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Ξεχαρβαλωμένο επάγγελμα
Σε αυτή την κατηγορία έπρεπε να υπάγεται το 

επάγγελμα του φωτογράφου και όχι στα προς… 

απελευθέρωση!!! Το λέω αυτό γιατί με μεγάλη 

μου έκπληξη εντόπισα στη λίστα των 136 προς 

απελευθέρωση επαγγελμάτων (νόμος 3919/2011) 

και αυτό του “Τεχνικού λήψης φωτογραφίας” 

δηλαδή του φωτογράφου. Ερωτώ λοιπόν: 

∆εν μπορεί όποιος θέλει σήμερα να δηλώσει 

φωτογράφος και να κάνει έναρξη επιτηδεύματος 

στην εφορία; Βεβαίως και μπορεί. Άρα προς τι 

το μίσος και ο σπαραγμός; Γιατί λοιπόν να πάει 

κάποιος να αναλώσει τέσσερα χρόνια (και βάλε) 

για να πάρει πτυχίο φωτογράφου από τα ΤΕΙ; 

Γιατί να πάει δύο χρόνια στα ΙΕΚ; Γιατί να 

ξενιτευτεί και να βγάλει πανεπιστήμιο στο 

εξωτερικό όταν ο γείτονάς του χωρίς κανένα 

τυπικό προσόν, χωρίς σπουδές, να μπορεί 

να ασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου; 

Ομολογώ ότι ειλικρινά δεν αντιλαμβάνομαι σε 

τι συνίσταται η περιβόητη “απελευθέρωση” του 

φωτογραφικού επαγγέλματος. Πιστεύω ότι θα 

έπρεπε να συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Θα 

έπρεπε δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν 

το φωτογραφικό επάγγελμα να πιστοποιούνται για 

κάποιες στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις από κάποιο 

Επιμελητήριο ή τέλος πάντων από έναν ανεξάρτητο 

φορέα λαμβάνοντας στο τέλος βεβαίωση 

επαγγελματικής ικανότητας. Και φυσικά να έχουν 

επαγγελματική ταυτότητα με την επίδειξη της 

οποίας και μόνον να επιτρέπεται η φωτογράφηση 

π.χ. γάμων και βαπτίσεων. Ας μην μας διαφεύγει 

ακόμη ούτε λεπτό ότι η ψηφιακή επανάσταση 

έφερε τα πάνω κάτω στον κλάδο επιφέροντας 

δραματικές αλλαγές και ανακατατάξεις. Γι’ αυτό 

πιστεύω ότι είναι μεγάλη και επιτακτική η ανάγκη 

διοργάνωσης ενός ανοιχτού, αντιπροσωπευτικού 

και έγκυρου συνεδρίου με τη συμμετοχή όλων των 

Φορέων, των Σωματείων αλλά και παραγόντων 

και προσωπικοτήτων του κλάδου για να μπουν τα 

πράγματα σε μία σειρά. Το περιοδικό μας μπορεί 

να συνεισφέρει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση 

τόσο σε οργανωτικό όσο και σε επίπεδο προβολής 

και επικοινωνίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No33 / 27-07-09Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No 117 / 11-07-11

  Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Eπικαιρότητα

Ισολογισμοί 2010
Θα μπορούσαν και καλύτερα
Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύονται οι ισολογισμοί είκοσι ανωνύμων 

εταιρειών του φωτογραφικού κλάδου με συνοπτικούς πίνακες κατάταξης με βάση 

τους τζίρους αφ’ ενός και αφετέρου τα κέρδη για την χρήση του 2010. 

Θα θέλαμε ασφαλώς να συμπεριλάβουμε το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου 

κάτι τέτοιο όμως είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται 

να διαβάσει κανείς όλους τους ισολογισμούς για να διαπιστώσει ότι η κατάσταση 

δεν είναι ρόδινη. Σε μερικές εταιρείες δεν διαφαίνεται μόνον πτώση του τζίρου 

αλλά συνολική καθίζηση πωλήσεων. Κάποιες άλλες εμφανίζουν οριακά κέρδη και 

κάποιες μία λογική πτώση της τάξεως του -15% ως 20%. Υπ’ όψιν ότι στο πρώτο 

εξάμηνο του τρέχοντος έτους πέραν της ελληνικής οικονομικής κρίσης προστέθηκε 

και το πρόβλημα των Ιαπωνικών εργοστασίων που λόγω του πυρηνικού 

ατυχήματος σταμάτησαν για αρκετό καιρό την παραγωγή και άρα την παράδοση 

εμπορευμάτων. Το πρόβλημα αυτό όμως θα αποτυπωθεί στις χρήσεις του 2011. 

Ψυχραιμία…   

    Όλοι οι ισολογισμοί στη σελίδα 9

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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∆ηλώστε ∆ηλώστε τώρατώρα συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκδοση & site - ευρετήριο  φωτογράφων γάμου!  συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκδοση & site - ευρετήριο  φωτογράφων γάμου! 

