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Επάγγελμα φωτογράφος

Επάγγελμα “φωτογράφος”
Υπάρχει συγκεκριμένο πόρισμα επιτροπής για το περίγραμμα 
του επαγγέλματος

Πριν ακριβώς ένα χρόνο στο συνέδριο της Π.Ο.Φ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φωτογράφων) διανεμήθηκε στους συνέδρους CD-ROM το οποίο περιελάμβα-

νε (σε 128 σελίδες παρακαλώ) το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

επαγγελματικό περίγραμμα του “Φωτογράφου - ειδικού ψηφιακών λήψεων”. 

Γιατί το θυμηθήκαμε τώρα; Γιατί πρόσφατο δημοσίευμά μας για το Τμήμα 

Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας προκάλεσε συζητήσεις και ώθησε κάποιους να 

πουν ότι η φωτογραφική εκπαίδευση είναι έωλη στη χώρα μας, ότι δεν είναι 

κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα των φωτογράφων, ότι δεν υπάρ-

χει προσδιορισμένο πλαίσιο και περίγραμμα του επαγγέλματος κ.α. 

Κι όμως. Περίγραμμα υπάρχει. Αυτό που δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη είναι η 

πιστοποίηση του φωτογραφικού επαγγέλματος, δηλ. με ποιούς όρους και ποιά 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μπορεί κάποιος  να ασκήσει το επάγγελμα 

του φωτογράφου. Για αυτό οποιοσδήποτε σήμερα δηλώσει φωτογράφος στην 

εφορία, μπορεί να δουλέψει ελεύθερα ως φωτογράφος.

   Περισσότερα στις σελίδες που ακολουθούν.

Σε γλώσσα φλου αρτιστίκ
Νοέμβριος 2004. Η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει ξε-
μπερδέψει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και εξαγγέλλει 
το νοικοκύρεμα των οικονομικών από την ...σπάταλη 
διαχείριση του ΠΑΣΟΚ (τελικά έχει καταντήσει φαρσοκω-
μωδία αυτή η ιστορία, τέλος πάντων). 
Ο τότε υφυπουργός Πολιτισμού Πέτρος Τατούλης 
από τη βήμα του 45ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, δηλώνει ορθά-κοφτά ότι το κράτος δεν 
δέχεται να χρηματοδοτεί, όπως παλιά, οποιονδήποτε 
θέλει να κάνει την τρέλα του, είτε αυτός είναι 
κινηματογραφιστής, είτε χομπίστας φωτογράφος, 
είτε εύπορος συνταξιούχος που σκοπεύει να στήσει 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο χωριό του. 
Συνεχίζοντας υποπίπτει σ’ ένα τραγικό λάθος: Διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις σ’ ένα ακροατήριο που μισεί τη 
σαφήνεια στη διατύπωση των σκέψεων, που διψάει για 
μαγεία και όχι για ρεαλισμό. Τόλμησε λοιπόν 
ο τότε υφυπουργός να πει ότι θα έφερνε σύντομα 
προς ψήφιση σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο θα 
επιχορηγούσε οποιονδήποτε φορέα ή ακόμη και 
φυσικό πρόσωπο με το ίδιο ποσό - και ίσως παραπάνω 
-  εφόσον ο αιτών εξασφάλιζε προηγουμένως αντίστοιχη 
χορηγία από τον ιδιωτικό τομέα. Αιτιολόγησε την θέση 
του λέγοντας ότι οι χορηγίες ιδιωτών αποτελούν έγκυρο 
δείκτη ότι οι δράσεις του αιτούντος την επιδότηση 
τυγχάνουν της αποδοχής της κοινωνίας και άρα αξίζουν 
περαιτέρω ενίσχυσης από την Πολιτεία. Φυσικά 
εισέπραξε το γιουχάισμα της ζωής του στη Θεσσαλονίκη 
(και αργότερα έφυγε και από το ΥΠ.ΠΟ. και από τη ΝΔ).
Νοέμβριος 2009. Από το ίδιο βήμα στη Θεσσαλονίκη ο 
νυν Υπουργός Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνος λέει τα ίδια 
πράγματα, όμως με τη γλώσσα του ΠΑΣΟΚ: ”…Είμαστε 
στο τέλος μιας εποχής που η τέχνη σιγούσε αποδεχόμε-
νη το φίμωτρο (...) της κρατικής χορήγησης. Έπαψε να 
δαγκώνει, να αντιδρά, να ρωτά και όταν δεν ρωτάς είσαι 
εξαρτημένος και παύεις να είσαι ελεύθερος… Επιτέλους 
αρχίσαμε πάλι να αμφισβητούμε… ”. Και αναφερόμενος 
στην κρατική επιχορήγηση προς το ελληνικό σινεμά είπε 
με επαναστατικό τόνο καταχειροκροτούμενος: 
“Δεν μπορώ να υπογράψω κανένα νομοσχέδιο που 
ν’ αφήνει την τέχνη να εξαρτάται από το κράτος…”. 
Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι ο νέος Υπουργός 
Πολιτισμού θα πετύχει στο δύσκολο έργο του γιατί 
διαθέτει το σπάνιο προσόν να μιλάει τη γλώσσα που 
καταλαβαίνει ο χώρος της τέχνης (και όχι μόνον): 
Τη γλώσσα φλου αρτιστίκ. Τ. ΤζΙΜΑΣ
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Επάγγελμα φωτογράφος

Οι κοινωνικοί συνομιλητές ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ, σε σύμπραξη με τα 

ερευνητικά ή εκπαιδευτικά τους κέντρα ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ και 

ΙΟΒΕ, ανέλαβαν από το ΕΚΕΠΙΣ να αναπτύξουν 55 επαγγελματικά περιγράμματα 

μεταξύ των οποίων και το επαγγελματικό περίγραμμα του «Φωτογράφου 

– Ειδικού Ψηφιακών Λήψεων»  στο οποίο αναφέρεται η έκθεση αυτή.   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεργασία των αναδόχων φορέων αποβλέπει στην ανάπτυξη και πιστοποίηση 

«Επαγγελματικών Περιγραμμάτων», στο πλαίσιο της “Δια βίου Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης” και αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη λειτουργία του Εθνικού 

Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

Με αυτή τη συνεργασία των Κοινωνικών Συνομιλητών επιδιώκεται  η ουσιαστική 

σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των 

εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας. Η ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος του «Φωτογράφου - 

Ειδικού Ψηφιακών Λήψεων» έγινε υπό το συντονισμό του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ με υπεύθυνο 

έργου τον κ. Παρασκευά Λιντζέρη, Διευθυντή Κατάρτισης. Μια εκδοχή του 

επαγγελματικού περιγράμματος του Φωτογράφου έχει αναπτυχθεί σε μια πρώιμη 

μορφή στο πλαίσιο του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τεχνομάθεια» της 

Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, φάση 1 (συντονιστής εταίρος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) με 

ευθύνη του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.  

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στη οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των 

εργαζομένων και εργοδοτών στο συγκεκριμένο επάγγελμα αναλαμβάνοντας το 

ρόλο των εμπειρογνωμόνων. Ως εμπειρογνώμονες στην ομάδα ανάπτυξης του 

επαγγελματικού περιγράμματος συμμετείχαν οι κύριοι Βασίλειος Κωστόπουλος 

(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Ζήκος Τσιάπας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Ιωάννης Καμπούρης (ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) 

και Δημήτριος Αντωναρόπουλος (παρατηρητής – εκπρόσωπος κλαδικού φορέα 

εργοδοτών). Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος 

ήταν ο κ. Γιώργος Ιωαννίδης. 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η παρούσα μελέτη προσδιορίζεται 

από τη ευρωπαϊκή και διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεθοδολογία 

ανάπτυξης επαγγελματικών περιγραμμάτων και τα αντίστοιχα διεθνή επαγγελματικά 

περιγράμματα και αναπτύχθηκε βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 110998/ 08.05.06 (ΦΕΚ 566Β’) για την πιστοποίηση των 

επαγγελματικών περιγραμμάτων και εξειδικεύονται στους παρακάτω άξονες: 

Ενότητα Α: Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος / ειδικότητας. 

Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλματος / ειδικότητας - «προδιαγραφές». 

Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση  

του επαγγέλματος/ ειδικότητα. 

Ενότητα Δ: Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων  

προσόντων.  

Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων Γνώσεων, 

Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων. 

Η τελική σύνθεση του εν λόγω Επαγγελματικού Περιγράμματος πραγματοποιήθηκε 

από το συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του επαγγελματικού περιγράμματος κο 

Γιώργο Ιωαννίδη, υπό την εποπτεία των επιστημονικών στελεχών του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, 

σε τρεις φάσεις από τις οποίες και προέκυψε το τελικό παραδοτέο.

Την Επιστημονική Επιτροπή του έργου αποτέλεσαν οι: • Δημουλάς Κώστας  

• Σπηλιώτη Χριστίνα • Βαρβιτσιώτη Ρένα • Κόνσολας Αντώνης  

• Τολίδης Γιάννης • Τορτοπίδης Αντώνης 

Επάγγελμα φωτογράφος
Επαναδιατύπωση του ορισμού στην ψηφιακή εποχή της εικόνας 1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Προτεινόμενος τίτλος και ορισμός του 

επαγγέλματος: Ο φωτογράφος είναι ο 

παραγωγός-δημιουργός εικόνας βάσει της 

τεχνικής αποτύπωσής της, σε φωτοευπαθή 

επιφάνεια ή σε ηλεκτρικό φορτίο-ψηφιακό 

(φωτογραφία). Αντικείμενό του είναι η λήψη 

φωτογραφιών με τις οποίες καταγράφει 

εικόνες, πρόσωπα, τοπία όπως ο ίδιος τα 

συλλαμβάνει με την φαντασία του και τις 

τεχνικές δυνατότητες που του παρέχει η 

φωτογραφική μηχανή.

• Σύμφωνα με τον στατιστικό κώδικα 

(ΣΤΑΚΟΔ) η επαγγελματική ενασχόληση με 

την φωτογραφία καταγράφεται στον κωδικό 

«748.1 Φωτογραφικές δραστηριότητες». 

Αντίστοιχα σύμφωνα με τη στατιστική 

ταξινόμηση επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ-92) οι 

φωτογράφοι ανήκουν στην κατηγορία 3141 

«Φωτογράφοι και χειριστές εικονοληπτικού 

και ηχογραφικού εξοπλισμού». 

•  Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας 

στον χώρο της φωτογραφίας έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο 

εργασίας των φωτογράφων, όσο και στους 

τομείς στους οποίους απασχολούνται. 

Ορισμένες από τις παραδοσιακές 

δραστηριότητες τείνουν να εγκαταλειφθούν 

ή να αλλάζουν μορφή ενώ παράλληλα 

νέοι τομείς απασχόλησης όπως η ψηφιακή 

επεξεργασία εικόνων σε φωτογραφικά 

εργαστήρια, η διαχείριση φωτογραφικών 

αρχείων σε μουσεία και φωτογραφικές 

συλλογές αρχίζουν να εμφανίζονται. Το 

γεγονός αυτό πολλές φορές οδηγεί στην 

αναγκαιότητα απόκτησης καινούργιων 

γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται 

άμεσα με την ηλεκτρονική, ψηφιακή 

τεχνολογία. Έτσι, ενώ το αντικείμενο της 

φωτογράφησης παραμένει το ίδιο, η μέθοδος 

παραγωγής της φωτογραφίας διαφοροποιείται 

αισθητά, είναι πλέον ψηφιακή. 

•  Με εξαίρεση το Π.Δ. 357/1989 (ΦΕΚ 

160/Α’ 16-6-1989) που κατοχυρώνει τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 

των σχολών φωτογραφίας των Ανωτάτων 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Α.Τ.Ε.Ι.) δεν υπάρχει άλλο νομικό 

πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος 

του φωτογράφου (π.χ. επαγγελματικές 

υποχρεώσεις, επαγγελματικά δικαιώματα 

κλπ). 
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Επάγγελμα φωτογράφος
Για την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προϋποθέσεις 

(αναγνωρισμένο δίπλωμα, αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας κλπ) και ως εκ τούτου ο 

οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να αναλάβει φωτογραφικές εργασίες αφού προηγηθούν 

οι απαραίτητες ενέργειες για την δήλωση έναρξης εργασιών στην εφορία.  

• Αν και ο κανόνας στον κλάδο είναι η μικρή επιχείρηση και ο φωτογράφος ελεύθερος 

επαγγελματίας, ήδη από την δεκαετία του ’90 παρατηρείται μια τάση υποκατάστασης 

«δευτερευουσών» εργασιών (κυρίως εκτύπωση) από μεγάλες επιχειρήσεις εξαιτίας του 

υψηλού κόστους που συνεπάγεται ο σχετικός εξοπλισμός. Η είσοδος της ψηφιακής 

τεχνολογίας έδωσε μεν την δυνατότητα επανεσωτερίκευσης κάποιων λειτουργιών 

(λόγω του μικρότερου μεγέθους των σχετικών μηχανημάτων) υπό την προϋπόθεση 

ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος απόκτησης και 

συνεχούς αναβάθμισης του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί.  

• Όσον αφορά τα ποσοτικά στοιχεία απασχόλησης του κλάδου, δεν μπορούν να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, τουλάχιστον από την έρευνα εργατικού δυναμικού. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ σήμερα (Σ.Σ. 2007-2008) λειτουργούν 1.787 επιχειρήσεις 

που δηλώνουν ως δραστηριότητα την «αντιγραφή, εμφάνιση, αποκατάσταση, 

ρετουσάρισμα, φωτογραφική δραστηριότητα για εμπορικούς ή εκδοτικούς σκοπούς», 

157 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο «φωτογραφικό εξοπλισμό καταστημάτων 

χονδρικής» και 704 επιχειρήσεις  που δηλώνουν ως δραστηριότητα την «φωτογραφία 

τύπου, φωτορεπορτάζ». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Φωτογράφων τα επαγγελματικά φωτογραφεία υπερβαίνουν τα τρεις χιλιάδες. 

