ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Παπασιοπούλου 2-4, 35131-Λαμία- τηλ. 2231066902-03 E-mail:evangb@dib.uth.gr
Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
καθορίστηκε ο τρόπος και η διαδικασίας συμμετοχής των φωτογράφων στις τελετές
ορκωμοσίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ.
Η απόφαση είναι στην κατεύθυνση της αρτιότερης οργάνωσης των τελετών
ορκωμοσίας και αναλύεται στα παρακάτω σημεία:
1. Οι φωτογράφοι, που καλύπτουν τις τελετές ορκωμοσίας, πρέπει να είναι μέλη
αναγνωρισμένου σωματείου φωτογράφων – καταθέτοντας κατ’ έτος σχετική βεβαίωση
του φορέα τους- και διαπιστευμένοι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η είσοδος των
φωτογράφων και των συνεργατών στα αμφιθέατρα τελετών θα επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνο με την κάρτα διαπίστευσης.
2. Για τη χορήγηση άδειας φωτογραφικής κάλυψης των τελετών ορκωμοσίας
πτυχιούχων επιβάλλεται στα φωτογραφεία τέλος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
πενήντα ευρώ (50€) ανά ημέρα ορκωμοσίας.
Για τις ορκωμοσίες του Δεκεμβρίου 2017 θα χορηγηθούν ανά φωτογραφείο δύο (2)
κάρτες διαπίστευσης.
Είναι δυνατή η εναλλαγή φωτογράφων του ίδιου φωτογραφικού εργαστηρίου κάνοντας
χρήση της ίδιας διαπίστευσης.
3. Το τέλος θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών:
ALPHA BANK – ΙΑΣΟΝΟΣ 60
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 310-00-2002-008240
IBAN: GR3101403100310002002008240
Κωδικός Έργου 5410 με αιτιολογία «Ορκωμοσία Σχολής Θετικών Επιστημών του
Π.Θ»
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παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (ισόγειο κτιρίου
–Παπασιοπούλου 2-4) –μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τελετής- την προσωπική

κάρτα διαπίστευσης, την οποία θα φέρουν σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια
της τελετής.
Οι κάρτες θα επιστρέφονται στη Γραμματεία της Σχολής αμέσως μετά το πέρας της
διαδικασίας.
4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τελετή ορκωμοσίας τα ενδιαφερόμενα φωτογραφεία
θα πρέπει να καταβάλουν, στη Γραμματεία της Σχολής Θετικών Επιστημών την
σχετική

αίτηση

χορήγησης

άδειας
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τελετών ορκωμοσίας με συνημμένη τη βεβαίωση του σωματείου φωτογράφων,
καθώς και το ανάλογο αντίγραφο του παραβόλου κατάθεσης.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, η φωτογράφιση πρέπει να γίνεται από
καθορισμένες θέσεις, που θα ορίζονται από τους υπαλλήλους του Ιδρύματος, οι

οποίοι

έχουν και τη μέριμνα των τελετών ορκωμοσίας.
6. Η συμπεριφορά των φωτογράφων, καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής και της
παραμονής τους στο χώρο του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι κόσμια.
7. Η

χρήση φωτογραφικού εξοπλισμού πρέπει να είναι διακριτική και να μην

παρεμποδίζει την εκδήλωση.
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πραγματοποιηθούν οι Ορκωμοσίες της Σχολής Θετικών Επιστημών στο «Αμφιθέατρο
Ι» της Σχολής, Παπασιοπούλου 2-4.
Μέχρι την Δευτέρα 27/11/2017 τα ενδιαφερόμενα φωτογραφεία θα πρέπει να
καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Με εκτίμηση,
*(υπογραφή)

Προεδρεύων της Κοσμητείας ΣΘΕ
Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πετράκος
Πρύτανης
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Σχολής