Τηλ: 210 8541400, e-mail: info@weddingphoto.grΤηλ: 210 8541400, e-mail: info@weddingphoto.gr

Η προβολή σας Η προβολή σας 
δεν είναι ...απαγορευμένος καρπός! δεν είναι ...απαγορευμένος καρπός! 

www.weddingphoto.gr
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Συρτάκι... πριν την κρίση
Από τον Ολλανδό Andre Rieu στο Royal Albert Hall του Λονδίνου

Χαλαρά!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  ∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

http://www.youtube.com/watch?v=ia34kknFpk0
www.photo.gr
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Kαλοκαιρινή
προσφορά

ΤΗΛ: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

CP D70DW

+
δώρο 2 ρολλά για 1.600 

εκτυπώσεις 10x15

1 easyalbum 10x15

Θερμικός επαγγελματικός 
εκτυπωτής στα 300dpi

CP D707DW
Ο πιο γρήγορος θερμικός 

επαγγελματικός εκτυπωτής με 
παραγωγή 800 φωτογραφίες την ώρα

*Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. 

+

+
δώρο 2 ρολλά για 1.600 

εκτυπώσεις 10x15

1 easyalbum 10x15
+

1600 €

990 €

http://www.damkalidis.gr
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  Φωτορεπορτάζ

Sony
Καλοκαιρινή συνάντηση στο Island

Το καλοκαιρινό Island (στη Βάρκιζα) επέλεξε η Sony για να προσκαλέσει τους εκπροσώπους του 

τύπου σε μεσημεριανό coctail. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γ. Γρατσώνης, Διευθυντής 

Μarketing και Πωλήσεων της Sony, μίλησε για την γενικότερη κατάσταση της αγοράς της τεχνο-

λογίας εν μέσω κρίσης και φυσικά για τα επακόλουθα του σεισμού στην Ιαπωνία. 

Τόνισε στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου ότι η εταιρεία σκοπεύει να συγκεντρώσει τις 

δυνάμεις της σε δύο συγκεκριμένους τομείς που είναι το 3D και το Ιnternet on TV. Σε αρκετές 

κατηγορίες προϊόντων η Sony μεγαλώνει διαρκώς τα μερίδια της αλλά όπως παραδέχονται και 

οι ίδιοι είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης...

Εξωτερική άποψη του “Island” όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Sony

Ο κ.Γιάννης Γρατσώνης

Wedding
p h o t o . g r
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www.weddingphoto.gr
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O νέος τρόπος για εύκολη και γρήγορη
επιλογή φωτογραφιών από τους πελάτες σας,

μετά από μία εκδήλωση.

Για πρώτη φορά μία υψηλής τεχνολογίας
εφαρμογή αυτοματισμού,

κατασκευάστηκε αποκλειστικά
για φωτογράφους.

w
w

w
.a

rt
e.

gr

EXTRA

BONUS

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

www.picktureit.gr

Ενδείκνυται για:

Γάμους, Βαφτίσεις, Ορκομωσίες,
Παρελάσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις 
και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

by HOTECH

Τέρμα στον πονοκέφαλο
μετά τη φωτογράφηση!

Ισχύει έω
ς

30/8

http://www.picktureit.gr/
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  Φωτορεπορτάζ

ΑΚΤΟ
Ετήσια έκθεση έργων σπουδαστών

Τις δημιουργίες των σπουδαστών και των τελειόφοιτων της σχολής 

παρουσιάζει ο ΑΚΤΟ σε μια έκθεση που θα διαρκέσει έως τις 30 

Σεπτεμβρίου στο νέο campus στην Ευελπίδων 11Α στο Πεδίον του 

Άρεως. Παράλληλα τρέχει και η εικαστική έκθεση των τελειόφοιτων 

(Β.Α. Honors Degree) του προγράμματος Fine Arts and Technology στου 

Ψυρρή (Κραναού 3).  Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων παρεβρέθηκε και 

ο ισπανός σχεδιαστής Enric Jardi, ως τιμώμενο πρόσωπο. Η διάλεξη που 

έδωσε ο διακεκριμένος σχεδιαστής, στο καινούριο κτίριο της σχολής 

ΑΚΤΟ στις 7/7, κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του ακροατηρίου από 

την αρχή μέχρι το τέλος. Μίλησε εκτενώς για τη δουλειά του, η οποία 

χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, έντονο χιούμορ και φωτογραφική 

προσέγγιση, για τους τρόπους προώθησης και οργάνωσης της, αλλά και 

για τα μελλοντικά του σχέδια. Κατα τη διάρκεια της βραδιάς παρουσιά-

στηκαν και τα 10 καλύτερα viral βίντεο που ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο 

των μαθημάτων για το site www.spitogatos.gr από τους μαθητές του 

AKTO και βραβεύτηκαν οι τρεις μεγάλοι νικητές. 