• Οι τομείς φωτογραφίας στους οποίους δραστηριοποιούνται οι φωτογράφοι είναι 

πολλοί και αρκετά διαφορετικοί μεταξύ τους. Αρκετοί από αυτούς πέραν των βασικών 

γνώσεων και ικανοτήτων χαρακτηρίζονται από σημαντικού βαθμού εξειδίκευση όσον 

αφορά τις επιμέρους τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων.  

• Η κύρια οργάνωση εκπροσώπησης των φωτογράφων είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.). Στον κλάδο δεν υπάρχει σωματείο εκπροσώπησης μισθωτών. 

Επίσης στον κλάδο δραστηριοποιείται και η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) 

• Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών ελληνικών και ξένων εντύπων για 

ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφους καθώς και μεγάλος αριθμός διαδικτυακών τόπων. 

• Οι συνθήκες εργασίας του φωτογράφου ποικίλουν ανάλογα με τα πεδία απασχόλησης. 

Κατά κανόνα ο φωτογράφος μετακινείται και ταξιδεύει συχνά.  

Οι εσωτερικοί χώροι απασχόλησης είναι το εργαστήριο - στούντιο ή το γραφείο του, που 

συνδυάζεται συνήθως με την ύπαρξη και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όσον αφορά 

τους εξωτερικούς χώρους αυτοί συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των χώρων που μπορεί 

να βρεθεί άνθρωπος. Εκ των πραγμάτων οι συνθήκες ασφάλειας ποικίλουν και αυτές 

από τον χώρο στον οποίο εργάζεται κάθε φορά (φωτογράφος εκδηλώσεων, πολεμικός 

ανταποκριτής φωτορεπόρτερ). Το ωράριο εργασίας δεν είναι σταθερό και μπορεί να 

εργάζεται οποιαδήποτε ώρα και ημέρα. 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
• Βασικές αρχές μαθηματικών 

• Βασικές γνώσεις Αγγλικών  

• Ελληνική Γλώσσα 

• Γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
• Βασικές γνώσεις χημείας (γνώση διαχείρισης επικίνδυνων υλικών) 

• Βασικοί νόμοι Φυσικής – Οπτικής 

• Γνώσεις μοντάζ 

• Ανάλυση, ισορροπία και μέτρηση χρώματος 

• Βασικές αρχές γραμμικού ή ελεύθερου σχεδίου κατά περίπτωση 

• Βασικές αρχές λειτουργίας και τεχνικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού (επιλογή 

των κατάλληλων φακών, λειτουργία 

μηχανών μεσαίου και μεγάλου format, 

παραμετροποίηση του εξοπλισμού, χρήση 

φίλτρων και άλλων βοηθημάτων κλπ) 

• Βασικές και ειδικές αρχές φωτισμού 

(αξιολόγηση και αξιοποίηση των 

φωτιστικών συνθηκών, λόγος φωτισμού, 

επιλογή αντίθεσης κλάσματος και 

ανταυγαστήρων φλας, γνώσεις φωτισμού 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

δημιουργία των απαραίτητων φωτιστικών 

συνθηκών κλπ.)  

• Βασικές αρχές ψυχολογίας 

• Βασικές γνώσεις αποκατάστασης παλαιών 

φωτογραφιών 

• Βασικές γνώσεις καδραρίσματος. 

• Βασικές γνώσεις σεναρίου και κλασικών 

κάδρων (ντεκουπάζ) 

• Βασικές γνώσεις σύνθεσης 

• Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών 

αρχείων 

• Βασικές και ειδικές αρχές αισθητικής  

• Βασικές και ειδικές αρχές φωτισμού 

(αξιολόγηση και αξιοποίηση των 

φωτιστικών συνθηκών, λόγος φωτισμού, 

επιλογή αντίθεσης κλάσματος και 

ανταυγαστήρων φλας, γνώσεις φωτισμού 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 

δημιουργία των απαραίτητων φωτιστικών 

συνθηκών κλπ.) 

• Βασικές και ειδικές γνώσεις σύνθεσης 

εικόνας, χρωμάτων, αντικειμένων (Σύνθεση 

του οπτικού περιεχομένου του κάδρου 

γνωρίζοντας της αρχές της αισθητικής και 

της προοπτικής...)   

• Γενικές γνώσεις «στησίματος» σελίδας 

(σελιδοποίηση)

• Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας 

• Γνώση βασικών και ειδικών αρχών 

λήψεων 

• Γνώση του απαραίτητου λογισμικού 

για την αφαίρεση, σύνθεση εικόνων που 

πιθανώς να προέρχονται από πολλαπλά 

μέσα 

• Γνώση του απαραίτητου λογισμικού 

προκειμένου να διαρθρωθούν πιθανές 

ατέλειες στον φωτισμό της λήψης   

• Γνώση των τύπων κινήσεων της μηχανής 

(vertical, panoramic κλπ), γνώση βασικών 

αρχών travelling 

• Δημιουργία εφέ μέσω ειδικού λογισμικού 

• Ειδικές γνώσεις ορολογίας  

• Ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, επιλογής 

μεγεθών εκτύπωσης, κάδρου κ.λ.π. 

• Επιλογή βάθους πεδίου και ανάλογου 

ύφους 
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Επάγγελμα φωτογράφος
• Επιλογή φωτιστικών (quartz, fresnel κλπ) 

• Θεωρία κινηματογράφου 

• Θεωρία χρωμάτων 

• Ιστορία τέχνης 

• Ιστορία της φωτογραφίας 

•  Καλιμπράρισμα (παραμετροποίηση του εξοπλισμού με στόχο την ταύτιση της 

ψηφιακής εικόνας με την εκτυπωμένη εκδοχή της) 

• Κίνηση μοντέλου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
• Γνώση του κώδικα δεοντολογίας 

• Ειδικές γνώσεις συμπεριφοράς υλικών 

• Βασικές γνώσεις συντήρησης εξοπλισμού 

• Γνώση ειδικών αρχών πυκνομέτρησης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού 

• Γνώση του απαιτούμενου λογισμικού 

• Γνώση νομοθετικού πλαισίου για φωτογραφίες ταυτότητας, διαβατηρίου κλπ, 

επισήμων βιομετρικών ηλεκτρονικών εγγράφων 

• Ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας,  

επιλογής μεγεθών εκτύπωσης, καρδαρίσματος κ.λ.π. 

• Ειδικές γνώσεις τεχνικών αξιοποίησης των «πλάνων» 

• Ειδικές γνώσεις τεχνικών σύνθεσης εικόνων (transition) 

• Ειδικές γνώσεις της τεχνικής επιδιόρθωσης διάφορων ατελειών της λήψης 

• Χρήση ειδικευμένου λογισμικού  

• Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών αποκατάστασης 

• Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών σύνθεσης 

• Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων  

• Χρήση φίλτρων και άλλων βοηθημάτων όπως διορθρωτικάδιαρθρωτικά φίλτρα, 

χρωματικά φίλτρα, παντιέρες, ανακλαστήρες κλπ 

• Γνώσεις νομοθετικού πλαισίου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Τεχνική δεξιότητα: η δυνατότητα χειρισμού των τεχνικών μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους.   

• Ψηφιακή δεξιότητα: η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα προγράμματα, με 

δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η δυνατότητα κατανόησης της γενικής λογικής 

λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, προκειμένου να μπορεί να επικαιροποιεί έγκαιρα 

τις γνώσεις και την τεχνική του. 

• Δεξιότητα συντήρησης εξοπλισμού: η ικανότητα αποτελεσματικής συντήρησης του 

τεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση 

• Δεξιότητα ορολογίας:  η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την ορολογία, η οποία μπορεί 

να είναι σε γλώσσα που δεν γνωρίζει, προκειμένου να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και 

δημιουργικά τις σχετικές εντολές. 

• Κοινωνική δεξιότητα: η δυνατότητα να εργάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, 

σεβόμενος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

• Οργανωτική δεξιότητα: η δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά την καλύτερη οργάνωση 

του υλικού και των συνεργατών. 

• Επιχειρηματική δεξιότητα: η δυνατότητα να οργανώνει τις βασικές πλευρές της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την καλύτερη 

χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την καλύτερη ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. Επίσης η δυνατότητα να προωθεί με τρόπο αποτελεσματικό την δουλειά του.  

• Δεξιότητα μουσικής επένδυσης: Η δεξιότητα να επιλέγει ήχους και μουσικές που 

αρμόζουν με το θέμα της παρουσίασης. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
• Αισθητική ικανότητα: Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται διαφορετικές εκδοχές 

του κάλους και να το συλλαμβάνει στα πλαίσια της τέχνης του. Η δυνατότητα να 

παρακολουθεί τις τάσεις στη δουλειά του και να στέκεται κριτικά απέναντί τους. 

• Χωρο-αντιληπτική ικανότητα: Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το χώρο και τον 

χρόνο και να προσαρμόζει την εργασία του 

στις επικρατούσες συνθήκες 

• Δημιουργική - αφαιρετική ικανότητα: 

Η δυνατότητα αφαίρεσης και δημιουργίας, 

προκειμένου να αποδώσει με αισθητικά 

άρτιο τρόπο το αντικείμενο της λήψης 

• Καλλιτεχνική ικανότητα: η δυνατότητα 

να «βλέπει» το αντικείμενο της λήψης με 

διαφορετικούς τρόπους και σε διάφορα 

επίπεδα αφαίρεσης, προκειμένου να 

αποδίδει το απαραίτητο «ύφος» στη 

δουλειά του. 

• Ικανότητα συνολικής σύλληψης: η 

δυνατότητα αντίληψης του σκοπού για 

τον οποίο προορίζεται το τελικό προϊόν, 

προκειμένου να επιλέγει την καλύτερη 

μέθοδο δεδομένων πάντα των περιορισμών 

του κώδικα δεοντολογίας. 

• Λεκτική ικανότητα: η δυνατότητα να 

επικοινωνεί με το περιβάλλον του και να 

περιγράφει με ακριβή τρόπο τις επιθυμίες του 

• Αντιληπτική ικανότητα: η δυνατότητα 

να αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ποιότητες 

των αντικειμένων και τις πιθανές 

συναισθηματικές, συμβολικές ή άλλες 

συνδηλώσεις τους. 

• Εξελικτική ικανότητα: η δυνατότητα 

να αναπτύσσει και να εξελίσσει, 

χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία 

και τα βιώματά του, το προσωπικό του 

ύφος. 

• Φαντασία: η δυνατότητα να δημιουργεί 

διανοητικές εικόνες και η δυνατότητα να 

τους δίνει οπτική έκφραση 

• Επικοινωνία: η δυνατότητα να 

επικοινωνεί - διαλέγεται μέσω του έργου 

του με την παρατηρητή.

 

Η πλήρης μελέτη διατίθεται στους ενδιαφερόμε-

νους από την Π.Ο.Φ. τηλ. 210 361034� 
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Nori tsu Ελλάς Μον.  Ε .Π.Ε. ,  Πλαπούτα 12 ,  153 43 
Αγ.  Παρασκευή,  Τηλ.  Επικοινωνίας:  210 6019506

NORITSU ΕΛΛΑΣ
Αγαπητοί Συνεργάτες  
 
Επιθυμείτε να προσφέρετε το νέο Photobook ήδη κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων στους πελάτες σας; 
 
Η Νoritsu Ελλάς προσφέρει σε όλους τους φωτογράφους της 
Αθήνας την  νέα υπηρεσία εκτύπωσης Photobook άμεσα και 
ποιοτικά.  
Παραλαμβάνετε από την Noritsu Ελλας ένα διαφημιστικό πακέτο 
παρουσίασης του Photobook για το κατάστημα σας όπως και το 
λογισμικό Photobook με τον αποκλειστικό κωδικό πελάτη.  
 
Η επεξεργασία και η παραγωγή των παραγγελιών θα γίνεται στα γραφεία της 
Noritsu Ελλάς στην Αθηνά.  
Παράδοση των Photobook εντός 24ων ωρών ανάλογα με την ώρα παραλαβής των 
παραγγελιών.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Noritsu Ελλάς. 
Νέφρος Αλέκος: 6978483714 , Τεκτονίδης Κωνσταντίνος:210 6019506-6977356565

ΣΕ
24 ΩΡΕΣ

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8


ΤΕΥΧΟΣ 46 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ �

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

Ένας χρόνος Weekly

Κώστας Τάγκαλος
Μarketing Manager, Kodak sales and Marketing Agency 
 To Photobusiness Weekly στον ένα χρόνο που κυκλοφορεί έφερε 

μια νέα, σύγχρονη ροή ενημέρωσης εστιάζοντας στον τομέα του 

professional imaging. Προσφέρει γρήγορα και συγκεντρωμένα τα 

νέα που ενδιαφέρουν και συνάμα φέρνει πιο κοντά όλους εμάς 

που δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο. Πολύ καλή ιδέα που 

υλοποιήθηκε σωστά και με απόλυτη συνέπεια στους χρόνους 

έκδοσης. 

Κώστας Αλεξίου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
Στην εποχή της πληροφορίας η άμεση και έγκυρη ενημέρωση είναι το 

ζητούμενο για κάθε επαγγελματία. 

Σας εύχομαι ολόψυχα κουράγιο για την συνέχεια των προσπαθειών σας 

στην πληροφόρηση του επαγγελματία φωτογράφου και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ προσωπικά αλλά και συνδικαλιστικά για το βήμα που δώσατε 

στους φορείς του κλάδου. 

Συγχαρητήρια. 

Μάριος Λώλος
Φωτορεπόρτερ- Πρόεδρος Ε.Φ.Ε. 
Χρόνια πολλά! Να είστε πάντα γεροί και δημιουργικοί, με καλές 

φωτογραφίες! Να είστε ακόμα πιο κοντά στα προβλήματα των 

φωτογράφων και των φωτορεπόρτερ και να αναδεικνύετε ακόμα 

περισσότερο τις δουλειές των φωτογράφων. Θεωρώ ότι όλοι οι 

συνάδελφοι έχουν να δείξουν καταπληκτικές δουλειές και χρειαζόμαστε 

ένα τέτοιο δίαυλο επικοινωνίας όπως είναι το Weekly για να τις 

αναδείξουμε. Είσαστε πάντα κοντά στους φωτορεπόρτερ και πρέπει να 

είμαστε όλοι μαζί γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί.  

