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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. 

Ο Δήμος Λέσβου στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου με τίτλο : «Δράσεις 

προσαρμογής της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής - κεραμικής στο 

σύγχρονο επιχειρείν - «CERAMEUS» που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 

2007 -2013», διοργανώνει έκθεση κεραμικής για κεραμιστές από την 

Ανατολική Μεσόγειο. 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους κεραμιστές από το Δήμο Λέσβου, το Δήμο 

Μινώα Πεδιάδα Κρήτης και το Δήμο Λάρνακα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 

τη συμμετοχή τους στην έκθεση. Στην έκθεση μπορεί να λάβουν μέρος και 

κεραμιστές απ’ όλο το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Μανταμάδο Λέσβου στο χώρο του 

πολυκέντρου, το διάστημα 21 Ιουλίου 2012 μέχρι 21 Αυγούστου 2012. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο των 

Δήμων Λέσβου, Μινώα Πεδιάδας ή Λάρνακα, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 

15 Ιουνίου 2012. στις 3 μ.μ. 

Έντυπο της αίτησης, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τα γραφεία του Δήμου Λέσβου , του 

Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Λάρνακα Κύπρου. 

Πληροφορίες, καθώς και έντυπο αίτησης συμμετοχής υπάρχουν ακόμα 
αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και του 
συλλόγου Κεραμιστών – αγγειοπλαστών Λέσβου – «ΤΟ ΕΟΡΓΟΝ» 
(http://lesvosceramics.gr/news-exhibitions-lesvos/), καθώς και στα τηλέφωνα 

http://www.mytilene.gr/
http://lesvosceramics.gr/news-exhibitions-lesvos/


του Δήμου Λέσβου : (Τηλ. : 2251350574 κ. Δημήτρη Μάντζαρη και 
2251350580 κ. Ζωή Ανατολίτη) 
 
Η πράξη με ακρωνύμιο CERAMEUS έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 σύμφωνα με την 
από 24-06-2011 και με αριθμό Κ1_01_7 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ 
της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος και του Δήμου Λέσβου ως 
επικεφαλής εταίρου για το έργο με ακρωνύμιο CERAMEUS καθώς και την 
από 17-06-2011 συμφωνία εταιρικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του 
έργου με ακρωνύμιο CERAMEUS. 

Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% 

και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Το πρόγραμμα θα καλύψει τη διαμονή (3 διανυκτερεύσεις) και τα έξοδα 

μετακίνησης για 75 εκθέτες εκτός Λέσβου. (Περιφέρεια Β.Αιγαίου –Νομός 

Λέσβου, Νομός Χίου, Νομός Σάμου- Περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου-Νομός Δωδεκανήσου, και Κύπρος) 

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της 

σχετικής αίτησης. 

Κάθε εκθέτης μπορεί να συμμετέχει με ένα ως τρία έργα τα οποία θα 

τοποθετούνται σε ξύλινα εκθετήρια, με  συνολικό εμβαδόν 30 Χ 90 εκ. 

περίπου. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, ανάλογα με το χώρο της 

έκθεσης να επιλέξουν σε συνεννόηση με τον έκθετη, ποια από τα έργα που 

υπέδειξε θα εκτεθούν τελικά στην έκθεση. 
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