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Νέος φόρος στη διαφήμιση
Χρόνια τώρα συζητείται από τα μέσα ενημέρωσης και
τους διαφημιζόμενους το απαράδεκτο καθεστώς του
αγγελιοσήμου. Πρόκειται για φόρο 20% επί της αξίας
της έντυπης διαφήμισης (Ισχύει μεγαλύτερο ποσοστό
στην τηλεοπτικη διαφήμιση) υπέρ τρίτων (ταμείων
δημοσιογράφων κλπ.). Σε καταβολή αγγελιοσήμου
υποχρεούνται οι επιχειρήσεις για κάθε τους
διαφημιστική ενέργεια και με οποιονδήποτε τρόπο και
μέσο αυτή υλοποιείται (με ελάχιστες εξαιρέσεις).
Αντί λοιπόν να καταργηθεί το αγγελιόσημο μοναδικό φαινόμενο σ’όλη την Ευρώπη - ένας νέος
φόρος υπέρ τρίτων ήρθε να προστεθεί!
Ονομάστηκε “ειδικό τέλος επί των τιμολογίων
διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της Αστικής Εταιρείας
Δεοντολογίας και Επικοινωνίας”. Το “τέλος” αυτό
ανέρχεται στο πράγματι πενιχρό 0,02% επί των
τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης. Όμως α. αφορά
μια ιδιωτική Αστική Εταιρία και β. η καταβολή του
είναι υποχρεωτική από τους διαφημιζόμενους με βάση
το Νόμο 3801/09 που δημοσιεύτηκε ήδη στο ΦΕΚ 163
Α/2009’. Ως πρώτη δόση συγκεντρωτικής καταβολής
ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2009.
Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού
Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) μέλος της οποίας είναι τόσον ο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ όσο και το Photobusiness αντέδρασε
αποστέλλοντας έγγραφη διαμαρτυρία στη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης (15-09-09) για να λάβει την
εξής απάντηση παραμονές εκλογών (25-09-09):
“…Το τέλος 0,02% βαρύνει τους διαφημιζόμενους
(και όχι τα μέσα ενημέρωσης). Η προηγηθείσα
απόφαση της Γ.Σ. του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων
Ελλάδος αποτέλεσε την ουσιαστική προϋπόθεση για
την νομοθετική θέσπιση του τέλους ως αναγκαίου
για την καλύτερη λειτουργία του Σ.Ε.Ε, το οποίο
στα 6 χρόνια λειτουργίας του με την έκδοση 340
αποφάσεων και την διευθέτηση 250 υποθέσεων
συνέβαλε αποφασιστικά στην εξασφάλιση του κύρους
της διαφήμισης και της προστασίας του καταναλωτή
κλπ. κλπ…” Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν
καθοριστεί νέοι υπεύθυνοι για τα Μ.Μ.Ε. από την νέα
κυβέρνηση και ο νόμος ισχύει. Η Ε.Δ.Ι.Π.Τ. καθώς κι
άλλοι φορείς σκοπεύεουν να ζητήσουν με επιμονή την
κατάργηση του άρθρου 48 του Ν. 3801/09 αλλά μέχρι
να συμβεί αυτό - μεταξύ μας: δεν πιστεύω οι “νέοι ”
να τον καταργήσουν - καλό θα ήταν οι διαφημιζόμενοι
να λάβουν τα μέτρα τους...
Τ. ΤζΙμας
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EΡΕΥΝΑ ΤΙΡΑ
Πληροφορούμαι για τα φωτογραφικά προϊόντα από:
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Επαγγελματίες & ερασιτέχνες φωτογράφοι
Μεγάλη πανευρωπαϊκή έρευνα της Τ.Ι.P.A.
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι καταφεύγουν για την ενημέρωσή τους στην
συντριπτική τους πλειοψηφία 94,9% στα ειδικά φωτογραφικά περιοδικά. Δεύτερο
έρχεται το Internet με ποσοστό 71,6%. Τρίτη πηγή ενημέρωσης με ποσοστό 47,5%
αποτελούν οι κλαδικές - εμπορικές εκθέσεις. ‘Επονται όλοι οι άλλοι τρόποι και
μέσα. Αυτά -και άλλα πολλά- τεκμηριώνει η πανευρωπαϊκή έρευνα T.I.P.A. τα
αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύουμε σήμερα.
Πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2008 με πρωτοβουλία της Πανευρωπαϊκής
Ένωσης Φωτογραφικών Περιοδικών (T.I.P.A.) μέλη της οποίας από τη χώρα
μας είναι τα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και Photobusiness. Στην υλοποίηση της
έρευνας έλαβαν μέρος συνολικά 17 περιοδικά από 10 χώρες της Ευρώπης. Τα
αποτελέσματα προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων από
τη γερμανική εταιρία ερευνών WIP. Συμμετείχαν χιλιάδες αναγνώστες των 17
περιοδικών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι (από τη χώρα μας
απήντησαν συνολικά 565 άτομα, άνδρες σε ποσοστό 80% και γυναίκες 20%).
			

Διαβάστε περισσότερα στις επόμενες σελίδες.
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Προσωπικά στοιχεία – Ηλικία αναγνωστικού κοινού
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Παρατήρηση: Ο κύριος όγκος των αναγνωστών -65,4%- είναι ηλικίας κάτω των 49 ετών.

Μηνιαίο εισόδημα
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Παρατήρηση: Το 31,5% των αναγνωστών έχει εισόδημα άνω των 1500 € κατά μέσο όρο πανευρωπαϊκά. Τα μικρότερα ποσοστά
εισοδήματος (43,6% κάτω των 1000€) τα συναντάμε σε χώρες τις κεντρικής Ευρώπης όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία.

η ερευνα τησ τιρα
Για την Τechnical Imaging Press Association η έρευνα αναγνωστών είναι η τρίτη κατά σειρά που πραγματοποιείται με ορίζοντα
διετίας κάθε φορά. Στη δόμηση των ερωτήσεων συνέβαλαν τα περιοδικά - μέλη, ενώ την όλη οργάνωση και διεκπεραίωση είχε
η γερμανική εταιρία ερευνών και αναλυτών WIP WIP - Wissenschaftliches Institut für Presseforschung und Medienberatung
GbR με έδρα την Κολωνία. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και τις εταιρίες του Imaging.
Παίρνουν μέρος σχεδόν όλα τα περιοδικά μέλη της ΤΙΡΑ με τους αναγνώστες να απαντούν εθελοντικά στα ερωτηματολόγια,
τα οποία πιθανώς έχετε δει σε περυσινά τεύχη του Φωτογράφου και Photobusiness. Tα πορίσματα για την ηλικιακή και
εισοδηματική διαστρωμάτωση του αναγνωστικού κοινού είναι μεσοσταθμικά αφού περιλαμβάνουν χώρες και του σκληρού
πυρήνα της ΕΕ αλλά και του Νότου και της τέως ανατολικής Ευρώπης. Περιοδικά διαβάζουν κατά βάση οι μεσαίες ηλικίες και
ανήκουν στη μέση οικονομική τάξη με μια αιχμή (7.1%) πλούσιων εισοδηματιών.
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Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογράφους με πάθος για τη δουλειά τους. Ενσωματώνει
αισθητήρα πλήρους καρέ με ανάλυση 21.1
megapixel, δυνατότητα λήψης βίντεο σε Full HD
και ταχύτητες ISO έως 25.600, παρέχοντας
εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργική έκφραση.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να
συνδυάσετε στατικές εικόνες με βίντεο υψηλής
ευκρίνειας για να προσθέσετε πάθος και στη δική
σας ιστορία.

Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

w w w. inter s ys .gr
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EΡΕΥΝΑ ΤΙΡΑ
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*Επαγγελματίες φωτογράφοι
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*Ερασιτέχνες φωτογράφοι

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, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: το ατελιέ του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας

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
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Νέο PhotoBook
για ερασιτέχνες!
Καλύψτε το χαμένο τζίρο σας άμεσα χωρίς μεγάλες επενδύσεις!
Η Noritsu Ελλάς δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα φωτογραφικά καταστήματα να προσφέρουν
την υπηρεσία PhotoΒook άμεσα και ποιοτικά.

Με το νέο PhotoΒook της
Noritsu εξασφαλίζετε:
• Απόλυτο value for money
της υπηρεσίας PhotoΒook.
•

Η Noritsu Ελλάς
σας προφέρει τις
εξής εναλλακτικές
ολοκληρωμένες
προτάσεις συνεργασίας:

Αύξηση του τζίρου στην
ερασιτεχνική εκτύπωση.

• Συνεχή επαφή και

συνεργασία του ερασιτέχνη
πελάτη με το φωτογραφικό

1. Αγορά του εκτυπωτή

κατάστημα.
•

διπλής όψης Noritsu D502,

Άριστη ποιότητα με τον

2. είτε συμμετοχή στην 6μηνη
δοκιμαστική περίοδο χρήσης του

νέο επαναστατικό διπλής όψης

Noritsu D502 στο κατάστημά σας,

εκτύπωσης D 502.
•

Ταχύτατη επεξεργασία και

3. ή παροχή υπηρεσίας παραγωγής

παράδοση των παραγγελιών.

PhotoBook από τη Noritsu Ελλάς.

Το νέο αγαπημένο μου photobook.
Οι τιμές μου.
Photobook
15x15εκ.
20x20εκ
20x30εκ.

10 Φύλλων
14.75€
19.90€
25.99€

Photobook
15x15εκ.
20x20εκ.
20x30εκ.

20 Φύλλων
19.50€
27,50€
36.70€

Photobook
15x15εκ.
20x20εκ.
20x30εκ.

30 Φύλλων
24.50€
35.12€
47.40€

Από

14,75€
*Οι τιμές αφορούν τις
προτεινόμενες
τιμές πώλησης στον
τελικό καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της Noritsu Ελλάς
κ.Κων/νο Τεκτονίδη στο τηλ 210 6019506 - 6977 356565, e-mail:dinos.tektonidis@noritsu.de
Πωλήσεις: Αλέκος Νεφρός τηλ 6978 483714

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506
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Eπαναστατικό drylab Fujifilm Frontier DL410
Ήλθε στην Ελλάδα
Αναγγέλθηκε για πρώτη φορά στην Photokina 2008 και μετά αρκετό
χρόνο εξέλιξης, μπήκε επιτέλους στην παραγωγή. Αναφερόμαστε βέβαια
στο inkjet minilab της Fujifilm, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει το τοπίο
στην επαγγελματική εκτύπωση. Καταλαμβάνει χώρο μόλις 0,5τ.μ. στο
κατάστημα αλλά δεν υστερεί καθόλου σε παραγωγικότητα αφού φθάνει
τις 650 εκτυπώσεις 10x15cm την ώρα. Αν κάποιος επιθυμεί διπλάσια
παραγωγή απλά συνδυάζει δεύτερη μονάδα στην ίδια επιφάνεια (stack)
ενώ μπορεί να προσθέσει sorter για τυπώματα 10x15cm ή μεγαλύτερο
sorter που να χωράει και τις μεγαλύτερες εκτυπώσεις 20,3x25,4cm.

