
 

 

Common borders. Common solutions. 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19 Οκτωβρίου 2022  

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ διοργανώνει την εκδήλωση «BRIDGES» στην Ελλάδα  
στις 21-22 Οκτ 2022 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/ πρόκειται να υλοποιήσει 
τη δράση με τίτλο «Διοργάνωση της εκδήλωσης BRIDGES στην Ελλάδα” διοργανώνοντας 
την εκδήλωση "BRIDGES" την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ, 21-22 Οκτωβρίου 2022 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 εκδήλωση "BRIDGES" του  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ έχει στόχο τη 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 πωλητές ΜμΕ στον αγροδιατροφικό τομέα από τον ΔΗΜΟ 
ΝΕΣΤΟΥ και Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ & ΘΑΣΟΥ θα συναντηθούν σε προκαθορισμένες, εμπιστευτικές 
συναντήσεις 30 λεπτών με αντίστοιχες ΜμΕ απο ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ και 
ΤΟΥΡΚΙΑ από προκειμένου να εντοπίσουν τις δυνατότητες συνεργασίας τους. Οι 10 
διερμηνείς (2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ, 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΡΜΕΝΙΚΑ, 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΜΟΛΔΑΒΙΚΑ, 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΤΟΥΡΚΙΚΑ) που προσλαμβάνονται από τον εταίρο 
υποδοχής ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ συνεργατών και 
πωλητών από διαφορετικές χώρες. Η δράση με τίτλο «Διοργάνωση της εκδήλωσης 
BRIDGES στην Ελλάδα” περιλαμβάνει επίσης Τροφοδοσία Συμμετεχόντων,  Εκδήλωση 
λήξης (κοκτέιλ),  Σετ συμμετεχόντων, Τοπική προβολή, Διοργάνωση εκδήλωσης και 
Διαμονή ξένων αντιπροσώπων (αγοραστών).  Όλοι οι 5 εταίροι του έργου «BRIDGES» θα 
οργανώσουν 1 εκδήλωση "BRIDGES" και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις των άλλων 
εταίρων.  

 
Το έργο «BRIDGES» https://bridgesoftrade.net/ μέσω της συγχρηματοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχεύει να προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης ΜμΕ αγοραστών και 

πωλητών αγροδιατροφικών προϊόντων από 5 χώρες στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, 

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                         
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