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Συμβαίνουν & εις Παρισίους
Στους έχοντες και κατέχοντες φωτογραφικό
κατάστημα, το να μπει κάποιος στο
φωτογραφείο τους για να βγάλει
φωτογραφίες διαβατηρίου, φαίνεται κάτι το
απόλυτα λογικό και φυσιολογικό.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους Γάλλους
συναδέλφους τους! (Ούτε θα κατοχυρωνόταν
και στην Ελλάδα αυτή η πρακτική εάν δεν
βρισκόταν σε επαγρύπνηση, σύσσωμο το
τότε Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φωτογράφων και ειδικά ο απελθών - λόγω
συνταξιοδότησης- τότε πρόεδρος
Δημ. Αντωναρόπουλος, επιτυχία που
οφείλουμε όλοι να του αναγνωρίσουμε).
Ιδού πως έχει το θέμα.
Περί τα τέλη του 2004 αποφασίστηκε,
η αντικατάσταση σε όλα τα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των παλιών διαβατηρίων με νεότερα που έπρεπε να περιέχουν
“βιομετρικές” φωτογραφίες. Τότε, κάθε
κράτος - μέλος ανέλαβε να υλοποιήσει την
εφαρμογή του μέτρου με τον πιο πρόσφορο
κατά την κρίση της εκάστοτε αρμόδιας αρχής,
τρόπο. Στην Ελλάδα ανέλαβε η Αστυνομία
να παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και οι
φωτογράφοι να βγάζουν τις βιομετρικές
φωτογραφίες.
Στη Γαλλία, με νόμο που ψήφισε η Γαλλική
Βουλή, αποφασίστηκε η παραλαβή των
δικαιολογητικών αλλά και οι φωτογραφικές
εργασίες να ανατεθούν σε ειδικές υπηρεσίες
των κατά τόπους Δήμων (2000 σημεία σε όλη
την γαλλική επικράτεια).
Το σκεπτικό του νομοθέτη ήταν απλό:
Έπρεπε να μην ταλαιπωρηθεί ο γάλλος
πολίτης πηγαίνοντας αλλού για φωτογραφίες
και αλλού για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όφειλαν όλα να γίνονται
γρήγορα και σωστά σ’ ένα σημείο.
Έτσι κάθε Δήμος όρισε αρμόδιο υπάλληλο
ο οποίος εκπαιδεύτηκε σύντομα στη
τυποποιημένη λήψη βιομετρικών
φωτογραφιών. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
στήθηκαν 2000 mini φωτογραφικά studio σε
όλα τα γαλλικά Δημαρχεία.

Καλές διακοπές!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

(Συνεχίζεται στην σελίδα 2)
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Φυσικά δεν απαγορεύτηκε
σε όποιον το επιθυμούσε να
βγάζει τις φωτογραφίες του στο
φωτογραφείο της αρεσκείας
του - γνωρίζοντας όμως ότι
ενδεχομένως να απορρίπτονταν
ως μη κατάλληλες λόγω
ειδικών προδιαγραφών...
Η ζημιά έγινε.
Οι φωτογράφοι πιάστηκαν
κυριολεκτικά στον ύπνο.
Μόλις συνειδητοποίησαν τα
διαφυγόντα έσοδα άρχισαν
αγώνες να συμμαζέψουν τα
ασυμμάζευτα.
Φαντάζεσθε όμως πόσο
δύσκολο είναι να αλλάξει
ψηφισμένος νόμος από Εθνικό
Κοινοβούλιο.
Στα χρόνια που πέρασαν
μέχρι σήμερα υπήρξε μεγάλη
και έντονη κινητοποίηση των
συνδικάτων και σωματείων
φωτογράφων στη Γαλλία.
Όλη η διεκδικητική τακτική
επικεντρώθηκε γύρω από
το επιχείρημα ότι με αυτόν
τον νόμο η Γαλλική Βουλή
όχι μόνο αμφισβήτησε το
επάγγελμα του φωτογράφου
αλλά στην κυριολεξία το
εξευτέλισε…
Τα κατά τόπους σωματεία
των φωτογράφων έκαναν
δυναμικές παρεμβάσεις
στους δήμους. Κατάφεραν
μέχρι σήμερα να πείσουν
600 Δημάρχους να κλείσουν
αυτά τα «παράτυπα»
φωτογραφεία με το επιχείρημα
ότι κινδυνεύουν να κλείσουν
τα μαγαζιά τους λόγω
αναδουλειάς.
Και ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι
σήμερα με την ίδια ένταση.
Αυτά λοιπόν για να μην νομίζουν ορισμένοι ότι όλα είναι
δεδομένα, όλα είναι φυσιολογικά και νορμάλ. Κάποιοι
φρόντισαν για να είναι έτσι τα
πράγματα στη χώρα μας. Ποιοί
είναι αυτοί ας το σκεφθεί ο
καθένας μόνος του.
Καλές Διακοπές.
Μαζί ξανά τη Δευτέρα
7 Σεπτεμβρίου

Τ. ΤζΙμας
Υ.Γ. Στο θέμα θα επανέλθουμε
στο μέλλον γιατί παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Aλληλογραφία
Aλληλογραφία

Είμαστε όλοι φωτογράφοι;;;
Ένα μικρό σχόλιο για το άρθρο σας στο Photo-business Weekly 31
Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες του φωτογραφικού επαγγέλματος στην Ελλάδα:
Φωτογράφος αποκαλείται και ο γκλαμουράτος τύπος που φωτογραφίζει όμορφα top models,
φωτογράφος και ο κύριος που παραλαμβάνει δουλειές πελατών πίσω από τον πάγκο ενός
φωτογραφείου και βγάζει τυποποιημένες φωτογραφίες για ταυτότητες και διαβατήρια, φωτογράφος κι αυτός που κάνει αεροφωτογραφίες αλλά ως συνήθως ο φωτογράφος στην Ελλάδα
τα κάνει όλα. Οι διαχωριστικές γραμμές, ακόμα και πριν τη κρίση, έχουν πέσει (αν υπήρχαν
ποτέ), γλαμουράτοι τύποι παρακαλούν για βαπτισάκια ή ζηλεύουν το καθημερινό μεροκάματο
του “κυρίου” που αναφέρεται υποτιμητικά, με ταυτότητες και διαβατήρια.
Όσο για το παράδειγμα της ιατρικής τουλάχιστον εκεί για να πάρεις μια ειδικότητα χρειάζονται
χρόνια σπουδών και πρακτικής ενώ στους φωτογράφους είναι θέμα πελατολογίου.
Ο δε ‘‘φωτορεπόρτερ’’ που ποτέ δεν έκανε μόνο φωτορεπορτάζ είναι (προς τιμή του)
απλά φωτογράφος όπως και ο φωτογράφος κοινωνικών εκδηλώσεων. Και έτσι πρέπει να
χαρακτηρίζεται στα επίσημα κρατικά έγγραφα και στο βιογραφικό του στην ερώτηση επάγγελμα.
Το “φλου αρτιστίκ” που χαρακτηρίζει την ασάφεια περιεχομένου του όρου “επάγγελμα φωτογράφος” απορρέει από την πολυπραγμοσύνη των ελλήνων φωτογράφων που λόγο όγκου της
ελληνικής αγοράς για να επιβιώσει πρέπει να κάνει, αν όχι απ όλα αλλά πολλά πράγματα μαζί.
Το πρόβλημα ξεκινά και τελειώνει στο αν αυτό που κάνει το κάνει σωστά, έχει τις απαραίτητες
γνώσεις και την κατάλληλη υποδομή για να φέρει σε πέρας αυτό που αναλαμβάνει. Και εδώ
μπαίνει ο αλάνθαστος νόμος της αγοράς που ή σε κρατάει ή σε ξεβράζει.
Όσο για τον όρο: «Φωτογραφίστας»! είστε από τους πλέον ενημερωμένους για την
φωτογραφική παιδεία που παρέχεται στην Ελλάδα, η φωτογράφιση σε λίγο δυστυχώς θα είναι
το πρωτογενές υλικό για μια γραφιστική εργασία ως τελικό προϊόν.
Και φυσικά
Περαστικά μας…
Κώστας Αλεξίου.
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
e-mail - kostasphoto@gmail.com
		
(Σημείωση: Τα κόκκινα γράμματα είναι τα σχόλια του κ. Αλεξίου στο κείμενό μας .)
Αγαπητέ Κώστα,
Θα τοποθετηθώ όσο γίνεται πιο συνοπτικά στις παρατηρήσεις σου.
1. Δυστυχώς ή ευτυχώς στις μικρές και μεσαίου μεγέθους αγορές, δηλαδή ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ στην
Ελλάδα, ο φωτογράφος τα κάνει όλα μόνος του και δυστυχώς εξαναγκάζεται να τα κάνει όλα
μόνος του. Ειδίκευση υπάρχει σε ελάχιστες κατηγορίες. Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκην κακό γιατί
εξασφαλίζει την ευελιξία και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Δεν του
εξασφαλίζει όμως αυτή την πολύτιμη εμβάθυνση που επιφέρει η μακροχρόνια ενασχόληση
μ’ ένα αντικείμενο. Δηλαδή η ειδίκευση.

2. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι άλλο βαθμό δυσκολίας έχει η τυποποιημένη λήψη
φωτογραφιών για ένα διαβατήριο κι άλλο η αντιμετώπιση των μύριων προβλημάτων που
απαιτεί η π.χ. από αέρος φωτογράφιση ενός εργοστασίου. Η παρατήρησή μου έχει να κάνει με
το ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει διαβάθμιση στις διάφορες κατηγορίες φωτογράφων γιατί
στο προηγούμενο παράδειγμα φωτογράφος λέγεται κι ο ένας φωτογράφος κι ο άλλος. Δηλαδή
είναι υποτιμητικό για τον κλάδο να υπάρξει μία πιστοποίηση γνώσεων “φωτογράφου” όπως
συμβαίνει π.χ. με τα διπλώματα οδήγησης; (Β’, Γ’, Δ’ κατηγορίας)
Οδηγός είναι και ο ένας, οδηγός είναι κι ο άλλος…
Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: ποιός θα κάνει την επαγγελματική διαβάθμιση
και αξιολόγηση των φωτογράφων ανάλογα με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εξειδίκευση
του καθενός; Η ελεύθερη αγορά ή η συντεταγμένη πολιτεία; Θα πρέπει εσαεί να συνεχιστεί αυτή
η απαράδεκτη κατάσταση, όποιος θέλει δηλαδή να δηλώνει απλά ότι είναι φωτογράφος και
ν’ ανοίγει φωτογραφείο χωρίς καμία διαπίστευση, χωρίς καν πτυχίο ή έστω απλό δίπλωμα ΙΕΚ;
Σ’ αυτό το σημείο εστιάζεται νομίζω το πρόβλημα.
							