E

ντυπωσιαστήκαμε όχι μόνον από την τεχνολογία του μηχανήματος
(που δανείζεται το MS software από τα πιο πρόσφατα μεγαλύτερα
Frontier) αλλά και από το χαμηλό κοστολόγιο αναλώσιμων που είναι το
φθηνότερο μετά τα ψηφιακά Minilab με αργυρούχο χαρτί RA4 (το τελευταίο
όμως υποφέρει από το πρόβλημα των χημικών και της ανάγκης για συχνή
συντήρηση, διαρκή χρήση κλπ.) Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον της
επαγγελματικής εκτύπωσης τα drylab μοιάζουν να αποτελούν τη μοναδική
απάντηση στις ανάγκες για ευελιξία, προσαρμογή σε μικρές παραγωγές,
χαμηλή αρχική επένδυση ενώ αν χρειαστεί μπορούν να ανταποκριθούν και σε
μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών.
Το DL 410 βασίζεται σε εκτύπωση με πιεζοηλεκτρική τεχνολογία.
Υπενθυμίζουμε ότι στο πιεζοηλεκτρικό σύστημα υπάρχει ένα πιεζοηλεκτρικό
κρύσταλλο στο πίσω μέρος της “δεξαμενής” που καταλήγει στο
ακροφύσιο. Το κρύσταλλο ταλαντώνεται από ηλεκτρικό ρεύμα και ψεκάζει
απειροελάχιστες ποσότητες μελανιού από το ακροφύσιο. Όπως και οι οικιακοί
εκτυπωτές Inkjet το σύστημα πρακτικά δεν χρειάζεται συντήρηση ούτε χάνεται
μελάνι όσο μένει ανενεργό. Χρησιμοποιούνται μεγάλες κασέτες μελανιού και
χαρτί ρολό ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες. Ειδικά για το DL 410 έχει
σχεδιαστεί το Fujifilm Quality Dry Photo Paper που επιτυγχάνει εξαιρετική
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γκάμα ζωντανών χρωμάτων, πυκνότητα
μαύρου και καθαρότητα λευκού.
Σημειώνουμε ότι η μέγιστη διάσταση
εκτύπωσης είναι η “πανοραμική”
91.4x25.4cm. To ειδικό πρόγραμμα
Frontier Workflow Management
αναλαμβάνει τη διαχείριση ροής των
παραγγελιών από το συνδεδεμένο
workstation καθώς και από κιόσκια Order
It. Eπιτρέπει πλήρη έλεγχο του workflow
ακόμη και αν έχουμε ένα περίπλοκο
στημένο σύστημα με PC και κιόσκια.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Eκτύπωση: πιεζοηλεκτρική inkjet
Aνάλυση: 720x720dpi
Παραγωγικότητα: 650 αντίτυπα
10x15cm (4R) την ώρα ή 250 αντίτυπα
20,3x25,4cm
Dry to dry: 47sec.
Xαρτιά: (ρολά) 102mmx100m ως
254mm και φύλλα Α4 ή 203x264mm
Kασέτες μελανιών: CMYK dye ink
500ml η καθεμία
Sorter: 7 ή 8 παραγγελιών
Εμβαδόν: 0,5τ.μ.
Διαστάσεις: 180x62,1x58,9cm
Βάρος: 96 κιλά
FUJIFILM HELLAS 210 9404100
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VΑΙΟ VPC-X11S1E/B
Το ελαφρύτερο notebook
Η Sony έχει μεγάλη παράδοση στα
υπερελαφρά φορητά και την επαληθεύει
με το ελαφρότερο Vaio X series όλων
των εποχών, βάρους μόλις 655 γρ. λίγο
παραπάνω από ένα μεγάλο PDA.
Το λεπτό, ελαφρύ σασί του
κατασκευάζεται από ελαφρό carbon
fiber(ανθρακονήματα), τα οποία
διαθέτουν εξαιρετική αντοχή και
ελάχιστο βάρος. Έχει ενισχυθεί με
αλουμίνιο στο σημείο όπου ακουμπάει
ο καρπός. Η χρηστικότητα ενισχύεται
περαιτέρω με το νέο touchpad. Η
οθόνη LCD X-black των 11,1 ιντσών με
τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού LED,
διακρίνεται για την ευκρίνειά της. Χάρη
στον επεξεργαστή Intel® Atom™ Z540
1.86GHz που λειτουργεί σε χαμηλό
βολτάζ και την ενεργειακά αποδοτική
LCD οθόνη του, σας επιτρέπει να
δουλέψετε έως 8 ώρες με μόνο μία
φόρτιση της μπαταρίας πολυμερών
λιθίου. Η προαιρετική ενισχυμένη
μπαταρία ανεβάζει την αυτονομία στην
απίστευτη διάρκεια των 16 ωρών.
Ακόμα κι αν βρίσκεστε μακριά από
κάποιο σημείο Wi-Fi, το σύστημα VAIO
Everywair WWAN επιτρέπει υψηλής
ταχύτητας πρόσβαση σε δίκτυα 3G
HSPA mobile broadband, με ταχύτητες
download μέχρι και 7,2 Mbps.
Παραπέρα, έχει δύο θύρες USB, Gigabit
Ethernet και VGA, ακόμη και σύνδεση
802.11 b/g και Bluetooth™ όπως και
κάμερα MOTION EYE
Στα προαιρετικά αξεσουάρ
περιλαμβάνεται πολυτελής δερμάτινη
θήκη από πραγματικό δέρμα, εξωτερικός
οδηγός DVD USB και ασύρματο ποντίκι

Intersys
Προϊόντα αιχμής στο HiEnd Audio Video Athens Show 2009
Η Intersys συμμετέχει με τα καλύτερα προϊόντα εικόνας και ήχου των οίκων Pioneer και
Toshiba στο HiEnd Audio Video Athens Show 2009 που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο
Athens Imperial, από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1 Νοεμβρίου. Η Pioneer βάζει στο
επίκεντρο το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας, το Home Cinema με βασικό συστατικό του
συστήματος τον ενισχυτή audio-video Pioneer SC-LX82 ενώ η Toshiba παρουσιάzει τη νέα
σειρά τηλεοράσεων ZV και τη κορυφαία σειρά SV με τεχνολογία LED. Επίσης μην χάσετε
το iPod Docking Station ΧW-NAS5 που προορίζεται για όσους ψάχνουν την ηχητική
απόλαυση στην αναπαραγωγή συμπιεσμένων μουσικών αρχείων.
INTERSYS 210 9554000

Sony Ericsson Satio
Ξανά στον πόλεμο των Megapixel
H Sony Ericsson μπαίνει ξανά στο παιχνίδι με δύο ατού της εποχής, τα πολλά megapixel και
τα social networks στο πολυδιαφημισμένο κινητό Satio. To νέο μοντέλο που κυκλοφορεί
πλέον και στην Ελλάδα, διαθέτει φωτογραφική μηχανή 12.1 megapixels με οθόνη αφής και
Xenon φλας ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα σε χαμηλό φωτισμό. Όλα γίνονται πιο
εύκολα με τις προεγκατεστημένες εφαρμογές για τα πιο δημοφιλή social networking sites.
Το Satio είναι ένα από τα τρία πρώτα κινητά της νέας κατηγορίας κινητών Entertainment
Unlimited της Sony Ericsson. Το Aino και Yari αναμένονται στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Sony Ericsson 210 8771900
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Samsung
Εύκολη εκτύπωση ιστοσελίδων
Οι νέοι laser μονόχρωμοι εκτυπωτές
Samsung ML-1910, ML-1915, ML-2525 και
ML-2580N έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
διευκολύνουν την εκτύπωση ιστοσελίδων,
χάρη στις δυνατότητες που προσφέρουν το
πλήκτρο “Print Screen” και το λογισμικό
AnyWeb Print. Με το πάτημα ενός πλήκτρου,
οι χρήστες τυπώνουν αυτό που βλέπουν
στην οθόνη γρήγορα και εύκολα. Μάλιστα,
μπορούν να τυπώνουν ακριβώς αυτό που
θέλουν, μειώνοντας τον αριθμό των σελίδων
που τυπώνονται άσκοπα, κάτι που συμβαίνει
συχνά κατά την εκτύπωση ιστοσελίδων.
Παραπέρα, το λογισμικό AnyWeb Print
της Samsung επιτρέπει στους χρήστες να
επιλέξουν, να «σύρουν» και να μεταφέρουν
περιεχόμενο από ιστοσελίδες σε μια νέα
σελίδα στην οθόνη του PC τους, την οποία
στη συνέχεια μπορούν να αποθηκεύσουν ή
να εκτυπώσουν, χωρίς σπατάλη σε χρόνο και
αναλώσιμα.
Prime Telecom 210 6796700

Epson Stylus Photo PX810FW
Κορυφαίο πολυμηχάνημα με WiFi και φωτογραφικό προσανατολισμό
Παρουσιάστηκε πρόσφατα και αποτελεί το επιστέγασμα της γκάμας All in One συσκευών
της Εpson. Όπως προκύπτει από την επωνυμία απευθύνεται κυρίως στους απαιτητικούς
που χρειάζονται φωτογραφική ποιότητα ισοδύναμη ή καλύτερη αυτής που παίρνουν
από το επαγγελματικό εργαστήριο εκτύπωσης. Το Stylus Photo PX810FW είναι το
πολυτάλαντο πολυμηχάνημα που κάνει υπερήφανο τον ιδιοκτήτη σε πολλές αποστολές,
αναλαμβάνοντας να τυπώσει, να σκανάρει, να βγάλει φωτοαντίγραφα και να παίξει
το ρόλο του φαξ. Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάζει η επαφική οθόνη με διαγώνιο
19,8cm από την οποία ελέγχονται όλες οι λειτουργίες. Επίσης αυξάνει την εργονομία ο
αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων ADF (Αutomatic Document Feeder) που διευκολύνει
αποφασιστικά την διεκπεραίωση της αποστολής fax και της εκτύπωσης διπλής όψης.
Με τους δύο τροφοδότες χαρτιού το Stylus Photo PX810FW αποδεικνύεται ιδανικό για
όσους θέλουν ν’ αποθηκεύουν ταυτόχρονα απλό και φωτογραφικό χαρτί για να είναι
πάντα διαθέσιμα χωρίς την ανάγκη να εναλλάσσονται. Άλλο ένα στοιχείο τεχνολογικής
υπεροχής, αποτελεί η ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης WiFi και
ενσύρματης με Ethernet θύρα. Όπως και πολλοί άλλοι εκτυπωτές της Εpson, και εδώ
αξιοποιείται η τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης Micro Piezo (με 180 ακροφύσια ανά
χρώμα και μέγεθος μικροσταγονιδίου 1,5 picolitre). Σημειώνουμε το εξαμέλανο σύστημα
χρωστικών dye Epson Claria τα οποία έχουν πιστοποίηση διάρκειας ζωής ως 98 χρόνια σε
κορνίζα και 200 χρόνια σε άλμπουμ. .Ως προς τις επιμέρους λειτουργίες, το υποσύστημα
εκτύπωσης τυπώνει σε maximum ανάλυση 5760x1440pixel και το υποσύστημα scanner
βασισμένο σε αισθητήρα CIS χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης προσφέρει ανάλυση
4800x4800dpi.
EPSON 210 8099499

