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Ημερομηνία δημοσίευσης: 08 Απριλίου 2022  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ προς ενδιαφερόμενες ΜμΕ αγοραστών και 
πωλητών στον αγροδιατροφικό τομέα για συμμετοχή σε ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για τον 

προσδιορισμό ωφελούμενων στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES»  
 

Ο αγροδιατροφικός τομέας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας, της 
βιομηχανίας τροφίμων και του αγροτοβιομηχανικού τομέα, έχει μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης στις επιλέξιμες περιοχές στην ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ και 
ΤΟΥΡΚΙΑ, που αποτελούν τις εκπροσωπούμενες χώρες από τους 5 εταίρους στο έργο με 
ακρωνύμιο «BRIDGES» και τίτλο «BRIDGES OF TRADE» (BSB-861) 
https://bridgesoftrade.net/ το οποίο υλοποιείται μέσω του Προγράμματος ENI CBC Black 
Sea Basin Programme 2014-2020 https://blacksea-cbc.net/.  

 
Στο πλαίσιο αυτό, Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ https://dimosnestou.gov.gr/ ως επικεφαλής 

εταίρος του έργου με ακρώνυμο „BRIDGES” απευθύνει ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συμμετοχής 
προς όλες τις ενδιαφερόμενες ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα στην προκαταρκτική δράση 
με τίτλο «Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην Ελλάδα» 
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ με 21:00 μ.μ στο κτίριο του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ Καβάλας ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην 
Κ.Ε.Γ.Ε.), διεύθυνση: οδός Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ). 

 
Πρόκειται για 1 Τοπικό συνέδριο με στόχο την ενημέρωση και τον προσδιορισμό των 

ωφελούμενων ΜμΕ στον αγροτικό τομέα και στους συνδεδεμένους τομείς από τον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ (NUTS ΙΙΙ EL 515 THASOS, KAVALA). Όλοι 
οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν λεπτομερώς για το αντικείμενο, τις δράσεις, τη 
σκοπιμότητα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου «BRIDGES». Με τη συμμετοχή 
σας συναινείτε με την πραγματοποίηση φωτογράφησης και βινεοσκόπησης κατα τη 
διάρκεια της συνάντησης με σκοπό αποκλειστικά και μόνο τη δημοσιοποίηση των 
αποτελεσμάτων του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES». Το Τοπικό συνέδριο του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ θα υλοποιηθεί εκ του σύνεγγυς με απόλυτο σεβασμό όλων των μέτρων 
προστασίας δημόσιας υγείας. Επιπλέον, προσφέρεται δυνατότητα διαδικτυακής 
συμμετοχής μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=mfdd8448136cf46d2c56b59789158d24  

Meeting number (access code): 2550 602 6607  

Meeting password: f5mJfBqEu63 (35653273 from video systems) 

Οι ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. 
ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ που θα παρακολουθήσουν το Τοπικό συνέδριο του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ στις 
15 Απριλίου 2022 για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην Ελλάδα στα πλαίσια 
του έργου με ακρώνυμο „BRIDGES” θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, εφόσον 
επιλεγούν ύστερα από συμπλήρωση 1 ερωτηματολογίου, σε 1 επιμορφωτικό πρόγραμμα 
διάρκειας 20 ωρών με θέματα που θα συζητηθούν στο τοπικό συνέδριο και άπτονται των 
ενδιαφερόντων τους (Διεθνές εμπόριο – Απαιτήσεις ποιότητας - Χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές - Τιμολόγηση - Μέθοδοι μεταφοράς – Αρχές διαπραγμάατευσης κτλ.), έτσι ώστε 

https://bridgesoftrade.net/
https://blacksea-cbc.net/
https://dimosnestou.gov.gr/
https://lever.webex.com/lever/j.php?MTID=mfdd8448136cf46d2c56b59789158d24
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να συμμετέχουν εκ των υστέρων σε 5 μεγάλες εκδηλώσεις BRIDGES στην Ελλάδα, 
Ρουμανία, Αρμενία, Μολδαβία και Τουρκία με συνολική συμμετοχή τουλάχιστον 250 ΜμΕ  

- 

του αγροδιατροφικού τομέα και 100 επαγγελματικών οργανισμών που στηρίζουν αυτές 
τις επιχειρήσεις. 

 
Το έργο με ακρώνυμο «BRIDGES» μέσω της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα δώσει τη δυνατότητα διασύνδεσης ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα, 
διασφαλίζοντας βιωσιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογωσίας.  

Στοιχεία επικοινωνίας για επιπλέον πληροφορίες: 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www.dimosnestou.gov.gr, τηλ.: +30 25913 50 102, 103, 195 Κα Emiliya Doncheva 

Project Web-site: www.bridgesoftrade.net, Facebook: https://www.facebook.com/BridgesofTrade 

Twitter: https://twitter.com/BRIDGESOFTRADE  

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