Τ. Τ.
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Kέρδισε ένα ταξίδι στην Αυστραλία!
Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ & η Sony
σε προσκαλούν στην μεγαλύτερη φωτογραφική εμπειρία!
Μπες στην κλήρωση και κέρδισε ένα ταξίδι για
δύο άτομα στην Αυστραλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Mπορείς να ζήσεις τη μοναδική φωτογραφική εμπειρία
του Sony Twilight Football στις 22 Σεπτεμβρίου.
Θα έχεις την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσεις ένα
απίστευτο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός αλλά να
φωτογραφίσεις & να βιντεοσκοπήσεις με εξοπλισμό Sony
(βασισμένο στην πρωτοποριακή τεχνολογία Εxmor CMOS).
Twilight football: ακολουθώντας το φως του δειλινού
Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό happening στις 22 Σεπτεμβρίου
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας, ξετυλίγεται ένα εντυπωσιακό και φιλόδοξο ποδοσφαιρικό happening σε επτά χώρες σε
όλες τις ηπείρους: Ιταλία, Γαλλία, Μεγ. Βρετανία, Ισπανία, Αργεντινή, Αυστραλία και Νότιο Αφρική. Σε προσεκτικά επιλεγμένες τοποθεσίες θα διοργανωθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες την ώρα του δειλινού, παρέχοντας στους φίλους της εικόνας μοναδικές ευκαιρίες φωτογραφικής δημιουργικότητας που
συνδυάζουν το δυναμισμό του σπορ και την ομορφιά του τοπίου.
Ο νικητής (μαζί με ένα άτομο της επιλογής του, σύνολο δύο άτομα) θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Αυστραλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα* ενώ θα του
παραχωρηθεί η χρήση πλήρους εξοπλισμού Sony ώστε να εξοικειωθεί άμεσα με τα πλεονεκτήματα των νέων αισθητήρων Exmor CMOS της Sony.
*Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο www.photo.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
Αν θέλεις εσύ να είσαι ο Έλληνας που θα συμμετάσχει ενεργά παρακολουθώντας και
φωτογραφίζοντας το event στην Αυστραλία, μπορείς να συμμετάσχεις στην κλήρωση
με έναν από τους εξής τρόπους:
1. Δηλώνοντας συμμετοχή online στο site του περιοδικού www.photo.gr ή
2. Στέλνοντας email στο info@photo.gr περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω
ατομικά στοιχεία ή
3. Στέλνοντας το κουπόνι αυτό στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Περιοδικό ΦΩΤΟγράφος / Twilight Football, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα ή το ίδιο
κουπόνι ή φωτοαντίγραφό του με fax στον αρ. 210 8541485

*Ονοματεπώνυμο: _______________________________________
_____________________________________________________
*Διεύθυνση: ___________________________________________
_____________________________ *Τ.Κ.:____________________
*Περιοχή: _____________________________________________
*Πόλη: ________________________________________________
*e-mail: _______________________________________________
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
*Κινητό: _______________________________________________
Εργασίας: ____________________Οικίας: ____________________
* Υποχρεωτικά πεδία
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H Noritsu κοντά στον επαγγελματία

Έκλεισε οριστικά το “Σχήμα”
Το φωτογραφικό εργαστήριο που γνώρισε ημέρες δόξας για περισσότερα
από 20 χρόνια και ειδικά την περίοδο 1978-98, έκλεισε άδοξα τον κύκλο
της παρουσίας του στα φωτογραφικά πράγματα της χώρας μας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 444/2009 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου ‘09,
κηρύχτηκε σε κατάσταση πτώχευσης. Πληρεξούσιος δικηγόρος της
επιχείρησης κάλεσε με σχετική πρόσκληση τους πιστωτές να προβούν σε
αναγγελία των απαιτήσεών τους όπως ο νόμος ορίζει και να μοιραστούν
ό,τι απομείνει (;) από την εκκαθάριση...
Αναφέρουμε με μεγάλη θλίψη την είδηση γιατί το ΣΧΗΜΑ για πολλούς
φωτογράφους, ειδικά της πρωτεύουσας, υπήρξε κάτι παραπάνω από
εργαστήριο: Αντιπροσώπευε την ακμή της επαγγελματικής τους καριέρας.
Εννοώ φυσικά τους σημερινούς 50 - 60άρηδες…
Τ.Τ.
           

HP και National Geographic
Η φωτογραφία σας … εξώφυλλο
Η Hewlett Packard ανακοίνωσε πως το περιοδικό National
Geographic χρησιμοποιεί τις εκτυπωτικές λύσεις HP Indigo ώστε να
προσφέρει στους αναγνώστες της ένα πολύ διαφορετικό τεύχος,
μια συλλεκτική έκδοση που ονομάζεται National Geographic
Your Shot. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που αποτελείται
αποκλειστικά από τις καλύτερες φωτογραφίες αναγνωστών
που επιλέχθηκαν από 150.000 συμμετοχές μέσω διαδικτύου.
Οι λάτρεις της φωτογραφίας μπορούν να παραγγείλουν το δικό
του τεύχος με εξώφυλλο την φωτογραφία που έχουν τραβήξει
οι ίδιοι. Η ενέργεια “Your Shot” τρέχει από το 2008 και χιλιάδες
αναγνώστες του δημοφιλούς περιοδικού ανεβάζουν φωτογραφίες
στην ιστοσελίδα του με σκοπό την δημοσίευση τους.
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Επίσημα πλέον σε πτώχευση με απόφαση του Πρωτοδικείου…

Photobook
Το κλειδί για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών εκτύπωσης
Τα προβλήματα του σύγχρονου φωτογραφείου που συναντώνται
στην ευρύτερη περιοχή της ελληνικής αγοράς είναι ότι σταδιακά
παρατηρείται μία αποχώρηση των πελατών από το φωτογραφικό
κατάστημα καθώς
• Η κλασική εκτύπωση δεν παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
• Oι πελάτες μπορούν να καταφύγουν σε αρκετά άλλα μέσα
εκτύπωσης της κλασικής φωτογραφίας έξω από το φωτογραφικό
κατάστημα.
• Το φωτογραφικό κατάστημα δεν παρέχει νέες ενδιαφέρουσες
φωτογραφικές υπηρεσίες
Πως μπορεί λοιπόν ο πελάτης να επιστρέψει στο κατάστημα;
• Η ΝΕΑ ΛΥΣΗ: Photobook για τον ερασιτέχνη
• Η νέα υπηρεσία που ξυπνά το ενδιαφέρον του πελάτη
• Επαναφέρει τη χαρά της δημιουργίας στη φωτογράφηση και τη
διαμόρφωση ενός Ρhotobook
• Η νέα φωτογραφική υπηρεσία που μπορεί να δημιουργήσει νέες
ανάγκες για εκτύπωση φωτογραφιών
• Αποτελεί το τέλειο δώρο για κάθε περίσταση
Σύμφωνα με έρευνες των προηγμένων χωρών και την εμπειρία που
αποκόμισαν από τη φωτογραφική αγορά αποδεικνύουν ότι:
Το κλειδί της επιτυχίας είναι o πελάτης να δημιουργήσει το πρώτο
Ρhotobook.
• Πελάτες που παρήγγειλαν Ρhotobook δήλωσαν ότι επιθυμούν να
παραγγείλουν πάλι.
• Η τάση των πελατών είναι να τους αρέσει να επιδεικνύουν τα
Ρhotobook τους και αυτό λειτουργεί σαν διαφήμιση από στόμα σε
στόμα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο αριθμός των νέων πελατών
• Ο ικανοποιημένος πελάτης δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις
δυναμικής ανάπτυξης της αγοράς του Ρhotobook.
• Η προσφορά μιας εμπειρίας εύκολης χρήσης και άριστης ποιότητας
στον πελάτη που παραγγέλλει για πρώτη φορά Ρhotobook,
δημιουργεί την πιθανότητα να επισκέπτεται το κατάστημα σε
μεγάλη συχνότητα.
• Η εξασφάλιση μεγάλης ποικιλίας φωτογραφικών υπηρεσιών
λειτουργεί άριστα σαν προώθηση δημοσίων σχέσεων για το
κατάστημα σας.
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Διαδικτυακές απάτες
Με καταναλωτικά ηλεκτρονικά
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New
York Times, ο Γενικός Εισαγγελέας
της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε πως 7
εταιρείες με έδρα την Νέα Υόρκη που
λειτουργούσαν 40 ιστοσελίδες θα
υποχρεωθούν να πληρώσουν 665.000
δολάρια για την επανόρθωση των
ζημιών που προκάλεσαν συν 100.000
δολάρια για να καλύψουν το κόστος
της έρευνας σε βάρος τους για την
εξαπάτηση αρκετών καταναλωτών.
Οι συγκεκριμένες σελίδες διαφήμιζαν
πως διαθέτουν ηλεκτρονικά όπως
φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες,
projectors σε τιμές πολύ χαμηλότερες των
ανταγωνιστών τους ώστε οι καταναλωτές
να παραγγείλουν μέσω internet. Στη
συνέχεια οι εταιρείες επικοινωνούσαν
με τους πελάτες ώστε να τους πιέσουν
να παραγγείλουν ένα αναβαθμισμένο
μοντέλο ή κάποιο αξεσουάρ σε υπέρογκη
τιμή. Όταν ο πελάτης αρνιόταν να κάνει
την έξτρα αγορά η εταιρεία ακύρωνε την
παραγγελία ή ισχυριζόταν πως το προϊόν
είναι σε έλλειψη. Επιπλέον όταν κάποιος
πελάτης επιχειρούσε να επιστρέψει κάποιο
προϊόν είτε αντιμετώπισε εξωφρενικές
χρεώσεις είτε τελικά δεν κατάφερνε να
επικοινωνήσει με κάποιον εκπρόσωπο της
εταιρείας. Η λίστα με τις ιστοσελίδες είναι
δυστυχώς αρκετά μεγάλη και αρκετές από
αυτές είναι πολύ γνωστές και στη χώρα
μας. Πρόκειται για τις εταιρείες 1 Way
Photo με την πολύ γνωστή ιστοσελίδα
lensesnmore.com, η 86th Street Photo,
η Best Price Cameras, η Broadway Photo,
η Camera Whiz, η Foto Connection και
η Sonic Cameras. Κάθε μία από αυτές
τις εταιρείες αριθμούσε αρκετά sites και
πλέον με από εντολή του εισαγγελέα 5
από αυτές θα αλλάξουν επιχειρηματικές
πρακτικές και θα παρακολουθούνται
συνεχώς ενώ δύο από αυτές θα κλείσουν.

