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Texting
“Άκου, smartphone ...γεροντίστικο! Μόνο 

τηλεφωνικός κατάλογος και μεγάλα γράμματα 

για πρεσβύωπες! Φίλε, βρίσκεσαι στην πέραν του 

τηλεκοντρόλ περιοχή... Να προσέχεις.’’ 

(Σ.Σ.: Το γνωστό ρητό λέει ότι οι φάσεις της ζωής 

του ανδρός είναι τέσσερις: “Επανάσταση, μπαρ, 

τηλεκοντρόλ, νεκροταφείο”). 

Τα περίμενα τα βέλη από άσπονδους φίλους 

μετά από το editorial του προηγούμενου Weekly, 

επειδή τόλμησα να πω δημόσια ότι θέλω το κινητό 

μου να δουλεύει μόνο ως τηλέφωνο και τίποτα 

περισσότερο. Ούτε ως organizer, ούτε ως GPS, ούτε 

ως φωτογραφική μηχανή, ούτε ως αποθηκευτικό 

μέσο ούτε ως εργαλείο για το Internet... Μόνο ως 

τηλέφωνο, τελεία και παύλα. Και μιας και το ‘φερε 

η κουβέντα μάθετε για μια άλλη μόδα για κινητά 

που εμφανίστηκε στην πέραν του Ατλαντικού 

περιοχή. Ονομάζεται texting. Πρόκειται για 

έναν ιδιότυπο διαγωνισμό ταχύτητας σύνταξης 

και αποστολής SMS μέσω κινητού. Φέτος 

οργανώθηκε στη Νέα Υόρκη το τρίτο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα texting με χορηγό την LG και 

έπαθλο 100.000 δολάρια! Διαγωνίστηκαν -

σημειώστε το - εθνικές αντιπροσωπείες, τα μέλη 

των οποίων έπρεπε να γράψουν όσο πιο γρήγορα 

μπορούσαν και χωρίς κανένα ορθογραφικό ή 

συντακτικό  λάθος στο κινητό τους, ολόκληρες 

φράσεις που προβάλλονταν σε γιγαντοοθόνη. 

Για να αντιληφθείτε τις ικανότητες που πρέπει να 

διαθέτουν οι παίκτες κάθε ομάδας, το βιογραφικό 

της 16χρονης Αμερικανίδας Κέιτ Μούρ (μέλος   της 

ομάδας της Αμερικής) έγραφε ότι στέλνει κατά 

μέσον όρο 12.000 SMS το μήνα και μπορεί να 

“χτυπάει” 3,5 χαρακτήρες το δευτερόλεπτο! 

Στον αγώνα texting νίκησαν οι νοτιοκορεάτες Μπάε 

Γιόνγκ Χο και Χα Μοκ Μιχ (16 και 17 χρονών) 

κερδίζοντας τα 100.000 δολάρια. Δεύτερη ήρθε 

η ομάδα της Αμερικής, τρίτη η Αργεντινή και 

τέταρτη η Βραζιλία. Επειδή λοιπόν αγαπητοί φίλοι 

με τα περίφημα smartphones γίνονται όλα αυτά τα 

θαυμάσια πράγματα θα πρέπει όλοι να το ρίξουμε 

στο ...texting; Δεν μισούμε την τεχνολογική 

πρόοδο αλλά όλα έχουν κάποιο όριο. 

Αυτά!
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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

...

Εάν δεν έχετε λάβει μέχρι σήμερα το σημείωμα περαίωσης ανέλεγκτων 

υποθέσεων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του 

Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε.

