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Ημερομηνία: 10 Ιουνίου 2022 

Τοπικό συνέδριο του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ  
για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

 στην Ελλάδα του αγροδιατροφικού τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και από όλη 
την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 

 
Στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο «BRIDGES» και τίτλο «BRIDGES OF TRADE» 

(BSB-861) https://bridgesoftrade.net/ το οποίο υλοποιείται μέσω χρηματοδότησης του 
Προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 https://blacksea-cbc.net/ ο 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www.dimosnestou.gov.gr ως επικεφαλής εταίρος υλοποίησε την 1η 
προκαταρκτική δράση με τίτλο „Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των 
ωφελούμενων ΜμΕ στην Ελλάδα” στις 20 Μαΐου 2022 (Παρασκεύη) στο κτίριο του ΕΛ.Γ.Ο. 
ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.), διεύθυνση: οδός Νέας Ιωνίας, Τ.Κ. 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
(ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ).  

 
H φύση, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες του έργου „BRIDGES’, καθώς και η 

σκοπιμότητά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξηγήθηκαν λεπτομερώς κατά τη διάρκεια 
του Τοπικού συνέδριου του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και από όλη την Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ 
που παρακολουθήσουν το Τοπικό συνέδριο στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο „BRIDGES” 
και επιλέχθηκαν απο τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ύστερα από συμπλήρωση 1 σύντομου 
ερωτηματολογίου, σύμφωνα με κριτήρια που τέθηκαν κατά την 1η συνεδρίαση της 
επιτροπής παρακολούθησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Ρουμανία, 
διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία επιλογής είναι διαφανής και προσβάσιμη από κάθε 
μικρομεσαία επιχειρήση που έχει συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, θα συμμετέχουν σε 1 
επιμορφωτικό πρόγραμμα (Ιούνιος 2022) διάρκειας 20 ωρών με θέματα που συζητήθηκαν 
στο τοπικό συνέδριο του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ και άπτονται των ενδιαφερόντων τους (Διεθνές 
εμπόριο – Απαιτήσεις ποιότητας - Χρηματοοικονομικές συναλλαγές - Τιμολόγηση - Μέθοδοι 
μεταφοράς – Αρχές διαπραγμάατευσης), και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος  σε 5 
μεγάλες εκδηλώσεις BRIDGES (φθηνόπωρο 2022) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
αργοδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, Ρουμανία, Αρμενία, Μολδαβία και Τουρκία.  

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ως επικεφαλής του έργου «BRIDGES» σε συνεργασία με τους 

εταίρους του έργου  μέσω  της χρηματοδότησης του Προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin 
Programme 2014-2020, στοχεύει στην προώθηση των επιχειρήσεων και της 
επιχειρηματικότητα σε χώρες που βρίσκονται στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, 
αυξάνοντας το διασυνοριακό εμπόριο, τις ευκαιρίες εκσυγχρονισμού στον αγροδιατροφικό 
τομέα, διασφαλίζοντας βιωσιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας.  
 

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες : 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ www .dimosnestou.gov.gr , τηλ .: +30 25913 50 102, 103, 195 Κα Αιμιλία Doncheva 
 
Ιστότοπος έργου: 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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Εικόνα 1: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 
 

Εικόνα 2: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 
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Εικόνα 3: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 

Εικόνα 4: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 
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Εικόνα 5: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 

Εικόνα 6: Τοπικό συνέδριο για τον προσδιορισμό των ωφελούμενων ΜμΕ στην    

Ελλάδα στο πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» 


