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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         Πανεπιστημίου 30, 
Εθνικόν και Καποδιζηριακόν                     Αθήνα, Σ.Κ. 106 79 
Πανεπιζηήμιον Αθηνών                          Σηλ. 210 368 9766,  

9767,9653,9660 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΤΣΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ           Fax: 210 368 9711 
 ΤΠΟΘΕΕΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΕΕΩΝ 

                                                  E-mail: vrec-acafir@uoa.gr 
  

 

       
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

               Ακινα, 10 Μαΐου 2016 
  ΑΠΟΣΕΛΛΕΣΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ 
         ΣΟΤ Ε.Κ.Π.Α. 

    Αρικμ. Πρωτ. 1516025283 
 
Προσ: ΟΠΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 
Κοιν.: -Γραφείο Πρφτανθ 
- Γραφεία Αναπλθρωτϊν Πρφτανθ 
- Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ 
 του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
-Γενικι Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ 
-Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία φωτογράφθςθσ 
των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
(Ε.Κ.Π.Α), για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. 
 
 

φμφωνα με τθν από 26/1/2016 (Θζμα 8ο) απόφαςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ υγκλιτου (ΑΔΑ: 
Ψ2Μ646ΨΗ2Ν-Β87), που αφορά τθ ςυμμετοχι διαπιςτευμζνων φωτογράφων ςτισ τελετζσ 
ορκωμοςίασ  πτυχιοφχων του ΕΚΠΑ, ανακοινϊνονται τα εξισ: 

 
Α. Σα διαπιςτευμζνα φωτογραφεία για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2015-2016 που επικυμοφν να 

ανανεώςουν τθν άδεια φωτογράφθςθσ των τελετών ορκωμοςίασ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2016-2017, καλοφνται: 

 Να υποβάλουν αίτθςθ (Παράρτημα 2-προςαρτάται) για ανανζωςθ τθσ άδειασ 
φωτογράφθςθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ των πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α., ςτθν Εταιρεία 
Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, από 23Μαΐου 
ζωσ και 3 Ιουνίου 2016 (εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν κα γίνουν δεκτζσ), ςυνοδευόμενθ από 
τα εξισ δικαιολογθτικά:  

1. Βεβαίωςθ του ςωματείου φωτογράφων για το τρζχον ζτοσ 
2. Φορολογικι ενθμερότθτα, 
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, 
4. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ και μεταβολϊν των δφο (2) τελευταίων μθνϊν, 
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5. τοιχεία φωτογράφων-ςυνεργατϊν με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά: Α.Φ.Μ. 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, επικυρωμζνθ φωτοτυπία επαγγελματικισ ταυτότθτασ 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, βεβαίωςθ για τον φωτογράφο-ςυνεργάτθ από το 
ςωματείο φωτογράφων για το τρζχον ζτοσ, διεφκυνςθ εργαςίασ, τθλζφωνα. 
 

 Να υπογράψουν Πράξθ/Διλωςθ (κατάκεςθ μαηί με τα δικαιολογθτικά) για το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2016-2017, με τθν οποία κα αποδζχονται τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
φωτογράφθςθσ όπωσ ορίηονται ςτο Παράρτθμα 1 (προςαρτάται). 
 

Β. Σα φωτογραφεία που επικυμοφν τώρα τθ χοριγθςθ άδειασ φωτογράφθςθσ των τελετών 
ορκωμοςίασ πτυχιοφχων (νζα φωτογραφεία) καλοφνται: 

 Να υποβάλουν αίτθςθ (Παράρτημα 3-προςαρτάται) για χοριγθςθ άδειασ φωτογράφθςθσ 
των τελετϊν ορκωμοςίασ των πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α., ςτθν Εταιρεία Αξιοποίθςθσ και 
Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, από 23 Μαΐου ζωσ και 3 Ιουνίου 
2016 (εκπρόκεςμεσ αιτιςεισ δεν κα γίνουν δεκτζσ), ςυνοδευόμενθ από τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 

1. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα, 
2. Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 
3. Σίτλο ςπουδϊν ι βεβαίωςθ προχπθρεςίασ, 
4. Βεβαίωςθ του ςωματείου φωτογράφων για το τρζχον ζτοσ 
5. τοιχεία επαγγελματικισ ζδρασ (Α.Φ.Μ., ταχυδρομικι διεφκυνςθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, 

τθλζφωνα, δείγμα τιμολογίου/απόδειξθσ, ιςτοςελίδα), 
6. Φορολογικι ενθμερότθτα, 
7. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, 
8. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ και μεταβολϊν των δφο (2) τελευταίων μθνϊν,  
9. τοιχεία φωτογράφων-ςυνεργατϊν με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά: Α.Φ.Μ. 

φωτογράφου-ςυνεργάτθ, επικυρωμζνθ φωτοτυπία επαγγελματικισ ταυτότθτασ 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, βεβαίωςθ για τον φωτογράφο-ςυνεργάτθ από το ςωματείο 
φωτογράφων για το τρζχον ζτοσ, διεφκυνςθ εργαςίασ, τθλζφωνα. 
 

 Να υπογράψουν Πράξθ/Διλωςθ (κατάκεςθ μαηί με τα δικαιολογθτικά) για το ακαδθμαϊκό 
ζτοσ 2016-2017, με τθν οποία κα αποδζχονται τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
φωτογράφθςθσ όπωσ ορίηονται ςτο Παράρτημα 1 (προςαρτάται). 
 

Για τθ χοριγθςθ άδειασ φωτογραφικισ κάλυψθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων 
επιβάλλεται ςτα φωτογραφεία τζλοσ, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων ευρϊ (500€) 
ετθςίωσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.), ανά φωτογραφείο. Σο τζλοσ καταβάλλεται εφάπαξ 
ςε τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ του 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ακαδθμίασ 52, 5οσ όροφοσ, 210 368.8195, 210 368.186, 210 368.8194).  
 
Μετά το πζρασ του ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, με νεότερθ επιςτολι από τθν Εταιρεία 
Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κα κλθκοφν τα 
φωτογραφεία, που αποδζχκθκαν τουσ όρουσ και πλθροφν τισ προχποκζςεισ, να κατακζςουν εντόσ 
πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν το ανωτζρω τζλοσ των 500€.  τθ ςυνζχεια κα χορθγθκεί θ ςχετικι 
άδεια και ο Σελικόσ Κατάλογοσ με τα ονόματα των φωτογραφείων που κα ςυμμετάςχουν ςτθ 
φωτογράφθςθ των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α., κα αναρτθκεί ςτθν Κεντρικι 
ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ www.uoa.gr 

http://www.uoa.gr/
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Επιςθμαίνεται ότι, το φωτογραφείο και οι ςυνεργάτεσ του που δεν ςυμμορφϊνονται με τουσ 
όρουσ και δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ, που περιγράφονται ςτο Παράρτημα 1, ςτεροφνται τθν 
άδεια  φωτογράφθςθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ των πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α 
 
Γνωςτοποιείται ότι όλεσ οι ανακοινϊςεισ που αφοροφν τθν ενθμζρωςθ των φωτογραφείων για τισ 
τελετζσ ορκωμοςίασ (πρόγραμμα, οριςμόσ φωτογραφείου ανά κλιμάκιο πτυχιοφχων, κ.ά.), κα 
αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ε.Κ.Π.Α.(http://www.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis/anakoinoseis/teletes-orkwmosias-ptyxioyxwn.htm
l). 
 
 
       Ο Αναπλθρωτισ Πρφτανθ 
     Ακαδθμαϊκών Τποκζςεων και Διεκνών χζςεων 

 

 

Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Μπουραηζλθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΩΝ ΣΕΛΕΣΩΝ ΟΡΚΩΜΟΙΑ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.), ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ.ΕΣΟ 2016-2017. 