Samsung
Νέες προσθήκες
Δύο νέες μηχανές ήρθαν να συμπληρώσουν την ανανεωμένη γκάμα της Samsung με έμφαση
αυτή την φορά στην χρηστικότητα και την ευκολία. Τα νέα μοντέλα PL70 και PL55. διαθέτουν
ανάλυση 12.2 MP, 5x οπτικό ζουμ (28-140mm και 35-175mm αντιστοίχως). Δεδομένου ότι
εξοπλίζονται με Dual Image Stabilization και Digital Image Stabilization ενισχύεται η σταθερότητα της λήψης και βελτιώνονται αισθητά οι κουνημένες εικόνες ενώ. Και οι δύο προσφέρουν
τη δυνατότητα προηγμένης εγγραφής βίντεο.
Επιπλέον μία πληθώρα χαρακτηριστικών διευκολύνουν και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
λήψη και η προβολή των φωτογραφιών, όπως η λειτουργία Samsung Smart Auto Shooting,
που επιλέγει αυτόματα μία από τις 11 ρυθμίσεις σκηνών (screen scenes) που διαθέτει η
κάμερα για την
ιδανική λήψη
εικόνας ενώ όταν
ολοκληρωθεί η
λήψη, το Smart
Album οργανώνει
αυτόματα το
αρχείο των
εικόνων και
διευκολύνει τον
εντοπισμό κάθε
αποθηκευμένης
φωτογραφίας.
Samsung
Electronics
210 6896235-6
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Ο προηγμένης τεχνολογίας εκτυπώτης διπλής όψης

Αφήστε τους πελάτες να μετατρέψουν τις
φωτογραφίες τους σε μία ξεχωριστή ιστορία

D 502

Η οργάνωση και η επιλογή των αγαπημένων φωτογραφιών των πελατών δημιουργούν
ένα photobook αναμνήσεων, μία μοναδική ιστορία που θα τη μοιραστούν με τους
φίλους τους σαν ένα ιδιαίτερο δώρο για μία ζωή.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα από την επεξεργασία,την εκτύπωση
έως την κατασκευή του photobook

Ιδέες Δώρων Γάμου
Εξαιρετική ιδέα δώρου είναι να δημιουργήσει ο πελάτης ένα Photo book
τοποθετώντας τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής ενός ζευγαριού χρονολογικά από
τη στιγμή που γνωρίστηκε έως την ημέρα της τελετής σαν μία παραμυθένια ιστορία.

Μία εξαιρετική λύση
για την αποτύπωση όλων
των μοναδικά όμορφων
στιγμών

Παιδικές αναμνήσεις
Η επιλογή των πιο όμορφων φωτογραφιών των παιδιών κάθε χρόνο δημιουργούν ένα
καταπληκτικό photo book. Είναι ωραίο συναίσθημα τις μοναδικές αυτές στιγμές να τις
απολαμβάνει ο πελάτης αποτυπωμένες σε ένα photo book , είτε να τις προσφέρει

Οικογενειακές διακοπές

Φωτογραφικές εμπειρίες
Ο ερασιτέχνης λάτρης της φωτογραφίας που στο αρχείο του έχει κλικ
μοναδικών στιγμών και εμπειριών που τον κάνουν περήφανο, τις
επεξεργάζεται και τις τοποθετεί σε ένα Photo book με διαφορετικά θέματα.

Συστήστε στον πελάτη να χαρεί και να μοιραστεί τις

Φωτογραφικό Ημερολόγιο

αναμνήσεις των διακοπών του με τους δικούς του

Επιλέξτε τις σημαντικές φωτογραφίες των όλων των δραστηριοτήτων

ανθρώπους αποτυπώνοντας τις σε ένα όμορφο photobook.

σας προσθέστε τα σχόλια σας και δημιουργήστε ένα εξαιρετικό

ως ένα σπουδαίο δώρο στους συγγενείς του.

• Θέλετε να αυξήσετε τον τζίρο στα καταστημα σας;
• Θέλετε να κρατήσετε το επενδυτικό κόστος χαμηλά;
• Θέλετε να ελαχιστοποιήσετε το επενδυτικό ρίσκο;

φωτογραφικό ημερολόγιο

Φωτογραφικά Ημερολόγια
Επαγγελματικές Κάρτες
Έγχρωμα Άλμπουμ
Ευχετήριες Κάρτες

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506
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Nikon
Δύο σημαντικές αθλητικές χορηγίες
Η Nikon Europe αποδεικνύει για
άλλη μια φορά την αγάπη της για τον
αθλητισμό. Με ευαισθησία και επίγνωση
των κοινωνικών της ευθυνών κάνει
ακόμα δύο σημαντικές χορηγίες. Μέσα
στο μήνα Ιούλιο ανακοινώθηκε πως η
Nikon Europe θα συνεχίσει την επίσημη
συνεργασία την Federation Internationale
de Natation (FINA) στο 13ο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα υγρού στίβου FINA, για
τρίτη συνεχή χρόνια. Το πρωτάθλημα
λαμβάνει χώρα στη Ρώμη από τις
17 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2009.
Η Nikon θα παρέχει σε όλους τους
διαπιστευμένους επαγγελματίες
φωτογράφους επαγγελματικές υπηρεσίες
υποστήριξης και επισκευής Nikon.
Επιπλέον ανακοινώθηκε και η χορηγία
του Open Golf Championship 2009,
σηματοδοτώντας τη 16η συνεχή χρονιά
χορηγίας ενός παγκοσμίου φήμης
γεγονότος. Το φετινό πρωτάθλημα θα
διοργανωθεί στο Turnberry της Σκωτίας
στις 16-19 Ιουλίου και είναι μία από
τις πιο σημαντικές χορηγίες της Nikon
παγκοσμίως, από το 1993.
Η Nikon θα παρέχει στο χώρο
διοργάνωσης ένα αποκλειστικό κέντρο
εξυπηρέτησης για τους φωτογράφους,
όπου θα μπορούν να δανειστούν
εξοπλισμό ή να δώσουν τον εξοπλισμό
τους για καθαρισμό ή επισκευή.

Sony
Δύο νέα Sony Walkman
Νέα μοντέλα MP3 player προσέθεσε η Sony στην δημοφιλή σειρά WALKMAN. Το πρώτο
είναι το λεπτό WALKMAN E440 με πάχος μόλις 9,3 χιλιοστά και έγχρωμη LCD οθόνη QVGA
2 ιντσών για ευκρινή και λεπτομερή εικόνα για τα βίντεο, τις φωτογραφίες, τα εξώφυλλα των
μουσικών άλμπουμ, τις λίστες αναπαραγωγής και άλλες λειτουργίες. Για τους πιο δραστήριους
η Sony παρουσίασε και το νέο ultra-compact WALKMAN B140 σε τρία χρώματα. Παρά
το μικροσκοπικό του μέγεθος μπορεί να σας χαρίσει 18 ολόκληρες ώρες μουσικής ενώ
μία γρήγορη φόρτιση 3 λεπτών αρκεί για 90 λεπτά αναπαραγωγής. Σε συνδυασμό με τα
αξεσουάρ του και τις εύκολες λειτουργίες του, αποτελεί πρόσφορη επιλογή όσων επιθυμούν
να εστιάσουν την προσοχή τους σε άλλη δραστηριότητα, όπως κάποιο σπορ.
Sony Hellas 801 11 92000

Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. 210 9410888           

A-DATA Technology
Ακόμα πιο γρήγορες κάρτες
Η A-DATA συνεχίζει να πρωτοπορεί στις
κάρτες μνήμης. Mετά την παρουσίαση της
πρώτης Compactflash 600x έρχεται να
παρουσιάσει άλλη μια καινοτομία στο χώρο,
την σειρά καρτών Turbo SDHC “Class 10”
που υπόσχεται ακόμα υψηλότερες επιδόσεις.
Η νέα σειρά υποστηρίζει την Κλάση 10 για
την δραματική βελτίωση της ταχύτητας,
απαραίτητο χαρακτηριστικό ιδιαίτερα για
τις νέες κάμερες που χρησιμοποιούν το
πρότυπο αποθήκευσης SD. Πέρα από την
βελτιωμένη ταχύτητα, ο υψηλός ρυθμός
μεταφοράς δεδομένων διευκολύνει και
την καταγραφή βίντεο υψηλής Full HD
1920x1080, κάτι που ήταν αδύνατο με
κάρτες προηγούμενης γενιάς.
ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000
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Olympus Stylus 7010
Λεπτή και πανίσχυρη
Η επέλαση της Olympus συνεχίζεται στα μέσα καλοκαιριού μετά την επανέκδοση της ιστορικής
Pen και την κυκλοφορία της νέας υποβρύχιας mju Tough 6010. Αυτή τη φορά επανέρχεται
με μια δυναμική μηχανή της σειράς Stylus με ευρυγώνιο φακό και 7x οπτικό zoom. H
Olympus Stylus 7010 διαθέτει 12 MP, Dual Image Stabilization για την αποφυγή των θολών
εικόνων, AF tracking για να μην χάνει την εστίαση όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα σε κίνηση,
Intelligent Auto για ευκολία αλλά και Camera Panorama για υπερευρυγώνιες συνθέσεις.
FOTOMATIC s.a. 210 211 850
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Boυτιά στην ψηφιακή τεχνολογία
Aξέχαστο καλοκαίρι στη θάλασσα με τις μοναδικές
photo-video υποβρύχιες μάσκες Liquid Image

Videomask 310

302 Εxplorer

• Διαλέξτε ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα εώς 100 μέτρα βάθος  
• Kαταπληκτικές δυνατότητες, ακόμη και HD video 720p
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Εργονομική σχεδίαση με μεγάλα κουμπιά

HD 350

ΗD320

Δήμοσθένους 67, Καλλιθέα. τ.κ. 176 72,
Τηλ.: 210 9515353, Fax: 2109515733,
e-mail: zarofilm@otenet.gr
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Canon Hybrid IS
Σταθεροποιητικά συστήματα: η εξέλιξη!
Με ανακοίνωσή της η ιαπωνική Canon
δημοσιοποίησε ένα σοβαρό βήμα για την
τελειοποίηση των συστημάτων οπτικής
σταθεροποίησης. Για πρώτη φορά το ίδιο Image
Stabilizer επενεργεί σε τρεις διαστάσεις δηλ.
υπό γωνία και με παράλληλη μετατόπιση.
Η τεχνολογία θα ενσωματωθεί για πρώτη φορά
σε φακούς σειράς IS που θα κυκλοφορήσουν
ως το τέλος του 2009.
Οι έρευνες του τμήματος R&D στην Canon
άρχισαν το 1980 και ο πρώτος φακός με
σύστημα IS ήταν ο ιστορικός EF 75-300mm
f/4-5,6 IS USM. Έκτοτε, ο αριθμός των
“σταθεροποιημένων“ οπτικών Canon
αυξήθηκε σταδιακά, φθάνοντας σήμερα τους
21 φακούς
To Ηybrid IS περιλαμβάνει αισθητήρα γωνιακής
επιτάχυνσης που εντοπίζει την ύπαρξη
κραδασμών υπό γωνία σε συνδυασμό με
αισθητήρα επιτάχυνσης που αντιλαμβάνεται
την συνδυαστική ποσότητα παράλληλης
μετατόπισης. Με ειδικό αλγόριθμο συνεκτιμάται
η πληροφορία από όλους τους γυροσκοπικούς
και ηλεκτρονικούς αισθητήρες ώστε η
διόρθωση από το ειδικό κινητό γκρουπ οπτικών
στοιχείων να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο και
κατεύθυνση ακόμη και στην περίπτωση της
μακροφωτογραφίας, όπου μέχρι στιγμής δεν
μπορούσαν ν’ αποδώσουν ικανοποιητικά τα
υπάρχοντα συστήματα.
ΙΝτεrsys a.e. 210 9554000

