
Εάν θέλεηε να ζσμμεηάζτεηε και εζείς ζηο έργο μας, ακολοσθήζηε ηις παρακάηω οδηγίες και 

ζηείληε μας ζηο email. 

 

Πως μπορείηε να ζσμμεηάζτεηε? 
 

Καηεβάδεηε ην ινγόηππν από ηελ Ιζηνζειίδα καο! 

 

http://www.weebly.com/uploads/8/8/6/1/886111/logo_for_stamp_2.png 

 

 
 

 

Οδηγίες για ηην αζθάλεια για να μην σποκλαπούν οι εικόνες ζας: 

 

1. Βάδεηε ην ινγόηππν ζηελ δεμηά θάησ πιεπξά ηεο θσηνγξαθίαο ζαο. 

2. Βάδεηε ην όλνκα ζαο αξηζηεξά θάησ ζηελ θσηνγξαθία * 

3. θαη δίπια από ην όλνκα ην έηνο πνπ ηξαβήμαηε ηελ θσηνγξαθία. 

4. Μαο ζηέιλεηε ζην email καο ηελ θσηνγξαθία κε ην ινγόηππν ηνπ Ειιεληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ 

Βηνπνηθηιόηεηαο. 

5. Τελ απζεληηθή θσηνγξαθία ηελ θξαηάηε εζείο. 

* Τα γξάκκαηα ζην όλνκα λα είλαη θαζαξή γξακκαηνζεηξά (TIMES NEW ROMAN ή ARIAL) θαη 

ην ρξώκα (καύξν ή άζπξν αλάινγα κε ην background) 

 

 

Για ποιούς λόγοσς κάνοσμε ασηή ηην διαδικαζία? 

 

 Τν ινγόηππν ην ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα κελ ππνθιέςνπλ ηελ θσηνγξαθία. 

 Τν όλνκα είλαη ην όλνκα ηνπ θσηνγξάθνπ θαη ηνπ αλήθνπλ ηα δηθαηώκαηα ηεο θσηνγξαθίαο 

 Η ρξνλνινγία είλαη ζεκαληηθή γηα λα μέξνπκε πόηε ηξαβήρηεθε απηή ε θώην. 

 

 

Πώς αποθηκεύοσμε ηο αρτείο? 
 

1. Βάδνπκε ην ιαηηληθό όλνκα ηνπ είδνπο (εάλ δελ ην μέξνπκε βάδνπκε UNKNOWN, γηα λα ην 

αλαγλσξίζνπλ νη άιινη εζεινληέο ην είδνο), 

2. Βάδνπκε νλνκαηεπώλπκν,  

http://www.weebly.com/uploads/8/8/6/1/886111/logo_for_stamp_2.png


3. Βάδνπκε πεξηνρή θαη Ννκό, 

4. Βάδνπκε ρξνλνινγία ,θαη ηέινο 

5. Βάδνπκε αξηζκεηηθή ζεηξά ζηηο ίδηεο θώην. 

 

π.ρ. Η αθόινπζε εηθόλα: 

 

 
 

Agalenatea redii_Chris.Taklis_Rahes.Ikaria_2010_2.jpg 

 

 

Agalenatea redii είλαη ην ιαηηληθό όλνκα απηνύ ηνπ είδνπο ηεο αξάρλεο. 

Chris Taklis είλαη ην όλνκα ηνπ θσηνγξάθνπ. 

Rahes Ikaria είλαη ε πεξηνρή Ράρεο ζηελ Ιθαξία. 

2010 είλαη ην έηνο πνπ ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία. 

2 είλαη ζπλερόκελνο αξηζκόο από απηό ην είδνο αξάρλεο πνπ ηξαβήρηεθε. 

 

 

Οη θσηνγξαθίεο αλήθνπλ ζηνλ θσηνγξάθν θαη ν θσηνγξάθνο δίλεη ηελ άδεηα λα δεκνζηεπζνύλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ειιεληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Βηνπνηθηιόηεηαο, ζε social networks θαη ζε ελεκεξσηηθά 

θπιιάδηα, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ειιεληθό Παξαηεξεηήξην Βηνπνηθηιόηεηαο. 

 

Καη ζην Ειιεληθό Παξαηεξεηήξην Βηνπνηθηιόηεηαο απαγνξεύεηαη απζηεξά λα αλεβνύλ θσηνγξαθίεο 

ζηελ Ιζηνζειίδα θ.α. ρσξίο λα ππάξρεη ην ινγόηππν, ην Ολνκαηεπώλπκν θαη ηελ Ηκεξνκελία όπσο 

ζηελ ζπλλελεκέλε θσηνγξαθία. 

 

Θα ραηξόκαζηαλ λα καο βνεζήζεηε ζην έξγν καο.!!! 

 

--  

Ελληνικό Παραηηρηηήριο Βιοποικιλόηηηας 

Hellenic Biodiversity Center 
 

Website: http://biodiversitygr.weebly.com/ 

e-mail: biodiversitygr@gmail.com 
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