώην 

Σιδηρούν Παραπέτασμα, δηλαδή τα σύνορα που 

χώριζαν την Ευρώπη σε ανατολική και δυτική, από το 

τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 έως το τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου το 1992. Το «Eurovelo 13» ξεκινά 

από τη βόρεια Σκανδιναβία (Φινλανδία) και καταλήγει 

στη Μαύρη Θάλασσα διασχίζοντας τα σύνορα του 

πρώην ανατολικού μπλοκ, μήκους περίπου 10.000 χλμ. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, σε αυτή την 

ποδηλατική διαδρομή μεγάλων αποστάσεων, 

διαδραματίζει έναν μικρό αλλά σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού. Οι Σέρρες 

σκοπεύουν να εδραιωθούν στο χάρτη των ευρωπαϊκών 

πολιτιστικών διαδρομών μέσα από την ανάπτυξη του 

ελληνικού τμήματος "Eurovelo 13". 

Στόχος της επίσκεψης του κ. Cramer ήταν η ενημέρωση 

των τοπικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας των 

Σερρών για τη διαδρομή «Eurovelo 13», καθώς και για 

τα οφέλη της τουριστικής κίνησης που θα επιφέρει η 

ανάπτυξη της διαδρομής στην τοπική οικονομία, 

προσκαλώντας τους να συμμετάσχουν στο Δίκτυο του 

«Σιδηρούντος Παραπετάσματος». Ο 

Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Μωσιάδης διαβεβαίωσε 

ότι η Περιφερειακή Ενότητα είναι διατεθειμένη να 

υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και να διευκολύνει 

όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάπτυξη του 

ελληνικού τμήματος του Eurovelo 13. 

 

 
 

Στόχος του προγράμματος Cult-RinG είναι 

να συμβάλει στην αναβάθμιση της 

διαδρομής EuroVelo 13 - Iron Curtain 

Trail - από μια επιτυχημένη ποδηλατική 

διαδρομή σε μια νέα πολιτιστική 

διαδρομή, υποψήφια για πιστοποίηση 

από το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία Ποδηλατών (ECF). Τη δράση 

προωθεί στο Σχέδιο Δράσης του ο 

Οργανισμός Τουρισμού του Vidzeme της 

Λετονίας, εταίρος του έργου Cult-RInG. 

 

www.ironcurtaintrail.eu 

 

http://www.ironcurtaintrail.eu/
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Επίσκεψη εργασίας στην Περιφέρεια Lazio της 

Ιταλίας 

Επίσκεψη εργασίας πραγματοποιήθηκε από 21 έως 

23 Μαΐου 2018 κατά μήκος της «Via Francigena», 

βόρεια και νότια της πόλης της Ρώμης στην 

Περιφέρεια Λάτσιο της Ιταλίας.  

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να παρουσιάσει στους 

εταίρους και τους συμμετέχοντες φορείς του έργου 

Cult-RInG τις τουριστικές δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται κατά μήκος της Πολιτιστικής 

Διαδρομής «Via Francigena», καθώς και να 

οργανώνουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς. 

Η επίσκεψη μελέτης σχεδιάστηκε ειδικά για τους 

συμμετέχοντες για να μοιραστεί την εμπειρία και τους 

διάφορους τρόπους εξυπηρέτησης των επισκεπτών 

και των τουριστών που περπατούν κατά μήκος αυτής 

της σημαντικής διαδρομής. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης μια τελική 

συνάντηση των εταίρων για να συζητήσουν και να 

καθορίσουν τα επόμενα βήματα του έργου. 

Υπήρχαν περίπου 25 συμμετέχοντες. 

Στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν οι διάφοροι 

τρόποι προβολής και προώθησης της περιοχής, όπως 

για παράδειγμα το «Spazio Pensilina» στο Viterbo – 

ένα έργο έξυπνης μετατροπής ενός παλιού σταθμού 

λεωφορείων σε σημείο πληροφόρησης (info point) - 

όπου προσκυνητές, περιπατητές, επισκέπτες και 

τουρίστες μπορούν να αναζητήσουν καθοδήγηση και 

συμβουλές. 

Το Spazio Pensilina είναι επίσης ένα παράδειγμα 

"καλών πρακτικών και βιωσιμότητας", χάρη στην 

απασχόληση ατόμων με αναπηρία για την προσφορά 

υπηρεσιών και τη φροντίδα των εγκαταστάσεων. 

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να 

βιώσουν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο 

εξερεύνησης της Via Francigena, με κανό κατά μήκος 

του ποταμού Cavata που ρέει ακριβώς δίπλα στη Via 

Appia, νότια της Ρώμης. 

