
 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Έργο BRIDGES (BSB-861) 
2η Συνάντηση Επιτροπής Εποπτείας  

 
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η συνάντηση της Επιτροπής 

Εποπτείας του έργου «BRIDGES OF TRADE» (ακρωνύμιο: «BRIDGES») με τη συμμετοχή όλων των 

εταίρων του έργου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 

Αρμενίας ως εταίρος, συντονιστής της οποίας ήταν ο Δήμος Νέστου, ως επικεφαλής εταίρος του έργου. 

Η δυναμική εταιρική σύνθεση του έργου, μέσω της συμμετοχής ενός οργανισμού υποστήριξης 

επιχειρηματικότητας (Αρμενία), ενός διαπεριφερειακού οργανισμού (Ρουμανία) και τριών 

περιφερειακών και τοπικών φορέων αυτοδιοίκησης (Ελλάδα, Μολδαβία και Τουρκία), αναμένεται να 

επιφέρει μακροπρόθεσμα και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον αγροτικό τομέα των χωρών που 

συμμετέχουν στο έργο, καθώς και σε οικονομικούς κλάδους που σχετίζονται με αυτόν. Στόχος του 

έργου είναι η δημιουργία ισχυρότερων εμπορικών δεσμών μεταξύ των χωρών-εταίρων, προωθώντας 

ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης του έργου, με έμφαση 

στις μελέτες για το Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών και Σχετικών Προϊόντων που προβλέπονται να 

υλοποιηθούν, καθώς και στον εντοπισμό των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού 

τομέα και σχετικών συνεταιρισμών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του έργου. 

Οι εταίροι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες, έχοντας εντοπίσει τους ενδεικτικούς κλάδους και 

προϊόντα που παρουσιάζουν δυνατότητες προώθησης μεταξύ των χωρών-εταίρων, με στόχο την 

ενίσχυση των επιχειρηματικών και εμπορικών δεσμών. Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 

ιστότοπο του έργου και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Επίσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής των τοπικών επιχειρήσεων-ωφελούμενων (γεωργοί-κτηνοτρόφοι, 

μέλη συνεταιρισμών και μικρομεσαίες επιχειρήσεις) σε αυτές, την διοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων στις εμπορικές σχέσεις και διαδικασίες, και τη διοργάνωση της εκδηλώσεων γνωριμίας 

προμηθευτών-αγοραστών (Εκδηλώσεις «BRIDGES»), οι οποίες προγραμματίζονται να 

πραγματοποιηθούν παράλληλα στις πέντε χώρες που συμμετέχουν, την άνοιξη του 2022. Το έργο θα 

χρηματοδοτήσει τη μετακίνηση των ωφελούμενων στις χώρες που συμμετέχουν. 

Το BRIDGES χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Λεκάνη της 

Μαύρης Θάλασσας 2014-2020». Στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αγοραστών και 

προμηθευτών στον τομέα της γεωργίας και των σχετικών τομέων σε πέντε (5) ευρωπαϊκές χώρες: 

Ελλάδα, Ρουμανία, Αρμενία, Μολδαβία και Τουρκία. Για το σκοπό αυτό, το έργο BRIDGES στοχεύει να 

αναπτύξει το δίκτυο BRIDGES TRADE NETWORK, εφαρμόζοντας εκπαιδεύσεις σε μικρομεσαίες 



 

επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα καθώς και άλλων σχετιζόμενων κλάδων, αλλά και εκδηλώσεις 

μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι εταίροι στο πλαίσιο του 

έργου είναι ο Δήμος Νέστου (ΕΛΛΑΔΑ), η Ένωση Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ευρωπεριφερειών του 

Κάτω Δούναβη» (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της 

Αρμενίας (ΑΡΜΕΝΙΑ), ο Δήμος Μπάλτσι (ΜΟΛΔΑΒΙΑ) και η Επαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τσατάλτζα 

(ΤΟΥΡΚΙΑ). 

Web-site: www.bridgesoftrade.net 

Facebook: https://www.facebook.com/BridgesofTrade 

Twitter: https://twitter.com/BRIDGESOFTRADE 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgYNkxWdF_mSBCe72lTB16g 
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