Hewlett Packard DesignJet Ζ6100ps
Eκτυπωτής μεγάλου φορμά με ενσωματωμένο σύστημα color management
Η ιδέα ενός αυτορρυθμιζόμενου χρωματικά και πυκνομετρικά εκτυπωτή μεγάλων
διαστάσεων γεννήθηκε στα εργαστήρια της Hewlett Packard πριν μερικά χρόνια και
τώρα πλέον είναι εμπορικά διαθέσιμη. Στο DesignJet Ζ6100ps εφαρμόζεται η τεχνολογία
Dreamcolor με υποστήριξη Pantone, καλιμπράρισμα κλειστού βρόγχου και αυτόματη
παραγωγή προφίλ ICC. To printer τυπώνει με οκταμέλανο σύστημα Vivera αποδίδοντας εξίσου καλά σε γραφικά όσο και σε φωτογραφία. Κυκλοφορεί σε δύο πλάτη 44in.
(110cm) και 60in. (150cm) ενώ εφοδιάζεται με υψηλής χωρητικότητας (775ml) κασέτες
μελανιών που προσφέρουν πολύ οικονομική κατανάλωση πρώτης ύλης. Ο συνδυασμός
μελανιών Vivera και ειδικών χαρτιών ΗΡ καταλήγει σε μεγάλη διάρκεια ζωής, άνω από
100 χρόνια. Υποστηρίζονται οι γλώσσες εκτύπωσης Adobe PostScript Level 3, Adobe
PDF 1.6, HP-GL/2, HP-RTL,TIFF, JPEG, CALS G4 που σημαίνει ότι το μηχάνημα μπορεί ν’
αξιοποιηθεί και για εκτύπωση δοκιμίου.
Hewlett packard hellas a.e. 210 8091100

X-Rite Colormunki
Nέα έκδοση software 1.1
To Colormunki το πολύ πετυχημένο σύστημα colormanagement για είσοδο και έξοδο (oθόνες,
προβολικά, εκτυπωτές κλπ.) βασισμένο σε τεχνολογία φασματοφωτόμετρου, υποστηρίζεται
πλέον από αναβαθμισμένη
έκδοση software, version
1.1. Oι βελτιώσεις συγκριτικά
με την προηγούμενη έκδοση
αφορούν τα παρακάτω:
Ακριβέστερη ρύθμιση
φωτεινότητας του μόνιτορ
βασισμένη σε μέτρηση
περιβαλλοντικού φωτισμού ή
τιμές που παρέχει ο χρήστης.
Βελτιστοποιημένη ρύθμιση
κοντράστ και φωτεινότητας
μέσα από τεστ σημείου
ψαλιδισμού.
Υποστηριξη για Corel Draw
Graphics Suite X4, Αdobe
inDesign CS4,.QuarkXPress 8.
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Fujifilm
Ανανέωση εκ θεμελίων
Σε εντυπωσιακή αναθεώρηση της γκάμας μοντέλων της προχώρησε
η ιαπωνική Fujifilm, με επίκεντρο τους νέους αισθητήρες EXR που
πλέον βρήκαν το δρόμο τους και σε άλλα μοντέλα compact, εκτός της
πρώτης διδάξασας F200EXR.
H F70ΕΧR κάνει την έκπληξη με το slimline σώμα που παρά τη λεπτή
(22,7mm) σχεδίαση φιλοξενεί φακό widezoom 10x (27-270mm) και
βασίζει την απόδοσή της στον αισθητήρα EXR 10Μegapixel. Eκτός
από τις υπόλοιπες εξελιγμένες λειτουργίες που σχετίζονται με το
SuperCCD EXR όπως SN (Yψηλή Ευαισθησία/Χαμηλός Θόρυβος =
Ηigh Sensitivity/Low Noise) και DR (Ευρεία Δυναμική Περιοχή = Wide
Dynamic Range) διαθέτει μοναδικές δυνατότητες όπως το MultiFrame
όπου με συνδυασμό λήψεων επιτυγχάνει αποτέλεσμα ανάλογο με
εκείνο που θα παίρναμε από DSLR full frame με ανοικτό διάφραγμα
δηλ. ρηχό βάθος πεδίου που ξεφοντάρει το κυρίως αντικείμενο
από το εμπρός και πίσω πλάνο. Επίσης η λειτουργία ProLowLight
αντιμετωπίζει τα προβλήματα υψηλού ψηφιακού θορύβου στις
λήψεις με χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό, καταφεύγοντας στην
τεχνική πολλαπλών (τεσσάρων για την ακρίβεια) διαδοχικών καρέ με
τεχνολογία Pixel Fusion. Kαι σε αυτό το μοντέλο η Fujifilm δεν ξεχνά
το παλιό καλό παρελθόν με τα εξαιρετικά φιλμ διαφανειών και έτσι
προσφέρει προσομοιώσεις συμπεριφοράς τριών κλασικών slides:
Velvia για δυνατό χρωματικό κορεσμό, Provia για ισορροπημένο
αποτέλεσμα και Astia για μαλακό κοντράστ που ευνοεί τα πορτρέτα.
Με δεδομένη τηn ευρεία κλίμακα εστιακών αποστάσεων του φακού
zoom 10x, η αναγκαία σταθεροποίηση προκύπτει από το συνδυασμό
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Picture Stabilization (αυτοματοποιημένη επιλογή μεγαλύτερης
ταχύτητας κλείστρου) και CCD Stabilization (μετατόπιση αισθητήρα).
Ανεβαίνοντας ένα σκαλί στην ιεραρχία FinePix συναντάμε την
S200EXR, πιο προχωρημένη superzoom της Fujifilm όλων των
εποχών που κερδίζει την προσοχή μας με τον φακό Fujinon 14,3x
30,5-436mm και τον αισθητήρα SuperCCD EXR 12Μegapixel. To εν
λόγω μοντέλο ουσιαστικά διαδέχεται την FinePix S100fs με βασικότερα
χαρακτηριστικά τα εξής:
Αισθητήρας SuperCCD EXR 1/1,6in.
Λειτουργίες EXR Priority/EXR Auto
Λειτουργίες προσομοίωσης φιλμ (Velvia, Astia, Provia, Sepia, Α/Μ)
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Οθόνη 2,7in. υψηλού κοντράστ
Βελτιωμένη κατά 50% διάρκεια μπαταρίας
Δυνατότητα λήψης CCD-RAW/JPEG
Με βάση το σένσορα προστίθενται τρεις λειτουργίες: HR (Yψηλή
Ανάλυση/High Resolution 12MP) για την καλύτερη δυνατή απόδοση
λεπτομέρειας, DR (Eυρεία Δυναμική Περιοχή/Wide Dynamic Range)
που καταγράφει δύο υποσύνολα 6Μegapixel έκαστο, τα οποία
συνδυάζονται για απόδοση λεπτομέρειας στα φωτεινά (highlight),
SN (Yψηλή Ευαισθησία/Χαμηλός Θόρυβος = Ηigh Sensitivity/Low
Noise) που κάνει binning (ψηφιακή συνένωση δύο γειτονικών
pixel παράγοντας φαινομενική ανάλυση 6MP αλλά με μεγαλύτερη
ευαισθησία.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει ο φακός Fujinon όχι μόνον για την ειδική πολλαπλή επίστρωση αλλά και τη φωτεινότητας, από τις καλύτερες της
κατηγορίας δηλ. f/2,8-5,3. καθώς και της δυνατότητας χειροκίνητης
εστίασης, κάτι που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από χρήστες DSLR. Για το ενδεχόμενο κουνημένων λήψεων, φροντίζει η σταθεροποίηση εντός φακού. Εξυπακούεται η ενσωμάτωση και όλων των λοιπών συστημάτων
που συναντήσαμε και στην F70EXR δηλ. MultiFrame, Pro Low Light
κλπ. Σπάνια για τα δεδομένα των compact παραμένει η δυνατότητα
RAW format όπου ταυτόχρονα γίνεται και η λήψη του JPEG αρχείου.
Όμως οι σχεδιαστικές ενασχολήσεις των μηχανικών της Fujifilm δεν
μονοπωλήθηκαν από τα δύο κορυφαία μοντέλα. Λίγο παρακάτω στη

γκάμα, τοποθετούνται άλλες νέες δημιουργίες όπως οι δύο μεσαίας
ερασιτεχνικής κατηγορίας FinePix A170 και Α220. Απευθύνονται σε
κοινό που επιζητεί ευκολία χειρισμών και εκμάθησης σε συνάρτηση με
λογική τιμή κτήσης. Οι δύο μηχανές μοιράζονται το ίδιο λεπτό slimline
(21,9mm) σώμα και φακό zoom 3x, διαφέροντας μόνον στον αισθητήρα, 10 και 12Megapixel αντίστοιχα. Στις προδιαγραφές περιλαμβάνουν
λειτουργία SR (Αυτόματη Αναγνώριση Σκηνής/Scene Recognition),
Panoramic που κόβει και ράβει τρία καρέ σε πανοραμικό, Face
Detection (αυτόματη αναγνώριση προσώπων).
Η αποθήκευση των αρχείων εικόνας πραγματοποιείται σε κάρτα
SD/SDHC και η τροφοδοσία γίνεται από απλές μπαταρίες ΑΑ.
Αλλά και η κατηγορία των μοδάτων, στυλιζαρισμένων ψηφιακών
compact δεν έμεινε χωρίς νέες παρουσίες. Εμπλουτίστηκε με το μοντέλο Ζ37, βασισμένο σε μεταλλικό σασσί πάχους μόλις 19mm και τρία
φινιρίσματα, μπλε, πράσινο και βιολετί. Η φιλοσοφία της Ζ37 ευνοεί
τον αυτοματισμό, όπως π.χ. το SR Αuto για την αυτόματη αναγνώριση
επιμέρους σκηνών ή το Blog Mode που αυτόματα επανακαθορίζει το
μέγεθος των αρχείων photo και video, για ιντερνετική χρήση. Η λήψη
video clip γινεται πανεύκολα πατώντας το πλήκτρο One Touch Movie.
Στη βάση της γκάμας, η FinePix J38, θυμίζει ότι και οι οικονομικές
compact έχουν το δικό τους σταθερό κοινό. Η J38 φοράει φακό Fujinon
3x, CCD 12Megapixel και υψηλής ανάλυσης οθόνη 2,7in. Tα γνωστά
μας από τις μεγαλύτερες Finepix συστήματα SR Auto, Face Detection με
αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών, Picture Stabilization (ψηφιακή
σταθεροποίηση) Panoramic, Low Light κλπ υπάρχουν και εδώ
διευκολύνοντας τη ζωή των χρηστών.
Fujifilm hellas a.e. thλ. 210 9404100