Ο ισπανός σχεδιαστής Enric Jardi Ο Γιώργος Μπότσος είχε υπό την επίβλεψη 
του το project του spitogatos.gr

Άποψη από την έκθεση των σπουδαστών 
φωτογραφίας

Πολυκοσμία στα εγκαίνια της έκθεσης!ΦΩΤ.: ΑΝΤΖΕΛΑ ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Ένα μικρό μέρος από την είσοδο του νέου campus του ΑΚΤΟ
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Για να μάθετε περισσότερα, δείτε:

www.epson.gr/coverplusoffer

*χωρίς ΦΠΑ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

H
 προσφ

ορά είναι δια
θέσ

ιμη απ
ό 01/05/2011 έω

ς 30/09/2011.

www.epson.gr
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Κατάταξη εταιριών με βάση τους τζίρους 2010

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
2009-2010

Α/Α 2009 2010 %

1. INTERSYS Α.Ε.  60.793.927,08    51.719.385,06 -14,93%

2. INTERTECH A.E. 42.054.335,24 36.507.798,29 -13,19%

3. ∆ΑΜΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆. & Ι. Α.Ε. 25.410.639,21 20.400.413,06 -19,72%

4. FUJIFILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 18.568.159,00 15.863.897,08 -14,56%

5. ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. 14.916.785,25 13593447,58 - 8,87%

6. DIVITEC Α.Ε. 7.406.878,60 7.450.608,94 +0,59%

7. ATLAS DIGITAL Α.Ε. 6.231.807,96 4.379.533,08 -29,72%

8. ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 5.137.698,50 4.189.975,41 -18,45%

9. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 4.589.350,98 4.039.915,81 -11,97%

10. UNIFOT Α.Ε. 2.602.891,15 2.467.750,75 - 5,19%

11. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. (ICONNET) 1.188.207,63 1.337.750,64 +12,59%

12. DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.278.583,99 1.170.782,77 -48,62%

13. ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. - 1.099.918,85 -

14. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ∆. Α.Ε.Ε. 850.295,72 637.921,99 -24,98%

15. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. 446.345,66 581.078,53 +30,19%

16. ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. 2.380.442,27 385.094,40 - 83,82%

17. ΜΑΡΝΕΡΟΣ Κ. Α.Ε. 3.163.083,93 257.632,25 -91,86%

18. ΑΛΦΑ ΚΟΛΟΡ Α.Ε. 229.649,85 188.386,58 -17,97%

19. ΦΩΤΟ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. 233.674,54 121.301,92 -48,09%

20. E-PHOTO DIGITAL SHOPS A.E. 69.092,90 31.423,00 -54,52%

ΣΥΝΟΛΑ: 198.551.849,46 166.424.015,99 -16,17%

www.photo.gr
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ΑΛΛΑΓΗ Ε∆ΡΑΣ:

ΝΟRITSU Ελλάς Ε.Π.Ε. Ελ. Βενιζέλου 12A,  151 27.  Μελίσσια, Αθήνα, Τηλ.: 210 6019506
Υπεύθυνος Πωλήσεων: Ντίνος Τεκτονίδης 6977 356565 e-mail: dinos.tektonidis@noritsu.de

Μέγιστη αποδοτικότητα 

στο μικρότερο κόστος

• Εκτύπωση διπλής όψης 

σε μεγέθη μέχρι 30x30 εκ.

για ΑLBUM γάμου 

βάπτισης, δειγμάτων, 

photbooks ερασιτεχνικά και 

επαγγελματικά, προσκλήσεις, 

ημερολόγια

• ∆υνατότητα εκτύπωσης και 

σε φωτογραφικό ρολό για 

ποικιλία μεγεθών από 10χ15 

έως 30χ90

• High speed εκτυπώσεις μέχρι 

και 950/ώρα

• Εξαιρετικές εκτυπώσεις με 

 το νέο επαναστατικό σύστημα 

μελανιών 6 διαβαθμίσεων/dot

• Σύστημα διπλής κασέτας για 

ταυτόχρονες εκτυπώσεις 

διαφορετικών μεγεθών

• Eύκολη εγκατάσταση, 

εύκολος χειρισμός εύκολη 

συντήρηση σε μόλις 0,69m2

Η επανάσταση στα Dry Mini Lab

H NORITSU Ελλάς σε συνεργασία 
με την Norilad Ιταλίας, γενικό 
αντιπρόσωπο Ν. Ευρώπης του 

οίκου Noritsu Koki, παρουσιάζουν 
τη νέα γενιά μηχανημάτων.

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?idart=850
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Κατάταξη εταιριών με βάση τα κέρδη 2010

ΣΗΜΕIΩΣΗ ΣYΝΤΑΞΗΣ: 

1) Η SONY HELLAS A.E. έκλεισε χρήση στις 31 Μαρτίου και ως εκ τούτου η δημοσίευση του ισολογισμού δεν έχει γίνει ακόμη.

2) Η  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Α.Ε. μας ζήτησε να μην δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό της.