Κώστας Θωμόπουλος
Φωτογράφος
To Weekly είναι πολύ καλή και ευπρόσδεκτη ιδέα γιατί ενώ κάθεσαι 

στο γραφείο σου το ανοίγεις και έχεις μια εφημερίδα με φωτογραφικά 

νέα. Xαρίζει εύκολη πρόσβαση και ενημερώνει για διάφορα ζητήματα. 

Προσωπικά, μόνον μια παρατήρηση: θα ήθελα να είναι indexed τα 

περιεχόμενα και με ένα link να πηγαίνεις στο σημείο που θες. Ας δουν 

αυτή τη λεπτομέρεια οι υπεύθυνοι του newsletter ώστε να γίνει πιο 

λειτουργικό.
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Ένας χρόνος Weekly

Νικήτας Κώτσιαρης
Φωτορεπόρτερ, Καλαμάτα
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια γιατί έχει συνδεθεί με τη νέα 

τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που θα ήθελα να δω σαν 

πρόσθετη, καινούργια ύλη είναι παρουσιάσεις μεγάλων και διάσημων 

φωτογράφων που θεωρούνται πλέον σπουδαίοι και κλασσικοί μαζί 

με ένα κριτικό σημείωμα για τον καθένα. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε στο 

ανέβασμα του επιπέδου και των γνώσεων των αναγνωστών. Θα ήθελα 

επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με την ηλεκτρονική επεξεργασία, με 

τεχνικές, παραδείγματα κλπ. Να τα εκατοστήσει το newsletter! 

Κώστας Κορωναίος
Φωτογράφος
Χρόνια Πολλά! Να τα εκατοστήσετε! Είσαστε πολύ χρήσιμοι και εγώ 

παρακολουθώ πάντα τα τεύχη σας. Όπως είναι φυσικό τα πάντα 

επιδέχονται βελτίωση αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένος από την ύλη του 

Photobusiness Weekly. Μου αρέσει που παρουσιάζετε φωτογράφους 

και μάλιστα και από την επαρχία ή νέους και λιγότερο γνωστούς 

φωτογράφους.

Βαγγέλης Ντούρος
Φωτογράφος- VDouros Photography
Με τον ΦΩΤΟγράφο μεγαλώσαμε! Περιμέναμε να βγει και 

ονειρευόμασταν μέσα από τις σελίδες του. Επαγγελματίες πλέον 

περιμένουμε κάθε εβδομάδα και το Photobusiness Weekly για να 

ενημερωθούμε άμεσα, λακωνικά και περιεκτικά!

Παιδιά, συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε. 

Σας εύχομαι χρόνια καλά και πολλά!!!

Με εκτίμηση

Βαγγέλης Ντούρος  

d.a.p studio- μέλος του WedPro

Αλέξανδρος Ιωαννίδης. 
Φωτογράφος 

Στα πλαίσια ενημέρωσης ευρείας   γκάμας αναγνωστών είναι κατανοητό κάποια 

θέματα να μην καλύπτουν άλλους . Στο κομμάτι που θα ήθελα κάποια προσοχή 

είναι στην φωτογραφία γάμου που βάζετε στο τέλος. Κατά την γνώμη μου οι 

φωτογραφίες της στήλης θα πρέπει να είναι προτάσεις άρτιες που θα ανεβάζουν τον 

«πήχυ»  του  μέσου αναγνώστη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και τις προθέσεις σας. 
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http://www.mitsubishi-evs.de/en/products/categories/photo.html
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Yπόθεση Πασχούδη

(άρθρο 3), μπορεί να αποτελεί αντικείμενο 

οικονομικής εκμετάλλευσης, δηλαδή 

μεταβίβασης (εκποιητική δικαιοπραξία) ή 

εκμετάλλευσης του με τη μορφή της άδειας 

ή της σύμβασης εκμετάλλευσης (άρθρα 

12 και 13). Η διαφορά μεταξύ σύμβασης 

και άδειας εκμετάλλευσης (που αποτελούν 

και οι δύο υποσχετικές δικαιοπραξίες) 

συνίσταται στο ότι στη σύμβαση 

εκμετάλλευσης ο αντισυμβαλλόμενος με 

τον πνευματικό δημιουργό αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να ασκήσει τις εξουσίες, 

οι οποίες απορρέουν από το περιουσιακό 

δικαίωμα και για τις οποίες καταρτίστηκε η 

σύμβαση, ενώ στην άδεια εκμετάλλευσης 

η άσκηση εξουσιών, που απορρέουν 

από το περιουσιακό δικαίωμα, αποτελεί 

ευχέρεια του αντισυμβαλλομένου. Το 

δε ηθικό δικαίωμα, το οποίο, κατά το 

άρθρο 4 παρ. 3 του ως άνω νόμου, είναι 

ανεξάρτητο από το περιουσιακό δικαίωμα 

και παραμένει στο δημιουργό ακόμα και 

μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού  

δικαιώματος, παρέχει στο δημιουργό 

ιδίως τις εξουσίες: α) της απόφασης για 

το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά 

τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο 

κοινό (εξουσία δημοσίευσης). Ειδικότερα, 

η εξουσία της δημοσιεύσεως ασκείται είτε 

αυτοπροσώπως υπό του δημιουργού, είτε  

υπό  τρίτου  προσώπου  βάσει  συμβάσεως 

εχούσης  ως περιεχόμενο, ρητό ή λογικώς 

εξυπακουόμενο, την υπό του τρίτου τούτου 

δημοσίευση του έργου. κλπ κλπ .................

......................................................................

...........................

...το υπ’αριθμ. 409/00 τιμολόγιο όπου για 

30 slides και 2 φωτογραφίες η αμοιβή είναι 

270.000 δρχ. ήτοι 933 ευρώ, το υπ’αριθμ. 

34/2000 τιμολόγιο όπου για 40 slides η 

αμοιβή είναι 472.000 δρχ. ήτοι 1.385,17 

ευρώ, το υπ’αριθμ. 13/4-8-99 τιμολόγιο 

όπου για 23 φωτογραφίες η αμοιβή 

είναι 99.981 δρχ. ήτοι 293,41 ευρώ, το 

υπ’αριθμ. 122/1998 τιμολόγιο όπου για 

50 φωτογραφίες η αμοιβή 147.854 δρχ. 

ήτοι 433,90 ευρώ, το υπ’ αριθμ.106/97 

τιμολόγιο όπου για 69 φωτογραφίες η 

αμοιβή είναι 138.650 δρχ. ήτοι 406,89 

ευρώ), καθώς και τις καταθέσεις των 

μαρτύρων και με βάση και τα διδάγματα 

της κοινής πείρας, κρίνει ότι η αξία των 

φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν 

από τον εναγόμενο ανέρχεται ειδικότερα: 

Α) Γι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε 

τεύχη του Τεχνογραφήματος: α) Στο ποσόν 

Θυμάστε την αντιδικία του Θεσσαλονικέα φωτογράφου Χρήστου Πασχούδη, με το 

ΤΕΕ (¨έντυπο Photobusiness, τεύχος No 32, σελ. 8); Eπιτέλους, η υπόθεση έφτασε στο 

δικαστήριο κρίθηκε σε πρώτο βαθμό και το κυριότερο έγινε προσωρινά εκτελεστή 

εν μέρει, που σημαίνει ότι ο φωτογράφος αποζημιώνεται έστω και μερικά χωρίς να 

περιμένει να τελεσιδήσει (δηλ. να περάσει και από το Εφετείο). 

Αριθμός απόφασης 30920/2009

Αριθμός κατάθεσης αγωγής 9478/2008 

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αναστασία Παπαδοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, 

Μαρία Σπυρίδου, Πρωτοδίκη, Κωνσταντία Συροπούλου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια και από 

το Γραμματέα Αλκιβιάδη Παυλίδη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 28 Μαΐου 2009, για να δικάσει την 

αγωγή με αριθμό καταθέσεως 9478/28-2-2008 με αντικείμενο αναγνώριση πνευματικής 

ιδιοκτησίας και καταβολή αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Χρήστου Πασχούδη του Σταύρου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, που 

παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Γρηγορίου Τρικούκη (AM 4702), ο 

οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που 

παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Δόμνας Κοκκαλίδου (AM 1380), η 

οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να 

γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Α. Κατά το άρθρο 1 του Ν 2121/1993 “Περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών 

δικαιωμάτων και λοιπών θεμάτων”, οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του 

έργου, αποκτούν πάνω σ αυτό πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά 

και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό 

δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό 

δικαίωμα). Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό την εξουσία να επιτρέπει ή να 

απαγορεύει, μεταξύ άλλων: α) την εγγραφή και την αναπαραγωγή του έργου με κάθε μέσο 

(μηχανικά, φωτογραφικά ή με ηλεκτρονικά μέσα) και β) τη διασκευή, προσαρμογή ή άλλες 

μετατροπές του έργου. Το περιουσιακό αυτό δικαίωμα, με το παραπάνω περιεχόμενο 

Πασχούδης-Τεχνικό Επιμελητήριο: σημειώσατε 1
Επιτέλους δικαίωση για την παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας φωτογράφου
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των 50 ευρώ, για την καθεμία από τις με αριθμό 1, 3, 5,6,7 και 8 φωτογραφίες και β) στο 

ποσόν των 40 ευρώ για την καθεμία από τις με αριθμό 2, 4, 14, 18, 19, 20, 23, 26, 29, 31 

και 39 φωτογραφίες. Β) αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε τεύχη του τεχνογραφήματος και 

στο διαδίκτυο: α) στο ποσόν των 300 ευρώ για την καθεμία από τις με αριθμό 9, 21, 27, 

30, 40 και 46 φωτογραφίες και β) στο ποσόν των 340 ευρώ για την καθεμία από τις με 

αριθμό 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 

46 φωτογραφίες, Γ) Για τα σήματα: α) για τις τρεις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ως 

σήματα των Μόνιμων Επιτροπών στο διαδίκτυο, στο ποσόν των 1.000 ευρώ για την καθεμία 

και β) Για τις πέντε φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν ως σήματα των Νομαρχιακών 

Επιτροπών στο διαδίκτυο, στο ποσόν των 800 ευρώ για την καθεμία, Δ) Για τις αφίσες: α) 

Για τις εννιά φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αφίσα «Η Αρχιτεκτονική πάει 

στην πόλη», στο ποσόν των 400 ευρώ για την καθεμία, β) Για τις δύο φωτογραφίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την αφίσα «Νέα Δημόσια Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη», στο 

ποσόν των 250 ευρώ για την καθεμία και γ) για τη φωτογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην 

αφίσα για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Μηχανικών στο ποσόν 

των 400 ευρώ και Ε) για τη φωτογραφία του που χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση στο 

ποσόν των 200 ευρώ. Ειδικότερα, πρέπει να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει ως 

αποζημίωση στον ενάγοντα το διπλάσιο της ως άνω αξίας για την καθεμία από τις παραπάνω 

φωτογραφίες που παράνομα δημοσιεύτηκε, ήτοι: Α) α) 50 Χ 6 = 300 Χ 2 =600, β) 40 Χ 11 

= 440 Χ 2 = 880, Β) α) 300 Χ 6 = 1.800 Χ 2 = 3.600 και β) 340 Χ 23 = 7.820 Χ 2 = 15.640, 

Γ) α) 3 Χ 1.000 = 3.000 Χ 2 = 6.000, β) 5 Χ 800 =4.000 Χ 2 = 8.000 ευρώ, Δ) α) 9 Χ 400 = 

3.600 Χ 2 = 7.200 ευρώ, β) 2 Χ 250 = 500 Χ 2 = 1.000, γ) 400 Χ 2 = 800 και Ε) 200 Χ 2 = 400 

και συνολικά (600 + 880 + 3.600 + 15.640 + 6.000 + 8.000 + 7.200 + 1.000 + 800 + 400=) 

44.120 ευρώ. Επίσης, από την ως άνω αδικοπραξία του εναγομένου, ο ενάγων υπέστη ηθική 

βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης. Το εύλογο 

ποσό της τελευταίας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, 

του είδους της προσβολής, της περιουσιακής κατάστασης των διαδίκων, σύμφωνα με το 

άρθρο 932 Α. Κ, αλλά και με τη συναρμογή ωσαύτως στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση 

της αρχής της αναλογικότητας (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος), σε συνδυασμό 

και με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, με τη λήψη δηλαδή ειδικότερα υπόψη του μέτρου (και του 

μέσου), καθώς και του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η αναγνώριση της χρηματικής 

ικανοποιήσεως του ενάγοντος για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης και η οποία 

επιβάλλεται να είναι η πρόσφορη και αναγκαία και πάντως όχι υπερβολική, καθώς και με τη 

λήψη υπόψη των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της λογικής για όμοιες όπως και η εδώ 

ένδικη, συναλλακτικές περιπτώσεις, ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, στο ποσόν 

των 10.000 ευρώ, από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσόν των 30 ευρώ, για το οποίο 

ο ενάγων επιφυλάχθηκε να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στο ποινικό δικαστήριο και να 

του επιδικαστεί τελικά το ποσόν των 9.970 ευρώ. Αμφότερα τα προαναφερόμενα ποσά 

πρέπει να επιδικαστούν με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι 

εξοφλήσεως. 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα προεκτέθηκαν, η αγωγή, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και 

ως βάσιμη κατ* ουσίαν ως προς την κύρια βάση της και να επιβληθούν σε βάρος του 

εναγομένου οι αιτούμενες κυρώσεις του άρθρου 65 του ν. 2121/1993. 