Το Kaspersky Internet Security 2010 προστατεύει αυτόματα εσάς και
την οικογένειά σας σε κάθε στιγμή – είτε δουλεύετε, κάνετε τραπεζικές
συναλλαγές, κάνετε αγορές ή παίζετε δικτυακά παιχνίδια.
Come into the Green Zone with Kaspersky Internet Security 2010
και απόλαυσε μια ασφαλή και ακίνδυνη εμπειρία στο Internet.
• Προστασία από τους κλέφτες του κυβερνοχώρου
• Παροχή έξυπνης και συνεχούς προστασίας*
• Διατηρεί την γρήγορη και ομαλή λειτουργία του υπολογιστή
*Προστασία από viruses, spyware, Trojans, worms, rootkits, botnets, hacker attacks, phishing, spam and more

Eπίσημος Υποστηρικτής
της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Κρυστάλλη 6, Γλυκά Νερά Αττικής, Τ.Κ. : 15 354 Τηλ.: 210 81.40.911, 210 66.54.100 - FAX: 210 81.40.677 Website: www.talos-tech.gr
Sales email: talos@talos-tech.gr - Support email: tech@talos-tech.gr
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Tamax
Videocamera σε γυαλιά
Για τους μανιώδεις οπαδούς της φύσης και
των αθλημάτων, η Tamax δημιούργησε τα
υψηλής ποιότητας Polaroid γυαλιά ηλίου
που βιντεοσκοπούν ότι βλέπετε, με την
ενσωματωμένη, σχεδόν αόρατη, video
camera. 3.0MP CMOS με ανάλυση 640 x 480
pixels. Αποθηκεύει σε Micro SD κάρτα με
ταχύτητα εγγραφής 35 καρέ το δευτερόλεπτο
και stereo εγγραφή ήχου. Διαθέτει μόνον
δυο κουμπιά για γρήγορο και εύκολο
χειρισμό. Η Μicro SD (με τον adapter)
4GB κάρτα που την συνοδεύει, χωράει 3-4
ώρες βιντεοσκόπηση και η αυτονομία της
φορτισμένης μπαταρίας είναι για 3-4 ώρες
λήψη. Υποστηρίζει κάρτα έως 8GB.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 210 3833478

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου,
γίνε Adobe Certified Associate
http://www.anodos.gr/certification

Ένα σημαντικό εφόδιο καριέρας στο δύσκολο σημερινό επαγγελματικό
περιβάλλον αποτελούν οι πιστοποιήσεις Adobe Certified Associate, οι οποίες
υποστηρίζονται, αναγνωρίζονται και φέρουν επίσημα το όνομα της Adobe, της
παγκόσμιας δύναμης στο χώρο του λογισμικού σχεδίασης.

Άνοδος Α.Ε.| Authorised Distributor Of Adobe Systems Inc.
T: 210 9717 016 | F: 210 9713108 | www. anodos.gr | e-mail: info@anodos.gr
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Epson Stylus Pro 3880
Κορυφαία επαγγελματική τεχνολογία σε «οικιακό» μέγεθος
Οι εκτυπωτές desktop Α2+ αποτελούν μια ιδιάζουσα κατηγορία. Οι εξωτερικές
διαστάσεις τους κατατάσσουν στο μεταίχμιο ανάμεσα στην οικιακή και professional
xρήση όμως η τεχνολογία εκτοξεύεται στην κορυφή. Η απόδοσή του stylus Pro
3880 στηρίζεται στο οκταμέλανο σύστημα με μελάνια Ultrachrome K3. Σημαντικές
λεπτομέρειες που συμβάλλουν στην τελική ποιότητα είναι το Vivid Magenta με
ενισχυμένη τη συγκεκριμένη χροιά και AccuPhoto HD2 για εξαιρετική αναπαραγωγή των
δύσκολων διαβαθμίσεων του γκρι. Η τελευταία τεχνολογία εξελίχθηκε από κοινού με
το εργαστήριο Munsell Color Science του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Rochester και
εξασφαλίζει απόλυτα σωστή κατανομή του ράστερ χωρίς την δημιουργία ορατού. Στο
3880 αξιοποιούνται πιεζοηλεκτρικές κεφαλές Micro Piezo AMC (Αdvanced Meniscus
Control) που διαχειρίζονται με απόλυτη ακρίβεια την έκχυση μικροσταγονιδίων μελάνης
με όγκο 3,5picolitre. Άλλο ένα αξιομνημόνευτο χαρακτηριστικό είναι το Advanced BW
mode για απόλυτο έλεγχο α/μ εκτυπώσεων με επιλογή από διαθέσιμα μενού.
EPSON 210 8099499

Adobe
“Πιστοποιημένη δημιουργικότητα”
Η Adobe Systems Inc προσφέρει στους χρήστες των προγραμμάτων της τη δυνατότητα
να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν "Adobe Certified Associate". To
πιστοποιητικό "Adobe Certified Associate" είναι ένα νέο εργαλείο που η Adobe
ανέπτυξε και παρέχει διεθνώς μετά από εξετάσεις μέσω του δικτύου της Certiport.
Η πιστοποίηση της Adobe μπορεί να αποκτηθεί σήμερα για τις βασικές γνώσεις
και δεξιότητες σε τρεις τομείς: Διαδικτυακή Επικοινωνία με τη χρήση του Adobe
Dremweaver, Επικοινωνία Πολυμέσων με τη χρήση του Adobe Flash, Οπτική
Επικοινωνία με τη χρήση του Adobe Photoshop.
Η διαδικασία της πιστοποίησης είναι απλή και προσιτή σε όλους. Περιλαμβάνει μια
αυτοματοποιημένη εξέταση διάρκειας μίας ώρας στο εξουσιοδοτημένο εξεταστικό
κέντρο της ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. σε on-line σύνδεση. Η εξέταση επιτηρείται από ανεξάρτητο
φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται άμεσα.
ΑΝΟΔΟΣ 210 9717016
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Nikkor 16-85mm f/3.55.6G ED VR AF-S DX
Με την ανώτερη σταθεροποίηση
του συστήματος VR II
Ένα από τα καλύτερα δείγματα εφαρμογής
του σταθεροποιητικού συστήματος
Vibration Reduction δεύτερης γενιάς είναι
ο φακός zoom 16-85mm της Nikon. Εχει
εφαρμογές ως zoom γενικής χρήσης που
καλύπτει γκάμα εστιακών αποστάσεων
ισοδύναμε με 24-127.5mm στο φορμά
DX (ή APS-C, αν προτιμάτε) στο οποίο
ισχύει συντελεστής εστιακών αποστάσεων
(lens factor) 1,5x. Σχεδιάστηκε με σκοπό
να πετύχει τη χρυσή τομή ανάμεσα στο
χαμηλό βάρος και την εξαιρετική απόδοση
(όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται από τεστ
στον ειδικό τύπο). Το δακτυλίδι των
διαφραγμάτων απουσιάζει με δεδομένο
ότι ο φακός ανήκει στην σειρά Nikkor G
όπου όλες οι επιλογές διαφραγμάτων
περνάνε μέσα από το σώμα της μηχανής.
Έχει όμως τρία ξεχωριστά χειριστήρια.Ένα
για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
autofocus (M/A, M) όπου στην πρώτη θέση
υπάρχει αυτόματο σύστημα αποσύμπλεξης
ώστε ο φωτογράφος να εστιάζει χειροκίνητα
ανά πάσα στιγμή, ένα για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του VR II και ένα για την
επιλογή λειτουργίας σταθεροποίησης
ανάμεσα σε Normal και Active. το Νormal
είναι πιο κατάλληλο για αργή κίνηση (π.χ.
δεν αντιδρά στο panning) ενώ το Active
είναι πιο ευαίσθητο και διορθώνει συνεχώς.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Κοdak
Στην πρώτη θέση των drylab
Mε δεδομένη την προτίμηση των επαγγελματιών στο σύστημα επαγγελματικής εκτύπωσης
APEX (Adaptive Picture Exchange) η Κοdak εδραιώθηκε στην πρώτη θέση της αντίστοιχης
αγοράς στην Ευρώπη, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον τομέα αυτό. Με
βάση πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της εταιρίας αναλυτών Futuresource Consulting
Ltd. η αγορά drylab μεγαλώνει με ρυθμό 100% ετησίως, ροκανίζοντας τη θέση των
minilab που χρησιμοποιούν αργυρούχο φωτογραφικό χαρτί.
Η διείσδυση των APEX βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη 100.000
εγκατεστημένων photokiosk στον κόσμο και στην τεχνογνωσία της Kodak στα θερμικά
printer dye sublimation. Τα APEX παράγουν όχι μόνον φωτογραφικές εκτυπώσεις αλλά
και διαφοροποιημένα προϊόντα όπως κάρτες, ημερολόγια, προσκλητήρια, photobook
κλπ. Photokiosks της Kodak έχουν εγκατασταθεί κατά εκατοντάδες από μεγάλες εταιρίες
όπως Target Corp., CVS Pharmacy στις ΗΠΑ, Dirk Roseman, Μuller Ltd. and Co. DMDrogerie Markt στη Γερμανία, Farmacias Benavides στο Μεξικό κλπ.
DIVITEC 210 2855080

onOne Software
Τρίτη έκδοση για το PhotoTune
Η onOne Software είναι αμερικάνικη εταιρεία
με έδρα το Όρεγκον που παράγει software
προσανατολισμένo στους φωτογράφους.
Πολλά από αυτά είναι plug in για το Photoshop,
το Lightroom, το Aperture και το iPhoto.
Πρόσφατα ανακοίνωσε το PhotoTools 3, το οποίο
περιλαμβάνει μερικά ενδιαφέροντα plug ins για
το Photoshop με βασικό το εργαλείο SkinTune
που μπορεί να διορθώσει με ένα κλικ τους τόνους
του δέρματος ενός πορτρέτου. Επιπλέον για τους
αρχάριους χρήστες απλοποιεί την διαδικασία
διόρθωσης των χρωμάτων ελαχιστοποιώντας τον
χρόνο που απαιτείται χωρίς όμως να αποστερεί
τις δυνατότητες παραμετροποίησης από τους πιο
προχωρημένους χρήστες.
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Super προσφορά!
Όλα 15 ευρώ!