φμφωνα με τθν από 26/1/2016 (Θζμα 8
ο
) απόφαςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ υγκλιτου(ΑΔΑ: Ψ2Μ646ΨΗ2Ν-Β87), 

που αφορά τθ ςυμμετοχι διαπιςτευμζνων φωτογράφων ςτισ τελετζσ ορκωμοςίασ πτυχιοφχων του ΕΚΠΑ, ο 
κάτωκι υπογεγραμμζνοσ _____________________________________, με Α.Δ.Σ. __________________, ζλαβα 
γνώςθ και αποδζχομαι τουσ κατωτζρω όρουσ και προχποκζςεισ: 

1. Οι φωτογράφοι, που καλφπτουν τισ τελετζσ ορκωμοςίασ, πρζπει να είναι μζλθ αναγνωριςμζνου 
ςωματείου φωτογράφων και διαπιςτευμζνοι από το Ε.Κ.Π.Α.  Κατακζτουν δε, κατ’ ζτοσ, ςχετικι βεβαίωςθ 
του φορζα τουσ και όςα επιπλζον δικαιολογθτικά ηθτοφνται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για 
τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία φωτογράφθςθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων του Ιδρφματοσ. 
2. Για τθ χοριγθςθ άδειασ φωτογραφικισ κάλυψθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων επιβάλλεται 
ςτα φωτογραφεία τζλοσ, το οποίο ανζρχεται ςτο ποςό των πεντακοςίων ευρϊ (500€) ετθςίωσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.), ανά φωτογραφείο. Σο τζλοσ καταβάλλεται εφάπαξ ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό τθσ Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ Περιουςίασ (Ακαδθμίασ 52, 5

οσ
 όροφοσ, 210 

368.8195, 210 368.186, 210 368.8194).   
3. Κατά τθ διάρκεια των τελετϊν, οι φωτογράφοι υποχρεοφνται να φζρουν ςε εμφανζσ ςθμείο τθν 
κάρτα διαπίςτευςθσ (ταυτότθτα) που κα τουσ δοκεί από το Πανεπιςτιμιο.  
4. Θ ανάκεςθ τθσ φωτογράφθςθσ των πτυχιοφχων κα γίνεται κατ’ αλφαβθτικι ςειρά ςε ζνα (1) ι δφο 
(2) φωτογραφεία ανά κλιμάκιο με 6 ι 4 ςυνεργάτεσ-φωτογράφουσ αντίςτοιχα – ο αρικμόσ των 
φωτογραφείων και των ςυνεργατϊν τουσ εξαρτάται από τον ςυνολικό αρικμό των διαπιςτευμζνων 
φωτογραφείων. 
5. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τελετισ, θ φωτογράφθςθ πρζπει να γίνεται από κακοριςμζνεσ κζςεισ, που 
κα ορίηονται από τουσ υπαλλιλουσ του Ιδρφματοσ, οι οποίοι ζχουν και τθ μζριμνα των τελετϊν ορκωμοςίασ 
πτυχιοφχων. 
6. Θ ςυμπεριφορά των φωτογράφων, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τελετισ και τθσ παραμονισ τουσ ςτον 
χϊρο του Πανεπιςτθμίου, πρζπει να είναι κόςμια, κακϊσ και θ ζνδυςι τουσ  θ ενδεδειγμζνθ για τθν 
περίςταςθ. 
7. Θ χριςθ φωτογραφικοφ εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι διακριτικι και να μθν παρεμποδίηει τθν 
εκδιλωςθ. 
8. Επιτρζπεται θ επαγγελματικι βιντεοςκόπθςθ των τελετϊν, κακϊσ και θ ανάρτθςθ των φωτογραφιϊν 
των τελετϊν ορκωμοςίασ πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α. ςτθν επαγγελματικι ιςτοςελίδα των φωτογραφείων 
αποκλειςτικά και μόνο με πρόςβαςθ ςε αυτζσ μζςω κωδικοφ χριςτθ, ο οποίοσ κα δίνεται ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ πτυχιοφχουσ κατά τθν τελετι τθσ ορκωμοςίασ με τρόπο που να διαςφαλίηεται με 
αποκλειςτικι ευκφνθ, φροντίδα και δαπάνθ των φωτογραφείων θ προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων. 
9. Με βάςθ το μζςο κόςτοσ τθσ αγοράσ, αλλά και τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ, οι προςφερόμενεσ τιμζσ 
ανά μζγεκοσ φωτογραφίασ, δεν πρζπει να υπερβαίνουν τισ ακόλουκεσ: 