Το αργότερο μέχρι 12 Νοεμβρίου θα έπρεπε να σας είχε έρθει... Αν όχι, πρέπει 

να ρωτήσετε τι συμβαίνει στην εφορία που ανήκετε. Με την παραλαβή και 

τη δήλωση αποδοχής πληρώνετε το 20% του ποσού, ανεξαρτήτως δόσεων 

πληρωμής. Εάν έχετε αντιρρήσεις  που προκύπτουν από λάθος στοιχεία - κι όχι επί 

της ουσίας - ζητάτε με αίτησή σας διόρθωση. Το ποσό που καλείστε να πληρώσετε 

προκύπτει από τα έσοδα της επιχείρησης κι όχι αυθαίρετα. Να θυμόσαστε  δυο 

πράγματα: Πρώτον: Τα αποτελέσματα της περαίωσης επέρχονται μόνον όταν 

εξοφλήσετε ολόκληρο το ποσόν. Δεύτερον: Σε καμιά περίπτωση δεν πετάτε 

βιβλία και στοιχεία από 01/01/2006 και μετά. ‘‘Συγχωροχάρτι’’ για το παρελθόν 

δίνει η εφορία με την εξόφληση της περαίωσης και μόνον μέχρι 31/12/2005. Από 

τότε και μέχρι σήμερα σε περίπτωση ελέγχου οφείλετε να προσκομίσετε όλα τα 

στοιχεία, εφόσον σας ζητηθούν.

www.photo.gr
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www.weddingphoto.gr
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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

E : Τάκης Τζίμας, : Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

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

Την παρουσίαση μας έστειλε η αναγνώστριά μας Καίτη Χ.την οποίο ευχαριστούμε. 

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/Tribus_de_l_OMO.pdf
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 Apple Raw Photography workflow. 

.: 210 6514508  http://www.chrisak.com. 
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Ο ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευα-

στών Αντιπροσώπων και εμπόρων Φωτογρα-

φικών) σε συνεργασία με την ΠΟΦ (Πανελλή-

νια Ομοσπονδία Φωτογράφων) διοργανώνει 

Ημερίδα ενημέρωσης και συζήτησης την 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010, από 10.30 π.μ. 

έως 14.00 μ.μ. Θα φιλοξενηθεί στο ξενοδο-

χείο CROWN PLAZA Μιχαλακοπούλου 50, 

Αθήνα.  Προσκεκλημένοι θα είναι τα μέλη του 

ΣΕΚΑΦ καθώς επίσης και τα Προεδρεία των σωματείων- μελών της ΠΟΦ που θα βρίσκο-

νται στην Αθήνα επ’ ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσής τους. Το πρόγραμμα της εκδήλω-

σης που θα ανακοινωθεί έγκαιρα, θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς, εισήγηση από ειδικό 

ομιλητή και θα επακολουθήσει ανοικτή συζήτηση και τελικά εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 

εκδήλωση αποτελεί μία καλή ευκαιρία αφενός μεν να συζητηθούν τα ανοικτά προβλήμα-

τα του κλάδου, αφετέρου δε να συναντηθούν και γνωριστούν τα μέλη του ΣΕΚΑΦ με τους 

συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του φωτογραφικού κλάδου απ΄όλη τη χώρα.

. .
 SWIT

Η εταιρία μας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε., ανακοίνωσε τη 

συνεργασία της με την SWIT Electronics Co. 

Ltd για τη διανομή των προϊόντων της στην 

Ελληνική Φωτογραφική αγορά. Η SWIT είναι 

ο μεγαλύτερος παγκοσμίως κατασκευαστής 

μπαταριών για επαγγελματικές βιντεοκάμερες 

και φωτογραφικές μηχανές, υψηλής ευκρί-

νειας monitor και LED φωτιστικών κάμερας. 

Τα προϊόντα της εταιρίας ξεχωρίζουν για την 

ποιότητα και την αντοχή τους, ενώ ταυτόχρο-

να διατίθενται σε προσιτές τιμές για τον κάθε 

επαγγελματία. Οι μπαταρίες της SWIT είναι 

συμβατές με όλους τους τύπους καμερών 

των μεγαλύτερων κατασκευαστών - Sony, 

Panasonic, Canon, JVC, RED. 