3) Η ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ  δεν έχει αποστείλει τον ισολογισμό της.

4) Η ΦΩΤΟΜΑΤΙΚ Α.Ε. δεν έχει αποστείλει τον ισολογισμό της.

5) Η ΤΕΧΝΙΟ άνοιξε χρήση το 2010.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2009-2010

Α/Α 2009 2010 % 

1. ∆ΑΜΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆. & Ι. Α.Ε. 2.904.877,50 1.624.183,87 -44,09%

2. FUJIFILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1.839.629,15 1.389.706,67 -24,46%

3. DIVITEC Α.Ε. 762.734,35 594.830,70 -22,01%

4. UNIFOT Α.Ε. 340.139,86 417.299,38 +22,68%

5. ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. 629.979,49 208.041,65 -66,98%

6. INTERTECH A.E. 772.883,78 186.198,14 -75,91%

7. INTERSYS Α.Ε. 1.081.665,99 151.689,89 -85,98%

8. ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. - 102.795,43 -

9.
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.  
(ICONNET)

12.106,17 4.631,46 -61,74%

10. ΑΛΦΑ ΚΟΛΟΡ Α.Ε. 2.208,63 3.963,00 +79,43%

11. ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 57.018,68 3.624,87 -93,64%

12.
E-PHOTO DIGITAL SHOPS 
A.E.

-3.493,68 -27.592,76 -689,79%

13. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. -45.893,54 -44.691,23 -2,62%

14. ΦΩΤΟ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. 14.708,68 -47.869,92 -425,54%

15. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ∆. Α.Ε.Ε. 3.996,66 -80.784,11 -2.121,29%

16. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 156.971,72 -140.396,33 -189,44%

17. ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. 6.909,04 -163.144,93 -2.461,33%

18.
DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε.

12.031,62 -222.455,37 -1.948,92%

19. ATLAS DIGITAL Α.Ε. 41.095,97 -382.982,24 -1.031,92%

20. ΜΑΡΝΕΡΟΣ Κ. Α.Ε. -654.785,49 -436.963,06 -33,27%

ΣΥΝΟΛΑ: 7.934.780,58 3.140.085,11 -60,43%
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Με ένα Roland VersaSTUDIO BN-20 inkjet printer/cutter, οι ευκαιρίες είναι ατελείωτες.  Αυτός ο ισχυρός και ευέλικτος 
εκτυπωτής   περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να τυπώσετε και να κόψετε ανθεκτικά γραφικά στο δικό σας χώρο.  

Προσθέστε λαμπερά μεταλλικά εφφέ σε ιδιαίτερα λογότυπα.  Δημιουργήστε γραφικά εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου 
δίνοντας έμφαση και διάρκεια.  

Ευελιξία Print&Cut Ευελιξία Print&Cut Εξωτερική ΧρήσηΕξωτερική Χρήση Μεταλλικά Χρώματα

Ανακαλύψτε ένα Κόσμο Νέων Εφαρμογών 
στο Δικό σας Χώρο. 

Μεταλλικά Χρώματα

995mm

291
mm

585mm

Θερμομεταφερόμενα 
για Ενδύματα 

Δημιουργήστε με ευκολία ποιοτικές εκτυπώσεις 
με απίθανα σχέδια κοπής. Καθιερώστε το δικό 
σας στυλ. Προσθέστε Μεταλλικές πινελιές για 
να ξεχωρίζουν. 

Εκτυπώσεις & Αυτοκόλλητα 
για Εξωτερική Χρήση

Το BN-20 έρχεται με τα βραβευμένα Roland ECO-SOL MAX 
μελάνια για εκτυπώσεις εξωτερικής χρήσης.  Τα 
γραφικά αντέχουν εως και τρία χρόνια σε 
εξωτερικό χώρο χωρίς πλαστικοποίηση. Επίσης 
υποστηρίζει τα water-based Roland FPG 
pigment μελάνια για γραφικά εσωτ. χώρου.

Με το BN-20 εκτυπώνετε γραφικά μεγέθους Α2 ή 
πλάτους 480 mm. Συνοδεύεται απο δικό του RIP
πρόγραμμα εκτύπωσης - κοπής - διαχείρησης 
χρώματος και αποτελεί απο μόνο του μια 
ολοκληρωμένη επαγγελματική μονάδα.

Αυτοκόλλητες 
Ετικέττες 

Η ευελιξία του Roland Print&Cut σας  
επιτρέπει να εκτυπώσετε και να κόψετε 
αυτοκόλλητα οποιουδήποτε σχήματος, όπως 
ετικέττες  μπουκαλιών και αυτοκόλλητα για 
κινητά και laptops.

Κοπή Χρωματιστών 
Βινυλίων

Από απλά γράμματα για αυτοκίνητα, 
μηχανές, μοντελισμό, έως και πολύπλοκες 
επιγραφές, ή γραμμικά σχέδια για Τ-Shirts, η 
περιγραμματική κοπή είναι το βασικότερο 
στοιχείο της διαδικασίας.  

