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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

"ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ  
 
Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Σ.Α.Ζ.), προσκαλεί καλλιτέχνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους και να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συµµετοχή τους στις 
εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στην Λέσβο από την 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του Μαΐου 2015. Η ΕΤΑΛ Α.Ε., είναι ο υπεύθυνος εταίρος 
υλοποίησης της ενέργειας Β.1:  ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωγραφικής/Εικαστικών 
Τεχνών - ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ του δικτύου «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», το 
οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LEADER.  
 
Το ∆ίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», αποτελείται από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και η 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. (Σ.Α.Ζ.), συµµετέχει ως εταίρος, για τις περιοχές παρέµβασης LEADER 
στους Νοµούς Ζακύνθου και Κεφαλονιάς.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των δράσεων που θα πραγµατοποιηθούν 
έχουν ως εξής: 
 
Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.   
 
Θα επιλεγεί ένας (1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ από κάθε περιοχή 
παρέµβασης για τα παρακάτω εργαστήρια:  
 
1.Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ "MASTER CLASS" ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, µε ειδικό 

θεµατικό αντικείµενο που θα αφορά στην ∆ικτύωση και Νησιωτικότητα.    
- Ηµεροµηνία: 22-24 ΜΑΙΟΥ 2015.   

2.Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ, "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMIC», µε ειδικό θεµατικό αντικείµενο που θα 

αφορά στη ∆ικτύωση και Νησιωτικότητα.                                  
Ηµεροµηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015. 

  
Τα µέσα, τα υλικά και το σύνολο των δαπανών που θα απαιτηθούν για 
την δράση θα καλυφθούν από το πρόγραµµα. Οι δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής και φιλοξενίας του Εκπροσώπου-Καλλιτέχνη θα καλυφθούν 
από την ΕΤΑΛ Α.Ε µέσω του Προγράµµατος.  
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, µε Θέµα-
Τίτλο: “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΠΟΥ∆Η ΣΤΗ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ”. 
  
Θα επιλεγούν τουλάχιστον δύο έργα από κάθε περιοχή παρέµβασης της 
νησιωτικής Ελλάδας (σε συσχετισµό και µε το µέγεθός τους) για να 
συµµετέχουν στην ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Τα έργα θα πρέπει να είναι 

τα πρωτότυπα, ενώ έχουν διαµορφωθεί προϋποθέσεις, όροι και κριτήρια 
εικαστικής επιλογής διαθέσιµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους, για ενιαία 
διαδικασία επιλογής βάση αυτών των κριτηρίων. Τα έργα θα εκτεθούν σε 
κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, µε ασφάλεια, ενώ θα υπάρξει και 
πρωτότυπη αφίσα και κατάλογος για την έκθεση.                         
Ηµεροµηνία: 15 ή 16-31 ΜΑΙΟΥ 2015 (µε πιθανότητα παράτασης).     
Η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα αναλάβει το κόστος µεταφοράς των έργων µέσω του 
Προγράµµατος.  
 
Αναλυτική περιγραφή για όλες τις δράσεις , καθώς και την δήλωση συµµετοχής 
θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.etal-sa.gr  και www.nissonart.com                                                                   
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων είναι 17 Απριλίου 2015. 
 
Kάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στην ΕΤΑΛ Α.Ε. 
υπεύθυνοι επικοινωνίας: Αναστάσιος Μ. Περιµένης, Σοφία Μαλαπάσχα            
(τηλ. 22510 29400/29577) ή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ZAKYΝΘΟΥ, υπεύθυνη 
επικοινωνίας: Ντένια Βυθούλκα, τηλ. 26953 60219, email: denia.dmo@gmail.com  
∆είτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ  
 
 

   Με εκτίµηση, 

 

 

Για την Σ.Α.Ζ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ 
 
Μαρίνος Κούτσης 

 
Γενικός Διευθυντής  
 