. . 2310 942000

ÓÕÍÄÅÓÌÏÓ ÅËËÇÍÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÙÍ
ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÙÍ & ÅÌÐÏÑÙÍ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÙÍ
Å É Ä Ù Í  &  Ó Õ Ó Ô Ç Ì Á Ô Ù Í  Å É Ê Ï Í Á Ó

ASSOCIATION OF HELLENIC MANUFACTURERS
D I S T R I B U T O R S  &  D E A L E R S  O F
PHOTO EQUIPMENT & VISUAL SYSTEMS 
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 32 & .  43, .  121 32 . T : 210 57 11 650, Fax 210 57 13 977
www.kabanaos.gr   e-mail: kabanaos@hol.gr 

Photo Fun Products !

Photo

Products

Let’s Have Fun! 

 200

http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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Generation Y
 18-32

Στη δημοσιότητα έδωσε το Photo Marketing Association τα πορίσματα της έρευνας 

για την καταναλωτική συμπεριφορά των νεαρών αμερικανών ηλικίας 18-32 ετών 

(Generation Y) ως προς το imaging. To προφίλ που διαμορφώνουν είναι αρκετά 

διαφορετικό από την αμέσως επόμενη γενιά και είναι φανερό ότι έχουν πολύ καλύτερη 

εξοικείωση με την τεχνολογία. Επιπλέον, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν συμβεί 

εντυπωσιακές αλλαγές στην αντιμετώπιση των κινητών τηλεφώνων στο ρόλο της 

φωτογραφικής μηχανής, την επεξεργασία εικόνας και το ανέβασμα σε online galleries 

και sites κοινωνικής δικτύωσης κλπ. 

Το ποσοστό κατοχής ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής στη γενιά 

Υ είναι σαφώς μεγαλύτερο από 

οποιαδήποτε άλλη μερίδα του 

πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Ενώ τα αμερικάνικα νοικοκυριά 

ασχολούνταν με τη φωτογραφία 

τραβώντας κατά μέσο όρο 390 λήψεις 

με τις ψηφιακές τους μηχανές, στην 

εν λόγω μερίδα του πληθυσμού το 

ποσοστό ανεβαίνει στις 576 λήψεις, 

περίπου κατά 50% αυξημένο. Στις 

εκτυπώσεις διαφοροποιούνται 

λιγότερο από το γενικό πληθυσμό, 

ασχολούμενοι κατά 67% με το είδος 

συγκριτικά με το 61% του μέσου 

όρου. Επίσης όταν γίνονται γονείς και 

αυτοί και η επόμενη γενιά (Generation 

X) συμπεριφέρονται περίπου το ίδιο, 

με μικρή απόκλιση. Διαφορετικές 

τάσεις έχουν κυρίως στο είδος των 

εκτυπώσεων, όπου προτιμούν τα 

photobook και τα ειδικά αντικείμενα 

(αφίσες, ημερολόγια, κούπες κλπ.) 

σε σχέση με τα κλασσικά τυπώματα 

10x15cm των μεγαλυτέρων τους. 

Η εξοικείωση της γενιάς Υ με τα νέα 

μέσα επικοινωνίας αποδεικνύεται 

με εντυπωσιακό τρόπο από την 

ενασχόλησή της με την κοινωνική 

δικτύωση σε ποσοστό 57%, 

σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 

μεσοσταθμικό 30% της αμερικανικής 

πραγματικότητας.  Αλλά και 

στην αποθήκευση φωτογραφιών 

παρατηρείται σαφής μετατόπιση της 

νεώτερης γενιάς προς το ιντερνετικό 

πρότυπο. Προτιμούν κατά 40% το 

internet ως βασικό αποθηκευτικό μέσο 

(!) σε σχέση με το 17% των τυπικών 

αμερικανών χρηστών. Κάρτες μνήμης, 

USB flash και CD αποτελούν επίσης 

τα δικά τους αποθηκευτικά μέσα που 

έχουν τη διαρκή προτίμησή τους. 