Αφίσσες

Ολοκληρωμένη Λύση

Με το Μεταλλικό Μελάνι δώστε 
έμφαση και μεταλλική λάμψη σε 
αφίσσες και φωτοφραφίες 
ανεβάζοντας την προστιθέμενη αξία 
τους.

POS & POP

Μικρά και μεγάλα  stands, σε απίθανα  
σχέδια, με λαμπερά χρώματα, που τραβάνε 
την προσοχή. Δημιουργήστε ένα 
εντυπωσιακό περιβάλλον, με υψηλό κέρδος 
και την ευκολία των μελανιών EcoSol Max.

20”

3
years

Outdoor 
Durable Inks

Atlas  Digital A.E.
τηλ. 210-9845771

www.atlasdigital.gr

5.450 € + ΦΠΑ

*12 άτοκες δόσεις

(με πιστωτική)

http://www.atlasdigital.gr/current/index.php?&nl=photobusiness
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Ισολογισμός 2010 ATLAS DIGITAL Α.Ε.
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Η εταιρεία “Γιαννάτος Φωτογραφικά Α.Ε.” πάντα κοντά 
στον επαγγελματία φωτογράφο και εικονολήπτη, σας παρουσιάζει 
ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος  την νέα action camera BULLET HD.

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται:  Camcorder Mount Adapter , Universal Mount 

Adapter, Strap Mount for Non-vented Helmet/Goggles, 360° Mount for Handle-

bar/Vented Helmet , Adjustable Silicon Straps, Magic Tape, Battery, Hand 

Safety Strap, 3M Sticker 2 pieces, Charger, USB Cable, User Manual, 

Travel Case, Silicon Grease, Rubber O-ring

∆ημιουργήστε έξυπνα βίντεο κλιπ κατά την διάρκεια του γάμου, της βάπτισης ή οποιασδήποτε άλλης επαγελματικής 

εφαρμογής εσείς επιθυμείτε, αξιοποιώντας τον υπερευρυγώνιο φακό της (170ο ) και  τους πολλούς  χρήσιμους 

αντάπτορες και προσαρμογείς που θα βρείτε στην συσκευασία, αποκτώντας έτσι έναν “δωρεάν” βοηθό.

Γωνία λήψης 170°
Η Bullet HD Cam διαθέτει φακό με οπτική γω-

νία 170 μοίρες που επιτρέπει την περιμετρική 

κάλυψη της σκηνής

Βίντεο υψηλής ανάλυσης 720p
Δέχεται MicroSD κάρτες για καταγραφή 

βίντεο υψηλής ανάλυσης αρκετών ωρών και 

αποθήκευση πολλών φωτογραφιών. Ανα-

βάθμιση μέχρι 32 GB, δηλαδή περίπου 5μιση 

ώρες HD Video. (1GB = 10min)

Τοποθετήστε παντού - ελευθερώστε τα χέρια σας
Μπορεί να τοποθετηθεί παντού.  Οι διαφορές βάσεις που περιέχονται στην συσκευασία τοπο-

θετούνται σε τιμόνια, κράνη, rolls bars και  σε όποια άλλη επιφάνεια μπορείτε να φανταστείτε

Εύκολη χρήση
Η χρήση δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη. Με ένα μόνο κουμπί χειρισμού την για 

απροβλημάτιστη χρήση σε δύσκολες συνθήκες.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου
Χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου μπαταρία για 2 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. 

Στην συσκευασία περιέχονται  2 μπαταρίες. 

Σώμα αλουμινίου - αδιάβροχη σε βάθος 10 μέτρα
Το σώμα αλουμινίου της Bullet HD Cam την καθιστά ιδανική για χρήση σε Εxtreme Sport 

μιας και αντέχει σε κραδασμούς, σκόνη, υγρασία, χώμα, χιόνι και είναι αδιάβροχη μέχρι τα 

10 μέτρα βάθος. 

Πολύ μικρή και ελαφριά
Η Bullet HD Cam είναι πολύ ελαφριά ώστε να προσαρμόζεται σε κράνη η γυαλιά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA:
Αισθητήρας: High Sensitivity CMOS Image Sensor 

Ανάλυση Βίντεο: 1280x720 (HD) 

Καρέ το δευτερόλεπτο: 30 fps 

Μέγιστη ανάλυση φωτογραφίας (Photo Mode): 

12.0 Megapixel 

Φορμά βίντεο: AVI 

Φορμά φωτογραφιών: JPEG 

Συνδεσιμότητα  USB 2.0 

Κάρτα μνήμης: Micro SD - Max 32GB (Class 6) 

Χωρητικότητα μπαταρίας: Rechargeable Lithium 

Battery-850mAh 

∆ιάρκεια μπαταρίας: 2 ώρες λήψη βίντεο

∆ιάρκεια φόρτισης μπαταρίας: 2.5~3 ώρες 

∆ιαστάσεις: 92χ25mm 

Bάρος με μπαταρία: 99 γρ.

