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Ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Οκτωβρίου 2022  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ διοργάνωσε την εκδήλωση «BRIDGES» στην Ελλάδα  
στα πλαίσια του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES»  

 
O ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ https://dimosnestou.gov.gr/ ως επικεφαλής εταίρος του έργου 

με ακρώνυμο «BRIDGES» και τίτλο «BRIDGES OF TRADE» (BSB-861) 
https://bridgesoftrade.net/ το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος ENI CBC 
Black Sea Basin Programme 2014-2020 https://blacksea-cbc.net/ υλοποίησε στις 21 
Οκτωβρίου 2022 και 22 Οκτωβρίου 2022 τη δράση με τίτλο «Διοργάνωση της 
εκδήλωσης BRIDGES στην Ελλάδα» διοργανώνοντας την εκδήλωση "BRIDGES" 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).  

 
 Η διήμερη εκδήλωση "BRIDGES" του  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ είχε στόχο να συμβάλλει στη 
διασύνδεση επιλέξιμων ΜμΕ στον αγροδιατροφικό τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και Π.Ε. 
ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ (NUTS ΙΙΙ EL 515 THASOS, KAVALA) με αντίστοιχους φορείς από 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ. Οι επιλέξιμες ΜμΕ στον αγροδιατροφικό 
τομέα από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ συναντήθηκαν σε 
προκαθορισμένες, εμπιστευτικές συναντήσεις 30 λεπτών με αντίστοιχες ΜμΕ απο 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ με στόχο  να εντοπίσουν δυνατότητες 
συνεργασίας τους μεταξύ συνεργατών και πωλητών από διαφορετικές χώρες. Η δράση με 
τίτλο «Διοργάνωση της εκδήλωσης BRIDGES στην Ελλάδα” ειχε Τροφοδοσία 
Συμμετεχόντων,  Εκδήλωση λήξης (κοκτέιλ),  Σετ συμμετεχόντων, Τοπική προβολή, 
Διοργάνωση εκδήλωσης και Διαμονή ξένων αντιπροσώπων (αγοραστών). Στις δράσεις του 
έργου «BRIDGES” όλες οι επιλέξιμες ΜμΕ από τον ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ και Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & 
ΘΑΣΟΥ ήταν προσκεκλημένες να συμμετέχουν. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ως εταίρος υποδοχής 
και επικεφαλής εταίρος στο έργο με ακρώνυμο «BRIDGES» παραχώρησε στις 2 ημέρες της 
εκδήλωσης σε όλους τους εταίρους του έργου με ακρώνυμο «BRIDGES» και στις ΜμΕ οι 
οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δωρεάν μετακίνηση (με λεωφορείο του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ) σε όλη την ευρύτερη αγροτική περιοχή μας, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά 
οι εταίροι και οι ΜμΕ από τις χώρες της Λεκάνης της Μαύρης θάλασσας την αγροτική 
περιοχή του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ και ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως και τις αγροτικές εγκαταστάσεις στην 
περιοχή μας με στόχο ανάπτυξη καινούργιων συνεργασιών. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ευχαριστεί 
στην ΜμΕ ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε. (κος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΤΣΙΓΚΑΣ) από την περιοχή του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ για την ξενάγηση στις 21/10/2022 των ξένων ΜμΕ και των εταίρων του έργου 
από ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ και ΤΟΥΡΚΙΑ, με συνοδεία και μετακίνηση από τον 
ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ, στις εγκαταστάσεις της ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε. με στόχο να γνωρίσουν από 
κοντά την παραγωγή και τη διατήρηση συγκεκριμένων αγροδιατροφικών προϊόντων 
της περιοχής μας (ακτινίδιο, σπαράγγι κτλ).  Ο εταίρος Ένωση Διασυνοριακής 
Συνεργασίας "Κάτω Δούναβης Ευρωπεριφέρεια" (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), η κυρία Oana Prajinariu 
(Project Coordinator) και όλοι οι εκπρόσωποι ΜμΕ από την περιοχή Galati (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) που 
επισκέφθηκαν την περιοχή μας, πραγματοποίησαν στις 22/10/2022 επίσκεψη στον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ και είχαν μια πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Δήμαρχο ΣΑΒΒΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ αναφορικά με την κοινή υλοποίηση του έργου με ακρώνυμο „BRIDGES» στα 
πλαίσια του Προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020, την υλοποίηση 
δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος LEADER 2014-2020 και με μελλοντικές 
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δυνατότητες συνεργασίας στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων κατά την επόμενη 
Προγραμματική περίοδο 2021-2027. Όλοι οι 5 εταίροι του έργου «BRIDGES»: Ένωση 
Διασυνοριακής Συνεργασίας "Κάτω Δούναβης Ευρωπεριφέρεια" (ΡΟΥΜΑΝΙΑ), Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Αρμενίας (ΑΡΜΕΝΙΑ), Δημαρχείο του Δήμου 
Balti (ΜΟΛΔAΒΙΑ) και Επαρχία Catalca (ΤΟΥΡΚΙΑ) θα οργανώσουν 1 εκδήλωση "BRIDGES" 
και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις των άλλων εταίρων. Ο ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΥ θα ήθελε να 