Η γενιά Υ αγαπάει λιγάκι περισσότερο 

τις εικόνες που δημιουργεί και τις 

«διασώζει» σε ποσοστό 81% σε σχέση 

με το 77% του γενικού πληθυσμού, 

δηλ. όχι σπουδαία διαφοροποίηση. 

Η δε αντιμετώπιση των εκτυπώσεων 

είναι πανομοιότυπη αφού και οι 

μεν και οι δε, τυπώνουν το 1/3 των 

φωτογραφιών που τους αρέσουν. 

Επιβεβαίωση της γενικής γνώμης για το 

τι συμβαίνει, αποτελεί η πιστοποίηση 

μέσω της έρευνας ότι δεν προτιμουν 

Βασικοί λόγοι για τη λήψη φωτογραφιών

Για τη 
διατήρηση 

των 
αναμνήσεων

Για ψυχα-
γωγία

Μου αρέσει 
να τραβάω 
φωτογρα-

φίες

Για να τις 
μοιραστώ 
με άλλους

Ως μέσο καλ-
λιτεχνικής 
έκφρασης

Για να τις 
χρησιμοποι-
ήσω στο PC 
για χόμπι

Για να τις 
χαρίσω

Για να 
μάθω την 
τεχνική

Να τις 
στείλω με 

email

Να τις 
μοιραστώ 

online

Μέθοδοι εκτύπωσης

Οικιακός 
εκτυπωτής

Φωτογραφικός 
εκτυπωτής

Κιόσκι Minilab Online στο 
mail

Οnline σε κατά-
στημα λιανικής

Άλλος

Τι κάνατε με τα photobook που φτιάξατε

Δώρο σε 
φίλο

Οικογενειακό 
δώρο

Προβολή των φωτογρα-
φιών σε άλλους

Οικογενειακό 
κειμήλιο

Άλλοι λόγοι

Πόσες φωτογραφικές μηχανές έχετε

Καμία Μία Δύο Τρεις Τέσσερις Πέντε Έξι

Σύνολο Πληθυσμός 18-32

Σύνολο Γενιά Υ

Σύνολο Γενιά Υ

Σύνολο Γενιά Υ

Σύνολο Γενιά Υ



 86  •   8   2010  8

ON L INE O IMAGING -  E

την οικιακή εκτύπωση αλλά πιο πολύ τα κιόσκια και 

τα εργαστήρια ή οnline services για τα τυπώματα, 

παραλαμβάνοντας ταχυδρομικά ή πηγαίνοντας στο 

φωτογραφικό κατάστημα.

Και στα photobook oι εκπρόσωποι της Generation Y 

μοιάζουν πιο ενημερωμένοι αφού το 19% έχει τυπώσει 

τουλάχιστον ένα σε σχέση με το 13% του γενικού 

πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουν τυπώσει 

κατά μέσο όρο 2.1 τεμάχια photobook αποκλίνοντας 

αρνητικά από το μέσο όρο (2,5 τμχ. photobook) και 

αντανακλώντας είτε μέτρια οικονομική κατάσταση της 

νεώτερης γενιά είτε την αδυναμία να διαθέσουν το χρόνο 

που συνεπάγεται η δημιουργία και σύνθεση photobook 

στον υπολογιστή ή το κιόσκι. Ως προς τους λόγους που 

φτιάχνουν ένα photobook, ο σημαντικότερος είναι η 

διατήρηση των φωτογραφικών αναμνήσεων για την 

οικογένεια ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο προορισμός 

ως δώρο. Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι λιγότεροι 

Generation Y τύποι δωρίζουν photobook σε σχέση με 

τους μεγαλύτερους και αυτό έχει προφανώς να κάνει 

με την μεγαλύτερη ανάμειξή τους με τα σύγχρονα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία ο διαμοιρασμός 

φωτογραφιών δίνει και παίρνει. Μάλιστα δεν τους 

αρέσουν τα μικρά photobooks που ελκύουν τους 

Generation X αλλά τα μεγαλύτερα, δηλ. προτιμούν κάτι 

πιο σοβαρό για εκτύπωση.

