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Απρίλιος 2019 
 

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας – Global Wind Day, 

15 Ιουνίου 2019, η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ διοργανώνει 

διαγωνισμό φωτογραφίας. 

 

Οποιοσδήποτε επαγγελματίας ή ερασιτέχνης φωτογράφος με αγάπη για την αιολική ενέργεια. 

 

Το θέμα της κάθε φωτογραφίας - συμμετοχής πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις σύγχρονες 

ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα. 

Η κάθε φωτογραφία - συμμετοχή πρέπει να εντάσσεται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές 

κατηγορίες: 

 Κατηγορία 1: η Ανεμογεννήτρια στο τοπίο - το τοπίο της Ανεμογεννήτριας 

 Κατηγορία 2: Ανεμογεννήτριες, Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ελλάδα 

 Κατηγορία 3: Ανεμογεννήτριες στον Ελληνικό χώρο από ψηλά (αεροφωτογράφιση)  
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Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 jpg format 

 υψηλότερη δυνατή ανάλυση (οδηγός: κάθε φωτογραφία πρέπει να έχει τουλάχιστον 2000 

pixel στην μικρή της πλευρά και τουλάχιστον 2MB στο μέγεθος) 

 Φωτογραφίες με περιθώρια (frames) και υδατογραφήματα (watermarks) δεν θα γίνονται 

δεκτές 

Τρίτη 28 Μαΐου 2019 

Κάθε συμμετέχον πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει με πέντε (5) ή λιγότερες φωτογραφίες. 

Θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος στο δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ www.eletaen.gr μέσω του 

οποίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλουν (upload) τις φωτογραφίες τους. Σχετικά 

θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.  

Κατά την υποβολή θα δηλώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) 

 Θεματική κατηγορία της φωτογραφίας 

 Τίτλος / θέμα της φωτογραφίας 

 Σημείο λήψης της φωτογραφίας (π.χ. «αιολικό πάρκο [τάδε]» ή «ανεμογεννήτριες 

ανατολικά από τον οικισμό [τάδε] στο δήμο [τάδε]» ή «αιολικό πάρκο ισχύος 10MW της 

εταιρείας [τάδε] στη θέση [τάδε] κλπ. – Δεν απαιτούνται συντεταγμένες) 

 Χρόνος λήψης της φωτογραφίας 

 Οτιδήποτε άλλο επιθυμεί ο συμμετέχοντας που θεωρεί ότι θα βοηθήσει την κριτική 

επιτροπή 

Η Κριτική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις φωτογραφίες βάσει των εξής κριτηρίων:  
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 τη δημιουργικότητα 

 το περιεχόμενο και την πρωτοτυπία 

 τη σύνθεση και την τεχνική  

 καθώς και την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία σας   

 

Με την αποστολή των φωτογραφιών, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό παραχωρεί στην 

ΕΛΕΤΑΕΝ το μη αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής αυτής της φωτογραφίας για 

οποιονδήποτε σκοπό οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέσο. Για παράδειγμα, η ΕΛΕΤΑΕΝ μπορεί 

να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες αυτές σε άρθρα, εκθέσεις, ανακοινώσεις, αφίσες, εκδόσεις 

ή δραστηριότητες προβολής των σκοπών της κλπ. 

 

Μεταξύ όλων των συμμετοχών και στις τρεις θεματικές κατηγορίες θα επιλεγεί η καλύτερη 

φωτογραφία που θα λάβει ως βραβείο χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ και ένα μικρό 

τεχνούργημα. 

Η καλύτερη φωτογραφία από κάθε μια από τις δύο άλλες κατηγορίες (στις οποίες δεν θα 

ανήκει η νικήτρια φωτογραφία) θα λάβει ως βραβείο από ένα μικρό τεχνούργημα. 

Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν την 15 Ιουνίου 2019, σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί. 

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα κοσμήσουν, σε εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων, τα νέα 

γραφεία της ΕΛΕΤΑΕΝ και θα παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης της ΕΛΕΤΑΕΝ. 

  

1. Αλέξανδρος Μαραγκός, Filmmaker/Photographer, alexandrosmaragos.com 

2. Θοδωρής Παναγούλης, Δημοσιογράφος, www.energypress.gr   

3. Λήδα Κωτσονοπούλου, Καλλιτέχνης, Μέλος ΕΛΕΤΑΕΝ, Instagram: @ledart 

4. Παναγιώτης Παπασταματίου, Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

Η φωτογραφία της ανάρτησης είναι από το Αιολικό Πάρκο Σύρου του ομίλου εταιρειών ITA 

Group 

https://t.co/lPLcLQRtxV
http://www.energypress.gr/