Ειδικότερα, πρέπει: 1) να αναγνωριστεί το πνευματικό δικαίωμα του ενάγοντος, επί των 

επίδικων φωτογραφιών, 2) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το 

συνολικό ποσόν των (44.120+9.970 =) 54.090 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη 

της επίδοσης της αγωγής, 3) να απαγορευθεί στο εναγόμενο η χρησιμοποίηση, παρουσίαση 

και διάθεση στο κοινό των επίδικων φωτογραφιών, 4) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να 

αφαιρέσει από το διαδίκτυο κάθε φωτογραφία πνευματικής του ιδιοκτησίας, 5) να διαταχθεί 

η δημοσίευση με δαπάνες του εναγομένου στον τύπο της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, 

καθώς και στο δικτυακό τόπο του εναγομένου του διατακτικού της παρούσας και 6) να 

απειληθεί χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ, για κάθε παραβίαση της εκδοθησομένης 

απόφασης. Επειδή, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η επιβράδυνση της εκτέλεσης θα 

επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα, πρέπει η απόφαση αυτή να κηρυχθεί προσωρινά 

εκτελεστή για το ποσό των 15.000€ εκ του επιδικασθέντος ποσού και επειδή πρόκειται 

για αποζημίωση από άδικη πράξη (908 § 1εδ,2δ’ ΚΠολΔ). Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των 

διαδίκων θα κατανεμηθούν μεταξύ τους, ανάλογα με την έκταση της νίκης και ήττας τους 

(άρθρα 178παρ. 1 ΚΠολΔ), ενώ πρέπει να 

λεχθεί ότι δεν έχει εφαρμογή η διάταξη 

του άρθρου 22 του Ν. 3693/1957 περί 

μειωμένων εξόδων, καθόσον οι νομικές 

υπηρεσίες του εναγομένου Ν.Π.Δ.Δ. δεν 

διεξάγονται από το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους (ΑΠ115/2004 ΕλλΔνη45.1363, 

ΑΠ1617/1999 ΕλλΔνη 41.368, 

ΕφΑΘ7921/2002, ΕφΑΘ 8159/2001, 

δημοσιευμένες στηνΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το πνευματικό δικαίωμα 

του ενάγοντος επί των φωτογραφιών που 

περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να καταβάλει 

στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 

πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και ενενήντα 

(54.090) ευρώ, νομιμοτόκως από την 

επομένη της επίδοσης της αγωγής και 

μέχρι την εξόφληση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στο εναγόμενο τη 

χρησιμοποίηση, παρουσίαση και διάθεση 

στο κοινό των επίδικων φωτογραφιών.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να αφαιρέσει 

από το διαδίκτυο κάθε φωτογραφία 

πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντος.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση, με δαπάνες 

του εναγομένου, στην εφημερίδα 

«ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» και στην εφημερίδα 

«ΕΣΤΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του 

εναγομένου στο διαδίκτυο του διατακτικού 

της παρούσας.

ΑΠΕΙΛΕΙ κατά του εναγομένου 

χρηματική ποινή χιλίων (1.000) ευρώ 

για κάθε παραβίαση της παρούσας, 

απόφαση^αναφορικά με τη διάταξη 

για απαγόρευση χρησιμοποίησης 

- παρουσίασης και διάθεσης στο κοινό 

των επίδικων φωτογραφιών και της 

υποχρέωσης αφαίρεσης από το διαδίκτυο 

των εν λόγω φωτογραφιών.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά 

εκτελεστή ως προς την καταβολή του 

ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 

ευρώ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ μέρος των δικαστικών εξόδων 

του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσόν 

των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, σε 

βάρος του εναγομένου.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στις  25 Ιουνίου 

2009 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο 

του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στη 

Θεσσαλονίκη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2009.

Yπόθεση Πασχούδη
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www.akto.gr
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Συνέντευξη τύπου

Πνευματική Δημιουργία στο Διαδίκτυο. 
Πρόκληση ή Απειλή;
Συνέντευξη τύπου Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης/Προστασίας 

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009, ώρα 12.00 μμ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων (Ακαδημίας 50), στην αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποιείται 

συνέντευξη τύπου με θέμα: «Πνευματική Δημιουργία στο Διαδίκτυο. Πρόκληση ή 

Απειλή;»

«...280.000 ελληνικά και ξένα μουσικά έργα, 5.000 ελληνικές και ξένες 

κινηματογραφικές ταινίες, 970 προγράμματα λογισμικού (software), 750 παιχνίδια, 1150 

e-books». Το περιεχόμενο αυτό διατίθεται δωρεάν από ένα μόνο δημοφιλές ελληνικό 

forum site μεγάλης επισκεψιμότητας και αποτελεί ενδεικτική εικόνα της εκτεταμένης 

μη νόμιμης χρήσης προστατευόμενων έργων στο διαδίκτυο. Όλο αυτό το περιεχόμενο 

διακινείται χωρίς την άδεια των νομίμων δικαιούχων και χωρίς την καταβολή νόμιμης 

αμοιβής προς αυτούς, δηλαδή του πνευματικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα την 

ολοένα και επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση των ανθρώπων και των 

φορέων που παράγουν και εκφράζουν τον Πολιτισμό.  

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος του Πολιτισμού, έχει φθάσει σε 

αδιέξοδο. Για πρώτη φορά οι 14 υπογράφοντες ΟΣΔ Πνευματικών και Συγγενικών 

δικαιωμάτων που εκπροσωπούν το σύνολο των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, 

δικαιώματα εκατοντάδων χιλιάδων ξένων δικαιούχων στην Ελλάδα και τις παραγωγικές 

δυνάμεις προϊόντων πολιτισμού, ενώνουν τις δυνάμεις, την τεχνογνωσία, τις θέσεις, την 

εμπειρία και την ανάγκη να αντιμετωπίσουν από κοινού την εποχή, τα δεδομένα της και 

τους κινδύνους που ήδη διαφαίνονται, με σκοπό την επίτευξη της ισορροπίας στις σχέσεις 

δικαιούχων πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων και χρηστών του διαδικτύου, αλλά 

και την αναγνώριση και αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους σε αυτό. 

Στη Συνέντευξη Τύπου θα παραστούν και θα παρέμβουν με δηλώσεις γνωστοί 

πνευματικοί δημιουργοί και καλλιτέχνες από το σύνολο των Τεχνών του ευρύτερου 

χώρου του Πολιτισμού. 

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης:  

ΑΕΠΙ; Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Συνθετών - 

Στιχουργών; Εκδοτών Μουσικών Έργων 

ΑΘΗΝΑ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών & 

Οπτικοακουστικών Έργων; Σκηνοθετών 

ΑΠΟΛΛΩΝ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων Μουσικών 

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών 

Δικαιωμάτων 

GRAMMO IFPI - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Δικαιωμάτων 

Παραγωγών Υλικών Φορέων Ήχου ή Ήχου & Εικόνας 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ηθοποιών 

ΕΠΟΕ - Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας Εταιρειών Παραγωγής και Διανομής 

Οπτικοακουστικών Έργων 

ΕΡΑΤΩ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Τραγουδιστών; Ερμηνευτών  

ΘΕΣΠΙΣ - Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων Θεατρικών 

Συγγραφέων / Μεταφραστών Θεατρικών 

Έργων 

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων Διευθυντών 

Φωτογραφίας / Σκηνογράφων/ 

Ενδυματολόγων / Ηχοληπτών / Μοντέρ  

ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Έργων του Λόγου 

(Συγγραφείς, Μεταφραστές, 

Δημοσιογράφοι, Εκδότες) 

ΟΣΔΕΕΤΕ - Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Έργων των Εικαστικών 

Τεχνών και των Εφαρμογών τους 

PRO.MEDIA - Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων Παραγωγών 

Οπτικοακουστικών έργων 

ΦΟΙΒΟΣ - Οργανισμός Συλλογικής 

Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών 

Δικαιωμάτων Φωτογράφων

Πληροφορίες / Επικοινωνία:  

Γιώργος Παπαθανασίου  

Πρόεδρος ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ  

τηλ. 210 33 04 687  

Email:foebusds@hol.gr

Ειδικές φωτογραφικές εκτυπώσεις
• Εκτυπώσεις large format & fine art

• Προετοιµασία & εκτύπωση πανοραµικών

• Εκτυπώσεις εκθέσεων

• Ψηφιακά album/Photobook

• Υπηρεσίες εργαστηρίου 

Κόνωνος 41 Παγκράτι, Τηλ. 210 7564815, www.pixelonpaper.gr

www.pixelonpaper.gr
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TomTom
Nέα εταιρία στο portfolio

αντιπροσωπειών Intersys

Η Intersys Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη 

συνεργασίας με την TomTom, την 

μεγαλύτερη σε πωλήσεις εταιρεία 

παγκοσμίως στα προϊόντα και  

συστήματα πλοήγησης. 

Η συνεργασία αφορά την διάθεση 

των προϊόντων της εταιρείας από 

την Intersys, μέσα από το σύστημα 

διανομής που έχει δημιουργήσει στην 

ελληνική αγορά. Τα πρώτα προϊόντα 

TomTom που θα συμπεριληφθούν στην 

προϊόντική γκάμα της Intersys είναι 

τα μεσαίας κατηγορίας TomTom XL, 

με χάρτες για Ελλάδα/Ευρώπη, και τα 

“εισαγωγικά” TomTom ONE με χάρτες 

μόνο για την Ελλάδα. 

Τα προϊόντα έχουν πλήρες ελληνικό 

μενού και χρησιμοποιούν τους πιο 

σύγχρονους χάρτες του ελληνικού 

και ευρωπαϊκού οδικού δικτύου της 

Teleatlas και της Geointelligence.

INTErys 210 9554000

Νikon Vibrationreduction II
Εφαρμογή της νέας γενιάς σταθεροποίησης σε zoom φακούς

Πενήντα χρόνια τεχνογνωσίας Nikon στα φωτογραφικά οπτικά έχουν συμβάλει 

αποφασιστικά στην εξαιρετική πρόοδο της σχετικής τεχνολογίας. Μια από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις εκπροσωπείται από το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

Vibration Reduction και μάλιστα από την τρέχουσα βελτιωμένη έκδοση VR II που 

υπόσχεται περιθώριο τεσσάρων stop στην ταχύτητα λήψης. Με άλλα λόγια, αν για 

μια ακούνητη φωτογραφία στα 100mm φυσιολογικά θέλουμε χρονισμό κλείστρου 

στα 1/125sec. εδώ αρκεί το 1/8sec. (με την προϋπόθεση βέβαια να μην κουνιέται το 

αντικείμενο). Εντυπωσιακός πρώτος εκπρόσωπος είναι ο full frame (όχι DX) zoom ΑF-S 

Nikkor 70-210mm f/2,8G ED  VR II, σχεδιασμένο για απόλυτες επιδόσεις ιδιαίτερα στον 

τομέα της αυτόματης εστίασης όπου συνεργάζεται ιδανικά με το σύστημα MultiCAM 

3500 της σειράς D3. Περιλαμβάνει στην αρχιτεκτονική του όχι ένα ούτε δύο αλλά 

επτά (!) οπτικά στοιχεία χαμηλής διάχυσης ED (Extra Low Dispersion) που μειώνουν 

τις χρωματικές εκτροπές παρέχοντας ζωντανή, κορεσμένη εικόνα με ισορροπημένο 

κοντράστ. Επίσης, η ειδική επίστρωση Nano Crystal συντελεί στη μείωση της θάμβωσης 

από τον κόντρα φωτισμό. Ως προς το VR διαθέτει δύο λειτουργίες Νormal για συνήθη 

χρήση και Active όταν ο φωτογράφος είναι επιβάτης σε αυτοκίνητο, πλοίο και γενικά 

κινούμενο όχημα. Έτσι σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνεται σταθερό και σαφές είδωλο 

στο σκόπευτρο, διευκολύνοντας το καδράρισμα και τη σύνθεση. Παραπέρα υπάρχουν 

τρεις θέσεις εστίασης: A/M, M/A και A με αυτόματη αποσύμπλεξη του μηχανισμού 

autofocus και άμεσο πέρασμα σε manual focus. 

Ενδιαφέρον για τους φίλους του φορμά DX (ΑPS-C size) έχει ο φακός AF-S DX 18-

200mm f/3,5-5,6 ED VR II ισοδύναμος με 28-300mm, και αυτός με το «ενισχυμένο 

και επαυξημένο» σύστημα σταθεροποίησης VR II. Πλεονέκτημα αποτελεί όχι μόνον 

η τεράστια γκάμα ζουμαρίσματος 11,1x (All in One lens) Eπίσης το σύστημα zoom 

απατρέπει το φαινόμενο κρεμάσματος σε κάθετη θέση.   

Δ & Ι. ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΤΗΛ. 210 9410888

www.photo.gr
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Πριν Μετά

Μάθετε όλα τα µυστικά του φωτισµού µε τα δωρεάν µαθήµατα της Photoflex!

∆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/

Open Doors 
Έκθεση εικαστικών των αποφοίτων 

του ΑΚΤΟ

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ ανοίγει 

τις πόρτες και παρουσιάζει έργα των 

αποφοίτων του από το χώρο των 

εικαστικών και της φωτογραφίας. Στην 

έκθεση συμμετέχουν με τα έργα τους 34 

από τους απόφοιτους του ομίλου και 

θα πραγματοποιηθεί στο Thission Lofts 

(Πειραιώς 123, Γκάζι) από τις 10 έως τις 18 

Δεκεμβρίου.

ΑκΤΟ 210 5230130 

EIkONA@AkTO.Gr

κώστας Ορδόλης
Μορφές και σκιές από το θέατρο

Το Θέατρο της Οδού Κυκλάδων διοργανώνει 

παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Ορδόλη 

“Μορφές και Σκιές από το θέατρο” τη Δευτέρα 

30 Νοεμβρίου στις 20.00 στο χώρο του 

Θεάτρου (Κυκλάδων 11 και Κεφαλληνίας 

στη Κυψέλη). Για το βιβλίο θα μιλήσουν 

ο Βαγγέλης Ιωακειμίδης, διευθυντής του 

Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, η 

θεατρολόγος Ελένη Βαροπούλου, η ιστορικός 

φωτογραφίας Νίνα Κασσιανού και ο ηθοποιός 

Λευτέρης Βογιατζής. Το βιβλίο αποτελεί μια 

έκδοση του Μουσείου Φωτογραφίας, του 

Φεστιβάλ Αθηνών και των Εκδόσεων Άγρα.