(13Χ18) Χ 2 φωτογραφίεσ = 6€ ,  (15Χ21) Χ 2 φωτογραφίεσ = 8€ ,  (20Χ30) Χ 2 φωτογραφίεσ = 10€ 

 

 Σο Ε.Κ.Π.Α. δικαιοφται να ανακαλζςει τθν άδεια φωτογράφθςθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ των πτυχιοφχων 
ςτα διαπιςτευμζνα φωτογραφεία, αν αποδεδειγμζνα διαπιςτϊςει ότι: 
α) προκφψει οποιαδιποτε μεταβολι ςε ςχζςθ με τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 
φωτογράφου ( διακοπι επαγγζλματοσ, μθ νόμιμθ άςκθςθ αυτοφ, κ.λπ.) και  
β)το φωτογραφείο και οι ςυνεργάτεσ του δεν ςυμμορφϊνονται με τουσ όρουσ και δεν πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ, που περιγράφονται ανωτζρω. 

 Σο Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευκφνθ φζρει για οτιδιποτε αφορά ςτθν εν γζνει άςκθςθ του επαγγζλματοσ των 
φωτογράφων, ςτουσ οποίουσ κα δοκεί θ άδεια φωτογράφθςθσ και ειδικότερα ςτθν άςκθςθ του 
επαγγζλματοσ ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω διαπίςτευςθσ. Διατθρεί δε το δικαίωμα, ανά πάςα ςτιγμι, να ηθτεί 
επικαιροποίθςθ των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν. 

 Διευκρινίηεται ότι, ωσ ακαδθμαϊκό ζτοσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από 1
θ
 επτεμβρίου ζωσ και τθν 31

θ
 

Αυγοφςτου εκάςτου ζτουσ.  
Ακινα, …………………….. 

 

Ο/Θ δθλϊν/οφςα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Αίτηςη ΑΝΑΝΕΩΗ άδειασ φωτογράφηςησ των διαπιςτευμζνων φωτογραφείων 

ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2015-2016, που επιθυμοφν να ςυνεχίςουν να ςυμμετζχουν ςτη φωτογράφηςη 

τελετών ορκωμοςίασ πτυχιοφχων, για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2016-2017. 

 

 

  

ΑΙΣΗΗ 

Επϊνυμο: …………………………… 

Όνομα: ……………………………… 

Πατρϊνυμο:  ……………………….. 

Επωνυμία επιχείρθςθσ:……………… 

……………………………………… 

Διεφκυνςθ: ………………………… 

……………………………………… 

Ιςτοςελίδα: ………………….…….. 

E-mail:………………………………. 

Σθλζφωνο εργαςίασ: ……………….. 

