
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
«Γιατί λέμε ναι στις Α.Π.Ε.  … 

 Γιατί λέμε ναι στην εξοικονόμηση ενέργειας»  

 

Δράση Φωτογραφίας για Ενήλικες 
 

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Αττικής, τον φωτογραφικό όμιλο ΠΡΙΣΜΑ του Αθλητικού Επιστημονικού Πολιτιστικού Σωματείου 

ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα διοργανώνουν δράση φωτογραφίας για 

ενήλικες του Δήμου Παλλήνης με τίτλο «Γιατί λέμε ναι στις Α.Π.Ε.  … Γιατί λέμε ναι στην 

εξοικονόμηση ενέργειας», η οποία θα υλοποιηθεί από την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού -

Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Α.Π.Π. ) του  Δήμου Παλλήνης.  

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης και οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν στο να αναδείξουν τις 

επιπτώσεις της κατάχρησης των ενεργειακών πόρων, της σπατάλης ενέργειας και τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), να 

ευαισθητοποιήσουν μικρούς και μεγάλους απέναντι στην οικολογική καταστροφή του πλανήτη 

και να πυροδοτήσουν την καλλιτεχνική και δημιουργική υπόσταση των συμμετεχόντων. 

Γι’ αυτό καλούμε όλους τους ενήλικες πολίτες, να συμμετέχουν αποτυπώνοντας μέσα από 

αυτήν την διαδικασία τη θέση και την πρότασή τους για το αύριο του πλανήτη σε σχέση με την 

διαχείριση της ενέργειας στην καθημερινότητα μας (αποφυγή σπατάλης, μείωση ανθρακικού 

αποτυπώματος, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας). 

Όλες οι φωτογραφίες θα αναρτηθούν στην Περιβαλλοντική πλατφόρμα 

www.followgreen.gr/pallini του Δήμου Παλλήνης και θα λάβουν έπαινο συμμετοχής. 

Για την έκθεση σε φυσικό χώρο, θα επιλεγούν έργα με κριτήρια πρωτοτυπίας, επικοινωνιακού 

αποτελέσματος και εικαστικής αρτιότητας από την κριτική επιτροπή. 

 

Βραβεία 
Στην τελική εκδήλωση βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 7 ΜΑΪΟΥ 2023 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα (Κλειτάρχου και Αριστειδου, Γέρακας), θα απονεμηθούν συνολικά: 

 1ο-5ο βραβείο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής 

 Έπαινοι  συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες 

 Τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή στην διαδικτυακή πλατφόρμα ανακύκλωσης 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

http://www.followgreen.gr/pallini
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Όροι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες πολίτες  

2. Οι Φωτογραφίες, που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή θα εκτεθούν παράλληλα 

με την εκδήλωση βράβευσης, μαζί με τις συναφείς δράσεις του φεστιβάλ  

3. Κάθε ενήλικος μπορεί να λάβει μέρος στην δράση με έως δυο (2) έργα.  

4. Οι Φωτογραφίες  μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες και θα πρέπει 

συνοδεύονται από έναν τίτλο-μήνυμα (έως πέντε λέξεις) 

5. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον συμμετέχοντα. 

Ο/η λαμβάνων/ουσα μέρος στον διαγωνισμό διαβεβαιώνει ότι οι υποβληθείσες 

φωτογραφίες έχουν ληφθεί και επεξεργαστεί  από τον/ην ίδιο/α. Πρόσθετα, οι 

φωτογραφίες δεν υπόκεινται σε δικαιώματα τρίτων και οι απεικονίσεις προσώπων δεν 

θίγουν κανενός τα δικαιώματα της προσωπικότητάς του. Σε περίπτωση κατά την οποία, 

παρ’ όλα αυτά, παραβιασθούν δικαιώματα τρίτων ή εγερθούν σχετικές αξιώσεις, οι 

οργανωτές του φεστιβάλ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι τρίτων.  

6. Φωτογραφίες  με ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο προς τον άνθρωπο ή τον 

πολιτισμό, θα απορριφθούν.  

7. Οι Φωτογραφίες  δεν θα επιστραφούν και δεν θα χρησιμοποιηθούν δίχως την άδεια 

των δημιουργών τους, σε καμιά άλλη περίπτωση και σε καμία δημόσια προβολή πέραν 

των σκοπών προώθησης του φεστιβάλ. 

8. Η έκθεση δύναται να επαναληφθεί σε άλλο χώρο. 

9. Οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις εικαστικές δημιουργίες, 

πάντα με ρητή αναφορά του δημιουργού σε εμφανές σημείο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι δημιουργοί από τη στιγμή που θα αποστείλουν τα έργα τους, δηλώνουν και αποδέχονται 

τους προαναφερόμενους Όρους Συμμετοχής και δίνουν τη ρητή άδεια και συναίνεσή τους 

προς τον Δήμο Παλλήνης και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης Αθλητισμού-

Πολιτισμού-Περιβάλλοντος για την δημοσίευση του έργου τους, καθώς και των στοιχείων όπου 

θεωρούν ότι πρέπει να προβληθεί και να δημοσιευθεί για την ορθή παρουσίαση και προβολή 

της δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν με email στο noplastic@kedp.gr σε ψηφιακή 

μορφή jpg, του οποίου το μέγεθος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2Mb και η μεγάλη πλευρά τα 

1200 pixels. Η ονομασία του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από το ονοματεπώνυμο του 

φωτογράφου, με λατινικούς χαρακτήρες και αύξοντα αριθμό (ΠΧ KOSTAS–PAPADOPOULOS-

01.jpg κ.ο.κ.). Η αναλογία διαστάσεων των φωτογραφιών πρέπει να είναι 3×2. 

 

 

Χρονοδιάγραμμα- Τρόπος Υποβολής συμμετοχών 
Για την καλύτερη προετοιμασία της δράσης, παρακαλούμε να μας στείλετε την θετική ή 

αρνητική (ηλεκτρονική) πρόθεση συμμετοχής στην κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης 

στην διεύθυνση noplastic@kedp.gr και με κοινοποίηση στα zinelipopi@yahoo.gr. 

Οι φωτογραφίες μπορούν να αποσταλούν έως 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 με email στο 

noplastic@kedp.gr με θέμα: «Γιατί λέμε ναι στις Α.Π.Ε. …Γιατί λέμε ναι στην εξοικονόμηση 

ενέργειας». 
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Στο email θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στο στοιχεία (Όνομα και Επίθετο στα Ελληνικά, 

ηλικία, τίτλος φωτογραφίας, χώρος φωτογράφησης). Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ο καθένας 

ξεχωριστά ενημερωτικό email με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί. 

Η επικοινωνία για την επιβεβαίωση της παράδοσης των φωτογραφιών θα γίνονται στην έδρα 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού -Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Α.Π.Π. ) του 

Δήμου Παλλήνης Κλειτάρχου & Αριστείδου Γέρακας, 15344,Τηλέφωνο: 210 6619937- ΕΣΩΤ 208, 
noplastic@kedp.gr με την   κα Ξυκη Ιωάννα, εργάσιμες ημέρες 10.00-14.00. 

 

Συμπληρωματικές λεπτομέρειες 
 

Για την υποστήριξη της δράσης προγραμματίζεται διαδικτυακό σεμινάριο περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης, (από εκπροσώπους του Κ.Α.Π.Ε.) και τεχνικής-εικαστικής υποστήριξης για το 

οποίο ζητάμε την πρόθεση συμμετοχής σας και θα αναρτηθεί  σύντομα πρόσκληση. 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν την έκθεση, καθώς και να μεταβάλουν 

τον χώρο ή/και την ημερομηνία της έκθεσης αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για το στήσιμο της 

έκθεσης υπεύθυνη είναι η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης. 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
 

Ζινέλη Καλλιόπη, Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

Σάντος Κάρλα, Διευθύντρια Κ.Ε.Α.Π.Π.  

Βορύλλα Βέρα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής  

Δέτσικα Νατάσσα, εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής 

Κακλιδάκης Μανώλης , Τοπικός Σύμβουλος Γέρακα 

Λεβειδιώτη Μαρία, Τοπικός Σύμβουλος Παλλήνης 

Μαρκουλής Γιώργος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας 

Αντωνακάκης Αντώνης, μέλος ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ 

Σίμος Νίκος,  μέλος ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ 

Ηλιόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικής πλατφόρμας 

www.followgreen.gr/pallini 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

 Εκπρόσωποι ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ κος  Μιχάλης Μεταξάς 6909039155, κος Σίμος Νίκος 6944298686 

 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κα Βέρα Βορύλλα, 697407494 

 Αντιδήμαρχος Περιβαλλοντικής Πολιτικής κα Καλλιόπη Ζινέλη  6983315927 
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