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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή Φωτογραφείων στις Τελετές Ορκωμοσίας του
Πανεπιστημίου Πατρών
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει τις
Τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης
Διδακτόρων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018,
σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Τα φωτογραφεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω τελετές θα πρέπει
να αποστείλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα στο
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων (e-mail: panen@upatras.gr) το αργότερο
μέχρι, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.
ΟΔΗΓΙΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για την εύρυθμη οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή των τελετών σας γνωρίζουμε:












Κάθε φωτογραφείο συμμετέχει με την παρουσία ένας (1) φωτογράφου και
ενός (1) βιντεολήπτη εντός της αίθουσας διεξαγωγής των τελετών.
Στην περίπτωση που κάποιο φωτογραφείο δεν βιντεοσκοπεί την τελετή δεν
συμμετέχει με 2 (δύο) φωτογράφους εντός της Αίθουσας Τελετών.
Οι εκπρόσωποι των φωτογραφείων, οφείλουν να προσέλθουν στο Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων (β’ όροφος Κτιρίου Διοίκησης), 45’
νωρίτερα από την έναρξη των τελετών, προκειμένου να παραλάβουν
ενυπογράφως το απαραίτητο καρτελάκι πιστοποίησης συμμετοχής
στις Τελετές, το οποίο υποχρεούνται να επιστρέφουν μετά το πέρας
των τελετών κάθε ημέρας.
Η παραλαβή της πιστοποίησης συμμετοχής γίνεται με την επίδειξη της
αστυνομικής ταυτότητας και της επαγγελματικής ταυτότητας ή
βεβαίωσης σωματείου ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την
ιδιότητα του επαγγελματία φωτογράφου.
Το καρτελάκι πιστοποίησης είναι αυστηρά προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και
κάθε φωτογράφος οφείλει να το φέρει σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη
διάρκεια των τελετών.
Οι θέσεις φωτογράφισης και λήψης βίντεο ρυθμίζονται αποκλειστικά από
τους υπαλλήλους του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων και
πρέπει να τηρούνται από όλους τους φωτογράφους. Επισημαίνεται ότι οι
φωτογράφοι & βιντεολήπτες, δεν θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλες θέσεις
φωτογράφισης ή να μπαίνουν ανάμεσα στα καθίσματα των επισκεπτών και
δεν πρέπει να εμποδίζουν τη μετακίνηση των πτυχιούχων.
Η συμπεριφορά των φωτογράφων κατά τη διάρκεια της τελετής καθώς και
κατά την παραμονή τους στον χώρο του Πανεπιστημίου, πρέπει να είναι
κόσμια, καθώς και η ένδυσή τους η ενδεδειγμένη για την περίσταση.
Δεν επιτρέπεται να ασκούν πίεση στους αποφοίτους και στους συγγενείς τους
για την λήψη φωτογραφιών καθώς η φωτογράφιση είναι προαιρετική.





Οι φωτογράφοι & βιντεολήπτες πρέπει να προβαίνουν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζουν τη προστασία των
προσωπικών δεδομένων των αποφοίτων και του κοινού. Δεν
επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο στις δύο τελευταίες σειρές
καθισμάτων της αίθουσας τελετών.
Οι φωτογράφοι & βιντεολήπτες που δεν συμμορφώνονται με τους
παραπάνω όρους θα στερούνται πιστοποίησης συμμετοχής στις
Τελετές Ορκωμοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
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