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Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Τέχνη Ατόμων Με και Χωρίς Αναπηρία»- 
ARTOGETHER (εφεξής ‘ARTOGETHER’) προκηρύσσει Πρόγραμμα Συμμετοχής Εικαστικών με 
τίτλο: «Αποκλεισμός | Exclusion» (εφεξής το ‘Πρόγραμμα’). Το Πρόγραμμα υλοποιείται με 
τη στήριξη του HumanRights360/The Kahane Foundation. 

Περιγραφή προγράμματος 

Η ΑRTOGETHER καλεί εικαστικούς από 09/08/2021 έως και 15/10/2021 να συμμετάσχουν 
χωρίς καμία απολύτως χρέωση ή επιβάρυνσή στην πρωτοβουλία της για την 
ευαισθητοποίηση γύρω από τους κοινωνικούς αποκλεισμούς που υφίστανται άτομα με 
αναπηρία.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος προβλέπεται η ανάρτηση καλλιτεχνικών έργων που θα 
πληρούν τα κριτήρια σε διαδικτυακή έκθεση στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της ARTOGETHER κατά τον μήνα Νοέμβριο 2021 με τον τίτλο «Αποκλεισμός | 
Exclusion». 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις (οι “Οροι”) ισχύουν για το Πρόγραμμα «Αποκλεισμός 
|Exclusion». Συμμετέχοντας σε αυτό το Πρόγραμμα αποδέχεστε και συμφωνείτε να 
δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στην παρούσα 
προκήρυξη. 

o Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους  

o Τo έργο πρέπει να είναι ατομικό και πρωτότυπο και να εκφράζει την προσωπική 
οπτική του καλλιτέχνη, είτε έχει δημιουργηθεί σε προσωπικό του χώρο είτε στο 
πλαίσιο ενός ομαδικού εικαστικού εργαστηρίου.  

o Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικός δημιουργός και δικαιούχος των πνευματικών 
δικαιωμάτων επί του υποψήφιου έργου και ότι επί αυτού δεν υφίσταται κανένα 
δικαίωμα ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου. 

o Το έργα με ελεύθερη χρήση υλικών/τεχνοτροπίας μπορεί να είναι ζωγραφική, 
κολάζ, φωτογραφία, μικτή τεχνική, χαρακτική, αγιογραφία, ψηφιακή τέχνη, 
υφαντική, γλυπτική, ανάγλυφα, καθώς και video art   

o Το έργο θα πρέπει να έχει συνάφεια με το θέμα της έκθεσης, όπως εκφράζεται στο 
σύντομο κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης. 

o Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μόνο μία φορά 
o Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, ο καλλιτέχνης συμπληρώνει την αίτηση 

συμμετοχής, όπου απαιτείται να δηλώσει τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), Αριθμός τηλεφώνου, Στοιχεία Έργου. Η συμμετοχή 



είναι έγκυρη και καταγράφεται έπειτα από έγκριση και αποδοχή των όρων 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αποκλεισμός/Exclusion» από τον συμμετέχοντα. Η 
δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Αποκλεισμός | 
Exclusion» συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα του Όρους αυτούς. 

o Τα στοιχεία που δηλώνει ο συμμετέχων πρέπει να είναι έγκυρα, ακριβή και αληθή. 
o Συμμετοχές που περιέχουν υβριστικές, συκοφαντικές, ρατσιστικές, χυδαίες, 

προσβλητικές ή ανάρμοστες με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκφράσεις θα 
ακυρώνονται. 

o Ο συμμετέχων δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στην ARTOGETHER για τη συλλογή 
και νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 
στην αίτησή του στο πλαίσιο των σκοπών της υλοποίησης του προγράμματος, 
δηλαδή στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και σε περίπτωση 
επιλογής, στο πλαίσιο της διαδικτυακής έκθεσης.  

o Ο συμμετέχων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με την προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα μπορεί μετά από εξακρίβωση της 
ταυτότητάς του να έχει δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διόρθωσης ή 
αφαίρεσης των προσωπικών δεδομένων του και να υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημά 
του σχετικό με τα προσωπικά μου δεδομένα εγγράφως στο info@artoget.gr. 

