
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

2ο Ανοιχτό κάλεσμα – open call σε καλλιτέχνες που εκφράζονται μέσα από την 

STREET ART και την δημιουργία MURALS  

Σε συνέχεια του 1ου ανοιχτού καλέσματος, η εθελοντική ομάδα νέων του Δήμου Αγλαντζιάς, στα 

πλαίσια των δράσεων της για εικαστική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων μέσω του 

προγράμματος Young Cities, καλεί τους εικαστικούς καλλιτέχνες να δηλώσουν συμμετοχή για τη 

δημιουργία έργων Street art & Μurals σε τοποθεσίες και εξωτερικές επιφάνειες που θα υποδείξει 

ο Δήμος. 

Η Δράση υλοποιείται με την στήριξη της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και του Οργανισμού 

Νεολαίας και με την κοινοπραξία των Οργανισμών CSI και RESET.  

Αντικείμενο Δράσης: Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες θα εστιάζονται στην πιο κάτω θεματολογία: 

❖ Περιβάλλον 

❖ Κοινωνία 

❖ Πολιτισμός 

❖ Αξίες και Ζωή 

❖ Αθλητισμός και Υγεία 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Η συμμετοχή αφορά εικαστικούς καλλιτέχνες ηλικίας 18 ετών και άνω, 

που ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την Street Art (Τέχνη του Δρόμου) ή την 

δημιουργία έργων Murals, συμμετέχοντας είτε μεμονωμένα, είτε ομαδικά μέχρι 5 άτομα.  

Οι συμμετοχές που θα συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν από τα μέλη της εθελοντικής ομάδας 

του προγράμματος Young Cities σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς και θα επιλέξουν τις 

δυναμικές συμμετοχές από πλευράς αισθητικής, ερμηνείας, νοηματικού περιεχομένου, αρχές 

σύνθεσης και εναρμόνισης δομικών στοιχείων στην παρουσίαση της ιδέας. Το οικονομικό κόστος 

του έργου θα ληφθεί επίσης υπόψη. 

Απαιτούμενα Υλικά: Το απαιτούμενο κόστος των υλικών για κάθε καλλιτέχνη ή ομάδα, θα 

καλυφθεί από το πρόγραμμα του Young Cities. Το κόστος των υλικών θα συμπεριλαμβάνεται 

στην αμοιβή του καλλιτέχνη. 

Διαδικασία Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, 

καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimosaglantziasyc@gmail.com τα πιο 

κάτω, το αργότερο μέχρι τις 22 Oκτωβρίου 2021:  

• Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής (πατήστε εδώ) 

• Φωτογραφικό υλικό των έργων τους 

• Προσχέδιο του προτεινόμενου έργου / της ιδέας τους 

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι πριν την αποστολή των πιο πάνω, τα απαιτούμενα στοιχεία 

είναι ορθά συμπληρωμένα. 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

dimosaglantziasyc@gmail.com.  
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για 2ο Ανοιχτό Κάλεσμα 

Καλλιτεχνικές Δημιουργίες στις γειτονιές του Δήμου Αγλαντζιάς  

μέσω της Street Art & δημιουργία Murals 

 

 
A. Προσωπικά Δεδομένα  

Ονοματεπώνυμο:   

Ημερομηνία Γέννησης:  

Διεύθυνση Διαμονής (αριθμός, οδός, περιοχή, Τ.Κ.): 

Αρ.Τηλεφώνου: 

Email:  

 

Β. Συμμετοχή (παρακαλώ επιλέξτε):   Ατομική                       Ομαδική              

 
Για την Ομαδική Συμμετοχή, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία των επιπλέον 

ατόμων: 

 Ονοματεπώνυμο Αριθμός Τηλεφώνου 

1   

2   

3   

4   

 

Βεβαιώνω ότι τα μέλη της ομάδας, στην περίπτωση ομαδική συμμετοχής, έχουν συμφωνήσει 

στην καταγραφή των προσωπικών τους πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα 

αίτηση:    ΝΑΙ                          ΟΧΙ   

 

Γ. Σύντομη Περιγραφή της Ιδέας / του Έργου σας: 

 

 

 

 

Ε. Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (να συμπεριληφθεί και το είδος τεχνικού εξοπλισμού αν είναι 

απαραίτητος): 

 

 

 

 



Χρήση των προσωπικών πληροφοριών: 

Τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή και θα 

χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: 

• Την μελέτη και την επεξεργασία της αίτησης και των συναφών πληροφοριών που αφορούν 

τη δήλωση συμμετοχής στην παρούσα δράση, 

• Την επικοινωνία μαζί με τον/την/των συμμετέχοντα/-ουσα/-όντων μέσω του ταχυδρομείου 

(συνηθισμένο ή ηλεκτρονικό) ή του τηλεφώνου ή με άλλη λογική αποδεκτή μέθοδο, 

• Την μετέπειτα επικοινωνία με τον/την δηλών/-ούσα για ενδεχόμενες μελλοντικές δράσεις 

παρόμοιου χαρακτήρα, εάν και εφόσον ενδιαφέρεται. 

Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους συμμετοχής στη Δράση «Καλλιτεχνικές 

Δημιουργίες στις γειτονιές» και παρέχω την ρητή συγκατάθεση για την νόμιμη επεξεργασία των 

προσωπικών μου/μας δεδομένων από τον Δήμο Αγλαντζιάς, από τα μέλη της ομάδας Young 

Cities και των συνεργατών, για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω. 

 

Ο/Η Δηλών/-ούσα:   Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………….. 

 

Υπογραφή: ……………………………………… 

 

Ημερομηνία: ……./………./ 2021 


