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Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή από τα Δωδεκάνησα  

σε δράσεις της διατοπικής συνεργασίας  

«Νήσων Περίπλους: Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας»,  

στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του Άξονα 4 (LEADER) ΠΑΑ 2007-2013 

 

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.) μέλος του δικτύου Αναπτυξιακών εταιρειών 

νησιώτικης Ελλάδας «Νήσων Περίπλους» που αποτελείται από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας, καλεί ενδιαφερόμενους από τα 

Δωδεκάνησα να εκδηλώσουν τη συμμετοχή τους στις παρακάτω  δράσεις του προγράμματος: 

1. Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής  

Τόπος: Σύρος, Κυκλάδες 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 6-8 Νοεμβρίου 2015  

Σε ποιους απευθύνεται: σε ενήλικες που ασχολούνται με τη λογοτεχνία και ειδικά με την 

πεζογραφία, την ποίηση, την παιδική και νεανική λογοτεχνία.  

Αίτηση συμμετοχής: έως τις 26 Οκτωβρίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες: η αναλυτική περιγραφή της δράσης, το έντυπο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (φόρμα καταχώρησης) και το απαιτούμενο υλικό για την επιλογή βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε., www.e-cyclades.gr. Τηλ. 

Επικοινωνίας:  22810 88834 (κ. Νατάσα Κλήμη) 

2. Εργαστήρια Δημιουργικής Οικονομίας: «Τοπική Ανάπτυξη μέσω της Δημιουργικής 

Οικονομίας». 

Τόπος: Χανιά, Κρήτη 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 & 7 Νοεμβρίου 2015 

Σε ποιους απευθύνονται: Τα εργαστήρια απευθύνονται σε 2 κατηγορίες δικαιούχων που έχουν 

έδρα εντός της επιλέξιμης περιοχής του τοπικού προγράμματος LEADER Δωδεκανήσου, δηλαδή 

τις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων στη Ρόδο, τις  

Δημοτικές Ενότητες Δικαίου και Ηρακλειδών στην Κω και τους Δήμους Λέρου, Λειψών, Πάτμου 

και Αγαθονησίου.  

- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες, καλλιτέχνες από τους τομείς 

των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών και συγκεκριμένα  σχεδιαστές, παραγωγούς 



ψηφιακού υλικού – εφαρμογών - ιστοσελίδων - smart devices – (έξυπνες συσκευές),  

σκιτσογράφους - εικονογράφους, animation, αρχιτέκτονες,  

- Εκπροσώπους από πολιτιστικές επιχειρήσεις, δημόσια - ιδιωτικά μουσεία, πινακοθήκες, 

χώρους πολιτισμού,  επιχειρηματίες στο χώρο της μουσικής, εικαστικών, κεραμικής κ.α. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω επιχειρηματίες πρέπει να έχουν έδρα στην επιλέξιμη περιοχή του 

τοπικού προγράμματος LEADER Δωδεκανήσου: στο νησί της Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες 

Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων. Στο νησί της Κω στις Δημοτικές 

Ενότητες: Δικαίου και Ηρακλειδών και στους Δήμους: Λέρου, Λειψών, Πάτμου και 

Αγαθονησίου.  

Αίτηση συμμετοχής: έως τις 27 Οκτωβρίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες: Η αναλυτική περιγραφή της δράσης καθώς και η αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., 

www.oakae.gr. Τηλ. Επικοινωνίας:  28210 29238 (κ. Χαράλαμπος Λίτος) 

3. Μουσικό εργαστήριο με τίτλο «AQUAJAZZ: Η Τέχνη της Τζαζ και η νησιωτική μουσική 

παράδοση»  

Τόπος: Κέρκυρα 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10-14 Νοεμβρίου 2015  

Σε ποιους απευθύνεται: σε μουσικούς συμβατικών και παραδοσιακών οργάνων και 

τραγουδιστές/τριες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στο χώρο της παραδοσιακής 

νησιωτικής μουσικής είτε στον ευρύτερο χώρο της τζαζ και του μουσικού αυτοσχεδιασμού και 

ενδιαφέρονται για τη δημιουργική επεξεργασία και την ανάδειξη του μουσικού υλικού της 

παράδοσής τους σε σύγχρονες μορφές συνθέσεων και αυτοσχεδιασμών της Τζαζ.  

Αίτηση συμμετοχής: έως τις 23 Οκτωβρίου 2015 

Περισσότερες πληροφορίες: Η αναλυτική περιγραφή της δράσης, των μουσικών που θα 

διδάξουν, το έντυπο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος (φόρμα καταχώρησης) καθώς και του 

απαιτούμενου μουσικού υλικού για την επιλογή, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής 

Ιονίων Νήσων Α.Ε. www.anion.org.gr. Τηλ. Επικοινωνίας:  26610 81310 (κ. Ειρήνη Κακαρούγκα). 

Η παρακολούθηση των παραπάνω εργαστηρίων είναι δωρεάν (διατροφή, διαμονή, 

μετακίνηση) και η επιλογή θα γίνει από τους διοργανωτές του κάθε εργαστηρίου με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στις αναλυτικές ανακοινώσεις. 

Ως μέλη του δικτύου Νήσων Περίπλους είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2241075323 (εσ. 16, κ. Αγγουράς Παναγιώτης), site: www.ando.gr 

Για την ΑΝ. ΔΩ. Α.Ε. 

Κων/νος Ζήφος 

Διευθυντής 