Φακοί Zeiss για ψηφιακές ρεφλέξ
Νέα σειρά ZF.2

Η νέα σειρά φακών της διάσημης φίρμας που εδρεύει στη γερμανική πόλη Oberkochen, 

έχει όλες τις προϋποθέσεις της επιτυχίας στην αγορά των ψηφιακών ρεφλέξ. Οι φακοί ZF.2 

διαθέτουν όλες τις αναγκαίες ηλεκτρονικές επαφές μαζί με ενσωματωμένα τα αναγκαία 

ηλεκτρονικά μέρη για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον κατασκευαστή, την 

ημερομηνία, τη φωτομέτρηση κλπ. Οι φακοί ΖF.2 είναι όλοι σταθερής εστιακής απόστασης 

με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής οπτικής απόδοσης. Προς το παρόν 

παράγονται οι εξής: 18mm f/3,5, 21mm f/2,8, 35mm f/2, 50mm f/1,4, 50mm f/2 και 

85mm f/1,4. Μεταγενέστερα (εντός του 2010) θα προστεθούν οι: Distagon T* 28mm f/2 

και Μacro Planar 100mm. Σημειώνουμε ότι λόγω της μικρής παραγωγής για τους φακούς 

ZF και ΖF.2 ισχύουν λίστες μακράς αναμονής.

PhOTOMETrON 210 60006239 2310 968527

καμπανάος Α.Ε.Ε.
Αλλαγή διεύθυνσης

Η εταιρεία Καμπανάος Α.Ε.Ε. από τις 30/11/2009 αλλάζει από τη Σολωμού 47 και μεταφέρεται 

43η αρ.4 και 45η αρ.3, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, τ.κ. 133 41. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εταιρείας παραμένουν τα ίδια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα 

τηλέφωνα της εταιρείας 210 5411650 και 210 5712218.

http://gr.photoflexlightingschool.com/
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Casio EX-G1
Ενισχυμένη και αδιάβροχη μεν, λεπτή δε…

Αν κάπου στο μυαλό μας έχουμε κατατάξει τις αδιάβροχες μηχανές με …καταδυτικές 

ικανότητες και αντοχή στην κακομεταχείριση, στις βαρειές και μάλλον άχαρες 

σχεδιάσεις, έχουμε κάνει λάθος. Η Casio, γνωστή για τις slimline σχεδιάσεις και 

το μακροχρόνιο know how στις compact, βάλθηκε να ανατρέψει το πρότυπο, 

παρουσιάζοντας την κομψή EX-G1 (προφανώς παραπέμποντας μέσω του G στη διάσημη 

σειρά ρολογιών Casio G-Shock). Mε πάχος μόλις 20mm και ruggerised κατασκευή 

δύο στρωμάτων ap;o ατσάλινο περίβλημα με επικάλυψη ρητίνςη και εσωτερικό από 

πολυκαρμπονάτ ενισχυμένο με ανθρακονήματα. . Ααντέχει σε πτώση από τα 2,1m, είναι 

προστατευμένη από τη σκόνη, τους κραδασμούς και στεγανοποιημένη σε βάρος ως τρία 

μέτρα. Όλη αυτή η κατασκευή ανταποκρίνεται στα πρότυπα IEC/JIS Protection Class 8 

(IPX8). Φοράει αισθητήρα CCD 12Megapixel, φακό υβριδικού τύπου με συμβατικά και 

πρισματικά στοιχεία που καλύπτει κλίμακα εστιακών αποστάσεων από 38 ως 114mm 

και έχει οθόνη 2,5in. 

EΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200

Xerox Photo Suite
Software για το Xerox Photo Kiosk

Mε αντικείμενο εφαρμογής το νέο Photo Kiosk, 

η Xerox ανήγγειλε τη λύση λογισμικού Imaxel 

Photo Suite, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με 

την εταιρία Imaxel. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες 

εργαστηρίων, καταστημάτων και σημείων 

λιανικής, ακόμη και σε μη συμβατικά σημεία 

διακίνησης φωτογραφιών όπως σχολεία κλπ. 

Οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργούν 

τις εκτυπώσεις οnline ή offline, ανάλογα με 

τις ανάγκες τους, στην άνεση του οικιακού 

περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται πάνω από 

180 έτοιμα template που καλύπτουν κάθε 

ανάγκη. ΟΙ πρώτες δοκιμαστικές εγκαταστάσεις 

έγιναν στην νορβηγική εταιρία Copycat στο 

Οσλο. Η λύση με Xerox Photo Kiosk και 

software Imaxel Photo Suite θα συνεργάζεται 

με πλήρη γκάμα μηχανημάτων Xerox όπως 

το Xerox Docucolor 242 ως το μεγάλο digital 

press IGen4. 

XEROX HELLAS 210 9307000

Έκθεση “Παιδιά” του 
Τάκη Διαμαντόπουλου 
με χορηγία Epson
Για τους σκοπούς της Ένωσης 

“Μαζί για το Παιδί”

Η Epson δείχνει συχνά τόσο την αγάπη 

της για την τέχνη όσο και την επίγνωση 

της κοινωνικής ευθύνης που έχει 

μια εταιρεία της δικής της κλίμακας. 

Αυτή τη φορά στήριξε έμπρακτα 

την πρωτοβουλία του γνωστού 

φωτογράφου Τάκη Διαμαντόπουλου 

να ταξιδέψει με το φακό του στον 

ιδιαίτερο κόσμο των παιδιών για την 

ενίσχυση των σκοπών της Ένωσης 

“Μαζί για το Παιδί”. Η έκθεση “Παιδιά” 

φιλοξενήθηκε στη Gallery AMP 

(Επικούρου 26 & Κορίνης 4, Πλατεία 

Κουμουνδούρου) από τις 19 μέχρι τις 

21 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, η Epson 

στο πλαίσιο της επιλεκτικής χορηγικής 

της δραστηριότητας σε πρωτοβουλίες 

που συνδέονται με τον κλάδο της 

φωτογραφίας, ανέλαβε την προμήθεια 

των υλικών για την εκτύπωση του 

συνόλου των φωτογραφιών. Οι 

φωτογραφίες πουλήθηκαν και τα 

έσοδα διατέθηκαν για τους σκοπούς της 

Ένωσης “Μαζί για το Παιδί”.

EPSON 210 8099499
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

 258,  17x24 cm. 
 160 /  & .

: € 15,07

 / € 15,07
... 1000 ... / € 9,04

 / € 9,04
 / € 9,04

 -  / € 15,07
 / €  5,03

 / €  5,03
 Glamour / € 15,07 € 10,00

 / € 12,06











100  / € 15,07
/ € 21,10

E EKINA / € 10,04
 / € 6,03

 / € 70,00 ( € 120)
. Nelly's / € 30,00
. 500  / € 20,00

 SLR. 500  / € 20,00
 20-12-09 / € 15,00
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 .....................................................................................
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:

: .................................. : .........................................  
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 .................................................

 1 & , 104 45  • .: 210 8541400 • fax: 210 8541485
 ( ). ,

* . . . € 6,00 € 10,00 .
.

 15 !

www.photo.gr

Super !

Το κόστος
αντικαταβολής µε
courier (ACS)

: € 7,00

Το βιβλίο
"Βασικά Μαθήµατα Φωτογραφίας"

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

1
Το βιβλίο
"Φωτογραφία
Glamour"

2
&

3
&

 176,  19x26 cm. 
 130  & .

: € 10,00

Bibli thiki Ph t f 192 i d112 112 12/11/2009 12 30 36

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Περισκόπιο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Hasselblad
Nέος γεν. εκτελεστικός διευθυντής 

Τη θέση του μέχρι 

τώρα CEO (Chief 

Executive Officer) 

Christian Poulsen, την 

οποία κατείχε από το 

2004, αναλαμβάνει ο 

Dr. Larry Hansen, ο 

οποίος είναι ταυτόχρονα 

και πρόεδρος 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Ο κος Poulsen θα 

παραμείνει με ειδικά καθήκοντα 

συμβούλου τεχνολογίας. Ο Dr. Hansen 

έχει θητεία  στη Carl Zeiss και σε πρώτες 

δηλώσεις του υποσχέθηκε ότι στόχος 

του είναι να προωθήσει τη φωτογραφία. 

Όπως είπε, η Ηasselblad, μαζί με την 

υπόλοιπη βιομηχανία του Imaging, 

αντιμετωπίζουν διαρκείς τεχνολογικές 

προκλήσεις. Η εταιρία προτίθεται 

αν αφιερώσει όλες τις δυνάμεις για 

να προσφέρει εφικτές και ποιοτικές 

λύσεις στους επαγγελματίες και τους 

ενθουσιώδεις ερασιτέχνες.

Ιστορική νίκη
Κέρδισαν οι φωτογράφοι σε δίκη εναντίον της Hachette

Γαλλικό “δικαστικό τέρμα” στην καταστρατήγηση του φωτογραφικού copyright. H εκδοτική 

εταιρία Hachette Ιtalia έχασε την αγωγή που είχαν εγείρει οι οργανισμοί που εκπροσωπούν 

τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογράφων Rene Burri, Robert Capa, Εlliot Erwitt, Inge 

Morath, Marc Riboud, Sebastiao Salgado, David Seymour κ.ά. Η δικαστική διαμάχη 

αφορούσε την πρόθεση της Hachette να πωλήσει σε πλειστηριασμό τις πρωτότυπες 

φωτογραφίες των δημιουργών που είχε στο αρχείο, «κληροδοτημένες» από το αρχείο 

της εκδοτικής Rusconi που είχε 

εξαγοράσει το 1999. Η νομική 

βάση της Hachette, την οποία 

επικαλέστηκαν οι συνήγοροί της, 

είναι ότι τους είχε εκχωρηθεί το 

σύνολο των δικαιωμάτων και 

είχαν τις φωτογραφικές εκτυπώσεις 

στην κατοχή τους για περισσότερα 

από 30 χρόνια. Αντίθετα, οι 

οργανισμοί των αντιδίκων όπως 

η Freel.ens, UPC, SAIF, Magnum 

κλπ. διετύπωσαν την άποψη ότι 

είχε εκχωρηθεί μόνο το δικαίωμα 

δημοσίευσης σε έντυπα και πάντως 

όχι η δυνατότητα μεταπώλησης.  

Το γαλλικό δικαστήριο 

αποφάνθηκε κατά των εναγομένων 

και απαγόρευσε στη Hachette 

και τον οίκο δημοπρασιών Pierre 

Cardin Auction Art Remy le Fur 

Associes να προχωρήσει στη 

δημοπρασία και επέβαλε την 

επιστροφή των πρωτοτύπων. Η 

απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο 

στη γαλλική επικράτεια και 

αναμένεται να επηρεάσει και 

όλη την ανάλογη ευρωπαϊκή 

νομολογία.

Flickr & Getty Images
Συσφίγγουν τους δεσμούς τους το 

site κοινωνικής δικτύωσης Flickr και 

η φωτοθήκη Getty Images. Στενότερη 

συνεργασία απεφάσισαν οι δύο γίγαντες της 

ιντερνετικής επικοινωνίας. 

Με βάση το σκεπτικό του Getty’s Flickr 

Collection oι ενδιαφερόμενοι φωτογράφοι 

μπορούν να προτείνουν ως 10 εικόνες 

εμπορικού ενδιαφέροντος,  με την ένδειξη 

ότι επιθυμούν να τους προσεγγίσουν 

ενδιαφερόμενοι πελάτες μέσω της Getty 

Images. Όσον αφορά τους φωτογράφους, 

η Getty Images θα έχει την αποκλειστική 

διανομή του συγκεκριμένου υλικού και 

θα προωθεί τις πληρωμές προς τους 

δικαιούχους.

Η Αnnie Leibovitz, η διάσημη φωτογράφος που ανέλαβε το πρώτο επίσημο πορτρέτο 

της προεδρικής οικογένειας των ΗΠΑ, τιμήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με το 

Μετάλλιο της Royal Photographic Society 

στη Μεγάλη Βρεττανία. Υπενθυμίζουμε 

ότι ανάμεσα στις διασημότητες που 

έχουν ποζάρει στο φακό της Leibovitz 

συγκαταλέγεται η βασίλισσα της Αγγλίας, 

οι Rolling Stones, o John Lenon και 

πολλοί ηθοποιοί του Ηοllywood. H 

φωτογράφος συζητήθηκε πολύ την 

περασμένη χρονιά όταν παραλίγο να 

χάσει το σύνολο των πνευματικών 

δικαιωμάτων για όλα τα έργα της, τα 

οποία είχε ενεχυριάσει για να πάρει 

δάνειο 15 εκ. δολ. από την εταιρία Art 

Capital της Νέας Υόρκης.

Αnnie Leibovitz
Βραβείο RPS στην Αγγλία -  με τον Ομπάμα στον Λευκό Οίκο

Εlliot Εrwitt: aπό τους νικητές της δίκης
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Know How

RAW format
Πρώτη εισαγωγή
Τα αρχεία τύπου RAW δεν αντιστοιχούν σε νέα τεχνολογία. Είναι στη διάθεσή μας εδώ και λίγα 

χρόνια, αλλά ελάχιστοι μπήκαν από την αρχή στον κόπο να ασχοληθούν με RAW. Είτε γιατί το 

μέγεθός τους - ως αρχείων - φόβιζε, είτε γιατί η απαραίτητη υπολογιστική ισχύς δεν ήταν προσιτή 

στο ευρύ κοινό. Σήμερα όμως, με δεδομένη την εξάπλωση των DSLR και άλλων φωτ. μηχανών 

που υποστηρίζουν RAW και με δεδομένη την ισχύ των PC, όλο και περισσότεροι (επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες) φωτογράφοι στρέφονται προς τα εκεί. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ RAW;
Η πορεία της πληροφορίας μιας εικόνας από την πηγή, δηλαδή από τη στιγμή που το φως 

διέρχεται στο φακό και προσπίπτει στον αισθητήρα, μέχρι το τελικό αρχείο που αποθηκεύεται 

στην κάρτα μνήμης, είναι μεγάλη. Το φως στην ουσία προσπίπτει σε ένα chip με εκατομμμύρια 

ξεχωριστές φωτοδιόδους που «καταλαβαίνουν» μονάχα διαφορές φωτεινότητας. Έτσι, για να 

προκύψει η αίσθηση του χρώματος γίνεται σύνθεση από τέσσερα διαφορετικά pixel σε διάταξη 

RGB με ένα κόκκινο, ένα  μπλε και δύο πράσινα. Η διάταξη αυτή λέγεται Bayer array. Yπάρχουν 

όμως και εναλλακτικές τεχνολογίες όπως ο αισθητήρας Foveon της Sigma η μέθοδος της Sony 

με δύο διαφορετικά πράσινα, το SuperCCD της Fujifilm κλπ. Η επιπλέον προσοχή στο πράσινο 

χρώμα οφείλεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο μάτι έχει αυξημένη ευαισθησία σε αυτό, σε σχέση 

με τις άλλες περιοχές του οπτικού φάσματος. Η πρώτη μορφή της εικόνας, σε pixel πλέον, όπως 

τη συλλαμβάνει ο αισθητήρας, είναι μάλλον «άσχημη» για το μάτι μας, και έτσι αναλαμβάνει ο 

επεξεργαστής της φωτογραφικής μηχανής να κάνει τα απαραίτητα. Δηλ. μια σειρά δύσκολων 

μαθηματικών υπολογισμών που μετατρέπουν τις αξίες φωτεινότητας των μεμονωμένων 

μονοχρωματικών φωτοδιόδων σε αρχείο RGB. Αν έχουμε επιλέξει αποθήκευση σε JPEG, τότε ο 

επεξεργαστής θα αναλάβει να μετατρέψει αυτά τα πρωτότυπα δεδομένα σε RGB με βάθος χρώματος 

8 bit, συν τη συμπίεση JPEG. Aν έχουμε επιλέξει RAW format, τότε η αρχική εικόνα θα αποθηκευτεί 

ναι μεν ως RGB, αλλά με αναλλοίωτες τις αρχικές πληροφορίες του αισθητήρα.