1

Το βιβλίο
"Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας"

&

2

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΚΔΟΣΗ

Παναγιώτης Κατερτζιάδης
Σελίδες 258, διαστάσεις 17x24 cm.
Με 160 α/μ φωτογραφίες & σκίτσα.
Τιμή τιμοκαταλόγου : € 15,07

Το βιβλίο
"Φωτογραφία Glamour"

&

3

Το κόστος
αντικαταβολής με
courier (ACS)
Τιμή τιμοκαταλόγου : € 7,00

Σελίδες 176, διαστάσεις 19x26 cm.
Με 130 έγχρωμες φωτογραφίες & σκίτσα.
Τιμή τιμοκαταλόγου : € 10,00

Λήξη προσφοράς 20 Νοεμβρίου '09
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ www.photo.gr
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς το περιοδικό ΦΩΤΟγραφος Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45 Αθήνα • τηλ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
Ενδιαφέρομαι για τα παρακάτω βιβλία (σημειώνω με Χ). Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, για να συνεννοηθούμε για τον τρόπο πληρωμής και αποστολής τους
Ονοματεπώνυμο.............................................................................
...................................................................................................
Διεύθυνση......................................................................................
Πόλη...........................................................Τ.Κ.:............................
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα :
Εργασίας:...................................Οικίας:..........................................
Κινητό:...........................................................................................
..................................................
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 Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας / € 15,07
 Μία Φωτογραφία... 1000 Λέξεις... / € 9,04
 Φωτογραφία και Κοινωνία / € 9,04
 Περί Φωτογραφίας / € 9,04
 Φωτογραφία - Συνοπτική ιστορία / € 15,07
 Φίλιππος Μαργαρίτης / € 5,03
 Βούλα Παπαϊωάννου / € 5,03
 Φωτογραφία Glamour / € 15,07 € 10,00
 Το Μεγάλο Φορμά / € 12,06

 100 Χρόνια Φωτογραφία / € 15,07
 Ασπρόμαυρη φωτογραφία / € 21,10 Εξαντλήθηκε
 EΠEKINA / € 10,04
 Κούβα / € 6,03
 Ετήσια συνδρομή στο ΦΩΤΟγραφο / € 70,00 (Εξωτερικό € 120)
 Πρόσωπα της Κρήτης. Nelly's / € 30,00 Εξαντλήθηκε
 Ψηφιακή φωτογραφία. 500 συμβουλές / € 20,00
 Ψηφιακές SLR. 500 συμβουλές / € 20,00
 Η Ειδική Προσφορά μας / € 15,00

*Τιμές με Φ.Π.Α. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που κυμαίνονται από € 6,00 έως € 10,00 αναλόγως του βάρους.
Εξαιρείται η παραπάνω προσφορά μας στην τιμή της οποίας περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.
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Κοdak 6850
Επαγγελματικός θερμικός εκτυπωτής
Διευρύνοντας τη γκάμα επαγγελματικών
προϊόντων Κοdak, o dye sublimation
εκτυπωτής 6850 προορίζεται για μεγάλη
παραγωγή και προσαρμοστικότητα στις
σημερινές συνθήκες ψηφιακής εκτύπωσης.
Εύκολα ενσωματώνεται στη παραγωγική
διαδικασία είτε πρόκειται για μικρά
καταστήματα είτε μεγαλύτερα εργαστήρια.
Εύχρηστος και εύκολος στην τοποθέτηση και
συντήρηση, όχι πιο πολύπλοκος από ένα
οικιακό εκτυπωτή, προστίθεται στο περιβάλλον
εργασίας και το κάνει πιο αποδοτικό. Ένα από
τα πιο ανταγωνιστικά του χαρακτηριστικά
είναι η ταχύτητα: διεκπεραιώνει φωτογραφίες
15x20cm σε 15sec. και 10x15cm σε μόλις 8sec.
Το δυναμικό φθάνει τις 750 φωτογραφίες
10x15cm από ένα ρολό χαρτιού το οποίο χάρη
στο ενσωματωμένο κοπτικό μπορεί να κοπεί
σε διαφορετικές διαστάσεις. Όσο για τα χαρτιά
Ektatherm που επικαλύπτονται με ειδική
προστατευτική επίστρωση, ο κατασκευαστής
δίνει ισόβια διάρκεια. Το 6850 παρέχεται
με προγράμματα οδήγησης (drivers) για
Windows 2K, XP και Vista. Oι διαστάσεις είναι
29x49,8x34,6cm και το βάρος 25 κιλά.
DIVITEC 210 2855080

Νikon Coolpix p1000j
Η πρωτοποριακή compact με projector ήλθε στην Ελλάδα
Επιτέλους διακινείται κανονικά στην ελληνική αγορά ένα από τα πλέον αναμενόμενα
και πολυσυζητημένα μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών της χρονιάς. Η Νikon
p1000j δεν περιλαμβάνει απλά ένα υποσύστημα ψηφιακού προβολέα αλλά είναι και μια
αξιόλογη compact με σένσορα 12Μegapixel και φακό 28-140mm που θα καλύψει το
σύνολο των αναγκών του ερασιτέχνη φωτογράφου.
Ταυτόχρονα θα αποτελέσει πόλο έλξης στη δουλειά και την παρέα με την προβολή
φωτογραφιών με διαγώνιο ως 1m maximum. Oπωσδήποτε πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι περιορισμοί φωτεινοτητας ενός τόσο μικρού φορητού προβολικού οπότε η συσκότιση
του χώρου προβολής κρίνεται απαραίτητη. Μαζί με τη μηχανή στη συσκευασία
προσφέρεται τηλεχειριστήριο για ευκολία χρήσης την ώρα της προβολής. Αυτή η Coolpix
επωφελείται από ευκολίες νέας γενιάς όπως π.χ. το Skin Softening που μαλακώνει τις
λεπτομέρειες του προσώπου στο πορτρέτο σαν να χρησιμοποιούσε ο φωτογράφος
φίλτρο soft focus. Στα πλεονεκτήματα νέας γενιάς ανήκει και η υπηρεσία MyPicturetown,
μια δωρεάν προσφορά χώρου αποθήκευσης και διαμοιρασμού (storing and sharing)
φωτογραφιών online με όριο 2Gigabytes.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Tamrac Microsync Digital
Nέο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων
Πρόκειται για την νέα πρόταση της Tamrac που σκοπό έχει να λύσει τα χέρια των επαγγελματιών είτε
δουλεύουν στο στούντιο είτε σε εξωτερικούς χώρους (location), καταργώντας τα “αρχαία” καλώδια
που πολλές φορές δεν είναι πρακτικά, κόβονται κλπ. Οι συσκευές Microsync Digital έχουν πολύ μικρές
διαστάσεις και εξυπηρετούν πολύ με την αυτοματοποιημένη λειτουργία. Απλά συνδέουμε τη μονάδα
Transmitter στην ηλεκτρική επαφή του φλας (hot shoe) της φωτ. μηχανής, το receiver στην είσοδο
συγχρονισμού (DIN) στο studio flash και αυτό ήταν. Οι έξυπνες τεχνολογικές πινελλιές αφορούν ιδέες όπως
την αυτόματη διαχείριση ενέργειας χωρίς διακόπτη on/off: η συσκευή ενεργοποιείται μόνη της πατώντας
το κουμπί απελευθέρωσης φωτοφράκτη και απενεργοποιείται μετά ένα διάστημα υστέρησης. Η μπαταρία
έχει διάρκεια ζωής 3 χρόνια!! Το Μicrosyn υποστηρίζει 4 κανάλια και ταχύτητες συγχρονισμού φλας ως
1/180sec. (εστιακού επιπέδου φωτοφράκτης) ή 1/350mm (φωτοφράκτης εντός φακού). Εκτός από τον
τηλεχειρισμό φλας, μπορεί να αξιοποιηθεί για αντίστοιχο τηλεχειρισμό φωτογραφικής μηχανής.
ΓεραμAς 210 3303411
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Caselogic
Eργονομική σχεδίαση
Η SLRC-201 της Caselogic, με την
επαγγελματική της εμφάνιση είναι
σχεδιασμένη για την μεταφορά και την
αποθήκευση SLR μηχανών με φακό
zoom. Επιπλέον διαθέτει μπροστινή και
πλάγια θήκη για περισσότερο χώρο
και μπροστινή θήκη με φερμουάρ
για επιπλέον αξεσουάρ. Είναι
κατασκευασμένη από υλικό EVA για
προστασία από χτυπήματα και υγρασία.
Για τις καθημερινές διαδρομές η θήκη
UP-1A της Caselogic, η οποία διατίθεται
σε πέντε διαφορετικά χρώματα,
προσφέρει δυνατότητα άνετης και
ασφαλούς μεταφοράς των αγαπημένων
σας ηλεκτρονικών συσκευών όπως MP3
players, κινητά τηλέφωνα κ.α.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Fujifilm FinePix 70EXR
Tα αγαθά του SuperCCD EXR
Ενάντια στα σημεία των (τεχνολογικών) καιρών που σχεδόν αυθαίρετα επιβάλλουν
πολλά Megapixel, η πιο πρόσφατη compact της σειράς Finepix κλίνει πιο πολύ προς
το πραγματικό Hi tech. Φοράει SuperCCD EXR 10Μegapixel τελευταίας γενιάς, που
αξιοποιεί τον αισθητήρα με τρεις διαφορετικούς τρόπους: για να βελτιστοποιήσει την
ανάλυση, τη δυναμική περιοχή και την απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η
70ΕΧR ανήκει στην κατηγορία των slimline μηχανών (πάχος μόλις 22,7mm) και θυμίζει
σε ένα βαθμό τις αρχετυπικές F30/F31fd. Εντυπωσιάζει απίστευτα η ικανότητα των
σχεδιαστών να χωρέσουν στο λεπτό σώμα φακό wide zoom Fujinon 10x ισοδύναμο με
27-270mm. Ο φακός διαθέτει πολύ προσεγμένη εστίαση EBC (Electron Beam Coating).
Προικίζεται με τις ίδιες λειτουργίες EXR Priority όπως και τα ακριβότερα μοντέλα F200EXR
και S200EXR. Oι χρήστες μπορούν να επιλέξουν α. HR δηλ. προτεραιότητα ανάλυσης
(Resolution Priority) κατάλληλη θέση για φωτεινές σκηνές β. SN (Ηigh ISO/Low Noise)
μεγάλη ευαισθησία με χαμηλό θόρυβο, ρύθμιση κατάλληλη για σκοτεινά πλάνα και
γ. DR (D-Range Priority) επιλογή για μεγιστοποίηση της δυναμικής περιοχής. Επίσης
προσφέρεται το EXR Auto, ένα εργαλείο που επιλέγει αυτόματα μια από έξι διαφορετικές
σκηνές δηλ. πορτρέτο, τοπίο, νυκτερινό τοπίο, close-up, νυκτερινό πορτρέτο και
πορτρέτο με κόντρα φως και βελτιστοποιεί τελείως αυτόματα τις παραμέτρους εστίασης,
χρωματικής εξισορρόπησης, έκθεσης, φλας και ευαισθησίας καθώς και επιλογής
ανάμεσα σε HR, SN & DR. Άλλο ένα μοναδικό χαρακτηριστικό είναι το focus pro όπου
προσομοιώνεται το εφέ εστίασης του κυρίως αντικειμένου και απεστίασης του φόντου
με ανοικτό διάφραγμα, σαν να είχε τραβηχθεί η φωτογραφία με φακό ρεφλέξ μηχανής.
Στη γνήσια παράδοση των υπόλοιπων Finepix, η 70EXR προσφέρει πέντε εξομοιώσεις
φιλμ, με αντίστοιχη χρωματική και τονική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα
Velvia (μεγάλος κορεσμός) Provia (νορμάλ) Astia (μαλακό γράψιμο, softone), Sepia και
ασπρόμαυρο. Για τη σταθεροποίηση της εικόνας φροντίζει το διπλό σταθεροποιητικό με
CCD Image Stabilizer και πρόγραμμα αύξησης της ταχύτητας κλείστρου.
FUJIFILM HELLAS 210 9404100