Νικητές βραβείων ΤΙPA
Ποιοι κέρδισαν στην κλήρωση για τα έπαθλα της πανευρωπαϊκής έρευνας
αναγνωστών των περιοδικών - μελών ΤΙΡΑ
Μερικοί σταθεροί αναγνώστες του ΦΩΤΟγράφου και του Photobusiness θυμούνται ίσως
την πανευρωπαϊκή έρευνα που διεξάγει κάθε δύο χρόνια η ΤΙΡΑ και επεξεργάζεται η εταιρία
αναλυτών αγοράς WIP. Tα βραβεία συμμετοχής μετά από κλήρωση κέρδισαν οι εξής
αναγνώστες αντίστοιχων περιοδικών.
• Jorcak Jieziorski, Niski, Πολωνία μία Sony Alpha (FOTO, Πολωνία)
• Pascale Ascouna, Moers, Γερμανία μια Canon EOS 450D (PROFIFOTO, Γερμανία)
• Pete Tasker, Cockermouth, Μεγ. Βρετανία μία Nikon D300 (PROFESSIONAL
PHOTOGRAPHER, Mεγ.Βρετανία)
• Pietro Guidugli, Molazzana Ιταλία μία Nikon D3 (FOTOGRAPHIA, Ιταλία)
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Nikon D3
Αξίας € 4999

Sony Alpha 200
Αξίας 450
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Ο λόγος στoυς φορείς
πλαίσιο, η ανάλυση του επαγγέλματος σε
προδιαγραφές, οι απαραίτητες γνώσεις,
δεξιότητες, ικανότητες για την άσκησή
του. Και επιπλέον προτείνουμε διαδρομές
για την απόκτηση των απαιτούμενων
επαγγελματικών προσόντων και η
ενδεικτική πρώτη αξιολόγηση των
γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων
αναφέρονται χαρακτηριστικά σ’ αυτό
εδώ. Η πρώτη φάση τελείωσε την Τρίτη
21 Ιουλίου όποτε και το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.
ενέκρινε το περίγραμμα. Η δεύτερη
φάση και τελευταία θα ολοκληρωθεί
τον Οκτώβριο. Οι κοινωνικοί εταίροι
έχουν αναλάβει σε συνεργασία με το
ΕΚΕΠΙ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης) τα πρώτα 200 επαγγελματικά
περιγράμματα. Το κόστος ολόκληρου
του προγράμματος ανέρχεται στα 5,5
εκατομμύρια ευρώ. Το σημαντικότερο
είναι ότι θα χρειαστεί πολλοί εργαζόμενοι
να καθίσουν στα θρανία για να
πιστοποιήσουν ότι πράγματι γνωρίζουν
το επάγγελμά τους. Θεωρώ πως είναι κάτι
που πρέπει να γίνει όπως και να ενταχθεί
το μάθημα του φωτορεπορτάζ στο Τμήμα
Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας (πρόσφατα
αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα
σπουδών). Είναι ένα κίνητρο για να
γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.
• Γιατί η Ε.Φ.Ε. αποφάσισε να συντάξει το
περίγραμμα;

Βασίλης Kουτρουμάνος
Ταμίας Δ.Σ. Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
• Μαθαίνουμε ότι έχετε κάποια ευχάριστα νέα για τους φωτορεπόρτερ που μάλιστα δεν έχουν
ανακοινωθεί επίσημα σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο;
Ναι, είναι αλήθεια. Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει ότι τελείωσε η πρώτη φάση κατάρτισης του επαγγελματικού
περιγράμματος των φωτορεπόρτερ. Το επαγγελματικό περίγραμμα συντάχτηκε πέρυσι
για 10-12 επαγγέλματα σε όλη την Ελλάδα πιλοτικά. Φέτος όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και με τους αναδόχους, που είναι η ΓΕΣΕΒΕ,
η ΓΕΣΕΕ, το ΣΕΒ, ΕΣΕΕ και το ΕΚΕΠΙΣ, ετοιμάζει μέχρι τον Οκτώβρη περιγράμματα για
200 επαγγέλματα. Πέρυσι δημιουργήθηκε το περίγραμμα του φωτογράφου μέσα
στα 12 πιλοτικά και εμείς έχοντας ενημερωθεί, ο πρόεδρος και το Δ.Σ. από τις αρχές
του 2009 ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για την σύνταξη του περιγράμματος για την
ειδικότητά μας. Στο επαγγελματικό περίγραμμα στην ουσία περιλαμβάνεται ο τίτλος
του επαγγέλματος, η ιστορική του αναδρομή και η εξέλιξη, το ισχύων νομοθετικό
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Είναι πολύ ουσιώδης η σύνταξη του
περιγράμματος. Αν δεν το κάναμε εμείς,
θα το έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την
1η Νοέμβρη μέσω ιδιωτικών εταιρειών.
Σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχει ανατεθεί να το κάνουν οι ιδιωτικού
δικαίου ή οι δημοσίου δικαίου φορείς
ή τα ανώτερα συνδικαλιστικά τους
όργανα με καταληκτική ημερομηνία
την 30η Οκτώβρίου, αλλιώς ανατίθεται
σε ιδιωτικές εταιρίες. Μπορεί να μη
εκπονήσαμε το τέλειο, αλλά γνωρίζουμε
τις ανάγκες του επαγγέλματος και τα
προβλήματα. Είναι προτιμότερο να
συνταχτεί από εμάς τους ίδιους από το να
το συντάξουν άλλοι.
• Πρακτικά τι κερδίζει ο φωτογράφος και ο
φωτορεπόρτερ, όταν υπάρχει αυτό το περίγραμμα; Σας κατοχυρώνει με κάποιο τρόπο
στην αγορά;
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Ο λόγος στoυς φορείς
Ναι, μπορεί να μας κατοχυρώσει. Μας κατοχυρώνει ως προς τους πελάτες. Είναι
λογικό όταν κάποιος θα ψάχνει έναν φωτορεπόρτερ να προτιμήσει εκείνον που έχει
την πιστοποίηση ότι κάνει καλά και ποιοτικά την δουλειά του. Είναι καλύτερα για τους
φωτορεπόρτερ γιατί το περίγραμμα περιέχει τα πάντα για το επάγγελμα σε θεωρητική
βάση, θέτει κάποια στάνταρ και περιγράφει ακριβώς τις δραστηριότητές του και τις
απαιτήσεις τους.
• Φαντάζομαι ότι αποτελεί θετικό βήμα ως προς την επίλυση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι φωτορεπόρτερ όπως π.χ. ο παρεπαγγελματισμός.
Ακριβώς. Το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 3-4 μήνες έχουν αλλάξει τα πράγματα
στην Ένωση Φωτορεπόρτερ. Είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις για να μην λέμε πάντα
μόνο τα αρνητικά. Για παράδειγμα υπογράφηκαν κάποιες από τις ταυτότητες των
φωτορεπόρτερ που είχαν μπλοκαριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Γενικό Γραμματέα
Αθλητισμού. Μέχρι το Σεπτέμβριο περισσότεροι από τους μισούς συναδέλφους θα έχουν
πάρει την καινούργια ταυτότητά τους. Καμιά φορά δείχνουν τα πράγματα ότι έχουν
κολλήσει αλλά δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Εμείς είμαστε επαγγελματίες φωτορεπόρτερ
και μη επαγγελματίες συνδικαλιστές. Στον ελεύθερο χρόνο μας προσπαθούμε να
βοηθήσουμε τον κλάδο μας. Αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Υπάρχει βεβαίως ένα
δυσάρεστο που έγινε τον τελευταίο καιρό: πέντε συνάδελφοί μας, απολυμένοι από τον
Ελεύθερο Τύπο, ψάχνουν να βρουν δουλειά και πρέπει να χωρέσουν σ’ αυτό το σύστημα
όπου σιγά σιγά δεν έχουν ανάγκη τους φωτορεπόρτερ. Πλέον μας πιέζουν πολύ για να
τραβάμε και βίντεο για τα sites. Τα πάντα κινούνται πολύ γρήγορα με το internet και η
νομοθεσία μοιάζει ανίκανη να κατοχυρώσει στην πράξη τις φωτογραφίες. Αυτό το κενό
είναι ένα ακόμα πλήγμα για το οποίο πρέπει να βρούμε γρήγορα λύση γιατί στο τέλος ο
φωτορεπόρτερ δεν θα πληρώνεται καθόλου...
• Όλοι τώρα τραβούν πλέον φωτογραφίες: από τους δημοσιογράφους μέχρι τους απλούς
πολίτες. Πώς μπορεί ο φωτορεπόρτερ να το αντιμετωπίσει αυτό;
Αυτό είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Ένας δημοσιογράφος, ένας συντάκτης ή ακόμα και
ο απλός άνθρωπος, σίγουρα θα βρεθούν μπροστά σε κάποιο γεγονός και θα το τραβήξουν. Το πρόβλημα είναι με τις εφημερίδες που δεν τους ενδιαφέρει πλέον η ποιότητα.
Βάζουν οποιαδήποτε εικόνα αρκεί να μπει η είδηση. Δηλαδή οι πολίτες γίνονται εν δυνάμει και ανά πάσα στιγμή φωτορεπόρτερ. Είναι ένα πρόβλημα και δεν ξέρω τι πρέπει να
γίνει. Πραγματικά στο ΔΣ και όλοι οι συνάδελφοι ψάχνουμε λύση.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι εταιρίες ακόμα και αν δεν πάρουν φωτογραφίες από
έναν απλό πολίτη, θα πάρουν από ένα φωτορεπόρτερ που μόλις βγήκε από τη σχολή.
Ο νέος αυτός συνάδελφος, για να πάρει μεροκάματο, σπάει την τιμή. Δεν καταλαβαίνει
ότι αυτό είναι εις βάρος του γιατί σε πέντε χρόνια που μπορεί να έχει γίνει γνωστός και
αξιόλογος στη δουλειά του. Τότε θα ζητήσει περισσότερα χρήματα απλά δεν θα τα πάρει.
Καταστρέφει ο ίδιος τον εαυτό του και ταυτόχρονα όλο τον κλάδο...