• AèÞíá: EììáíïõÞë ÌðåíÜêç 10, Ôçë.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000,  Fax: 210 3217500, e-mail: sales@giannatos-foto.gr

• ÊçöéóéÜ: ÊõñéáæÞ 13, Ôçë.: 210 8014744, 210 8085032, Fax: 210 8085033, e-mail: kifisia@giannatos-foto.gr

•  ΧïíäñéêÞ ðþëçóç: ôçë.: 210 3420900, 210 3417653www.giannatos-foto.gr

http://www.giannatos-foto.gr/


ΤΕΥΧΟΣ  117  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  11  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011 ΣΕΛΙ∆Α  15

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ισολογισμός 2010 ΑΛΦΑ ΚΟΛΟΡ Α.Ε.
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Παράδοση με κούριερ 

και αντικαταβολή στο σπίτι σας.  

Όλα, μόνον €19
Για παραγγελίες: 210 8541400, info@photo.gr

Κυκλοφορεί !

€ 15

256 σελίδες, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2                              

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Ισολογισμός 2010 ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ∆. Α.Ε.Ε.
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Παράδοση με κούριερ 
στο σπίτι σας  

Μόνον €20
Δύο βιβλία + ένα δώρο!

+ Δώρο τα έξοδα αποστολής & αντικαταβολής!  

Για παραγγελίες: 210 8541400, info@photo.gr

Ισχύει 
μέχρι

31/8/2011

Σε
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ς 
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17x25cm /Óåëßäåò 264 Τιμή: € 9,04

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Ισολογισμός 2010 ∆. & Ι. ∆ΑΜΚΑΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.
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YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

ΕΝΑΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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Ισολογισμός 2010 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Α.Ε.,
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Ισολογισμός 2010 DIVITEC Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
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���������� 2010 E-PHOTO DIGITAL SHOPS A.E.
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Ισολογισμός 2010 ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 INTERSYS Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 INTERTECH A.E.
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Ισολογισμός 2010 ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
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Ισολογισμός 2010 Κ. ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.,
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ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ 31.12.2010 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ) ( 25.08.2009-31.12.2010) - ÁÑ.Ì.Á.Å. 68550/62/B/09/97

ÐÁÈÇÔÉÊÏ ÐïóÜ Êëåéüì.

Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ XñÞóåùò 2010

É. Måôï÷éêü ÊåöÜëáéï

1. ÊáôáâëçìÝíï 60.000,00==============
IV. ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 3.854,83==============
V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝï

Õðüë. êåñäþí ÷ñÞóåùò åéò íÝï 74.269,70==============
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ

(AI+AIV+AV) 138.124,53==============
Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ

ÉÉ. Âñá÷õðñüèåóìåò Õðï÷ñåþóåéò

1. ÐñïìçèåõôÝò 137.645,99

2α. Επιταγές πληρωτέες 101.474,24

3. ÔñÜðåæåò ëïãáñéáóìïß

âñá÷/óìùí õðï÷ñåþóåùí 21.003,45

5. Õðï÷ñåþóåéò áðü öüñïõò-ôÝëç 61.745,60

6. Áóöáëéóôéêïß Ïñãáíéóìïß 5.953,24

11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé 941,54−−−−−−−−−−−−−−
328.764,06==============

ÓÕÍÏËÏ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (Ã ÉÉ) 328.764,06==============

ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
(Á+Ã) 466.888,59==============

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ
ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ

ÐïóÜ Êëåéüì.

×ñÞóåùò 2010

ÊáèáñÜ áðïô/ôá (êÝñäç) ÷ñÞóåùò 102.795,43−−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï 102.795,43

Ìåßïí: 1. Öüñïò ÅéóïäÞìáôïò 24.670,90−−−−−−−−−−−−−−
ÊÅÑÄÇ ÐÑÏÓ ÄÉÁÈÅÓÇ 78.124,53==============
Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:

1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü 3.854,83

8. Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï 74.269,70−−−−−−−−−−−−−−
78.124,53==============

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΟΥΝΙΟ ΡΑΣΕΛ-ΝΟΡΑ ΚΟΥΝΙΟ ΛΑΡΡΥ

ΑΦΜ 119133125 ΑΦΜ 117577945

ΕΠΙ ΤΟΥΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΑΦΜ 020817062
C.F. 2310 233121

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ ÐïóÜ Êëåéüìåíçò XñÞóåùò 2010

Â. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ Áîßá ÊôÞóåùò ÁðïóâÝóåéò Áíáð. Áîßá

4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôÜóåùò 1.513,95 323,95 1.190,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
1.513,95 323,95 1.190,00============== ============== ==============