ευχαριστήσει στον εταίρο μας Επαρχία Catalca (ΤΟΥΡΚΙΑ), για τη φιλοξενία των ΜμΕ από την Ελλάδα 

κατά την 1η εκδήλωση "BRIDGES" στη Κων/πολη (9-10 Σεπ 2022). Επιπροσθέτως, οι 
ενδιαφερόμενες Μμε από την περιοχή μας θα μετέχουν στις εκδηλώσεις «BRIDGES» των 
άλλων εταίρων μας στην Αρμενία (8-9 Νοεμβρίου 2022) και στη Μολδαβία (24-25  
Νοεμβρίου 2022). 

 
Οι εκδηλώσεις «BRIDGES» μέσω της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στοχεύουν να προσφέρουν δυνατότητα διασύνδεσης ΜμΕ αγοραστών και πωλητών 

αγροδιατροφικών προϊόντων από 5 χώρες στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας που μετέχουν 

στο έργο «BRIDGES» https://bridgesoftrade.net/ ΕΛΛΑΔΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ 

και ΤΟΥΡΚΙΑ, διασφαλίζοντας βιωσιμότητα και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογωσίας.  

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

21 Οκτ 2022 (Παρασκευή, 9:30-17:00) 

• Εγγαφές συμμετοχόντων  

• Yποδοχή, παρουσίαση του έργου και επίσκεψη πάγκων ΜμΕ 

• Συναντήσεις B2B Ελλήνων και ξένων ΜμΕ (εξ αποστάσεως διερμηνεία)*  

• Γεύμα συμμετοχόντων στο εστιατόριο «ΠΑΡΟΥΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) 

• Μεταφορά στις εγκαταστάσεις της Ελληνική ΜμΕ «Γκουστέρα» A.E. του ΔΗΜΟΥ 
ΝΕΣΤΟΥ 

• Eπίσκεψη στην Ελληνική ΜμΕ «Γκουστέρα» A.E. του ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ, διεύθυνση: 
Ο.Τ. 21 ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας, 64200 Καβάλα 

 
22 Οκτ 2022 (Σάββατο, 09:30-22:00) 

• Εγγαφές συμμετοχόντων  

• Ομιλία υπεύθυνου έργου, Κα Αιμιλία Doncheva-Τζιβανοπούλου 

• Συναντήσεις B2B Ελλήνων και ξένων ΜμΕ (εξ αποστάσεως διερμηνεία)*  

• Γεύμα συμμετοχόντων στο εστιατόριο «ΠΑΡΟΥΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) 

• Επίσκεψη σε αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής 

• Εκδήλωση κλεισίματος (κοκτέιλ) στο εστιατόριο «ΠΑΡΟΥΣΙΑ” (ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) 
 

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                         
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