Πριν

Μετά

Μάθετε όλα τα µυστικά του φωτισµού µε τα δωρεάν µαθήµατα της Photoﬂex!
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∆εν χρειάζεται να ψάξετε αλλού! Η Σχολή
Φωτισµού Photoﬂex είναι εξειδικευµένη στην
επιµόρφωση φωτογραφικών αρχών φωτισµού
και στα ειδικά περιφερειακά προϊόντα. Τα
ευκολονόητα µαθήµατα µας θα σας
καθοδηγήσουν στο σωστό στήσιµο του
εξοπλισµού σας ώστε να καθορίσετε τη θέση του
φωτισµού στο πλατώ σας. Τώρα ήλθε η ώρα για
να αναβαθµίσετε τη φωτογράφηση στο επόµενο
επίπεδο βελτιώνοντας τη φωτιστική σας τεχνική!
http://gr.photoﬂexlightingschool.com/
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Αγορά
έχουν μόνιμα στην Κίνα τεχνικό
προσωπικό και γενικά λαμβάνουν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν
τον καταναλωτή και παράλληλα τη
δουλειά τους. Αυτό προκαλεί μια μικρή
επιβάρυνση στο κόστος των προϊόντων,
αλλά έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
• Από ποια κανάλια πουλάτε στην
ελληνική αγορά;
Πρώτα απ’ όλα μόνοι μας. Εκτελούμε
απευθείας παραγγελίες σε όλη την
Ελλάδα με courier και σε ελάχιστο
χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια
διακινούμε εμπόρευμα μέσω
επιλεγμένων αντιπροσώπων σ’ όλη
την Ελλάδα. Στην πρωτεύουσα κάθε
νομού, για να το πω σχηματικά, μπορεί
ο καθένας να βρει τα προϊόντα μας. Το
πρόβλημα βέβαια που αντιμετωπίζουμε
είναι ότι κανείς δεν “στοκάρει” προϊόντα
σήμερα. Έτσι ο επαγγελματίας θα πρέπει
να περιμένει λίγες ημέρες μέχρι να
εκτελεστεί η παραγγελία του. Αλλά αυτό
είναι γενικότερο πρόβλημα και όχι μόνο
δικό μας.

Κώστας Σιαλιαρίδης
Τριανταπέντε χρόνια στην υπηρεσία του επαγγελματία φωτογράφου
• Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του δικού σας μεγέθους;
Το βασικότερο είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση... Κατά
τα άλλα, τα θέματα είναι λίγο πολύ γνωστά, αφού μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν τα ίδια. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να τα απαριθμήσω. Δεν θέλω να γίνω
κουραστικός!
• Πώς επιλέγετε τα προϊόντα που εισάγετε;
Bασικός, βασικότατος κανόνας για να αποφασίσουμε την εισαγωγή και εμπορία ενός
προϊόντος είναι εάν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επαγγελματία φωτογράφου
και του επαγγελματία βιντεολήπτη. Δεν βασιζόμαστε μόνο στην κρίση μας, αλλά κάνουμε
πάντα και μία έρευνα μεταξύ των επαγγελματιών που θα το χρησιμοποιήσουν στη
δουλειά τους. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Μετά ερχόμαστε σ’ επαφή με το εργοστάσιο,
διαπραγματευόμαστε την τιμή, τον χρόνο παράδοσης, τις ποσότητες και γενικά όλα αυτά
που πρέπει να προσέξει και να συμφωνήσει ένας έμπειρος εισαγωγέας.
Περιττό να σας πω ότι όλο το βάρος πέφτει αφενός στην ποιοτική κατασκευή
του προϊόντος και αφετέρου στην τιμή του. Πρέπει σε αυτά τα δύο να υπάρχει πάντα
μια λογική σχέση.

• Και οι αλυσίδες;
Αργούν να τοποθετήσουν προϊόντα.
Όμως όταν πεισθούν για την
αναγκαιότητά τους, προμηθεύονται
ποσότητες, συμπαρασύροντας
στην ίδια λογική και τα κεντρικά
φωτογραφικά καταστήματα, με τα οποία
συνεργαζόμαστε.
• Έχετε επιστροφές; Προβληματικά
προϊόντα;
Ό, τι πουλάμε συνοδεύεται από
εγγυήσεις σύμφωνα με τις κοινοτικές
οδηγίες. Συνήθως αντικαθιστούμε το
προϊόν, γιατί η επισκευή στοιχίζει πολύ
περισσότερο. Αυτή είναι η συμφωνία μας
με τα εργοστάσια του εξωτερικού.

• Όλοι από την Κίνα ψωνίζουν…
Όποιος θα υποστήριζε το αντίθετο, θα έλεγε μισές αλήθειες! Όντως, ένας μεγάλος όγκος
αξεσουάρ και λοιπών προϊόντων που εμπορευόμαστε παράγεται στην Κίνα. Εμείς λοιπόν
για να έχουμε τη σιγουριά και την εγγύηση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα μας είναι τα
καλύτερα, φροντίζουμε να κάνουμε κεντρικές συμφωνίες με γερμανικούς οίκους και να τα
φέρνουμε κυρίως μέσω Γερμανίας. Οι Γερμανοί είναι ο φόβος και ο τρόμος των Κινέζων:
ελέγχουν σχολαστικά ό,τι εισάγουν, επιβάλλουν υψηλές ρήτρες στα κινέζικα εργοστάσια,
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Στιγμιότυπο από την συνέντευξη. Δεξιά
ο κ. Σιαλιαρίδης και αριστερά ο κ. Τζίμας
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• Ποια πολιτική ακολουθείτε στις εισαγωγές; “Στοκάρισμα” προϊόντων ή παραγγελίες ανάλογα
με τη ζήτηση;
Γνωρίζουμε πολύ καλά την ελληνική αγορά. Ξέρουμε ευθύς εξαρχής πώς θα πάει ένα προϊόν.
Η πείρα βλέπετε έχει την αξία της… Έτσι στο ξεκίνημα κανονίζουμε ανάλογα το stock και
συμφωνούμε παράλληλα στην πορεία χρόνους και ποσότητες παράδοσης.
Πάντως και αυτό έχει σημασία για τον τελικό καταναλωτή - ικανοποιούμε γρήγορα και
στην καλύτερη τιμή όλες ανεξαιρέτως τις παραγγελίες.

Αγορά

€249

• Θέλετε να πιστέψουμε ότι τα εργοστάσια δεν σας θέτουν όρους και πλαφόν στις εισαγωγές;
Ένα θα σας πω μόνο: Είμαστε 35 χρόνια στην αγορά. Πριν τους Κινέζους συνομιλούσαμε
με τους Ιάπωνες, τους Γερμανούς, τους Αμερικανούς. Γνωρίζουμε να “ρεγουλάρουμε” τις
παραγγελίες μας. Μόνο μια φορά την… πάτησα με ένα κινέζικο εργοστάσιο και δέχτηκα να
αγοράσω 1000 τεμάχια από μία παραγγελία και μάλιστα δια θαλάσσης. Το κοντέινερ κόλλησε
στο λιμάνι και όλα πήγαν στραβά… Σημειώστε και αυτό: Ό,τι εισάγουμε, το φέρνουμε
αεροπορικώς. Γρήγορα, αξιόπιστα και σωστά.
• Με την πολύχρονη παρουσία σας στην αγορά, πώς βλέπετε σήμερα τα πράγματα;
Θα συμφωνήσουμε, φαντάζομαι, όλοι ότι τουλάχιστον στον δικό μας κλάδο η Κίνα έχει
εξελιχθεί στον μεγαλύτερο και ισχυρότερο παίχτη παγκοσμίως. Είναι σκληρός αντίπαλος για
όλες τις χώρες. Και η παροιμία λέει ότι «αν δεν μπορείς να νικήσεις τον εχθρό σου, αγάπησέ
τον». Αυτό κάνουν όλες οι χώρες. Φροντίζουν να τα έχουν καλά με τους Κινέζους πολύ
δε περισσότερο εμείς που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα σοβαρά οικονομικά προβλήματα και
είμαστε σε μόνιμη αναζήτηση δανεικών.
• ...Kάτι τελευταίο πριν κλείσουμε την κουβέντα μας;
Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κοντά στο κλείσιμο μιας σημαντικής συμφωνίας με ένα εταιρικό
σχήμα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, για την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα μέσω της
Cosco και του λιμένος Πειραιώς. Η οικονομοτεχνική μελέτη που κάναμε δείχνει σημαντική
μείωση στο κόστος σε σχέση με την εισαγωγή των προϊόντων μέσω Γερμανίας.
Και φυσικά, μιλάω για μεγάλες ποσότητες και για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα.
Η οριστικοποίηση της συμφωνίας καθυστέρησε λίγο λόγω των γνωστών προβλημάτων που
παρατηρήθηκαν τελευταία με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά.
Σύντομα θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα τις οποίες θα σας ανακοινώσουμε.

Άλλο ένα φωτιστικό LED από τη γκάμα Vect

€139

Το Multi Card Reader της αυστραλέζικης
e-Films. Διαβάζει δεδομένα από τέσσερις
κάρτες ταυτοχρόνως εξοικονομώντας κατά
80% χρόνο. Κάτω η θήκη του.

VIDEOPHOT - ΣΙAΛΙΑΡΙΔΗΣ κ. & υιοι ο.ε. Τhλ. 210 3213691

Από την εταιρία Κ. ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ
αντιπροσωπεύονται τα φωτιστικά LED της

€42

Vect σε ποικιλία ισχύων. Έχουν χρωματική
θερμοκρασία 5500° Κelvin, τροφοδοσία με
ρεύμα ή μπαταρία και ρυθμιζόμενη γωνία
διασποράς με barndoor.