IστορικΟ
Οι πρώτες προσπάθειες για τη
συνδικαλιστική έκφραση των Ελλήνων
φωτορεπόρτερ ξεκινούν ήδη από τα
χρόνια του Μεσοπολέμου. Το 1942
ιδρύθηκε η Ένωση Φωτορεπόρτερ
Αθηνών με τη συμμετοχή πολλών από
τους βετεράνους του χώρου: Δημήτρης
Τριανταφύλλου, Δημήτρης Φλώρος,
Χαράλαμπος Μεγαλοκονόμου, Κυριάκος
Κουρμπέτης, Ευριπίδης Μάρτογλου,
Φώτης Φλώρος και άλλοι πολλοί
συμπλήρωναν τον κατάλογο των
ιδρυτικών μελών της.
Το 1958 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση
Φωτορεπόρτερ. Το 1967 ιδρύθηκε η
Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
και το 1972 έγινε η πρώτη ενοποίηση του
Κλάδου: συγχωνεύθηκαν τα τρία σωματεία
σε ένα δημιουργώντας την Ένωση
Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος.
Το 1975 επαναλειτούργησε η Εθνική
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.
Το 1981 ιδρύθηκε η Ένωση Νέων Ελλήνων
Φωτορεπόρτερ.
Το 1983 ιδρύθηκε η Πανελλαδική Ένωση
Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.
Τέλος το 1991 καρποφόρησαν οι
προσπάθειες των Δ.Σ. των τριών εν
ενεργεία Ενώσεων με την τελευταία
ενοποίηση του Κλάδου με την επωνυμία
‘‘Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας’’ δίνοντας
τέλος στο σαράκι της πολυδιάσπασης που
ταλάνιζε το φωτορεπορτάζ. Το παρόν
Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μάριος Λώλος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαθανασίου
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Τσακίρης
Ταμίας: Βασίλης Κουτρουμάνος
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Τριχιάς

Καλοκαιρινή προσφορά
Ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου

Και τα δύο βιβλία αντί για € 40 μόνο €30!
Δωρεάν η αντικαταβολή με courier!
Για την παραγγελία σας τηλεφωνήστε σήμερα:

Τηλ.: 210 8541400
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...Ακούτε

καλά;

Eίναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ν’ ακούμε καλά τους συνομιλητές μας
Στα σεμινάρια που κάνω ρωτάω τους συμμετέχοντες: «Πόσα άτομα γνωρίζετε που μπορούν
να ακούν πραγματικά;» Οι περισσότεροι απαντούν «σχεδόν κανέναν». Όταν αμέσως μετά
τους ρωτάω: «Εσείς ακούτε τους άλλους όταν σας μιλάνε;» απλώνεται μια αμήχανη σιωπή
στο χώρο...
Ν’ ακούμε πραγματικά σημαίνει ν’ αφήσουμε στην άκρη τα δικά μας πιστεύω, τις δικές μας
απόψεις και να μπούμε στο νου και στην καρδιά του άλλου ατόμου για να δούμε τον κόσμο από
τη δική του οπτική γωνία. Δεν σημαίνει να νιώσουμε όπως νιώθουν οι άλλοι, να πιστέψουμε
ό,τι πιστεύουν οι άλλοι ή να συμφωνήσουμε μαζί τους. Απλά θέλουμε να καταλάβουμε, να
δημιουργήσουμε μια γέφυρα, να βρούμε τα κοινά σημεία πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί μια
αμοιβαία σχέση.
Όταν είμαστε πρόθυμοι να μαθαίνουμε, όταν έχουμε την ταπεινότητα να δεχτούμε ότι δεν τα
ξέρουμε όλα κι ότι ακόμα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε, τότε δεν υπάρχουν
συναισθηματικά φράγματα στην επικοινωνία μας με οποιονδήποτε. Αντιθέτως, είμαστε ανοιχτοί
και ταυτόχρονα συνετοί ώστε να ελέγχουμε προσεκτικά τα εισερχόμενα και να επιτρέπουμε μόνο
εποικοδομητική πληροφόρηση να καταγράφεται στη δισκέτα του νου μας. Τότε δίνουμε στους
άλλους την αίσθηση ότι μπορούν να συζητήσουν μαζί μας οτιδήποτε τους απασχολεί κι εμείς
θα τους καταλάβουμε. Η εμπιστοσύνη που ρέει προς εμάς εκ μέρους τους είναι μια αφανής και
πολύ ισχυρή ενέργεια που μας βοηθάει να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να γινόμαστε όλο και
πιο ώριμοι και συνετοί. Ο ρόλος μας στην οικογένεια, στην εταιρία που εργαζόμαστε και στην
κοινωνία που ζούμε θα είναι τότε πολύτιμος και ανεκτίμητος.
Το ν’ ακούει κανείς προσεκτικά δεν σημαίνει να προσέχει μόνο τα λόγια του άλλου ατόμου, αλλά
κυρίως τα συναισθήματα του. Μερικές φορές τα συναισθήματα μιλάνε τόσο δυνατά, που δεν
μπορούμε ν’ ακούσουμε αυτά που μας λένε οι άλλοι. Η γλώσσα των αισθημάτων είναι πολύ πιο
ισχυρή από τη γλώσσα του στόματος. Το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας λαμβάνει χώρα στο
μη προφορικό επίπεδο, δηλαδή, χωρίς λόγια, μέσω των αισθημάτων, της στάσης του σώματος,
την έκφραση του προσώπου και των ματιών. Ίσως γι’ αυτό να λένε, τα πολλά λόγια είναι φτώχια.

Δημιουργική ΕπικοινωνIα
Τι συμβαίνει όταν ακούμε κάποιο άλλο άτομο πραγματικά; Ολόκληρη η σχέση μεταμορφώνεται
προς το καλύτερο. Όταν ακούμε τους άλλους προσεκτικά, όχι μόνο με τα δύο αυτιά αλλά
κυρίως με την καρδιά, είναι σαν ν’ αξιοποιούμε αυτά που λένε. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε
ή να διαφωνούμε, απλά χρειάζεται ν’ ακούμε προσεκτικά και τότε το άλλο άτομο νιώθει ότι
καταλαβαίνουμε την άποψή του, ότι συμμεριζόμαστε τη θέση του. Με αυτή τη διαδικασία
βοηθάμε το άλλο άτομο ν’ ακούει τον εαυτό του καλύτερα, δηλαδή, να μιλάει πιο συνειδητά.
Αυτό του δίνει μια αίσθηση αξίας του εαυτού του και γι’ αυτό ονομάζεται δημιουργική ακρόαση.
Δεν ακούω γιατί πρέπει ν’ ακούσω, αλλά γιατί θέλω να καταλάβω. Δεν ακούω γιατί είμαι
υποχρεωμένος ή γιατί ψάχνω ευκαιρίες να επηρεάσω το άλλο άτομο με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο. Προϋπόθεση για την ύπαρξη τέτοιας επικοινωνίας είναι ασφαλώς μια στοιχειώδης
συμπάθεια και θετική στάση απέναντι στο άλλο άτομο.
Η πιο σίγουρη μέθοδος για να δημιουργήσουμε εξαιρετικές σχέσεις με άλλα άτομα είναι να
έχουμε μια καλή σχέση με τον εαυτό μας, μαθαίνοντας να εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας
φωνή - τη συνείδησή μας. Αυτό σημαίνει να είμαστε ακέραιοι, να έχουμε αυτοεκτίμηση και
εσωτερική ηρεμία. Ο θόρυβος που δημιουργούν οι περιττές και ανεξέλεγκτες σκέψεις δεν μας
επιτρέπει ν’ ακούμε την απαλή φωνή της συνείδησής μας. Γι’ αυτό γίνονται πολλά λάθη για τα
οποία και μετανιώνουμε εκ των υστέρων. Μετανιώνουμε -μια όμορφη λέξη με τόσο άσχημη
έννοια. Μετανοώ - καταλαβαίνω εκ των υστέρων, χωρίς τύψεις και ενοχές. Καταλαβαίνοντας το
λάθος μου - έστω και εκ των υστέρων - είμαι σε θέση να το διορθώσω μια και καλή.
Ο βομβαρδισμός μηνυμάτων από παντού -συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης, του
ραδιοφώνου και γενικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης-μπορεί σταδιακά να πνίξει αυτή τη
φωνή της συνείδησης. Γι αυτό οφείλουμε να ψάξουμε προσεκτικά την αλήθεια στο καθετί και να
συναλλασσόμαστε με τους άλλους με βάση την ειλικρίνεια. Ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω δεν είναι
πάντα η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι τόσο φτηνή ώστε να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η αλήθεια
δεν υπηρετεί σκοπιμότητες - ποτέ!
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Leadership & marketing
Eνα Εμποδιο: Το Παρελθον
Τα περισσότερα προβλήματα στο θέμα
της επικοινωνίας έχουν να κάνουν με τη
προσκόλλησή μας στο παρελθόν. Αν χθες
κάποιος μας χαμογέλασε και μας είπε κάτι
όμορφο, σήμερα θα τον αντιμετωπίσουμε
καλοπροαίρετα. Αν κάποιος συνάδελφος
μας φέρθηκε άσχημα χθες, σήμερα
πιθανόν ν’ αποφύγουμε να του μιλήσουμε
ή να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Οι πράξεις,
τα λόγια, ακόμα και τα αισθήματα που
είχαμε χθες, έχουν όλα το συγκεκριμένο
τους αντίκτυπο στο σήμερα. Δεν μπορούμε
ν’ αποφύγουμε τις συνέπειες των πράξεών
μας, μπορούμε όμως να επιλέξουμε πώς
να τις χειριστούμε. Όσα λάθη κι αν κάναμε
χθες, αν σήμερα έχουμε μια μαθητική
στάση και είμαστε πρόθυμοι ν’ αλλάξουμε
πορεία, τότε δεν θα επιτρέψουμε στο
παρελθόν να παρεμβάλλεται στο παρόν.
Το παρελθόν μάς δεσμεύει συνήθως
με τύψεις και ενοχές για τυχόν λάθη
που κάναμε ή ακόμα, με νοσταλγικές
αναμνήσεις για όμορφες στιγμές που
ήρθαν κι έφυγαν - δεν μας αφήνει
ελεύθερους. Μερικές φορές είμαστε τόσο
προσκολλημένοι στο παρελθόν που του
επιτρέπουμε να επισκιάζει σχεδόν εντελώς
το παρόν. Τότε είναι σαν να ζούμε εκτός
πραγματικότητας και οι ευκαιρίες που μας
παρέχει το παρόν πάνε χαμένες. Σ’ αυτή
την περίπτωση, οι ελπίδες για το μέλλον
θα είναι μάλλον αμυδρές. Θα βλέπουμε
το μέλλον με ανησυχία και αβεβαιότητα
γιατί δεν θα αξιοποιούμε το παρόν. Αν
ζούμε στο παρελθόν, το παρόν πάει
χαμένο. Και τότε τι μέλλον δημιουργούμε;
Πώς να είμαστε σίγουροι για το αύριο αν
σπαταλάμε το σήμερα;
Θα πρέπει λοιπόν να πάψουμε να
δημιουργούμε το αύριο με βάση τις
ατέλειες του χθες. Αλλά πώς;
Θεωρώντας τα λάθη που έγιναν χθες
πολύτιμα μαθήματα.