 

2.  Διαδικασία 

2.1 Υποβολή αίτησης  

2.1.1 Αφού μελετήσουν προσεκτικά τους Όρους, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν 
την Αίτηση Συμμετοχής. 

2.1.2 Με την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής ο υποψήφιος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.  

2.1.3 Οι Αιτήσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποβάλλονται υπογεγραμμένες από τον ίδιο 
τον ενδιαφερόμενο ή τον δικαστικό συμπαραστάτη του ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, είτε 
ηλεκτρονικά με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@artoget.gr και θα τους 
αποστέλλεται επιβεβαιωτικό e-mail περί ορθής λήψης της υποψηφιότητας, είτε 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://forms.gle/2mXT4LeNqs6Qqmoq8 

Μαζί με την Αίτηση, έντυπη ή ηλεκτρονική, κάθε υποψήφιος πρέπει να περιλαμβάνει: 

➢Μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του υποψήφιου έργου (κατά προτίμηση σε 
ψηφιακά αρχεία jpeg 1920px στα 72dpi) ή url σε περίπτωση video υλικού.  

2.2 Αξιολόγηση  

2.2.1 Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται και ελέγχονται από την ARTOGETHER και εφόσον 
πληρούν όλες τις τυπικές προϋποθέσεις της Προκήρυξης, θα συμπεριληφθούν στη 
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διαδικτυακή έκθεση. Εφόσον ο αριθμός των συμμετοχών υπερβεί τα 150 έργα, θα 
συγκροτηθεί Κριτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων. 

2.2.2 Τα επιλεχθέντα έργα, τα στοιχεία τους και τα ονόματα των δημιουργών τους θα 
δημοσιοποιηθούν στη διαδικτυακή έκθεση «Αποκλεισμός | Exclusion»  και σε άλλα μέσα 
δικτύωσης για δημόσια προβολή του Προγράμματος και προωθητικές ενέργειες (πχ. δελτία 
τύπου, ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletters).  

2.2.3 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι καλλιτέχνες δημιουργοί των επιλεχθέντων 
έργων χορηγούν μία δωρεάν, μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης προς την 
ARTOGETHER των έργων τους αποκλειστικά για το σκοπό υλοποίησης του Προγράμματος, 
δηλαδή οι καλλιτέχνες δημιουργοί των επιλεχθέντων έργων συναινούν ώστε το σχετικό με 
τα επιλεχθέντα έργα υλικό να αξιοποιηθεί, αποθηκευτεί ή/και να γίνει διαθέσιμο μέσω του 
της Διαδικτυακής έκθεσης ή άλλου ψηφιακού μέσου για τους διαφημιστικούς και 
προωθητικούς σκοπούς, για την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση για ερευνητικούς και 
άλλους σχετικούς με το Πρόγραμμα και την ARTOGETHER σκοπούς.  

2.2.8 Ρητά δηλώνεται ότι η ARTOGETHER συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μεριμνά και λαμβάνει κάθε αναγκαίο 
τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο για την τήρηση απορρήτου, εμπιστευτικότητας και για την 
ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, ότι θα προβαίνει στην επεξεργασία των 
δεδομένων αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος και ότι θα 
ενημερώνει τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η 
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διατηρηθεί για διάστημα 10 
ετών για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.  

3. Χρονοδιάγραμμα  

o Υποβολή αιτήσεων: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 15 Οκτωβρίου 
2021  

o Ανάρτηση της διαδικτυακής έκθεσης: Νοέμβριος 2021  

Για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινίσεις, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
όπως απευθυνθούν τηλεφωνικά στα γραφεία της ARTOGETHER  210 7710847 ή μέσω 
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@artoget.gr 

 

 

 