                                                             Π.ΚΑΛΔΗΣ

PENTAX

Το Ευρωπαϊκό Τμήμα των 

Συστημάτων Εικόνας Pentax  

διοργανώνει ένα πανευρωπαϊκό 

παιχνίδι, με την ονομασία “Pentax 

Chameleon”. Θα τρέξει στο διά-

στημα από  25η Οκτωβρίου 2010 

και την 9η Ιανουαρίου 2011 με 

δωρεάν πρόσβαση στο διαγω-

νισμό μέσα από την ιστοσελίδα: 

http://www.chameleon.pentax.eu

Η νέα Ρentax Optio RS1000, με το 

ψευδώνυμο Chameleon, αποτελεί 

την πρώτη μηχανή στο κόσμο με 

δυνατότητα εξατομίκευσης της 

πρόσοψής της. Μοιραστείτε το 

παιχνίδι με τους φίλους σας και 

ζητήστε τους να σας ψηφίσουν! 

Όσο πιο πολλά “Μου αρέσει” συ-

γκεντρώσετε, τόσες περισσότερες 

πιθανότητες  συγκεντρώνετε για να 

κερδίσετε μία Optio RS1000. 

Κάθε εβδομάδα θα επιλέγεται ένας νικητής, ο οποίος κερδίζει μία Optio RS1000 

και την προβολή (επί μία εβδομάδα) της δημιουργίας του/της στην κεντρική 

ιστοσελίδα Pentax Chameleon. Eπίσης η Pentax αναλαμβάνει να δημιουργή-

σει ένα εξατομικευμένο φόντο για όλο το site, αντίστοιχο της εικόνας που θα 

πάρει το μεγάλο βραβείο. 
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http://www.photoshopdigital.gr/


 86  •   8   2010  10

ON L INE O IMAGING -  E

,  copyright;

Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται συχνά η έκφραση “η σύνταξη του φωτογράφου” 

(photographer’s pension) που φυσικά αναφέρεται σε ένα σύνολο εμπορεύσιμων ει-

κόνων τις οποίες έχει συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, και μπορούν 

να αποφέρουν έξτρα εισόδημα από την πώληση τους μέσω φωτοθήκης ή πρακτο-

ρείου. Οι freelancer φωτογράφοι δίκαια και νόμιμα θεωρούν τα πνευματικά δικαιώ-

ματα του έργου τους ως το περιουσιακό τους στοιχείο και την ανταμοιβή τους έναντι 

της επαγγελματικής τους ανασφάλειας, που προκύπτει από το να μην ανήκoυν σε 

πρακτορείο ή να μην έχουν επιλέξει τη μισθωτή εργασία. 

Όμως η σημερινή πραγματικότητα είναι οδυνηρή. Όλο και περισσότεροι εκδότες και 

εταιρείες ζητούν από τους φωτογράφους να υπογράψουν την μεταβίβαση περισσό-

τερων δικαιωμάτων για τις φωτογραφίες που αγοράζουν. Οι απαιτήσεις ποικίλουν 

από τις πολλαπλές χρήσεις μιας φωτογραφίας μέχρι και την οικονομική εκμετάλ-

λευση της φωτογραφίας επ’ αόριστον. Αρκετοί φωτογράφοι ίσως θα δέχονταν κάτι 

τέτοιο αν η αμοιβή ήταν ικανοποιητική, αλλά αυτή η συνθήκη σπάνια ικανοποιείται. 