ΓΙΑΤΙ RAW;
Οι πληροφορίες του αισθητήρα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που αποθηκεύονται σε ένα 

αρχείο 8 bit per pixel, με 255 δηλαδή διαφορετικές τιμές τονικότητας ανά χρώμα RGB. Οι σύγχρονες 

DSLR αποθηκεύουν 12 ή και 14 bits per pixel, δηλαδή 4096 ή 16384 ξεχωριστές διαβαθμίσεις 

ανά χρώμα. Επιπλέον, το αρχείο RAW αποθηκεύεται με μη απωλεστική συμπίεση ή απωλεστική 

χαμηλού βαθμού. Βέβαια αν και οι διαφορές των αριθμών είναι θεαματικές, τα πράγματα είναι πολύ 

πιο σύνθετα, γιατί πάντα υπάρχει ο ηλεκτρονικός θόρυβος και άλλοι τεχνικοί παράγοντες που δεν 

εξαφανίζονται μόνο και μόνο επειδή χρησιμοποιούμε RAW. 

Τι σημαίνουν αυτά στην καθημερινότητα του φωτογράφου; Ότι δεν αγχώνεται για θέματα όπως 

το white balance και η χρωματική ισορροπία. Ούτε για υπερφωτισμένες ή υποφωτισμένες λήψεις. 

Σε λογικά πλαίσια πάντα, η πληροφορία του αρχείου RAW μπορεί να σώσει πολλές λήψεις 

που σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν «καμμένες» ή με απαράδεκτες χρωματικές αποκλίσεις. 

Επίσης πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι το αρχείο RAW λειτουργεί ως αμετάβλητο 

πρωτότυπο από το οποίο 

μπορούμε να δημιουργούμε 

διαφορετικές εκδοχές της ίδιας 

λήψης, χωρίς να σπαταλάμε 

πολλαπλάσιο αποθηκευτικό 

χώρο. Αποθηκεύονται μόνο οι 

επεμβάσεις μας, π.χ. αρχεία τύπου 

XMP της Adobe.

Η πρωτότυπη πληροφορία του 

RAW είναι ανοιχτή σε κάθε τύπο 

επέμβασης και επεξεργασίας. 

Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι 

και μέθοδοι ακόμα και για τον 

ίδιο τύπο επεξεργασίας. Όπως 

υπάρχουν και πολλά διαφορετικά 

πρόγράμματα χειρισμού και 

επεξεργασίας RAW, με πιο 

δημοφιλή το PhaseOne Capture 

και το Adobe LightRoom. 

ΠρΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝωρΙζΟΥΜΕ
Κάθε κατασκευαστής έχει το 

δικό του “αποκλειστικό” τύπο 

RAW. Σε παλιότερες εποχές, 

διαδεδομένα προγράμματα 

όπως το Adobe Photoshop δε 

μπορούσαν να ανοίξουν όλα τα 

αρχεία RAW. Ευτυχώς αυτό είναι 

κάτι που σήμερα δεν ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη 

πολλών “κλειστών” format για 

την ίδια δουλειά είναι κάτι που 

εγκυμονεί κινδύνους. Υπάρχουν 

δύο μεγάλες προσπάθειες 

για ενοποίηση: Το Adobe 

DNG (digital negative) και το 

OpenRAW.

Οι περίπλοκοι μαθηματικοί 

αλγόριθμοι που εφαρμόζονται 

σε κάθε είδους επέμβαση σε μια 

εικόνα και ακόμα περισσότερο 

σε ένα αρχείο RAW, καθιστούν 

το χειρισμό τους δύσκολο. 

Ιδίως αν συνυπολογίσουμε ότι 

χρόνο με το χρόνο τα megapixel 

αυξάνουν αισθητά. Ευτυχώς η 

εντυπωσιακή αύξηση ισχύος 

των PC έχει εξαλείψει αυτό το 

μειονέκτημα.

Το μόνο αρνητικό είναι 

ο χρόνος που χρειάζεται 

για την επεξεργασία και 

προετοιμασία.  Όμως ως τελικό 

πλεονέκτημα αναδεικνύεται η 

ποιότητα τελικού οπτικού και 

τυπωμένουο αποτελέσματος. 

 Του ΚωΣΤΑ χΑρΒΑΤΗ
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Óåìéíáñéï3 Óåìéíáñéï4 KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
ãéá	Ýíá	óåìéíÜñéï:.
46,22.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€55)

ãéá	äýï	óåìéíÜñéá:.
88,23.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€105)

ãéá	ôñßá	óåìéíÜñéá:.
121,85.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€145)

ãéá	ôÝóóåñá	óåìéíÜñéá:.
168,07.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€200)

ãéá	ðÝíôå	óåìéíÜñéá:
210,08.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€250)

ãéá	Ýîé	óåìéíÜñéá:
243,70.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€290)
.

1

Óåìéíáñéï5 Óåìéíáñéï6

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 5/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Δευτέρα 7/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Τρίτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 9/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο, χειμερινό πρόγραμμα 



Ôçë.: 210 8541400

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Πέμπτη 3/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή, 
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά 
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το 
γυμνό...

Παρασκευή 4/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help) www.anodos.gr

ÊáÍÔÅ	ÊËÉÊ	ÅÄÙ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Διαπραγματεύσεις
Εκτός από ταλέντο χρειάζονται και γνώσεις

Η διαπραγμάτευση είναι η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν 

τις διαφορές τους. Είτε αυτές οι διαφορές αφορούν την αγορά ενός καινούργιου 

αυτοκινήτου, ένα συμβόλαιο εργασίας, τους όρους μιας πώλησης, είτε μια 

περίπλοκη συμμαχία ανάμεσα σε εταιρείες, οι λύσεις αναζητούνται συνήθως 

μέσα από διαπραγματεύσεις. Η διαπραγμάτευση είναι η αναζήτηση μιας 

αμοιβαίας συμφωνίας μέσω διαλόγου.
 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες διαπραγματεύσεων: η επιμεριστική διαπραγμάτευση και 

η συνθετική διαπραγμάτευση. Οι περισσότερες διαπραγματεύσεις συνδυάζουν 

στοιχεία και των δύο ειδών, αλλά για να τα καταλάβουμε καλύτερα, είναι σημαντικό 

να εξετάσουμε το κάθε είδος στην καθαρή μορφή του.

ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙκΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΣΗ
Σε μια επιμεριστική διαπραγμάτευση, οι πλευρές ανταγωνίζονται για τον καταμερισμό 

μιας σταθερής και αμετάβλητης αξίας. Η ερώτηση-κλειδί σε μια επιμεριστική 

διαπραγμάτευση είναι: «Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι;» Το κέρδος της μιας 

πλευράς προκύπτει εις βάρος της άλλης. Είναι επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση 

μηδενικού αθροίσματος (zero-sum). Παραδείγματα επιμεριστικής διαπραγμάτευσης 

είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Η πώληση ενός αυτοκινήτου. Δεν υπάρχει καμιά σχέση ανάμεσα στον αγοραστή 

και στον πωλητή και το μόνο που έχει σημασία είναι η τιμή. Η κάθε πλευρά πασχίζει 

για την καλύτερη δυνατή συμφωνία και το όποιο κέρδος της μιας αντιπροσωπεύει 

απώλεια για την άλλη. 

Διαπραγματεύσεις για την τιμή ενός ακινήτου. Οι πωλητές ξέρουν ότι όποιο ποσό 

παραχωρήσουν στον αγοραστή θα προέλθει απ’ τη δική τους τσέπη, και το 

αντίστροφο. Συχνά, υπάρχει μόνο ένα ζήτημα σε μια επιμεριστική διαπραγμάτευση: 

τα χρήματα. Ο στόχος του πωλητή είναι να διαπραγματευτεί όσο το δυνατόν 

υψηλότερη τιμή, ο στόχος του αγοραστή είναι να διαπραγματευτεί όσο το δυνατόν 

χαμηλότερη τιμή. Ένα ευρώ παραπάνω για τη μία πλευρά είναι ένα ευρώ λιγότερο 

για την άλλη. Έτσι, η συμφωνία είναι περιορισμένη: δεν υπάρχουν περιθώρια 

δημιουργικότητας ή διεύρυνσης του πεδίου της διαπραγμάτευσης.

ΣΥΝθΕΤΙκH ΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΣΗ
Το δεύτερο είδος διαπραγμάτευσης είναι η συνθετική διαπραγμάτευση. Εδώ, οι 

δυο πλευρές συνεργάζονται για να επιτύχουν τα μέγιστα οφέλη, εντάσσοντας τα 

συμφέροντά τους μέσα σε μια συμφωνία. Είναι επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση 

κερδίζω-κερδίζεις (win-win). Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι συνθετικές διαπραγματεύ-

σεις προκύπτουν στις εξής περιπτώσεις:

• Κατά τη διαμόρφωση πολύπλοκων, μακροπρόθεσμων συμπράξεων, ή άλλων 

συνεργασιών 

• Όταν η συμφωνία περιλαμβάνει πολλούς οικονομικούς και μη οικονομικούς όρους 

• Ανάμεσα σε συνεργάτες, των οποίων τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα ωφελούνται 

απ’ την ικανοποίηση της άλλης πλευράς.

Σε μια συνθετική διαπραγμάτευση υπάρχουν πολλά ζητήματα και θέματα προς 

διαπραγμάτευση, κι ο στόχος της κάθε πλευράς είναι να “δημιουργήσει” όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη αξία για τον εαυτό της και την άλλη πλευρά. Η κάθε πλευρά 

κάνει συμβιβασμούς για ν’ αποκτήσει αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία για την ίδια, 

παραιτούμενη από άλλους, λιγότερο σημαντικούς παράγοντες.

Όταν διαφέρουν τα συμφέροντα των δύο πλευρών, η δυνατότητα σας ν’ αξιώσετε 

αυτά που θέλετε από τη συμφωνία δεν μειώνει απαραίτητα τη δυνατότητα της άλλης 

πλευράς ν’ αξιώσει αυτά που θέλει. Μπορούν να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα κι 

οι προτιμήσεις και των δύο πλευρών. Η ανακάλυψη ευκαιριών για αμοιβαίο όφελος 

απαιτεί συνεργασία και αποκάλυψη πληροφοριών. 

Η κάθε πλευρά πρέπει να καταλάβει τα δικά της βασικά συμφέροντα και τα βασικά 

συμφέροντα της άλλης πλευράς.

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	μας		

αποτελούν	αναδημοσίευση	

από	τη	σειρά	βιβλίων	

	 Μικρή σειρά του μάνατζερ

	 	“ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ	

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ”	

	 των	εκδόσεων		

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

«Ας μη διαπραγματευόμαστε ποτέ από 

φόβο,  αλλά ας μη φοβηθούμε ποτέ να 

διαπραγματευτούμε»   
Τζον Φ. Κένεντι

Οι περισσότερες επιχειρηματικές 

διαπραγματεύσεις δεν είναι ούτε καθαρά 

επιμεριστικές οΰτε καθαρά συνθετικές. Τις 

πιο πολλές φορές συνυφαίνονται στοιχεία 

ανταγωνισμού με στοιχεία συνεργασίας. 

Η ένταση που προκύπτει, γνωστή ως το 

‘‘δίλημμα τον διαπραγματευτή’’, απαιτεί 

δύσκολες επιλογές στρατηγικής. Οι 

διαπραγματευτές πρέπει να εξισορροπήσουν 

τις ανταγωνιστικές στρατηγικές που 

δυσχεραίνουν τη συνεργασία και την 

αποτελεσματική δημιουργία αξίας, με 

στρατηγικές συνεργασίας, που δυσχεραίνουν 

τον ανταγωνισμό και την αποτελεσματική 

απαίτηση αξίας. Στον πυρήνα της τέχνης του 

διαπραγματευτή είναι να ξέρει αν πρέπει 

να ανταγωνιστεί εκεί όπου συγκρούονται 

τα συμφέροντα -απαιτώντας περισσότερα, 

αντί για λιγότερα- ή να δημιουργήσει αξία 

ανταλλάσσοντας πληροφορίες που οδηγούν 

σε αμοιβαία επωφελείς εναλλακτικές λύσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι φαντάζονται ότι 

η διαπραγμάτευση είναι δυο άνθρωποι ή 

ομάδες καθισμένοι αντικριστά στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή, 

τα δύο μέρη καταλήγουν σε συμφωνία, ή 

αποχωρούν. Αυτή η περιγραφή είναι σχετικά 

ακριβής για διαπραγματεύσεις με δύο άτομα 

που μπορούν να τελειώσουν σε μία και 

μοναδική συνάντηση, όπως είναι η αγορά 

ενός αυτοκινήτου, ή μια συζήτηση ανάμεσα 

σ’ ένα προϊστάμενο και έναν υφιστάμενο 

σχετικά με την απόδοση στη δουλειά και το 

μισθό.Λίγες διαπραγματεύσεις είναι τόσο 

απλές. Οι περισσότερες περιλαμβάνουν 

περισσότερες από δύο πλευρές και μερικές 

φορές γίνονται σε διαφορετικές φάσεις, 

με την κάθε φάση ν’ αφορά συγκεκριμένα 

ζητήματα.
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Φοροτεχνικά

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

TOY θΡΑΣYΒΟΥΛΟY ΜIΑΡΗ

Αφύπνιση της εφορίας 

Αυτό επιδιώκει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα το πετύχει; 
 

Μια τελείως νέα φιλοσοφία στη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων 

θα επιχειρήσει να «απλώσει» στην αγορά το νέο οικονομικό επιτελείο, 

δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν αφενός ένα κλίμα φορολογικής 

δικαιοσύνης και αφετέρου τις προϋποθέσεις για έναν αποτελεσματικότερο 

ελεγκτικό μηχανισμό.