€360

O απόλυτος αντικαταστάτης της SXS με χρήση
κάρτας SD-HC. Το ΜXR Express Card Reader
της αυστραλέζικης e-Films, έχει σχεδιαστεί
ειδικά για βιντεολήπτες.
Οι τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Aπό αυτή τη στήλη και σε τακτικά
διαστήματα το Photobusiness Weekly
φιλοξενεί συνεντεύξεις από στελέχη της
αγοράς imaging.
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Ο λόγος στoυς φορείς
δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης
μέσω κρατικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(ΤΕΙ Αθηνών, Τμήμα Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Τεχνών).
• Η επαπειλούμενη κατάργηση διατάξεων
του νόμου 2121/93 περί πνευματικών
δικαιωμάτων μας βρίσκει ριζικά αντίθετους
αλλά και με αντικρουόμενα συμφέροντα
μέσα στην ΓΕΣΕΒΕΕ. Στόχος μας είναι η
ενίσχυση του νόμου αλλά και η εφαρμογή
του όταν σήμερα καταστρατηγείται.
• Ο παραεπαγγελματισμός που σε περιόδους
κρίσης γιγαντώνεται και μας αφαιρεί ένα
σημαντικό μέρος εργασιών - εισοδήματος,
μας βρίσκει προβληματισμένους. Δεν
μπορούμε να έχουμε τίποτα με τον
εξαθλιωμένο εργαζόμενο που προσπαθεί
να συμπληρώσει το εισόδημα του με
όποιο τρόπο βρίσκει, αρκεί αυτή να είναι
παράλληλη επαγγελματική ιδιότητα. Η
παραεπαγγελματική δραστηριότητα οδηγεί
σε αθέμιτο ανταγωνισμό με ότι αυτό
συνεπάγεται.

Κώστας Αλεξίου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.)
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων εκπροσωπεί 20 σωματεία μέλη
και πάνω από 2.500 φωτογράφους, σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Στην
πραγματικότητα οι απασχολούμενοι στον κλάδο μαζί με τις επικουρικές
ειδικότητες, τριπλασιάζονται.
Ιεραρχώντας τα ζητήματα του κλάδου έχουμε να κάνουμε με δύο είδη
προβλημάτων. Τα γενικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή
την εποχή είναι οξυμένα: ασφαλιστικό, χρηματοδότηση, φορολογικό, αναθέρμανση
της αγοράς, επαγγελματική στέγη κλπ. Προβλήματα που η λύση τους απαιτεί την
κινητοποίηση γενικότερα του συνδικαλιστικού κινήματος, που η ομοσπονδία μας
μετέχει, και γενναίες κρατικές αποφάσεις, που χωρίς ιδιαίτερη αισιοδοξία αυτή την
εποχή, αναγκαστικά βρισκόμαστε σε εγρήγορση και αναμονή.
Αλλά και τα ειδικά προβλήματα του κλάδου όπως πιστοποίηση επαγγέλματος,
αλλαγή τεχνολογίας - εξοπλισμός - επιμόρφωση, πνευματικά δικαιώματα,
παραεπαγγελματισμός, κλπ. που η επίλυση τους απασχολεί αποκλειστικά την
ομοσπονδία μας. Αναλυτικότερα:
• Η πιστοποίηση επαγγέλματος δεν είναι αυτό που περιμέναμε όταν καταθέταμε
το επαγγελματικό περίγραμμα. Αλλά και ο τρόπος που πάει να γίνει, ερήμην του
κλάδου και από ιδιώτες, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Στις πιστοποιήσεις των
φωτογράφων βάση επαγγελματικού περιγράμματος, θα πρέπει σαν ομοσπονδία
να έχουμε λόγο και ρόλο ως γνώστες τι ζητά η αγορά από τον επαγγελματία
φωτογράφο και να γίνει με την συμμετοχή μας από κρατικό φορέα. Η συνεχής
αλλαγή τεχνολογίας στο επάγγελμά μας απαιτεί σωστή επιλογή εξοπλισμού αλλά
και συνεχή επιμόρφωση. Τις ανάγκες μας εν μέρει έχουμε καλύψει από το ΚΕΚ της
ΓΕΣΕΒΕΕ. Στις προθέσεις μας είναι η συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας για την
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• Η ιεράρχηση των αναγκών του κλάδου
προαπαιτεί καταγραφή των φωτογράφων
και των δραστηριοτήτων που ασχολούνται
πανελλαδικά. Μια προσπάθεια που
είχε επιχειρηθεί και παλιότερα, χωρίς
ιδιαίτερη επιτυχία, λόγο απροθυμίας
των επιμελητηρίων να βοηθήσουν,
προσπαθούμε να την ολοκληρώσουμε.
Με τις λίγες δυνάμεις που διαθέτουμε και
χωρίς οικονομικούς πόρους, προσπαθούμε
για το καλλίτερο του κλάδου. Το μόνο που
ζητάμε από τον συνάδελφο φωτογράφο
είναι να πλαισιώσει τις προσπάθειες του
σωματείου του, γιατί η επίλυση των
προβλημάτων του δεν είναι προσωπική
υπόθεση. Μόνο με συντονισμένες ενέργειες,
όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Π.Ο.Φ.
Ιπποκράτους 13, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210 3647257 Fax: 210 3610345
e-mail: ekfa-pof@otenet.gr
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π.Ο.Φ.
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
2009 στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ (Καποδιστρίου
24, 3ος όροφος). Περισσότερες πληροφορίες
αναμένεται να δημοσιευτούν τις προσεχείς
μέρες στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Φ.
http://ekfa.gr/pof/
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Project management
Η διοίκηση έργων είναι μία πολύ σοβαρή υπόθεση...
Χρειάζεται να καταρτίσεις ένα αναλυτικό και λεπτομερές σχέδιο και συγχρόνως
να είσαι αρκετά ευέλικτος ώστε να αντιμετωπίσεις το αναπάντεχο. Πρέπει να
έχεις κατά νου τη «μεγάλη εικόνα» - να επικεντρώνεσαι στον τελικό στόχο- ενώ
φροντίζεις για τις μικρές αλλά κρίσιμες λεπτομέρειες που κρατούν τα πάντα στη
σωστή πορεία. Πρέπει ακόμη να δείχνεις κατανόηση, να έχεις την ενέργεια να
εμπνέεις την ομάδα σου και το θάρρος να προκαλείς τον προϊστάμενο σου όταν
αυτό είναι αναγκαίο.
Ως διευθυντής έργου, είναι ανάγκη να διαθέτεις ικανότητες διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, ικανότητες επικοινωνίας και προγραμματισμού και ακόμη
όραμα και κοινό νου. Ευτυχώς, κατά πάσα πιθανότητα κατέχεις ήδη μερικές ή
και όλες τις ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για να διευθύνεις το έργο που σου
έχει ανατεθεί. Ακόμη κι αν πιστεύεις ότι δεν έχεις εκτελέσει ποτέ ένα έργο, το πιο
πιθανό είναι ότι το έχεις κάνει. Αν έχεις εργαστεί σε έναν τομέα εργοκεντρικό,
όπως είναι η ανάπτυξη προϊόντων, η αρχιτεκτονική ή η παραγωγή ταινιών, έχεις
μάθει τη διαδικασία εκτέλεσης έργων, ακόμη κι αν δεν την είχες ποτέ διευθύνει
εσύ. Έχεις μάθει να τηρείς προθεσμίες και προϋπολογισμούς. Κατανοείς πώς να
προσαρμόζεσαι στα προβλήματα και στα απρόοπτα. Διαθέτεις τις ικανότητες που
απαιτούνται για να δουλέψεις ομαδικά και πιθανώς έχεις πολύ καλή αίσθηση των
παγίδων που πρέπει να αποφεύγονται. Αν εργάζεσαι στον τομέα των υπηρεσιών
ή σε κάποιον υποστηρικτικό τομέα, πιθανώς εκτελείς έργα σε καθημερινή βάση,
ακόμη κι αν αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται με κάποιο άλλο όνομα.
Εκτελείς ένα έργο εάν:
• Ως στέλεχος στην υποστήριξη πελατών προετοιμάζεσαι για την αναβάθμιση 		
ενός προϊόντος
• Ως ιδιοκτήτης σπιτιού ανακαινίζεις την κουζίνα σου
• Ως στέλεχος στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού υλοποιείς και 			
γνωστοποιείς κάποια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των παροχών
• Ως προπονητής συνοδεύεις την ομάδα σε ένα ταξίδι
• Ως ερευνητής προετοιμάζεσαι για έλεγχο από την αρχή χρηματοδότησης
• Ως υποψήφιος αγοραστής ενός καινούργιου αυτοκινήτου κάνεις έρευνα 		
αγοράς, πριν καταλήξεις στο μοντέλο που θέλεις
• Ως νύφη προγραμματίζεις το γάμο σου
Ο οδηγός αυτός θα σε βοηθήσει να ενισχύσεις τις ικανότητες σου, να τις προσδιορίσεις
και να τις συμπληρώσεις και θα σου υποδείξει ένα ξεκάθαρο και οργανωμένο
μονοπάτι - απαραίτητο εφόδιο για κάθε διευθυντή έργων. Επίσης προσφέρει πρακτικές
συμβουλές για να διαχειριστείς τις πιο κοινές προκλήσεις και παγίδες, καθώς και
εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν διευθύνεις μικρά ή μεγάλα έργα.

ΕπικαλυπτΟμενες δραστηριΟτητες και δεξιΟτητες.
Αν και οι φάσεις ενός έργου διαθέτουν διακριτά χαρακτηριστικά, τα κύρια
καθήκοντα και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε καθεμιά συχνά
επικαλύπτονται και είναι επαναλαμβανόμενα. Για παράδειγμα, τυπικά ξεκινάς
με τον Προγραμματισμό, με ένα κατά προσέγγιση ποσό ως προϋπολογισμό και
μια εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Μόλις μπεις στη φάση
Ανάπτυξης, ξεκινάς να προσδιορίζεις τις λεπτομέρειες του σχεδίου του έργου.
Αυτές οι λεπτομέρειες προσφέρουν νέα πληροφόρηση και έτσι επιστρέφεις στη
φάση του Προγραμματισμού για να επαναπροσδιορίσεις τον προϋπολογισμό
και τον χρονικό προγραμματισμό. Η επιστροφή στις δραστηριότητες και στα
επιμέρους καθήκοντα μιας προηγούμενης φάσης δεν σημαίνει ότι κινείσαι προς
τα πίσω. Σημαίνει απλώς ότι ενσωματώνεις νέα γνώση και πληροφόρηση στο
συνολικό σχέδιο, βλέποντας καθαρότερα την πλήρη εικόνα.
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Leadership & marketing
Tι εIναι Ενα Εργο;
Ακούμε συχνά τις λέξεις έργο και διοίκηση
έργου αλλά η σημασία τους μπορεί να γίνει
αντιληπτή με διαφορετικούς τρόπους.
Για παράδειγμα, έργο μπορεί να σημαίνει ένα
σχέδιο ή μια προσφορά ή και μια ανάληψη
έργου.
Τι είναι όμως η διοίκηση έργου;
Ένα έργο είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει. Έχει σαφώς προσδιορισμένο τέλος. Τυπικά,
στο επιχειρησιακό περιβάλλον, με τον όρο έργο
αναφερόμαστε σε ένα σύνολο αλληλεξαρτούμενων δραστηριοτήτων που συνήθως περιλαμβάνουν μια ομάδα ανθρώπων η οποία εργάζεται
σε μια δραστηριότητα που θα εκτελεστεί μία
φορά και για χρονική περίοδο από έναν έως
δεκαοκτώ μήνες. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός
ενός νέου μοντέλου αυτοκινήτου είναι ένα
έργο. Μια ομάδα συνεργάζεται για τη σχεδίαση,
την κατασκευή, τον έλεγχο και τις απαραίτητες
τροποποιήσεις. Μόλις το νέο αυτοκίνητο ξεκινήσει να παράγεται, το έργο τελειώνει. Η ευθύνη
παραγωγής του αυτοκινήτου ανήκει σε ένα
τμήμα η σε μια επιχειρησιακή μονάδα, με αυτό
ως αποκλειστικό αντικείμενο.
Ποιες είναι οι φάσεις στον κύκλο ζωής ενός έργου;
Ο κύκλος ζωής ενός τυπικού έργου
περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές φάσεις:
1. Σύλληψη - Προγραμματισμός
2. Σχεδιασμός - Ανάπτυξη
3. Υλοποίηση
4. Ολοκλήρωση
Κάθε φάση διαθέτει το δικό της σύνολο στόχων,
δραστηριοτήτων, εργαλείων και δεξιοτήτων.
Ο διευθυντής έργου χρειάζεται να αναγνωρίσει
αυτούς τους στόχους, να προετοιμαστεί για
τις δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσει το
σύνολο των εργαλείων και δεξιοτήτων όπως
απαιτείται.
Σημείωση: Όταν το έργο τερματίζεται και η
τρέχουσα παραγωγή ξεκινά, ένας διευθυντής
παραγωγής θα χρησιμοποιήσει πολλές από τις
ικανότητες διοίκησης έργων για να διατηρεί την
παραγωγή σε λειτουργία.