Με τις συμβάσεις “νέου τύπου” που επιβάλλουν από πλεονεκτική θέση οι εκδότες 

και τα πρακτορεία, οι φωτογράφοι όχι μόνο οδηγούνται στην οικονομική εξαθλίωση 

αλλά χάνουν και τον έλεγχο της χρήσης των ίδιων των φωτογραφιών τους. 

Για παράδειγμα, πρόσφατα η National Union of Journalists U.K. (Εθνική Ένωση 

Δημοσιογράφων της Μεγ. Βρετανίας) κατήγγειλε πως ο Bauer, ένας από τους μεγα-

λύτερους εκδοτικούς οίκους της Ευρώπης ζητάει πλέον από τους φωτογράφους να 

παραιτούνται όλων των δικαιωμάτων τους. Αυτή πλέον είναι μια τάση που διαμορ-

φώνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά οι εκδότες της Μεγ. Βρετανίας είναι υπέρμετρα 

σκληροί. Στη Γερμανία οι νόμοι για το copyright είναι πάρα πολύ αυστηροί - υπέρ 

των δημιουργών. Ο φωτογράφος πάντα διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα επί του 

έργου του. Δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν αλλά από το 2002 είναι 

παράνομο να εκχωρηθούν όλα τα δικαιώματα. Σε αυτή τη βάση πολλοί γερμανοί 

φωτογράφοι και δημοσιογράφοι διεκδίκησαν 

τα δικαιώματα τους δικαστικά και δικαιώθηκαν. 

Ακόμα και σε χώρες μου η νομοθεσία είναι 

διαφορετική,  βοηθάει να αντιστέκονται οι 

φωτογράφοι σε αυτή την εκμετάλλευση. Στη 

Βρετανία η NUJ σταμάτησε μια εφημερίδα η 

οποία θέλησε να εισάγει συμβόλαια με τα οποία 

οι φωτογράφοι τις παρέδιδαν όλα τα δικαιώμα-

τα. Αυτό συνέβη πριν δέκα χρόνια. Σήμερα η 

ίδια εφημερίδα προσπάθησε να αναγκάσει τους 

φωτογράφους να επιτρέψουν τη μετέπειτα χρή-

σεη των φωτογραφιών χωρίς αμοιβή. Φυσικά 

οι φωτογράφοι θορυβούνται αλλά συγχρόνως 

ανησυχούν πως μια ενδεχόμενη άρνηση θα 

τους κοστίσει τη δουλειά τους. Οι συνδικαλιστι-

κές ενώσεις όμως ενθαρρύνουν τους φωτο-

γράφους να αντισταθούν. Αν οι αμοιβές των 

φωτογράφων μειωθούν κι άλλο θα θέσουν σε 

κίνδυνο το μέλλον του κλάδου, θα απαξιώσουν 

τη φωτογραφία και εν τέλει θα υποβαθμίσουν 

την ποιότητα της εικόνας. Οι φωτογράφοι θα 

πρέπει να θυμούνται πως η δουλειά τους είναι 

σημαντική για τους εκδότες. Η πίεση κατά βάση 

μπορεί να ασκηθεί μέσω των συνδικαλιστικών 

οργάνων, τα οποία μπορούν να ενημερώσουν 

μεγάλο κομμάτι επαγγελματιών αλλά και να 

προβάλλουν το πρόβλημα στο ευρύτερο κοινό.

Πηγή: το περιοδικό Nikon Pro, τεύχος 08.2010
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zoom
.