Η υιοθέτηση του νέου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής 

διοίκησης δεν θα ενισχύει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, δεν θα αφήνει 

στο απυρόβλητο κανέναν αλλά και δεν θα θέτει στο στόχαστρο κανέναν. Πέραν 

αυτών, η ανάδειξη του εκκαθαριστικού ως πιστοποιητικού «πασπαρτού», η 

υποχρεωτική διατήρηση επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες,

η εφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον έλεγχο και η διασύνδεση του 

Taxis με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 

συμπληρώνουν το παζλ των αλλαγών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Η εκ βάθρων αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αλλαγή 

της όλης φιλοσοφίας στη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων θα 

αποτελέσουν το πρώτο ουσιαστικό μέτρο πολιτικής της νέας ηγεσίας του 

υπουργείου Οικονομικών. Απώτερος στόχος, να καταστούν αντικειμενικότερες, 

ορθολογικότερες και πιο αποτελεσματικές οι ελεγκτικές διαδικασίες και να 

υπάρξει έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων προκειμένου να 

θωρακισθεί το τριετές σχέδιο εξόδου από την κρίση 

Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά την απόφασή της να μην επιβαρύνει 

με νέα φορολογικά μέτρα τα νοικοκυριά, το μεγαλύτερο βάρος για την ανάταξη 

της ελληνικής οικονομίας πέφτει στον περιορισμό των δαπανών και τη σύλληψη 

της φοροδιαφυγής. 

Το εγχείρημα της αλλαγής των φοροελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί 

κυβερνητική προτεραιότητα γιατί με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθούν 

πόροι προκειμένου στο διάστημα αυτό να χρηματοδοτηθούν ταυτοχρόνως και 

οι αναπτυξιακοί και κοινωνικοί στόχοι.

Ετσι, προτεραιότητα θα δίδεται στο εξής στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των 

οικονομικών των στοιχείων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών και στην 

εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων 

(point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, στο πνεύμα της διαφάνειας των ελέγχων και της αντιμετώπισης της 

διαφθοράς των φορολογικών οργάνων, το υπουργείο σχεδιάζει να προχωρήσει 

σε αλλαγές που θα αφορούν από τη στελέχωση των φορολογικών υπηρεσιών 

και τον χρόνο θητείας των υπαλλήλων σε νευραλγικά ελεγκτικά πόστα μέχρι 

την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την επαναξιολόγησή τους ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.

Οι παραπάνω αλλαγές εντάσσονται στην γενικότερη απόφαση του νέου 

οικονομικού επιτελείου για την υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου 

οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, βάσει διεθνών 

προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφική 

στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και 

διοίκηση βάσει συμφωνημένων στόχων με διαφάνεια και λογοδοσία. 

Μία επίσης από τις καινοτόμες προτάσεις που μελετά το υπουργείο είναι και η 

σύσταση ειδικού Σώματος για τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Το Σώμα αυτό προτείνεται να αναλάβει το ελεγκτικό έργο που έχουν σήμερα 

τα Διαπεριφερειακά και Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα διενεργώντας 

προληπτικούς, προσωρινούς και τακτικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Υπέρ της πρότασης έχει ήδη ταχθεί και το Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Φορολογικών Μελετών το οποίο σε πρόσφατο συνέδριό του πρότεινε 

ΤΟ Ι.Ο.Φ.Μ. ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ:

- Την κατάργηση του ΚΒΣ, ο οποίος περιέχει περιττές 

αναχρονιστικές διατάξεις και ενσωμάτωση των 

απαραίτητων διαδικασιών που αφορούν την τήρηση 

βιβλίων, την έκδοση στοιχείων, το κύρος των βιβλίων 

και στοιχείων και την υποβολή στοιχείων προς 

διασταύρωση στη φορολογική νομοθεσία. 

- Τη μείωση του χρόνου παραγραφής στα τρία έτη 

με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων 

οπότε η παραγραφή να επέρχεται μετά από επτά έτη. 

- Την καθιέρωση ενιαίας έκθεσης τακτικού 

φορολογικού ελέγχου η οποία θα περιέχει τα 

απαραίτητα δεδομένα για όλα τα ελεγχόμενα 

φορολογικά αντικείμενα (ΦΕ, ΦΠΑ, κ.λπ.). Για όσα 

από τα αντικείμενα αυτά δεν υπάρχουν διαφορές, 

συνεπώς οι υποβληθείσες δηλώσεις κρίνονται 

ειλικρινείς, θα γίνεται ειδική μνεία και δεν θα 

απαιτείται η έκδοση φύλλου ελέγχου. 

- Τη μείωση των προσαυξήσεων έως και 50% 

ανάλογα με το είδος της παράβασης. 

- Την αναπροσαρμογή των Μοναδικών Συντελεστών 

Καθαρού Κέρδους στις περιπτώσεις ανακρίβειας, 

έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών 

στοιχείων, λήψης εικονικών φορολογικών 

στοιχείων κ.λπ. 

- Να μη μειώνονται οι προσαυξήσεις των ΜΣΚΚ κατά 

τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς. 

- Να επαναπροσδιορισθούν και να γίνουν σαφείς οι 

διατάξεις που αναφέρονται στα πλαστά - εικονικά 

φορολογικά στοιχεία, έτσι ώστε να μη δίνεται η 

δυνατότητα διασταλτικής ερμηνείας. Ειδικά στην 

περίπτωση λήψης εικονικού, ως προς το πρόσωπο 

του εκδότη στοιχείου, πρέπει να διερευνάται το 

πραγματικό γεγονός και ειδικότερα το αν ο λήπτης, 

τελώντας καλή τη πίστει, έλαβε πραγματικά τα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες από το πρόσωπο για το οποίο 

διαπιστώνεται ότι εξέδωσε εικονικά ως προς το 

πρόσωπο του εκδότη φορολογικά στοιχεία. 

- Να γίνει καταγραφή και κοινοποίηση σε επιχειρήσεις 

και ελεγκτικές αρχές μόνο των δαπανών οι οποίες 

δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων. 
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Ο λόγος στoυς φορείς

Γιάννης Λαγουδάκης  

Πρόεδρος Συλλόγου Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά, Μέλος Δ.Σ. ΠΟΦ

Τα τελευταία χρόνια, πολλά πράγματα άλλαξαν στον χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών 

και ιδιαίτερα στον κλάδο της Φωτογραφίας. Η αλματώδης αύξηση νέων εφαρμογών 

στην εικόνα, δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά και όπως είναι φυσικό ο κλάδος 

μας, που δέχεται κυρίως την πίεση της νέας τεχνολογίας, διαρκώς μεταλλάσσεται. 

Είναι πλέον εμφανή τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα, που επιβαρύνουν όλα τα 

επαγγέλματα και κυρίως τον μικρομεσαίο χώρο, όπως είναι ο κλάδος μας, που παράλληλα 

με την κρίση των νέων τεχνολογιών και την μεγάλη γενικότερη οικονομική κρίση, 

μαστίζεται από τον παραεπαγγελματισμό και την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία ατόμων, 

που δρουν παρασιτικά στον χώρο μας, υποβιβάζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, που όπως αποδείχθηκε στο πρόσφατο παρελθόν, πρέπει όχι 

μόνο να διατηρηθεί αλλά και να αναβαθμιστεί συλλογικά, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε 

σημαντικά οικονομικά έσοδα του κλάδου μας. 

Ο κλάδος μας, δέχθηκε και δέχεται καθημερινά, πολλές και σημαντικές επιθέσεις (αναφέρω 

ενδεικτικά την απαξίωση του ρόλου μας ως επαγγελματίες στην κοινωνία, συρρίκνωση 

των οικονομικών μας απολαβών κ.ά.) απόρροια των εξελίξεων στην παγκόσμια και 

εγχώρια οικονομική αγορά, αλλά κυρίως, από τις επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων 

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, όλων των τελευταίων χρόνων, που φρόντισαν για την απαξίωση μας 

ως κλάδου. Σημαντικά παραδείγματα ο τρόπος που προσπάθησαν να περάσουν τα 

ζητήματα των ταυτοτήτων των αστυνομικών υπαλλήλων παλαιότερα και των διαβατηρίων 

πρόσφατα, την διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων προς όφελος των μεγάλων 

πολυκαταστημάτων, δημιουργώντας έτσι άνισους όρους ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα 

την συρρίκνωση των οικονομικών μας απολαβών, την επίθεση σε κεκτημένα από 

δεκαετίες δικαιώματα μας, στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό, και την μεγάλη και άδικη 

φορολογία. Στις δύσκολες αυτές συγκυρίες, για το επάγγελμα μας, πρέπει με μια νέα 

αντίληψη και πιο ενθουσιώδη πνοή, να προβάλουμε την φυσιογνωμία των σωματείων και 

της Ομοσπονδίας, να αναδείξουμε τα προβλήματα του κλάδου μας και με την παρέμβασή 

μας να προωθήσουμε την επίλυση τους. Επιβάλλεται, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι 

η επίλυση των προβλημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και των 

απολαβών μας, έρχεται μέσα από την ευγενή άμιλλα μεταξύ των συναδέλφων, αλλά 

κυρίως έρχεται, από την οργάνωση και την συλλογικότητα, με λίγα λόγια μέσα από την 

ενδυνάμωση των συνδικαλιστικών μας οργάνων, με την ενεργητική δραστηριοποίηση 

και  συμμετοχή όλων των συναδέλφων, δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη συναδελφική 

-συνδικαλιστική οντότητα, που θα απαιτεί και θα διεκδικεί όσα της ανήκουν, και θα 

συνδιαλέγεται με όλους, αλλά δεν θα ποδηγετείται από κανένα. 

Είμαι πεισμένος ότι αυτή η εξέλιξη είναι πια μονόδρομος για όλους μας, γιατί δεν κρίνεται 

πια μόνο, ως πολύτιμη, αλλά κυρίως απαραίτητη, απέναντι στο σύνολο των προβλημάτων 

και τις διαθέσεις αυτών, που υπονομεύουν την επαγγελματική μας υπόσταση.

• Ο σύνδεσμος Καλλιτεχνών Φωτογράφων 

Πειραιά ιδρύθηκε ως αυτοτελές σωματείο 

το 1944, ενώ τα προηγούμενα μέχρι τότε 

χρόνια, και συγκεκριμένα από το 1916, οι 

φωτογράφοι του Πειραιά συμμετείχαν στον 

Σ.Ε.Φ. (Σύνδεσμο Ελλήνων Φωτογράφων).

• Το 1952 έγινε μια επαγγελματική σύμπραξη 

(κοινοπραξία) των φωτογράφων του Πειραιά 

για κοινές αγορές φωτογραφικού υλικού, 

με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων και 

οικονομικότερων όρων και τιμών αγοράς. 

Έως το 1970 το υπάρχον καταστατικό του 

Συνδέσμου, με τις αυστηρές προϋποθέσεις 

που έθετε για τη συμμετοχή σ αυτόν, περιόριζε 

σημαντικά τις εγγραφές νέων μελών.  

• Την ίδια χρονιά, με την τροποποίηση 

του καταστατικού, που απλούστευε τις 

προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής, ο 

Σύνδεσμος έγινε μαζικότερος και αγκάλιασε 

όλους όσους είχαν ως κύριο επάγγελμα τη 

φωτογραφία στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά, χωρίς περιορισμούς. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να αναπτυχθεί 

στην πορεία και να εξελιχθεί σε ένα μαζικό 

επαγγελματικό σωματείο που καλύπτει 

όλους τους φωτογράφους του Πειραιά και 

των γύρω δήμων, έχοντας σήμερα πάνω 

από 100 ενεργά μέλη, που καθημερινά 

αυξάνονται κάτω από την πίεση του συνόλου 

των προβλημάτων του κλάδου μας. 

• Το 1979 ο Σύνδεσμος συμμετείχε 

ενεργά στη δημιουργία της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Φωτογράφων [ΠΟΦ], με στόχο 

το συντονισμό της συνδικαλιστικής δράσης 

Πανελλαδικά, ενώ παράλληλα μέλη του, 

συμμετείχαν ενεργά στην δημιουργία του 

Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Φωτογράφων 

Ελλάδας (Σ.Ε.Φ.Ε.). 

• Ο Σύνδεσμος διατηρεί ιδιόκτητα και 

προσφάτως ανακαινισμένα γραφεία 

επί της οδού Κολοκοτρώνη 135 (1ος 

όροφος) στον Πειραιά, όπου λειτουργεί 

φωτογραφική βιβλιοθήκη, έκθεση παλαιών 

φωτογραφικών μηχανών καθώς και μόνιμη 

έκθεση χαρακτηριστικών φωτογραφιών των 

Πειραιωτών φωτογράφων. 

Εκτός των Συνδικαλιστικών και 

Επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, ο 

Σύνδεσμος διοργανώνει τακτικά χορούς, 

εκδρομές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, 

με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 

των μελών του, τη σφυρηλάτηση της 

ευγενούς άμιλλας και την ανάπτυξη της 

συναδελφικής αλληλεγγύης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
κΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Γιώργος Ερμίδης
Ασπρόπυργος

To Photobusiness Weekly περιδιαβαίνοντας την πρωτεύουσα και την 

περιφέρεια, αγοράς από αυτή τη στήλη προσπαθεί να αποτυπώσει 

το σφυγμό του φωτογραφικού επιχειρείν, ιδιαίτερα της λιανικής. 

