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Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης του έργο Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 με τίτλο «EnvironmentYou - Environmental 
Management Enhancement by Youth-run SMEs» 
 
 
Αξιότιμη Καθ. Θ. Μέρου,  
 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του έργου  

EnvironmentYou, με διακριτικό τίτλο «Environmental Management Enhancement by Youth-

run SMEs» που υλοποιεί η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα στο πλαίσιο του προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020. Το έργο εστιάζει 

στην προστασία και αναβάθμιση του περιβαλλοντικού πλούτου της διασυνοριακής περιοχής 

Ελλάδας – Βουλγαρίας, μέσα από την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της περιοχής, με έμφαση αυτές που έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται από 

νέους, το πιο δυναμικό δηλαδή κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής. Στόχος του έργου 

αποτελεί η έναρξη μιας διαδικασίας μετάβασης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες από την 

επιχειρηματική προσέγγιση «με άξονα το κέρδος», στην επιχειρηματική προσέγγιση που 

περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και εμπλουτισμού των περιβαλλοντικών πόρων. Το έργο 

ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και έχει διάρκεια διάρκεια συνολικά δύο χρόνια.  

 

Σήμερα βρισκόμαστε στην πιο ουσιώδη φάση του έργου μας, αυτής της υλοποίησης του 

τεχνικού  του αντικειμένου, που αφορά στην κατάρτιση τουλάχιστον 500 νέων αγροτών ή εν 

Δράμα, 17/11/2020 
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δυνάμει αγροτών του Νομού Δράμας, σε χρηστούς περιβαλλοντικούς τρόπους παραγωγής. Η 

κατάρτιση περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα : 

 

• Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: Eco-friendly Business (30 Ώρες) 

• Πρόγραμμα Κατάρτισης 2: Environmental Management Systems (30 Ώρες) 

• Πρόγραμμα Κατάρτισης 3: Natural Resources protection through business 

activities (30 Ώρες) 

• Πρόγραμμα Κατάρτισης 4: Bio-agriculture mainly in mountainous areas (30 Ώρες) 

 

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα υιοθετηθεί αρχικά (λόγω πανδημίας) θα είναι αυτή της 

τηλεκατάρτισης, είτε σύγχρονης, είτε ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς 

αυτής της διαδικτυακής εκπαίδευσης σας προσκαλούμε: 

 

1. Να μας προωθήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας του ακαδημαϊκού που θα ήθελε να 

αναλάβει κομμάτι της διδασκαλίας στο πλαίσιο των παραπάνω σεμιναρίων. 

Σημειώνουμε ότι το γνωστικό αντικείμενο που θα κληθεί να καλύψει ο εκπαιδευτής 

του ΔΙΠΑΕ θα αφορά σε καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας όπως γεωργία ακριβείας, 

περιβαλλοντικά πρωτόκολλα που αφορούν την γεωργία, εφαρμογές για smartphones, 

drones κτλ. 

2. Να προωθήστε στους φοιτητές του τμήματός σας, την σχετική αίτηση συμμετοχής 

καθώς και το συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα μιας και αυτοί αποτελούν 

επωφελούμενους των παραπάνω δωρεάν σεμιναρίων κατάρτισης. Οι εγγραφές έχουν 

ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι και τις αρχές του χρόνου. Το ενεργό link 

στο οποίο θα μπορούν να υποβάλλον απευθείας την αίτησή τους είναι το παρακάτω:  

 

https://www.eurotraining.gr/seminario-perivalontikis-

diaxeirisis/?fbclid=IwAR10iZO1uNaMTqjkDhkJStjzK-QpyN0wD6rzN0wxqX-

a0CqloJITYM4Kp0g 

 

Στην παρούσα επιστολή σας επισυνάπτουμε το  σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και 

αίτηση εγγραφής προς ενημέρωσή σας.  

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας για το έργο και αυτή στην οποία θα θέλαμε να απευθύνεται την 

απάντησή σας είναι η κα Χατζηβαρύτη Ιώ, στο email nestosmesta@gmail.com 
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Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αντλήσετε και από την  επίσημη 

ιστοσελίδα του έργου :  https://www.environmentyou.eu/en/ 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.  

 

Με εκτίμηση,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος 
 
ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣΜΕΣΤΑ,  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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