Τα κείμενα του άρθρου
μας αποτελούν
αναδημοσίευση
από το βιβλίο του
Γιώργου Μαυρούδη
“Η τέχνη της ηγεσίας”
των εκδόσεων
LEADER BOOKS

ΣΕΛΙΔΑ 17

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Νέα τεκμήρια

Φοροτεχνικά

Για ι.χ., κατοικία, σκάφη, δίδακτρα, κάρτες, ασφάλιστρα κλπ.                                     
Αγοράστε αυτοκίνητα με το μισό τέλος κυκλοφορίας, βάλτε κλιματιστικά οικολογικά,
αγοράστε σπίτια με εκπτώσεις, ενδεχομένως στο μέλλον ψυγεία, πλυντήρια, φωτοβολταϊκά,
αλλαγή αλουμινίων και... αλλά μην ξεχάσετε την εφορία!
Τα νέα τεκμήρια διαβίωσης πρόκειται να αφορούν τα εξής:

AKINHTA Το υφιστάμενο τεκμήριο διαβίωσης κατοικίας που εφαρμόζεται για κύρια κατοικία άνω των
200 τετραγωνικών μέτρων και δευτερευουσών που το άθροισμά τους ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά
έχει ουσιαστικά καταστεί ανενεργό αφού αφορά ελάχιστους φορολογούμενους. Από το νέο τεκμήριο αναμένεται να απαλλάσσεται η κύρια κατοικία κάθε φορολογούμενου με επιφάνεια έως και 120
τετραγωνικά μέτρα ενώ θα εφαρμόζεται για όλες τις υπόλοιπες κατοικίες. Ο τρόπος υπολογισμού του
τεκμηρίου αναμένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς αντί για βάση υπολογισμού την αντικειμενική αξία της
κατοικίας, θα λαμβάνεται υπόψη ένα αντικειμενικό κόστος χρήσης της. Για παράδειγμα, σύμφωνα με
εισηγήσεις στο υπουργείο Οικονομικών το κόστος αυτό μελετάται να ορισθεί στα 3 ευρώ ανά τετραγωνικό μηνιαίως. Έτσι για μια κύρια κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων και δύο δευτερεύουσες 80 και
60 τετραγωνικών μέτρων θα υπολογίζεται τεκμαρτή δαπάνη μόνο για τις δύο δευτερεύουσες κατοικίες
του φορολογουμένου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η τεκμαρτή δαπάνη θα είναι 240 ευρώ τον μήνα
ή 2.880 ευρώ ετησίως για την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και 2.160 ευρώ για τη δεύτερη. Συνολικά
η τεκμαρτή δαπάνη για τον φορολογούμενο θα είναι το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών για τις
δύο δευτερεύουσες κατοικίες, δηλαδή 5.040 ευρώ. Να σημειωθεί ότι με την υφιστάμενη φορολογική
νομοθεσία ο παραπάνω φορολογούμενος απαλλάσσεται από το τεκμήριο διαβίωσης κατοικιών.

AYTOKINHTA Μελετάται να απαλλάσσεται από το τεκμήριο μόνο το πρώτο Ι.Χ. κάθε οικογένειας
κυβισμού έως 1.900 κυβικών εκατοστών. Το νέο τεκμήριο στα Ι.Χ. πρόκειται να πάρει τη μορφή
αντικειμενικού κόστους χρήσης, το οποίο θα προκύπτει από την κατανάλωση καυσίμων, τα ετήσια
ασφάλιστρα, τα τέλη κυκλοφορίας, τον ειδικό φόρο επί των αυτοκινήτων που επιβλήθηκε πρόσφατα
και την ετήσια συντήρηση. Για παράδειγμα, το ετήσιο αντικειμενικό κόστος χρήσης θα κλιμακώνεται
ανάλογα με τον κυβισμό του Ι.Χ. ξεκινώντας από τα 2.000 ευρώ για ένα μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητο
και φθάνοντας στα 6.000 έως 8.000 ευρώ για ένα πολυτελές αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού τύπου
τζιπ. Να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο τεκμήριο διαβίωσης Ι.Χ. αφορά λίγους φορολογούμενους
καθώς εφαρμόζεται μόνο για Ι.Χ. που η εργοστασιακή τους αξία (προ φόρων και δασμών) είναι μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ, δηλαδή η λιανική τους τιμή ξεπερνά τα περίπου 80.000 ευρώ.

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Με βάση το σημερινό τεκμήριο απαλλάσσεται το πρώτο σκάφος κάθε οικογένειας μήκους έως και 10 μέτρων εφόσον είναι μηχανοκίνητο ή έως 15 μέτρων εφόσον είναι ιστιοφόρο.
Με το νέο τεκμήριο που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και ανακοινώθηκε πριν από περίπου
δύο εβδομάδες στα πλαίσια πακέτου μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον κλάδο
σκαφών αναψυχής, θα θεσπιστεί ετήσια τεκμαρτή δαπάνη για τα σκάφη αναψυχής καθώς και τεκμαρτό
μίσθωμα για όσους ενοικιάζουν σκάφη αναψυχής. Το υπουργείο οδηγείται σε αυτή τη λύση καθώς
πολλοί φορολογούμενοι, προκειμένου να γλιτώσουν από το τεκμήριο διαβίωσης σκαφών, εμφάνισαν
το σκάφος να ανήκει σε επιχείρηση ενοικίασης σκαφών και στη συνέχεια το ενοικίαζαν εικονικά από
αυτήν. Με το νέο καθεστώς θα προκύπτει ετήσιο τεκμήριο κατοχής που θα συναρτάται με το μήκος
του σκάφους και τα αντίστοιχα ετήσια έξοδα που συνεπάγεται η κατοχή του (τέλη μαρίνας, ετήσια
συντήρηση, ασφάλιστρα κλπ.). Για παράδειγμα για ένα μηχανοκίνητο σκάφος μήκους 12 μέτρων το
ετήσιο τεκμήριο μελετάται να κυμαίνεται από 6.000 έως 8.000 ευρώ ετησίως.

TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

ΠΩς θα υπολογΙζεται
Όλες οι παραπάνω δαπάνες,
τεκμαρτές και πραγματικές, θα
αθροίζονται. Στην περίπτωση που
το άθροισμα είναι μεγαλύτερο
από το εισόδημα που δήλωσε
ο φορολογούμενος, θα
φορολογείται με βάση το τεκμαρτό
και όχι το δηλωθέν εισόδημά του.
Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος
επαγγελματίας που έχει στην
κατοχή του ένα Ι.Χ. 2.000 κυβικών
εκατοστών (το οποίο συνεπάγεται
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 2.000
ευρώ), μια δευτερεύουσα κατοικία
επιφάνειας 80 τετραγωνικών
μέτρων (η οποία συνεπάγεται
ετήσια τεκμαρτή δαπάνη 2.880
ευρώ), δίδακτρα ιδιωτικών
σχολείων για δύο παιδιά
ύψους 14.000 ευρώ και ετήσιες
δαπάνες για λήψη υπηρεσιών και
ασφάλιστρα ύψους 6.000 ευρώ,
θα βρίσκεται αντιμέτωπος με
ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα ύψους
24.880 ευρώ (άθροισμα των
παραπάνω τεκμαρτών δαπανών).
Εφόσον, δηλώνει εισόδημα
μικρότερο από αυτό το ποσό, θα
φορολογείται με βάση το τεκμαρτό
εισόδημά του.

Διαβάστε στο επόμενο τεύχος
στις 7 Σεπτεμβρίου:
“Στο στόχαστρο της εφορίας
όλοι οι επιτηδευματίες”

ΔΙΔΑΚΤΡΑ Θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δαπάνη που καταβάλλουν οι γονείς.
ΚΑΡΤΕΣ Και σε αυτήν την περίπτωση θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δαπάνη που καταβάλλει
ο φορολογούμενος.

ΕΞΟΔΑ Για λήψη υπηρεσιών που δηλώνονται στη φορολογική δήλωση (ωδεία, ηλεκτρολόγοι,
υδραυλικοί, εστιατόρια, γυμναστήρια κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό που
δηλώνουν, βάσει αποδείξεων, οι φορολογούμενοι στη φορολογική τους δήλωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Για υγεία και σύνταξη σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Θα υπολογίζεται
η πραγματική δαπάνη βάσει παραστατικών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε
εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης
μας, φοροτεχνικός
κ. Θρασύβουλος Μίαρης
σχολιάζει, ενημερώνει και
συμβουλεύει για επίκαιρα
οικονομο-λογιστικά θέματα. 		
e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com
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H γωνιά του βιντεολήπτη
• Το μάτι μας είναι ο φακός της κάμερας. Δεν
θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο κατά την
διάρκεια του πλάνου γιατί σίγουρα θα γίνει
κάτι λάθος. Στην εκκλησία δεν χρειάζεται να
είμαστε υπερκινητικοί.
• Συνδυασμός πλάνων: Σταθερό γενικό
κάδρο με σταθερό κοντινό ή πολύ κοντινό.
Το vertical ταιριάζει με το panoramic ή το
σταθερό. Για να ξεκινήσει ένα vertical ή
ένα panoramic αρχίζει από σταθερό 2-3sec
και έπειτα κάνουμε την αξονική κίνηση της
κάμερας. Στο τέλος του πλάνου μένει πάλι
σταθερό 2-3sec.
• Το κοντινό ταιριάζει με ένα αμερικάνικο
ή γενικό και το αντίθετο. Δύο κινήσεις σε
ένα πλάνο απαγορεύεται με εξαίρεση δύο
αξονικές κινήσεις της κάμερας, vertical
- panoramic. Οι δύο αξονικές κινήσεις θα
ξεκινήσουν μαζί και θα τελειώσουν μαζί.