Α.Φ.Μ.:  ………………………….… 

Ακινα, …/…/2016 

υνθμμζνα: 
1. Βεβαίωςθ του ςωματείου φωτογράφων για το 

τρζχον ζτοσ 
2. Φορολογικι Ενθμερότθτα 
3.Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
4.  Βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ και μεταβολϊν 
των δφο (2) τελευταίων μθνϊν  
5.τοιχεία φωτογράφων-ςυνεργατϊν με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά: Α.Φ.Μ. φωτογράφου-ςυνεργάτθ, 
επικυρωμζνθ φωτοτυπία επαγγελματικισ ταυτότθτασ 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, βεβαίωςθ για τον 
φωτογράφο-ςυνεργάτθ από το ςωματείο φωτογράφων 
για το τρζχον ζτοσ, δ/νςθ εργαςίασ, τθλζφωνα). 
Και Τπογεγραμμζνθ αποδοχι όρων και προχποκζςεων, 
ακαδ.ζτουσ 2016-2017. 

ΠΡΟ: 

το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

 

Αρικ. πρωτ. ………………………………. 

 

 

ασ παρακαλϊ να  μου ανανεϊςετε τθν 

άδεια φωτογράφθςθσ των τελετϊν 

ορκωμοςίασ των πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α, για 

το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017. 

 

….…………………………… 

(υπογραφι) 

 

………………………………. 

(ονοματεπϊνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3- Αίτηςη χορήγηςησ αδείασ φωτογράφηςησ (ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΕΙΑ) των 
φωτογραφείων που επιθυμοφν να ςυμμετζχουν ςτη φωτογράφηςη τελετών ορκωμοςίασ 
πτυχιοφχων, για το ακαδημαϊκό ζτοσ 2016-2017. 

 
 

  

 

ΑΙΣΗΗ 

Επϊνυμο: …………………………… 

Όνομα: ……………………………… 

Πατρϊνυμο:  ……………………….. 

Επωνυμία επιχείρθςθσ:……………… 

……………………………………… 

Διεφκυνςθ: ………………………… 

……………………………………… 

Ιςτοςελίδα: ………………….…….. 

E-mail:………………………………. 

Σθλζφωνο εργαςίασ: ……………….. 

Α.Φ.Μ.:  ………………………….… 

Ακινα, …/…/2016 

υνθμμζνα: 

1.φντομο βιογραφικό ςθμείωμα 
2.Επικυρ. φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
3.Σίτλοσ ςπουδϊν ι βεβαίωςθ προχπθρεςίασ 
4.Βεβαίωςθ του ςωματείου φωτογράφων για το 
τρζχον ζτοσ 
5.τοιχεία επαγγελματικισ ζδρασ (Α.Φ.Μ., 
ταχυδρομικι διεφκυνςθ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, 
τθλζφωνα, δείγμα τιμολογίου/απόδειξθσ, 
ιςτοςελίδα) 
6.Φορολογικι Ενθμερότθτα 
7.Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
8.Βεβαίωςθ ζναρξθσ επαγγζλματοσ και μεταβολϊν 
των δφο (2) τελευταίων μθνϊν  
9.τοιχεία φωτογράφων-ςυνεργατϊν με τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά: Α.Φ.Μ. 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, επικυρωμζνθ φωτοτυπία 
επαγγελματικισ ταυτότθτασ 
φωτογράφου-ςυνεργάτθ, βεβαίωςθ για τον 
φωτογράφο-ςυνεργάτθ από το ςωματείο 
φωτογράφων για το τρζχον ζτοσ, δ/νςθ εργαςίασ, 
τθλζφωνα). 
Και Τπογεγραμμζνθ αποδοχι όρων και 
προχποκζςεων, ακαδ. ζτουσ 2016-2017. 

ΠΡΟ:   

το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

 

Αρικ. πρωτ…………………………….. 

 

 

ασ παρακαλϊ να  μου χορθγιςετε άδεια 

φωτογράφθςθσ των τελετϊν ορκωμοςίασ των 

πτυχιοφχων του Ε.Κ.Π.Α., για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 

2016-2017. 

 

….…………………………… 

(υπογραφι) 

 

………………………………. 