Γενικά, τα πάρκα, τα μικρά χωριά της υπαίθρου, τα 

κάστρα, οι εκκλησίες, οι παλιές πόλεις, τα μνημεία, η 

φύση, προκάλεσαν το θαυμασμό των εταίρων του 

έργου χάρη στο έργο των τοπικών Σωματείων και 

Δήμων που ασχολούνται ουσιαστικά με τη ανάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων με διττό στόχο: την ανάπτυξη 

του τουρισμού και επομένως της οικονομίας, και την 

αύξηση της απασχόλησης των νέων. Η επίσκεψη των 

εταίρων του έργου Cult-RInG κινητοποίησε σίγουρα 

όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο να βελτιώσουν 

και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους. 
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Συνάντηση με τα Δίκτυα έξι 
Πολιτιστικών Διαδρομών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης στις 
Βρυξέλλες 

 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 2018 
 

1. Στις 29 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στις 

Βρυξέλλες, στις 29 Ιουνίου 2018, συνεδρίαση της 
ομάδας καθοδήγησης Cult-RING με έξι επιλεγμένες 
πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών 

Διαδρομών (EICR), προκειμένου να συζητηθούν 
στενότερες συμφωνίες συνεργασίας. 

2. Εκπροσωπήθηκαν έξι πιστοποιημένες διαδρομές: 

 Santiago de Compostela (Διαδρομή Αγίου 
Ιακώβου) 

 The Hansa (DIE HANSE) 
 Via Francigena 

 Η διαδρομή των Φοινίκων (The Phoenicians’ Route) 
 ITER VITIS Les Chemins de La Vigne en Europe 
 Pilegrimsleden - St. Olav Ways 

3.   
4. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και συμμετείχε η 

Eleonora Berti, Συντονιστής Έργου του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Πολιτισμικών Διαδρομών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις πιθανές ευκαιρίες 
συνεργασίας, όπως: 

1. Παρουσιάσεις πολιτιστικών διαδρομών σε 
εκδηλώσεις του έργου, στις 9 Οκτωβρίου 2018, στις 
Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
των Περιφερειών και των Πόλεων, στις 25-27 
Οκτωβρίου 2018 στο Εργαστήριο για την ανάπτυξη 
νέων δρομολογίων στην Πάφο της Κύπρου, στο 
τελικό συνέδριο του έργου στις Βρυξέλλες (Μάιος ή 

Ιούνιος 2020). 
2. Υποβολή πιλοτικών δράσεων προς υλοποίηση 

στην 2η Φάση του έργου (2019-2020), υλοποίηση 
εντός των περιφερειών των εταίρων 

3. Κοινές υποβολές προτάσεων σε μελλοντικές 
προσκλήσεις της ΕΕ (π.χ. H2020, COSME, Creative 

Europe). 
 

https://europa.eu/cultural-heritage/
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Πληροφορηθείτε για τις δράσεις 
του έργου Cult-RInG και τις 

τελευταίες εξελίξεις! 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στο newsletter 

Cult-RInG Chronicle 
 

Επισκεφθείτε μας στο 
www.interregeurope.eu/cult-ring 

 

Ακολουθείστε μας στο 

@cultringproject  
 
 

Επικοινωνήστε 
μαζί μας: 

cultring@rdfcm.gr 

cult-ring@culturaltourism-net.eu 
 

 
 
 

 
Διαχείριση και Συντονισμός του Έργου: Επικοινωνία και Προβολή: 

      www.lever.gr          www.culturaltourism-network.eu 

Επόμενες εκδηλώσεις και συναντήσεις 

Κοινή Συνάντηση των εταίρων για 

την ανάπτυξη των Σχεδίων 

Δράσης  

18-19 Σεπτεμβρίου 2018 

Viana de Castelo Διαδημοτική 

Κοινότητα Alto Minho 

Πορτογαλία 

8ο Ετήσιο Συμβουλευτικό 

Φόρουμ για τις πολιτιστικές 

διαδρομές (από το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Πολιτιστικών 

Διαδρομών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης) 

26-28 Σεπτεμβρίου 2018 Görlitz, 
Γερμανία (ECTN President / VTA) 

Εκδήλωση στις Βρυξέλλες στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας των περιφερειών και 

των Πόλεων  

9 Οκτωβρίου 2018 

16:00 – 18:00 

Copenhagen Hall Radisson Blu 

Royal Hotel Rue du Fossé aux 

Loups 47 

1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 

3ο Δια-περιφερειακό Εργαστήριο 

«Δημιουργία νέων Πολιτιστικών 

Διαδρομών» με τεχνικές 

επισκέψεις εργασίας για τους 

εταίρους του έργου και τους 

συμμετέχοντες φορείς τους και 

εμπειρογνώμονες 

25-27 Οκτωβρίου 2018 

Περιφέρεια Πάφου  

Κύπρος 

Εκδήλωση στην τουριστική 

έκθεση ‘World Travel Market’  
5 Νοεμβρίου 2018 

Excel, Λονδίνο, ΗΒ 

Παρέμβαση κατά την τελική 

συνεδρίαση της Επιτροπής των 

Φορέων του EYCH2018 

8 Νοεμβρίου 2018  

Decmal fair Leipzig 

Γερμανία 

2η Περιφερειακή Εκδήλωση 

διάχυσης των αποτελεσμάτων 

του έργου  

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018  

Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα 

Περιφέρεια Lazio, Ιταλία 

Vastra Gotaland, Σουηδία 

Περιφέρεια Alto Minho, 

Πορτογαλία 

Περιφέρεια Πάφου, Κύπρος 

Τελική εκδήλωση – συνέδριο του 

έργου  
Μάιος 2020 

Place TBC 
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