Η βιντεοσκόπηση του γάμου
Μία τελευταία ανασκόπηση. Βασικές συμβουλές και οδηγίες.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα δημοσιεύεται το τελευταίο άρθρο για την σκηνοθεσία και τις τεχνικές λήψης
καθώς και για το μοντάζ όσον αφορά τον γάμο. Σε αυτό το τελευταίο άρθρο θα
θυμηθούμε τα σημαντικότερα στοιχεία για καλύτερη και πιο επαγγελματική δουλειά.
Βασική αρχή:Είμαστε ευπρεπώς ενδεδυμένοι, μιλάμε ευγενικά, χαμογελάμε και
προσπαθούμε να κάνουμε το ζευγάρι να νιώσει άνετα μαζί μας.
Θυμόμαστε πάντοτε: Δεν κάνουμε άσκοπα zoom in - out παρά μόνον αν είναι
απαραίτητο, σε δεξίωση (πρώτος χορός ζευγαριού), κάνουμε χειροκίνητο zoom in
- out σύμφωνα με το ρυθμό του τραγουδιού.
• Ο φωτισμός είναι απαραίτητος στην εκκλησία. Στρέφουμε τους προβολής στο βάθος
και όχι στο ζευγάρι. Για να σβήσουμε σκιές χρησιμοποιούμε ένα φορητό προβολάκι
στην ίδια θερμοκρασία φωτός με τους προβολείς. Τα σταθερά πλάνα να μην
ξεπερνούν τα 10 - 13sec. αν το πλάνο μας δεν έχει ενέργεια. Τα πορτρέτα να γίνονται
από το ύψος των ματιών του εικονιζόμενου.
• Όσο καλά χειριζόμαστε την εικόνα πρέπει να χειριστούμε και τον ήχο. Πλάνα που
σταματά η ψαλμωδία και ξεκινά από άλλο σημείο είναι ανεπίτρεπτα.
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• Για να δείξουμε τον χώρο κάνουμε μόνο
γενικά πλάνα. Ένας εικονολήπτης πρέπει να
έχει γενικές γνώσεις σκηνοθεσίας, μοντάζ και
φωτισμού. Travelling θα κάνουμε μόνα αν
έχουμε steadicam ή βάση ώμου με ανάρτηση.
Αποφεύγουμε τις λήψεις κόντρα σε δυνατό
φως. Η κάμερα να είναι σε χειροκίνητη
κατάσταση για καλύτερη απόδοση χρωμάτων.
• Τα πολύ κοντινά και λεπτομερή πλάνα
βοηθούν πολύ στο μοντάζ. Λειτουργούν ως
πλάνα σφήνες για να καλύψουν ίσως κάποια
προβλήματα στη λήψη.
• Η μουσική που θα χρησιμοποιήσουμε
στο μοντάζ να είναι σχετική. Στο χαιρετισμό
απαραίτητο είναι το τριπόδι, για πιο
σταθερό πλάνο και για την ξεκούραση του
εικονολήπτη.
• Το dissolve το χρησιμοποιούμε από γενικό
σε κοντινό, άλλα μη το παρακάνουμε,
λίγες φορές θα παίξει. Ξεχνάμε τα διάφορα
transitions που διαθέτει το σύστημα μοντάζ
που έχουμε.
• Αν βάλουμε τίτλους θα τους κολλήσουμε
σε ένα pixel της εικόνας και σε πλάνο που έχει
κίνηση για να εξαφανιστεί ο τίτλο φυσικά. Μία
από τις εφαρμογές είναι το After Effects.
• Για την εισαγωγή (βίντεο κλιπ) πρώτα
επιλέγουμε τη μουσική και έπειτα
τοποθετούμε τα βίντεο σύμφωνα με το
τραγούδι.
• Στο Export μετατρέψτε τον ήχο σε μορφή
mp3 για να ανεβάστε την ποιότητα της εικόνας.
Τελευταία συμβουλή: Δουλέψτε πολλές
ώρες στο μοντάζ, παρακολουθήστε
σεμινάρια, δείτε βίντεο γάμων από
αξιωμένους συναδέρφους μας και διαβάστε
βιβλία σκηνοθεσίας.
ΝΙΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Τάσος Κώτσικος
Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly θα 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!
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Σταμάτης Καταπόδης
Από την Κέρκυρα με δημιουργικότητα
Η φωτογραφία δεν είναι μόνον
glamour μόδα, ρεπορτάζ με
διασημότητες και χλιδάτες
καμπάνιες διαφημιστικών
εταιριών. Στην ελληνική επαρχία,
ο επαγγελματίας φωτογράφος
για να επιβιώσει αντιμετωπίζει με
όλα τα μέσα την πραγματικότητα
και defacto γίνεται πολυπράγμων
και πολυμήχανος, υπηρετώντας
όλα τα είδη. Μια γεύση από την
περιφέρεια μας δίνει ο Σταμάτης
Καταπόδης από το νησί των
Φαιάκων.

• Πως μοιάζει να είναι κανείς φωτογράφος εκτός μεγαλούπολης;
Ασχολούμαι με τη φωτογραφία από το 1991. Από το 1999 διατηρώ φωτογραφείο στην
Κέρκυρα. Εδώ στην περιφέρεια, από την στιγμή που ένας φωτογράφος μπαίνει στη διαδικασία
να ανοίξει φωτογραφείο, υποχρεωτικά ασχολείται με όλα τα είδη όπως φωτογραφίσεις γάμων
και βαπτίσεων, διαφημιστική φωτογραφία, καλλιτεχνική φωτογράφιση, πολιτικό και αθλητικό
φωτορεπορτάζ. Προσωπικά αν με ρωτήσεις ποιό είδος μου αρέσει, προτιμώ το αθλητικό
φωτορεπορτάζ και την καλλιτεχνική φωτογραφία.
• Πως μπήκατε στη φωτογραφία;
Ξεκίνησα ως εικονολήπτης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Συγχρόνως ασχολούμουν
ερασιτεχνικά και με την φωτογραφία. Με την πάροδο του χρόνου με ‘’κέρδισε’’ η
φωτογραφία και η στατική εικόνα. Το συναίσθημα που με κατελάμβανε μετά την λήψη μιας
μοναδικής και συνάμα πρωτότυπης φωτογραφίας ήταν ανεπανάληπτο. Αυτό απετέλεσε το
βασικότερο κίνητρο μου ν’ ασχοληθώ με την φωτογραφία τελικά.
• Ποιοι Έλληνες και ξένοι λειτούργησαν ως πρότυπα για την δουλειά σας;
Πάντα όταν ξεκινάς ένα τέτοιο δημιουργικό επάγγελμα, η πρώτη πηγή έμπνευσης προκύπτει
από μέσα σου. Νιώθεις πως έχεις την ανάγκη να δημιουργείς μέσα από την φωτογραφία.
Παρόλα αυτά ξεκινώντας τα πρώτα μου βήματα και στην πορεία, αποκόμισα κάποια στοιχεία
που μου άρεσαν από διάφορα θέματα συναδέλφων τα οποία έβαλαν μια πινελιά στην δική
μου προσωπικότητα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Kωνσταντίνα Γκιτάκου
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• Πόσο σημαντικό είναι το marketing στη δουλειά σας;
Δυστυχώς στην σημερινή εποχή έχουμε φτάσει να μιλάμε για την εμπορευματοποίηση
όλων των πραγμάτων και όλων των εκφάνσεων της επαγγελματικής μας ζωής τουλάχιστον.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσεις και να συγχρονιστείς,
έτσι ώστε να εκφράζεις τον σύγχρονο πελάτη. Το marketing είναι
πια αναπόσπαστο κομμάτι όχι μόνο της δικής μας δουλειάς. Η
φωτογραφία δυστυχώς είναι ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα και
χρειάζεται μια μεγαλύτερη προώθηση μέσω του marketing.
• Έχετε μια εκτίμηση σε τι βαθμό συμβάλλει το Internet στην
προσέλκυση πελατών;
Το internet αποτελεί πλέον την πιο εξελιγμένη πηγή επικοινωνίας
και πληροφόρησης. Προσελκύει όλες τις ηλικίες, και ανθρώπους
όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να
έχεις ενημέρωση και γρηγορότερη προώθηση της δουλειάς σου σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αναμφισβήτητα η δημιουργία site
έχει βοηθήσει και βοηθά πολύ την παρουσίαση και προώθηση της
δουλειάς του κάθε επαγγελματία.
• Πως είναι η κατάσταση για ένα φωτογράφο της περιφέρειας;
Έχει την δυνατότητα να επικεντρωθεί στο είδος φωτογραφίας
που τον ενδιαφέρει;
Η κατάσταση φυσικά είναι πολύ δύσκολη. Η ψηφιοποίηση της
φωτογραφίας έχει και αρνητικές επιπτώσεις όπως την πτώση
της λιανικής πώλησης αναλωσίμων και των εκτυπώσεων, από
τα οποία θα μπορούσε να κερδίσει επιπλέον χρήματα κάθε
φωτογράφος. Για να καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος από αυτόν
τον τομέα, αναγκαστικά ρίχνουμε το βάρος στο μοναδικό που μας
έχει απομείνει και ευτυχώς ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά, την
παροχή υπηρεσίας. Σε αυτόν τον τομέα προσπαθούμε συνεχώς να
βελτιωνόμαστε, ούτος ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το χρόνιο
πρόβλημα είναι οι ‘’φωτογράφοι’’ που ξεφυτρώνουν σαν τα
μανιτάρια και δυστυχώς ο κόσμος τους εμπιστεύεται. Δουλεύοντας
στην επαρχία δυστυχώς δεν μπορείς να αφοσιωθείς σε ένα μόνο
είδος φωτογραφίας διότι παίζει ρόλο το βιοποριστικό κριτήριο.
Όλοι θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στο είδος φωτογραφίας που
μας ενδιαφέρει με προσοχή για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα,
ωστόσο οι ρυθμοί της ζωής και οι ανάγκες της καθημερινότητας, μας
αναγκάζουν να ‘’καλύπτουμε’’ όλα τα είδη, πράγμα που δεν είναι
απαραίτητα κακό, αν φυσικά μπορείς να το κάνεις.
• Από ποιους τομείς προέρχονται οι πελάτες σας; Με ποιους
συνεργάζεστε κυρίως;
Συνεργάζομαι με ιδιώτες αλλά και με επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία,
διαφημιστικές εταιρείες, περιοδικά ή ακόμα και φωτογραφικά
πρακτορεία, αλλά ο βασικός όγκος δουλειάς προέρχεται από ιδιώτες
και αφορά τη φωτογράφιση γάμων και βαπτίσεων.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Σταμάτης Καταπόδης
γεννήθηκε στην Κέρκυρα.
Ασχολείται με τη φωτογραφία
από το 1991 και από το 1999
διατηρεί δικό του φωτογραφείο
στο νησί. Ασχολείται κυρίως με
την φωτογράφιση εκδηλώσεων,
το φωτορεπορτάζ και την
διαφημιστική φωτογραφία.
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Πριν 53 χρόνια...
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