Έχοντας καλύψει αρκετά καταστήματα του κέντρου, φιλοδοξούμε να 

προχωρήσουμε πέρα από τα όρια αυτά, προς την ελληνική επαρχία 

που ζει και αναπνέει σε διαφορετικούς ρυθμούς. Το φωτογραφείο του 

Γιώργου Ερμίδη βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, και ο ιδιοκτήτης συζήτησε 

μαζί μας εφόλης της ύλης.

Το κατάστημα άρχισε την εμπορική πορεία του το 1998, όμως ο Γιώργος 

από μικρός ήξερε ότι θα ακολουθούσε το επάγγελμα. Ο πατέρας του ήταν 

ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, φωτογράφος για πολλά χρόνια, 

σε δύσκολες εποχές όπου όλα έπρεπε να γίνουν στο σκοτεινό θάλαμο, 

με ελάχιστα μέσα και πολλές γνώσεις. Μέσα στις χειροκίνητες μηχανές με 

τα ασπρόμαυρα φιλμ, τα χημικά του σκοτεινού θαλάμου και τα χαρτιά 

που εμφανίζονταν στις λεκάνες ξεκίνησε το φωτογραφικό όνειρο του 

Γιώργου. Πήγε και σε σχολή στην τότε ΕΣΣΔ. Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε 

όταν η οικογένεια παλλινόστησε στην Ελλάδα και κατάφερε με πολλή 

εργατικότητα ν’ ανοίξει το μαγαζί στον Ασπρόπυργο.  

Ο ίδιος θυμάται πάντα με συγκίνηση τις δύσκολες μέρες, όταν όπως λέει: 

«…ο πατέρας μου κατάφερνε τα πάντα, με τέτοια τελειότητα που ούτε 

κι εγώ σήμερα, με όλη αυτή την ψηφιακή τεχνολογία δεν μπορώ να τον 

φθάσω…»

Το μαγαζί από την αρχή παρείχε όλο το φάσμα των υπηρεσιών ενός 

τυπικού φωτογραφείου: γάμους, βαπτίσεις, πώληση και εκτύπωση, ό,τι 

δηλ. περιμένει να βρει ο πελάτης. Αρχικά εξοπλίστηκε με συμβατικό minilab 

και αργότερα με ψηφιακό, ένα Fujifilm Frontier 355 το οποίο εξυπηρετεί 

σταθερά και σήμερα τη ζήτηση για ψηφιακά τυπώματα, πάντα με την 

γνωστή αξιοπιστία και υποστήριξη της ιαπωνικής εταιρίας. Μάλιστα έχει 

τοποθετηθεί και ένα κιόσκι τύπου Order It, με πολύ καλά αποτελέσματα, 

αφού οι πελάτες το δέχθηκαν θετικά και το χρησιμοποιούν για να επιλέγουν 

φωτογραφικό υλικό για εκτύπωση. Ο βασικός όγκος δουλειάς του 

καταστήματος προέρχεται από φωτογραφικές υπηρεσίες κάλυψης γάμων, 

βαπτίσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων, και επικεντρώνεται στο χρονικό 

διάστημα από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, ενώ το χειμώνα τα πράγματα 

μοιάζουν υποτονικά. Όσον αφορά την κρίση, ο Γιώργος Ερμίδης μας λέει: 

«Σήμερα είναι κατώτερα τα πράγματα σε σχέση με τις καλές μέρες μια 

πενταετία πριν. Μπορεί νάχει αντικείμενο αλλά όχι στα επίπεδα που ξέραμε 

παλιότερα. Ο κόσμος είναι συγκρατημένος και σκέφτεται κάθε ευρώ. Βέβαια 

μαζεύεται δουλειά με το ένα και το άλλο, με τις αποκαταστάσεις παλιών 

φωτογραφιών, τα αντίγραφα, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια, τις επεξεργασίες 

στο Photoshop κλπ.” 

Παρόλη τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για το photobook, το προϊόν αυτό 

δεν φαίνεται δημοφιλές για τους πελάτες του Γ. Ερμίδη στον Ασπρόπυργο. 

Είτε γιατί δεν το γνωρίζουν είτε γιατί δεν έχει διαφημιστεί αρκετά. Πάντως 

προς το παρόν δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία… Αντίθετα, μας σχολίασε 

την ανοδική πορεία που έχει το ψηφιακό άλμπουμ, σε βάρος οπωσδήποτε 

του κλασσικού άλμπουμ. «…Το ψηφιακό είναι εντυπωσιακό και ο κόσμος 

το έχει μάθει και το ζητάει. Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί και δεν είναι 

τόσο ακριβές όσο παλιότερα. Εμείς συνεργαζόμαστε με την εταιρία inobili. 

Kάνουμε τις διορθώσεις, τη σύνθεση στο computer, διαλέγουμε εξώφυλλο, 

στέλνουμε το υλικό με το internet και όλα βαδίζουν οργανωμένα…»

Γ. Ερμίδης, Φυλής 4, Ασπρόπυργος 

Τηλ. 210 5573478
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Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

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

Φωτογραφία: Kώστας Σίνης

Φωτογραφία γάμου 
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Έχοντας αγάπη για το αστικό τοπίο 

ο Χάρης Πάραλης ασχολήθηκε 

από νωρίς με την αρχιτεκτονική 

φωτογραφία. Ένα φωτογραφικό 

είδος που μοιάζει με γεωμετρική 

άσκηση ακριβείας, ένα μοναχικό εί-

δος όπου ο δημιουργός καλείται να 

εκφραστεί μέσα από τις αυστηρές 

γραμμές, τους όγκους, την αστική 

και βιομηχανική δομή και να τα 

μετατρέψει σε έργα τέχνης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: κ. ΓκΙΤάκΟΥ

Χάρης Πάραλης
Η πρόκληση της φόρμας και του ρεαλισμού

• Πότε ξεκινήσατε να ασχολείσθε με την φωτογραφία;
Αν και ακούγεται υπερβολικό ασχολούμαι από την εφηβεία. Είμαι 40 χρόνων τώρα, 

οπότε μιλάμε για περίπου 30 χρόνια. Πάντα έψαχνα καλλιτεχνικές διεξόδους και 

ασχολιόμουν και με την μουσική. Επειδή όμως είδα ότι δεν υπήρχε διέξοδο στην 

μουσική και παράλληλα υπήρχε και η φωτογραφία στη ζωή μου για την οποία 

είχα έντονο ενδιαφέρον, σκέφτηκα να ασχοληθώ με τα τοπία και τα πορτρέτα. 

Μεγαλώνοντας πήγα σε μία σχολή παράλληλα με το Λύκειο. Από κει και πέρα 

εξειδικεύτηκα στην αρχιτεκτονική και στην still life φωτογραφία.

• Πως προέκυψε η στροφή προς την αρχιτεκτονική φωτογραφία;
Η αρχιτεκτονική φωτογραφία πάντα μου άρεσε, γιατί και σε αυτήν εντάσσεται και το 

κομμάτι του τοπίου. Οι πελάτες μου με ώθησαν να ειδικευτώ πάνω στο αντικείμενο 

και τελικά το αγάπησα περισσότερο. Είναι το πιο δυνατό μου σημείο. Ο τρόπος που 

θα φωτίσεις, που θα καδράρεις και θα επέμβεις στην εικόνα προκειμένου να γίνει πιο 

ρεαλιστική αποτελεί για μένα μια πρόκληση αφού ξέρουμε πως πάντα υπάρχουν 

απώλειες από την μεταφορά της πραγματικότητας στο χαρτί. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία έμαθα κι εγώ πώς να διαμορφώνω τις συνθήκες ώστε να απεικονίζουν την 

πραγματικότητα έτσι όπως την βλέπει το μάτι. Πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία 

να παραποιούμε την πραγματικότητα προκειμένου να κάνουμε κάτι πιο όμορφο. 

Στην αρχιτεκτονική φωτογραφία πιστεύω ότι η ακρίβεια και η ρεαλιστικότητα είναι τα 

πρωταρχικά ζητούμενα, και συμπίπτουν με την προσωπική μου επιδίωξη.

Ο φωτογράφος της εβδομάδας
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Ο ρεαλισμός είναι δηλαδή αυτό που σας τραβάει στην 
εικόνα; Για παράδειγμα, θα κάνατε ποτέ φωτογραφία 
μόδας όπου ίσως θα χρειαζόταν να ωραιοποιήσετε την 
πραγματικότητα; 
Φωτογραφία μόδας δεν έτυχε να κάνω. Δεν με τράβηξε 

ποτέ. Με την εξαίρεση ίσως μερικών sessions. Επειδή είμαι 

γενικά λίγο μοναχικός στη δουλειά μου, το γεγονός ότι 

πρέπει να συνεργαστώ τουλάχιστον με 8-10 ανθρώπους την 

ίδια στιγμή, εμένα με απωθούσε ως ιδέα. Θέλω να παίρνω 

τον χώρο ή το αντικείμενο, να το μελετάω και να βγάζω ό,τι 

καλύτερο μπορώ τόσο από το εαυτό όσο και από το ίδιο το 

αντικείμενο.

Το να εξειδικευτεί ένας φωτογράφος σε συγκεκριμένο 
είδος φωτογραφίας μπορεί να του εξασφαλίσει την 
επαγγελματική επιβίωσή του; 
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο είδος, τουλάχιστον 

στην φωτογραφία. Ούτε η φωτογραφία μόδας, ούτε η 

αρχιτεκτονική, ούτε καν η φωτογραφία γάμου μπορεί 

να εξασφαλίσει αυτό. Δυστυχώς λειτουργούμε σαν τους 

...ιατρούς-παθολόγους στη δουλειά μας, γιατί είναι μικρές 

οι αγορές. Στο εξωτερικό μπορείς να κάνεις μόνο ένα 

είδος, αλλά στην Ελλάδα πρέπει να τα συνδυάζεις για να 

επιβιώσεις. Εγώ πιστεύω όμως ότι ο καθένας πρέπει να είναι 

εξειδικευμένος στην δουλειά του, γι’ αυτό κι εγώ λέω ότι 

ειδικεύομαι στη αρχιτεκτονική και την still life φωτογραφία. 

Μπορώ να κάνω και άλλα αντικείμενα αλλά όχι το ίδιο καλά.

• Οι πελάτες σας από ποιούς χώρους προέρχονται ;
Έχω σταθερούς πελάτες από την δεκαετία του ‘90: πελάτες 

που έχουν προκύψει από φίλους φωτογράφους, από το 

book που μεγάλωνε με τα χρόνια στο οποίο βρίσκουν κάτι 

που τους αρέσει. Οι περισσότερες φωτογραφήσεις για κτίρια 

προκύπτουν από αρχιτέκτονες που δημοσιεύουν την δουλειά 

τους σε περιοδικά του κλάδου τους και αυτό αποτελεί μια 

έμμεση προβολή για μένα. Αυτό όμως είναι κυρίως το δικό 

μου το κομμάτι. Δεν θα ήθελα να γενικεύσω όμως λέγοντας 

ότι αυτό ισχύει για όλους τους συναδέλφους. Στον χώρο 

δεν είναι ότι έχεις άλλους δέκα φίλους φωτογράφους με 

τους οποίους μπορείς να συνεργαστείς. Είναι κλειστός χώρος 

γιατί ο ένας φοβάται μην μάθει ο άλλος τα μυστικά του και 

καταφέρει να βγάλει την ίδια ποιότητα εικόνας. Για μένα 

αυτά είναι αστεία πράγματα. Πιστεύω ότι η φωτογραφία είναι 

καθαρά θέμα έμπνευσης, από τη γωνία λήψης μέχρι τον 

φωτισμό. 

• Οι γνώσεις που απαιτεί η αρχιτεκτονική φωτογραφία 
είναι διαφορετικές από τα άλλα είδη;
Θεωρώ ότι βασικά πρέπει να ξέρεις και να πιάνεις τον παλμό 

του πελάτη. Ο κάθε αρχιτέκτονας, ακόμα και από τον τρόπο 

που σχεδιάζει και τελειοποιεί το κτίριο του, έχει κάποια 

ξεχωριστή ματιά που αντιλαμβάνεται τον χώρο, άρα εφόσον 

μπεις στο μυαλό του μπορείς να αποδώσεις και το κτίριο πιο 

πολύ σε σχέση με το πως το βλέπει ο ίδιος. Πολλές φορές 

δουλεύω μαζί με τον πελάτη και βρίσκω τις γωνίες λήψης. 

Δεν συμβαίνει πάντα αυτό βέβαια. 
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BΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Χάρης Πάραλης ξεκίνησε 

την καριέρα του το 1991 στην 

Αθήνα. Το 2001 δημιούργησε 

την Provision, προσφέροντας 

ολοκληρωμένες λύσεις 

διαφημιστικής επικοινωνίας. 

Εξειδικεύθηκε στην αρχιτεκτονική 

φωτογραφία, αλλά και  τις 

εφαρμοσμένες τέχνες, όπως και 

τη διαφημιστική φωτογραφία. 

Καταξιώθηκε γρήγορα στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. 

Αλλά με τους αρχιτέκτονες που έχουν βαθιά αντίληψη για την 

δουλειά τους γίνεται πάντοτε μαζί τους. 

• Με τον τρόπο αυτό όμως υπάρχουν δημιουργικά περιθώρια 
για τον φωτογράφο;
Ο τρόπος αυτός δεν με πιέζει. Εμένα σκοπός μου είναι να μείνει 

ικανοποιημένος ο πελάτης. Υπάρχουν αρκετές δουλειές στις οποίες 

έχω μεγαλύτερη ευελιξία στο να αποδώσω κάτι πιο προσωπικό. 

Η αρχιτεκτονική φωτογραφία γίνεται όμως σε συνεργασία με τον 

αρχιτέκτονα γιατί πολλές φορές επιλέγει πολύ συγκεκριμένες γωνίες 

να δείξει το κτίριο του.   

Ο φωτογράφος της εβδομάδας
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Πριν 53 χρόνια... 


