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Με την Αρωγή και Στήριξη του Υπουργείου Υγείας 

Φεβρουάριος 2020 

Οδηγίες συμμετοχής στο διαγωνισμό Φωτογραφίας 

 
ΘΕΜΑ: «Στην Ελλάδα έχουμε χίλιους λόγους να χαμογελάμε. Ας φροντίσουμε μαζί το 
χαμόγελό σου», 
 

Όποιος οδοντίατρος ή ομάδα οδοντιάτρων (επιστημονικός σύλλογος, επιστημονική 
εταιρεία, φοιτητές οδ/κης)  επιθυμούν, μπορούν να στείλουν μία φωτογραφία 
οποιουδήποτε τύπου (raw, jpeg, jpg, png, gif, tiff, psd, pdf, eps, al, indd κ.α.), με ελάχιστο 

μέγεθος αρχείου 1MB, σε ανάλυση 150 dpi (κατ’ ελάχιστον) και με οποιαδήποτε 
επεξεργασία επιθυμεί (κολλάζ, φίλτρα κλπ), από όποιο μέρος της Ελλάδος αγαπά.  

 

Η φωτογραφία πρέπει να απεικονίζει την Ελλάδα (ως τοπίο), το χαμόγελο, την 
στοματική υγεία και μηνύματα πρόληψης.  

 
Ο σκοπός της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, είναι να συνδέσει με αυτή τη 

δράση την Ελλάδα, τις ομορφιές της, αλλά και την προσπάθεια του Έλληνα Οδοντίατρου 

να διατηρήσει ένα υγιές χαμόγελο στους ασθενείς του, να διαμορφώσει ένα σχετικό 
μήνυμα και να το διαδώσει όσο περισσότερο μπορεί. 
 Οι φωτογραφίες που θα λάβει η ΕΟΟ, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των αποστολέων, θα 

δοθούν σε ειδική επιτροπή η οποία θα τις αξιολογήσει και θα κρίνει τις 3 
αντιπροσωπευτικότερες ώστε να λάβουν ειδική βράβευση.  

Ολες οι φωτογραφίες θα επιβραβευθούν με τιμητικό δίπλωμα διάκρισης και κάποιες 
από αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν σε ένα βίντεο, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και 
θα μπορεί να αναπαράγεται σε κάθε οδοντιατρείο της χώρας. 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε τη συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
grammateia@eoo.gr, επισυνάπτοντας: 

 

1. Φωτογραφία/ες. 

2. Δήλωση συμμετοχής (συν.1) όπου θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, στοιχεία της 
φωτογραφίας, καθώς και τη συναίνεση σας για τη χρήση από την Ελληνική Οδοντιατρική 

Ομοσπονδία της φωτογραφία σας.  
3. Συμφωνητικό Models media release Εάν τραβήξετε φωτογραφία με εσάς ως 

μοντέλο (selfie) θα πρέπει να μας υποβάλετε το συνημμένο 2. 

4. Επίσης εάν η φωτογραφία περιέχει και άλλα πρόσωπα, θα πρέπει να υπάρχει και 
αυτών η γραπτή συναίνεση για τη χρήση της.(συν. 2) 
5. Άδεια χρήσης-εκχώρησης υλικού- Συναίνεση Γονέα. Σε περίπτωση που η 

φωτογραφία σας περιέχει παιδικά χαμόγελα, θα πρέπει να έχει δοθεί η συναίνεση του 
γονέα (συν. 3) 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των φωτογραφιών: 
Κυριακή 1η Μαρτίου 2020 

Συνημμένα: 

1. Δήλωση συμμετοχής 
2. Συμφωνητικό/Models media release 
3. Άδεια χρήσης-Εκχώρησης υλικού 
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