Τα κείμενα του άρθρου μας  
αποτελούν αναδημοσίευση
από τη σειρά βιβλίων:
Μικρή σειρά του μάνατζερ
“ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚO
PROJECT MANAGEMENT”
των εκδόσεων
ΚΡΙΤΙΚΗ
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Φοροτεχνικά

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Από το έτος 2009 και για τα επόμενα έτη για την επιβολή του Ενιαίου Τέλους
Ακινήτων, από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών προσώπων
αφαιρείται ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ευρώ) για τους άγαμους.
Το ίδιο ποσό αφαιρείται και για διαζευγμένους ή χήρους, εφόσον κατά το χρόνο
φορολογίας δεν βαρύνονται με προστατευόμενα, σύμφωνα με τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνα. Για τους έγγαμους, αφαιρείται ποσό μέχρι
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000 ευρώ), επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των
κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση Ε.Τ.ΑΚ.
Το ίδιο ποσό αφαιρείται και για χήρους ή διαζευγμένους ή άγαμους που
βαρύνονται με προστατευόμενα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος, τέκνα, όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους. Το ποσό των 200.000 ευρώ
προσαυξάνεται κατά 30.000 ευρώ, όταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του
οικείου οικονομικού έτους περιλαμβάνονται τρία προστατευόμενα, τέκνα και άνω.

Παράδειγμα: Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού
έτους 2009, ο υπόχρεος Α (χήρος), δήλωσε και τρία προστατευόμενα,
τέκνα. Στη δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. του Α αναφέρονται κατοικίες του ιδίου και ενός
προστατευομένου τέκνου του. Για το έτος 2009 ο Α έχει ποσό απαλλαγής από
τις κατοικίες αυτές 230.000 ευρώ που επιμερίζεται στις κατοικίες του ιδίου και
του τέκνου του. Η απαλλαγή αυτή, από το έτος 2009 και στα επόμενα έτη, για
λόγους οριζόντιας φορολογικής ισότητας χορηγείται και σε φυσικά πρόσωπα που
κατοικούν στην αλλοδαπή. Η απαλλαγή αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από:
• Το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία)
• Το αν το ακίνητο είναι ημιτελές ή έχει οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό
(π.χ. διατηρητέο)
• Το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κατοικίας
Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή χορηγείται μόνο για την κατοικία και όχι για το
γήπεδό της. Δεν χορηγείται επίσης σε βοηθητικούς χώρους κατοικίας
(π.χ. αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.).
Αν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που
ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε
ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης για κάθε μήνα καθυστέρησης,
Αν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος,
που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα
απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης,
Αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται με τη δήλωση, για κάθε
μήνα καθυστέρησης.
Τα ανώτατα όρια για την επιβολή πρόσθετων φόρων ανέρχονται σε ποσοστό
100% για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και ποσοστό 200% για την υποβολή
ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης.
Επίσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται
η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή,
που ορίζεται από 117 έως 1.170 ευρώ και το οποίο σε διοικητική επίλυση της
διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό περιορίζεται στο 1/3 αυτού.
Προσοχή: Δεν επιβάλλεται το ανωτέρω αυτοτελές πρόστιμο σε δήλωση
Ε.Τ.ΑΚ. για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, εφόσον
αυτό έχει ήδη επιβληθεί κατά την παραλαβή της εκπρόθεσμης δήλωσης
στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ως αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων φόρων
και προστίμων, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
δήλωσης Ε9, του οικείου έτους.
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TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των
κτισμάτων που υπόκεινται σε φορολογία, δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) ευρώ
ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή
κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια
Γεωργικά θεωρούνται τα κτίρια στα οποία
φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά
εργαλεία και μηχανήματα και κτηνοτροφικά
θεωρούνται τα κτίρια που στεγάζουν ζώα, στα
οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και
γενικά φροντίδας ζώων. Δεν εντάσσονται στις
ανωτέρω κατηγορίες κτίρια μαζικής διαλογής,
συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή
κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία, τα
εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών
μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους
ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα. Η αξία των
ανωτέρω κτισμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού
αξίας ακινήτων. Στα νομικά πρόσωπα, τα οποία
δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ενιαίου τέλους
ακινήτων μετά από παρέλευση τριών μηνών
από την καταληκτική προθεσμία υποβολής της
δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο που
ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Η επιβολή του προστίμου αφορά δηλώσεις που
η φορολογική τους υποχρέωση γεννήθηκε από
την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009. Τονίζεται
ότι η επιβολή του είναι ανεξάρτητη από τυχόν
πρόσθετους φόρους ή αυτοτελή πρόστιμα που
τυχόν επιβληθούν μετά την υποβολή της δήλωσης.
Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό
συμβιβασμό, το πρόστιμο της παραγράφου αυτής
περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανυπαρξίας της
παράβασης το πρόστιμο διαγράφεται.
Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και
ειδικήαιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.

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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Know How

Το πιο μοντέρνο: JPEG 2000
Κατανοώντας τη συμπίεση αρχείων εικόνας
Τα πράγματα δεν έχουν μείνει στατικά μετά τη καθιέρωση του προτύπου JPEG στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, με βάση το οποίο αποθηκεύεται ένας τεράστιος αριθμός εικόνων. Απεναντίας,
η συνεχής έρευνα απέφερε καρπούς, με αποτέλεσμα ο κλασικός μετασχηματισμός Discrete
Cosine Transform (DCT) που αποτελεί τη καρδιά του “κλασικού” JPEG, να θεωρείται πλέον
απαρχαιωμένος.
Η νέα τάση είναι τα wavelets (είδος μαθηματικών συναρτήσεων που ορίζονται σε μια περιοχή
και έχουν μηδενική μέση τιμή), βάσει των οποίων οι ειδικοί έχουν πετύχει σε μερικές περιπτώσεις
ποιότητα εικόνας σε συμπίεση 200:1 ανάλογη με το 5:1 του κλασικού JPEG.
Η δουλειά της επιτροπής JPEG 2000 αγγίζει πολλούς τομείς και όχι απλά τη καταγραφή και
αποθήκευση στατικών εικόνων. Κάθε τομέας από αυτούς που αναφέρονται κάτω περνάει από
μια εξαντλητική ανάλυση από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής, και μετά από μερικούς γύρους
αναθεωρήσεων παραπέμπεται στον διεθνή οργανισμό τυποποίησης ISO (International Standards
Organization). Τα αρχεία JPEG 2000 θα τα αναγνωρίσετε από τη κατάληξη .jp2 ή .jpc (Code stream).
Στο JPEG 2000 περιλαμβάνονται:
1. Kύριο σύστημα κωδικοποίησης, το οποίο δεν απαιτεί καταβολή χρηματικών δικαιωμάτων,
αλλά ορισμένα τμήματα προστατεύονται από πατέντες. Δημοσιεύτηκε σαν πρότυπο ISO/IEC
15444-1:2000, και περιγράφει τη κωδικοποίηση μιας εικόνας σαν αρχείο JPEG. To τελικό draft που
διαβάσαμε ήταν 200+σελίδες...
2. Επεκτάσεις, που παρέχουν επιπλέον δυνατότητες και πολυπλοκότητα στο βασικό σύστημα. Από
μέρα σε μέρα προβλέπεται επίσημη δημοσίευση από τον ISO.
3. Motion JPEG 2000. Αναφέρεται στη φύλαξη και διακίνηση κινούμενης
εικόνας (κοινώς βίντεο), αναμένεται η επίσημη δημοσίευση σύντομα.
4. Πιστοποίηση συμβατότητας.
5. Υλοποιήσεις αναφοράς, σε Java και C. Το αρχείο .jp2 που προέκυψε πλησίαζε αρκετά την αρχική
εικόνα (ένα τριαντάφυλλο με φλουταρισμένο φόντο), ενώ το .jpg αρχείο ήταν μεν μικρότερο,
αλλά εμφάνιζε πιξελάρισμα και νόθο χρώμα σε περιοχές με απαλές διαβαθμίσεις (από την άλλη,
ήταν σαφώς μικρότερο και κωδικοποιήθηκε στο ένα τρίτο του χρόνου). Οι JPEG 2000 εικόνες
εμφανίστηκαν με το ImageMagick πρόγραμμα.

ΤΕΥΧΟΣ 42 • ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

6. Compound image file
format για εφαρμογές όπως
τυπογραφία, διαχωρισμοί,
εφαρμογές σαν το φαξ και την
επεξεργασία κειμένου, κλπ.
Σύντομα αναμένεται να περάσει
από διαδικασία ψηφοφορίας για
το τελικό κείμενο που θα πάει
στον International Standards
Organization.
Στα ακόλουθα τμήματα
αναφέρουμε τις διορθωτικές
παρεμβάσεις σε επιμέρους
θέματα.
8. (το 7 ακυρώθηκε) JPSEC,
επικεντρώνεται σε θέματα
ασφαλείας και πιστοποίησης,
καθώς και σε μηχανισμούς
προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.
9. JPIP (Interactivity protocols), με
εξειδίκευση στη καταλογοποίηση
αρχείων κι ανεύρεση εικόνων.
10. JP3D με τομείς ενδιαφέροντος
ογκομετρική απεικόνιση και
τρισδιάστατες απεικονίσεις
(κοινώς computer graphics).
11. JPWL, όπου το WL σημαίνει
“WireLess” ή ασύρματη
μεταφορά εικόνων, με εφαρμογές
όπως βιντεοτηλέφωνα σε κινητά
τρίτης γενιάς, ασύρματη προβολή
εικόνας, κ.α.
Όπως το κλασικό baseline JPEG
έκανε δυνατή τη μεταφορά και
απόθήκευση φωτογραφιών σε
βαθμό αδιανόητο μέχρι τότε,
έτσι και το JPEG2000 έχει όλες
τις προοπτικές να ανοίξει νέους
ορίζοντες στον ψηφιακό κόσμο
του imaging.