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 600,00 599,99 0,01

4. Ìç÷áíÞìáôá-Ôå÷íéêÝò åãê/óåéò

& ëïéðüò ìç÷áí/êüò åîïðëéóìüò 5.666,33 3.412,27 2.254,06

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 1.740,75 1.740,65 0,10−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÁêéíçôïðïéÞóåùí (Ã ÉÉ) 8.007,08 5.752,91 2.254,17============== ============== ==============
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες χρημ/κες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 1.954,00==============
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÃÉÏÕ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Ã ÉÉ+Ã ÉÉÉ) 4.208,17==============
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 118.194,79

5. ÐñïêáôáâïëÝò ãéá áãïñÝò áðïèåìÜôùí 143.550,74−−−−−−−−−−−−−−
261.745,53==============

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 101.580,35

10. Επιταγές εισπρακτέες 47.912,93

11. Χρεώστες διάφοροι 18.569,11−−−−−−−−−−−−−−
168.062,39==============

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 3.105,73

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 28.576,77−−−−−−−−−−−−−−
31.682,50==============

ÓÕÍÏËÏ ÊÕÊË/ÍÔÏÓ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (ÄÉ+ÄÉÉ+ÄÉV) 461.490,42==============
ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (B+Ã+Ä+E) 466.888,59==============

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃ/ÓÌÏÕ ÁÐÏÔ/ÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ
(25.08.2009 - 31.12.2010)

É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ ÐïóÜ Êëåéüìåíçò ×ñÞóåùò 2010

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.099.918,85

Μείον: Κόστος πωλήσεων 845.884,67−−−−−−−−−−−−−−
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλεύσεως 254.034,18

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 7.612,91−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο 261.647,09

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 65.769,42

2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 76.351,37 142.120,79−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 119.526,30

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 15.817,28 15.817,28−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) εκμεταλλεύσεως 103.709,02

ÉÉ. ÐËÅÏÍ: ÅÊÔÁÊÔÁ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ

2. Έκτακτα κέρδη 210,00

Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.123,59 -913,59−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη) 102.795,43

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 6.076,86

Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργ.κόστος 6.076,86 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 102.795,43==============

Ισολογισμός 2010 ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 FUJIFILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 ΦΩΤΟ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε.
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Ισολογισμός 2010 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. (ICONNET)
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Ισολογισμός 2010 UNIFOT Α.Ε.
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  Φορολογικά θέματα
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών ανησυχεί
Βαριές οι ποινές και πολλές οι αδικίες του φορολογικού ποινολογίου

Πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτε χνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, κάτω 

από τις έντονες ανη συχίες για την βιοτεχνία, το μέλλον και τα αδιέξοδα της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε τις αντιρρήσεις του, για την αναίτια ποινικοποίηση σε περι-

πτώσεις μη απόδοδοσης ΦΠΑ, στην οποία μπορεί να οδηγήσει ο φορολογικοί νόμος καθώς:

• Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται μη απόδοση ΦΠΑ, όταν αυτός δεν εισπράχθηκε αλλά &

• Δεν είναι δυνατόν επιχειρηματίας να φέρει ευθύνη για απόδοση ΦΠΑ όταν επιταγή που 

καλύπτει το συγκεκριμένο τιμολόγιο έχει διαμαρτυρηθεί.

Το Σώμα κατέληξε ομόφωνα ότι για την δίκαιη εφαρμογή του ποινολογίου θα πρέπει να υπάρ-

ξουν παράλληλα οι εξής άμεσες ρυθμίσεις:

1. Να δημιουργηθεί το πλαίσιο, που θα υποχρεώνει τον οφειλέτη, οιασδήποτε αξίας 

τιμολογίου, σε καταβολή του ΦΠΑ, μέσω τραπέζης, εντός μηνός από την έκδοση του τιμολογί-

ου και τούτο ανεξαρτήτως του συμφωνηθέντος χρόνου εξόφλησης της αξίας των πωλούμενων 

προϊόν των ή υπηρεσιών βάσει του συγκεκριμένου τιμολογίου, ώστε να δημιουργηθεί και η 

προϋπόθεση απόδοσής του.

2. Η ίδια υποχρέωση να ισχύσει και για το Δημόσιο, όταν αυτό γίνεται αποδέκτης π.χ. τιμολο-

γούμενων υπηρεσιών και μάλιστα με διασφάλιση πλαισίου, που θα επιτρέπει την προσμέτρη-

ση του χρόνου καθυστερήσεων, στην επι βολή τόκων υπερημερίας.

3. Να εκχωρείται η απαίτηση για είσπραξη ΦΠΑ από τι μολόγιο που καλύπτεται με επιταγή 

που διαμαρτυρήθηκε στο Δημόσιο, με απλή κατάθεση στην Δ.Ο.Υ του τιμολο γίου πώλησης 

προϊόντων και υπηρεσιών και της αντί στοιχης διαμαρτυρημένης επιταγής κάλυψής του από τον 

πελάτη.

4. Να ισχύει διευρυμένα ο συμψηφισμός οφειλών και απαιτήσεων του Δημοσίου.