(ονοματεπώνυμο) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

1. ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ  

ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΘ 9 

10562 ΑΘΘΝΑ 

iliasanagnostopoulos@yahoo.gr 

thodorisanagnostopoulos@gmail.com 

 

2. ΒΟΟ ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΧΑΡΙΛΑΟΤ ΣΡΙΚΟΤΠΘ 7Α 

10678 ΑΘΘΝΑ 

info@photozante.gr 

 

3.  ΓΕΡΟΝΣΑΚΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΩΡΩΠΟΤ 146 

11146 ΓΑΛΑΣΙ 

info@photoline.gr 

 

4. ΗΑΦΕΙΡΑ ΗΑΦΕΙΡΘ ΑΚΑΔΘΜΙΑ 76 

10678 ΑΘΘΝΑ 

zafiriskosmos@yahoo.gr 

 

5. ΚΑΜΗΕΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑ,  

ΜΑΤΡΟΛΑΜΠΑΔΟ ΠΤΡΟ 

ΜΕΛΕΣΘ ΓΑΡΤΦΑΛΛΙΑ 

ΛΕΚΚΑ 26 

10562 ΑΘΘΝΑ 

phedra@otenet.gr 

 

6. ΚΑΠΑΑΚΑΛΘ ΕΤΡΙΠΙΔΘ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΘ 12 

10561 ΑΘΘΝΑ 

evris01@otenet.gr 

 

7. ΚΑΡΑΟΤΛΑΝΘ ΜΑΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ 18 

14564 ΝΕΑ ΚΘΦΙΙΑ   

photo-reporters@hotmail.gr 

 

8. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΜΑΑΛΙΑ 3 

10680 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

fotkondi@gmail.com 

 

9. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΜΑΑΛΙΑ 3 

10680 ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

fotokostand@gmail.com 

 

10. ΜΠΑΚΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ 16 

15341 ΑΓ.ΠΑΡΑΚΕΤΘ 

info@photodestiny.gr 

 

11. ΜΠΕΣΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΚΑΔΘΜΙΑ 91-93 

10677 ΑΘΘΝΑ 

presss@in.gr 

 

12. ΜΠΟΣΘ ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΑΚΑΔΘΜΙΑ & ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 6 

10679 ΑΘΘΝΑ 

info@snaphoto.gr 

13. ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΓΕΡΑΙΜΟ 

ΠΑΠΑΔΑΚΘ ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΦΙΛΟΛΑΟΤ 114-118 

11633 ΑΘΘΝΑ 

fotoreport@hotmail.com 

 

14. ΠΟΤΛΙΑΘ ΑΒΡΑΑΜ ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΜΠΕΝΑΚΘ 24 

10678 ΑΘΘΝΑ 

makispouliasis@hotmail.com 

 

15.  ΡΑΪΔΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΛΩΝΟ 77 

10679 ΑΘΘΝΑ 

photo_ellinikon@yahoo.gr 

 

16.  ΑΜΑΡΑ ΑΘΘΝΑ ΑΚΑΔΘΜΙΑ & ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 6 

10679 ΑΘΘΝΑ 

info@snaphoto.gr 

 

17. ΙΚΟΣΑΚΟΠΟΥΛΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 18 

10680 ΑΘΘΝΑ 

gsikotak@gmail.com 

 

18. ΙΚΟΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 18 

10680 ΑΘΘΝΑ 

labsik@hotmail.com 

 

19. ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΛΛΟΤ 4 

10551 ΑΘΘΝΑ 

giorgiofotografia@icloud.com 

 

20.  ΣΡΙΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΘΕΜΙΣΟΚΛΕΟΤ 38 & ΓΡΑΒΙΑ 9-13 

10678 ΑΘΘΝΑ 

pktrichias@otenet.gr 

 

21.  ΧΑΣΗΘΒΑΙΛΕΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΑΔΘΜΙΑ 74 

10678 ΑΘΘΝΑ 

info@gnphoto.gr 
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