Aναφορές στο web
JPEG: http://www.jpeg.org
Wavelets:http://www.acm.
org/cross roads/xrds6-3/
sahaimgcoding.html
http://www.gvsu.edu/math/
wavelets/tutorials.htm
http://www.amara.com/
IEEEwave/IEEEwavelet.html
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Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Ζήσης Κυριακίδης
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!
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O φωτογράφος της εβδομάδας

Νίκος Γώγας Παπαδόπουλος
Το μάτι του ρεπόρτερ στη φωτογραφία πορτρέτου και γάμου
Μεταφέροντας την αισθητική
και την εμπειρία που απέκτησε
στην Αγγλία, στην ελληνική
πραγματικότητα, ο Ν.
Παπαδόπουλος ανανεώνει στο
βαθμό της προσωπικής του
συνεισφοράς το ύφος και την
προσέγγιση στην φωτογραφία
γάμου. Απέναντι από το κλασσικό
και τυποποιημένο αντιπαρατίθεται
το μοντέρνο και αυθόρμητο,
αν και με πολύ δουλεμένη και
εξασκημένη ματιά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ. Γκιτάκου
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• Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τη φωτογραφία;
Ο πατέρας μου ήταν οπερατέρ. Από μικρή ηλικία με έμαθε να βλέπω μέσα από το φακό
και γενικά με έβαλε στη διαδικασία να παρατηρώ την εικόνα. Έτσι ξεκίνησα στην αρχή
ως βοηθός φωτογράφου: δούλευα σε διάφορα στούντιο στη Θεσσαλονίκη και μετά
αποφάσισα να ασχοληθώ πιο επαγγελματικά. Μετά από χρόνια σπούδασα στην Αγγλία,
στο Λονδίνο και δούλεψα σαν φωτογράφος εκεί. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω, γύρισα
ουσιαστικά για διακοπές και ξεκίνησα να κάνω δουλειές χωρίς στούντιο. Αργότερα έκανα
ένα στούντιο εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησα διαφημιστική φωτογραφία, είδος που
μου ήταν οικείο και πριν φύγω για την Αγγλία. Τα τελευταία πέντε χρόνια κάνω γάμους
προσπαθώντας να έχουν στιλ και ύφος. Ασχολούμαι αποκλειστικά με φωτογραφίες
ανθρώπων, είτε είναι γάμος, μόδα, πορτρέτα ή ταξιδιωτικά πορτρέτα. Απλά ο γάμος
αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μου τώρα.
• Τα είδη φωτογραφίας στα οποία έχετε συγκεντρωθεί προέκυψαν λόγω προσωπικής
επιλογής ή παίζει ένα σημαντικό ρόλο και η επαγγελματική επιβίωση;
Στην αρχή ξεκίνησα βιοποριστικά αλλά στη συνέχεια, κι αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι
έχω καταφέρει, μπόρεσα τη φωτογραφία που έκανα για μένα να αποτελεί ταυτόχρονα
βιοπορισμό. Έτσι παίρνω μια εντολή από τον πελάτη μου αλλά έχω καταφέρει να
συνδυάσω την διαδικασία και το αποτέλεσμα που αρέσει σε μένα, με την αμοιβή μου.
• Πιστεύετε πως η διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση στη φωτογραφία γάμου
προκύπτει από την εξέλιξη των νέων φωτογράφων που έχουν μπει στο χώρο ή από
την ανάγκη της διαφοροποιηθεί ώστε να πουληθεί καλύτερα;
Και για τα δύο. Ουσιαστικά προήλθε από την ανάγκη κάποιων φωτογράφων που δεν
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O φωτογράφος της εβδομάδας
μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, να βρουν κάποια
νέα πεδία εφαρμογής των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή
φωτογράφοι που δεν έβρισκαν απασχόληση σε περιοδικά
και δεν μπορούσαν να στραφούν σε άλλα αντικείμενα
εφόσον ήταν ήδη κορεσμένος ο χώρος, αναζήτησαν κάποια
διέξοδο στο γάμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει φοβερές
δυνατότητες σαν πεδίο φωτογράφισης. Οπότε με αυτόν τον
τρόπο ανοίχτηκαν και πολλές γραμμές και πολλά σημεία
επαφής με άλλα είδη όπως η αρχιτεκτονική φωτογραφία, η
φωτογραφία πορτρέτου και life style.
• Το ευρωπαϊκό ύφος είναι δυνατόν να προσαρμοστεί
στην ελληνική πραγματικότητα;
Βέβαια. Εγώ ξεκίνησα φωτογραφία γάμου θέλοντας να
κάνω κάτι διαφορετικό. Γράφτηκα στην ένωση Wedding
Photojournalist Association (WPJA) από το οποίο έχω
πάρει και ένα παγκόσμιο βραβείο. Βλέποντας φωτογραφίες
πολλών καλών φωτογράφων του εξωτερικού θεώρησα ότι
για μένα θα υπήρχε εφαρμογή και θα μπορούσα να στραφώ
σε αυτό το ρεπορταζιακό στυλ. Και είναι αποδεκτό από τον
περισσότερο νέο κόσμο, το ζητάνε. Αποτελεί μια προσέγγιση
που δεν ταιριάζιε ίσως στους περισσότερους γονείς αλλά
ούτως ή άλλος εγώ δεν κάνω φωτογραφίες για τους γονείς ή
για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Φωτογραφίζω γι αυτούς
που εκτιμούν το συγκεκριμένο στυλ.
• Τι οφέλη έχει για έναν φωτογράφο να ανήκει σε ένα
παγκόσμιο οργανισμό;
Καταρχήν βλέπεις δουλειές άλλων και αισιοδοξείς
σκεπτόμενος ότι θα μπορούσες κι εσύ να δημιουργήσεις ένα
αντίστοιχο άλμπουμ. Το άλλο πολύ σημαντικό για μένα είναι
το πρώτο παγκόσμιο βραβείο που κέρδισα και τα υπόλοιπα
βραβεία που είναι μια διεθνής αναγνώριση της δουλειάς μου
σε μεγάλη κλίμακα. Σκεφθείτε ότι από 10.000 συμμετοχές
αναδείχθηκα πρώτος. Έχουν και forum στην ιστοσελίδα.
Εκεί μπαίνεις και εκθέτεις τις απόψεις σου και βλέπεις και
τις απόψεις των άλλων. Γενικά υπάρχει κι ένας θετικά
εννοούμενος ανταγωνισμός που σε κάνει καλύτερο και σου
δίνει την ώθηση να προχωράς παραπέρα από το επίπεδο που
είσαι τώρα.
• Ως προς το πρακτικό του θέματος;
Δεν είναι μόνο το βραβείο, είναι και το ότι πλέον αισθάνομαι
ισάξιος με τους άλλους με το γεγονός ότι ζευγάρια που
έρχονται από το εξωτερικό, ενώ παλιότερα έκανανα ανάθεση
σε ξένο φωτογράφο, τώρα πια εμπιστεύονται Έλληνες
φωτογράφους. Εμένα οι περισσότερες δουλειές μου
κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη
και σε αρκετό βαθμό στα νησιά. Οπότε αυτό μου αποδεικνύει
ότι έχουν επιζητήσει συγκεκριμένα εμένα προσωπικά και όχι
κάποιον άλλο φωτογράφο. Αυτό είναι πολύ θετικό.
Τώρα όσων αφορά τις αμοιβές μόλις τώρα τα πράγματα
αρχίζουν να καλυτερεύουν, γιατί δεν εκτιμούν το ίδιο οι
Έλληνες την εικόνα όπως την εκτιμά ο κόσμος στο εξωτερικό.
Διαφορετική ακτινοβολία έχει δηλ. το επάγγελμα στην
Ευρώπη.
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O φωτογράφος της εβδομάδας
• Πως προέκυψε η δημιουργία της ομάδας
www.wedpro.gr; Ήταν ανάγκη λόγω κρίσης και
σκληρού ανταγωνισμού ή προήλθε από μία εσωτερική
ανάγκη να μοιραστείτε ως συναδέλφοι σκέψεις και
προβλήματα;
Για να πω την αλήθεια εγώ το site www.wedpro.
gr το συνάντησα έτοιμο, δεν ήμουν από αυτούς που
το δημιούργησαν. Αυτό που βρήκα είναι ένα κλαμπ
φωτογράφων που εκφράζαμε τις απόψεις μας για τα
θέματα που μας προβλημάτιζαν και μοιραζόμασταν
την κοινή μας ανάγκη για εξέλιξη μέσα από καινούριες
ιδέες ή πράγματα που σκεφτόμασταν αλλά δεν ξέραμε
πώς να προχωρήσουμε. Παίρναμε μία δεύτερη γνώμη
σχετικά με κινήσεις στη δουλειά μας και ήταν μια βοήθεια
από συναδέλφους. Μέχρι πρόσφατα το να βρεις έναν
άνθρωπο, να συζητήσεις μαζί του και να σου πει μία
ειλικρινή γνώμη ήταν πολύ δύσκολο.
• Άρα, το www.wedpro.gr λειτουργεί στην ουσία σαν
forum ή έχει και κάποιες άλλες δραστηριότητες;
Στην ουσία είναι ένα forum. Έχουμε κάνει και ένα site όπου
βρίσκεται δείγμα της δουλειάς των μελών. Από εκεί μπορεί
να μας γνωρίσει ο κόσμος περισσότερο.
• Εσείς προτείνετε στους πελάτες σας ψηφιακό άλμπουμ;
Εγώ κάνω και αναλογικό και ψηφιακό άλμπουμ. Πιστεύω
όμως ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η φωτογραφία.
Αν η φωτογραφία είναι ωραία, είτε τη βάλεις σε συμβατικό
άλμπουμ είτε σε ψηφιακό θα συνεχίσει να δείχνει
ωραία. Το άλμπουμ είναι απλά ένα μέσο προβολής και
επικοινωνίας. Δηλαδή η επιλογή του άλμπουμ τελικά
μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Με εμπειρία πάνω από 20
χρόνια σαν επαγγελματίας
φωτογράφος, έχει αποκτήσει
την φήμη ενός από τους
καλύτερους φωτογράφους
πορτραίτου και γάμου στην
Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν
από τον πατέρα του, που
ήταν cameraman, και του
μετέδωσε το πάθος του
παρατηρητή. Η φωτογραφία
ήταν μια φυσική κατάληξη.
Αποφασίζοντας να κάνει το πάθος του επάγγελμα,
μετακόμισε στο Λονδίνο όπου σπούδασε φωτογραφία
στο City of West Minister College. Παράλληλα
δούλευε ως φωτογράφος μόδας. Δουλειές του έχουν
δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά στην Αθήνα και στην
Θεσσαλονίκη . Η fine art δουλειά του παρουσιάζεται
σε χώρους σε Ελλάδα και Αγγλία.
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Πριν 50 χρόνια...
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