
Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες, 

Σε συνέχεια της αρχικής μου επικοινωνίας μου μαζί σας για το πρόγραμμα «Ποτέ Μόνος στο Σπίτι: Η Άγρια Πανίδα 
των Σπιτιών μας!», επανέρχομαι για να σας δώσω λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 
να γίνετε μέλη της μεγαλύτερης, παγκόσμιας ομάδας επιστήμης πολιτών και να συνεισφέρετε αλλά και να 
ταυτοποιήσετε τα είδη που φωτογραφίζετε μέσα αλλά και έξω από το σπίτι σας. 

Επιπλέον, οι φωτογραφικές σας αναφορές προστείθενται αυτόματα σε τουλάχιστον 2 σημαντικά προγράμματα 
καταγραφών βιοποικιλότητας της Ελλάδας (Biodiversity of Greece και Hellenic Fauna Citizen Science Project), 
εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις μας για πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας μας. 

Παρακάτω έχω ετοιμάσει έναν φωτογραφικό οδηγό με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ώστε να 
δημιουργήσετε λογαριασμό στο iNaturalist και πώς να προσθέτετε φωτογραφίες σας στο πρόγραμμα. 

Βήμα 1: Επισκέπτεσθε την σελίδα στον σύνδεσμό https://www.inaturalist.org/ 

Βήμα 2: Πατήστε στο κουμπί SIGN UP (μπλέ βέλος)  

 

Βήμα 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και πατήστε στο κουμπί Create an Account ή εναλλακτικά μπορείτε να 
συνδεθείτε και χωρίς αυτό το βήμα, απλώς χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook! 

Σημείωση: Καλό είναι για username να χρησιμοποιείτε το ονοματεπώνυμό σας ως μία λέξη π.χ. ChristosGeorgiadis 

 

 

https://www.inaturalist.org/


Βήμα 4: Αυτό ήταν! Ειδικά για το πρόγραμμα «Ποτέ Μόνος στο Σπίτι: Η Άγρια Πανίδα των Σπιτιών μας!» θα πρέπει 
να γίνετε μέλη. Στον χώρο επάνω αριστερά (μπλε βέλος) αρχίζετε να δακτυλογραφείτε τις λέξεις «never home…». 
Στον κατάλογο που θα ανοίξει επιλέξτε στην πρώτη γραμμή τον σύνδεσμο About δεξιά (πράσινο βέλος).  

 

 

 

Βήμα 5: Στην σελίδα του προγράμματος πατήστε τον σύνδεσμο Join this project (επάνω δεξιά της φωτογραφίας, μπλε 
βέλος).  

 

  



Βήμα 6: Στην σελίδα που θα ανοίξει, διαβάστε τις σύντομες οδηγίες και εφόσον συμφωνείτε πατήστε το μπλε κουμπί 
στο τέλος της σελίδας (μπλε βέλος). 

 

 

 

Βήμα 7: Τώρα για τις φωτογραφίες σας… Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλλά μάλλον ο ευκολότερος είναι πατώντας το 
κουμπί Add Observations (μπλε βέλος) από την σελίδα του προφίλ σας, από το πράσινο κουμπί Upload επάνω δεξιά, 
ή απευθείας από το κόκκινο κουμπί ADD OBSERVATIONS στην σελίδα του προγράμματος. 

 

 

  



Βήμα 8: Σύρετε και αφήστε τα αρχεία των φωτογραφιών σας από τα σημεία που τα έχετε αποθηκεύσει και αυτόματα 
το σύστημα θα τα προσθέσει στο προφίλ σας! 

 

 

Βήμα 9: Μπορείτε έπειτα είτε να τροποποιήσετε τις αναφορές σας στα στοιχεία τους, να προσθέστε επιπλέον 
πληροφορίες ή ακόμη και την αναγνώριση του είδους! 

 

Βήμα 10: Εφόσον έχετε προστεθεί και ως μέλος στο πρόγραμμα «Ποτέ Μόνος στο Σπίτι: Η Άγρια Πανίδα των Σπιτιών 
σας!», θα μπορέσετε και να επιλέξετε την φωτογραφική σας αναφορά πατώντας στο πεδίο Projects και επιλέγοντας 
το πεδίο Projects στα αριστερά (μπλε βέλος). Κατόπιν, πατήστε το πράσινο κουμπί Submit 1 Oberservation επάνω 
δεξιά (πράσινο βέλος). 

 

 