Η Διοίκηση του ΒΕΑ επεσήμανε ότι όσον αυστηρότερο γίνεται το φορολογικό σύστημα, τόσο 

ενισχύονται οι τάσεις φοροδιαφυγής και φαινομένων διαφθοράς.

Οι φορολογικοί νόμοι πρέπει να είναι απλοί και σύντομοι και να συμβάλλουν στη δημιουρ-

γία σταθερού φορολο γικού πλαισίου (δίχως τροποποιήσει επί των τροποποι ήσεων και εν 

συνεχεία νομοθετήσεις από διαφορετικές κυβερνήσει ή και από τον ίδιο τον ΥΠ.ΟΙΚ.), που 

θα επι τρέπει στις επιχειρήσεις να προβλέπουν και να προγραμ ματίζουν τις επιχειρηματικές 

τους δράσεις και όχι απανωτοί νόμοι που ενισχύουν την δυσπιστία την αντι παλότητα και την 

αβεβαιότητα.

Ακόμη υπάρχει ανάγκη πριν από την ψήφιση και εφαρ μογή των νόμων να μελετώνται οι 

επιπτώσεις τους στις μικρότερες επιχειρήσεις, ώστε να προλαμβάνονται στρε βλώσεις και δυσα-

νάλογα βάρη.

Σε σχέση με το ποινολόγιο ζητήθηκε:

• Η επαναφορά στο 10% του ποσοστού προκαταβολής φόρου/ τελών/ προσαυξήσεων ως 

προϋπόθεση για την προσφυγή στα 

Διαιτητικά Δικαστήρια, δεδομένου 

ότι το 50% που ορίζει ο νέος νόμος 

αποκλείει από το δικαίωμα έννομης 

προστασίας τις μικρότερες επιχειρήσει.

• Στο συμψηφισμό απαιτήσεων, 

η χρηματική απαίτηση κατά του Δημο-

σίου με τελεσίδικη απόφαση σημαίνει 

με χρονικούς όρους μία επταετία 

και άνω, επομένως ο συμψηφισμός 

απαιτήσεων δεν θα λειτουργήσει 

ικανοποι ητικά.

• Η μείωση φορολόγησης της υπε-

ραξίας εταιρικού με ριδίου ΕΠΕ, που 

μεταβιβάζεται από πωλητή σε αγορα-

στή, με βαθμό συγγένειας Α’ και Β’ στο 

5% και 10%, δεν απο τελεί στην ουσία 

μείωση, αλλά αύξηση (από 1,2% και 

2,4%), ενώ θα πρέπει να προβλέπεται 

πλήρης απαλλαγή από τον φόρο υπε-

ραξίας στα πλαίσια της ενίσχυσης της 

μεταβίβασης των επιχειρήσεων.

• Η Διαιτητική επίλυση φορολογικών 

διαφορών, με το όριο στο ποσό της 

επιλυόμενης διαφοράς, το οποίο πρέ-

πει να ξεπερνά τις 150.000 €, 

θα αποκλείσει στη πράξη τις μικρό-

τερες επιχειρήσει από την προσφυγή 

τους, στα όργανα διαιτησίας.

• Η Ελληνική Βιοτεχνία όπως ειπώ-

θηκε χαρακτηριστικά στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο του ΒΕΑ, εάν ήταν 

ασθενής έσβησε, αλλά και εάν ήταν 

υγιής ασθένησε και η αλή θεια για το 

μέλλον, που της επιφυλάσσουν τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων δεν είναι 

γνωστή στο Βιοτεχνικό κόσμο και αυτό 

ενισχύει τις ανησυχίες του...

Ο νέος φορολογικός νόμος
Ιδού οι κυρώσεις που προβλέπει

Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή (Ν.3953/2011) προβλέπονται 

ποινικές κυρώσεις για διά φορα φορολογικά αδικήματα.

α) Το αδίκημα της μη καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και τελωνεία χρεών προς το 

δημόσιο για ποσά από 5000 και άνω.

β) Το αδίκημα που τελείται με την παράλειψη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου 15000 και άνω.

γ) Το αδίκημα της φοροδιαφυγής για μη απόδοση η ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοι-

πών παρακρατούμενων φόρων:

• Πα ποσό φόρου 1-3000 ευρώ φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών

•Για ποσό φόρου 3001-75000 ευρώ φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους

•Για ποσό φόρου 75001 ευρώ και 

πάνω κάθειρξη 5 - 20 χρόνια

δ) Για πλαστά, εικονικά και νοθευμέ-

να φορολογικά στοιχεία:

•Για συναλλαγή αξίας 1-3000 ευρώ 

φυλάκιση τουλάχι στον 3 μηνών

•Για συναλλαγή αξίας 3001-15000 

ευρώ φυλάκιση του λάχιστον 1 χρόνο

•Για συναλλαγή αξίας 15001 και 

πάνω κάθειρξη 5-10 έτη
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Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες! 

Τάσος Νεοφώτιστος / Χαλκίδα

Φωτογραφία γάμου 
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Πριν 56 χρόνια... 
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