 210 3303411

Panasonic Lumix DMC-GF2
 CSC

To format Micro 4/3 γεννήθηκε εν μέσω της προσδοκίας ότι θα βοηθούσε στην αποφα-

σιστική μείωση των διαστάσεων των φωτογραφικών μηχανών. Στην αρχή οι διαφορές 

από τις μικρότερες DSLR δεν υπήρξαν σημαντικές, τώρα όμως με μοντέλα όπως η σειρά 

Sony NEX και πιο πρόσφατα η Panasonic Lumix CF2 μπορούμε να μιλάμε για λιλιπούτεια 

μεγέθη (διαστάσεις 113x68x33mm και βάρος 365γρ. με μπαταρία ή 100γρ. λιγότερο χω-

ρίς). Η μηχανή αντικαθιστά τη GF1 με τον ίδιο αισθητήρα 12Megapixel αλλά διαφορετικά 

ηλεκτρονικά (Venus Engine FHD) Oι διαφορές αφορούν κυρίως το touchscreen και το κα-

λύτερης ανάλυσης video που στην περίπτωσή μας φθάνει το 1080i δηλ. 1920x1080pixel 

στα 60fps interlaced. Eπειδή ακριβώς οι περισσότεροι χειρισμοί περνάνε από την οθόνη 

αφής, καταργήθηκε ο περιστροφικός επιλογέας και ο διακόπτης Drive mode από την 

πάνω πλευρά όπως και μειώθηκε ο αριθμός των κουμπιών στην πλάτη. Η ίδια η οθόνη 

αφής προσφέρει επαρκή ανάλυση 460Κ pixel αν όμως δεν εξυπηρετεί τότε ο χρήστης 

προαιρετικά μπορεί να προμηθευτεί το ηλεκτρονικό σκόπευτρο DMW-LVF1 (είναι το ίδιο 

που ταιριάζει στην GF1 και την LX5). Το σκόπευτρο αυτό μπαίνει στη θέση του φλας και 

αποκλείει τη χρήση του οπότε αυτά τα δύο εξαρτήματα αποκλείεται να λειτουργούν ταυ-

τόχρονα. Το ενσωματωμένο φλας έχει ισχύ (Guide No) μόλις 6 (τη στιγμή που η G1 έχει 

π.χ. 11). Γι αυτό πιθανότατα θα χρειαστεί ένα εκ των φλας DMW-FL220/360/500. Κατά τα 

λοιπά υπάρχει autofocus 23 σημείων, θύρα miniHDMI type C, σύστημα κατά της σκόνης, 

face detection με καταχώρηση μνήμης για έξι πρόσωπα κλπ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Βόρειας  Ελλάδας που προέκυψε 
από τις εκλογές στις 18/10/2010. Η σύνθεση του νέου προεδρείου είναι:
Πρόεδρος: Σφυριδάκης Μηνάς, Αντιπρόεδρος: Πασχούδης Χρήστος,Γραμματέας: Γαροφαλλίδης Τηλέμαχος,Ταμίας: Φέκας Γιάννης
Μέλη: Σεμιτσόγλου Γιάννης, Μπόνιος Αναστάσιος, Δελενίκας Γιώργος.
Στην πρώτη του συνεδρίαση με την πιο πάνω σύνθεση το Δ.Σ αποφάσισε:
• Να πραγματοποιηθεί  έκτακτη Γενική Συνέλευση σε χρόνο που θα οριστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ  με θέμα την 
 τροποποίηση του Καταστατικού, για την ομαλοποίηση των σχέσεων της Ένωσης με τα άλλα σωματεία Φωτογράφων της Βόρειας Ελλάδας.
• Να δημιουργηθεί site της Ένωσης με όνομα και περιεχόμενο που θα αποφασιστεί σύντομα.
• Να εκδοθούν ταυτότητες για τα μέλη.
• Να επισκευαστεί το ιδιόκτητο ακίνητο της Ένωσης για την εγκατάσταση εκεί των γραφείων της.
• Να ζητηθεί με κάθε νόμιμο μέσον από την προηγούμενη διοίκηση να κλείσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχει ως τώρα (βιβλιάρια  
 καταθέσεων, λογαριασμούς κτλ)
• Να τακτοποιηθούν άμεσα οι εκκρεμότητες που άφησε η προηγούμενη διοίκηση με Εφορία, ΦΠΑ κτλ.
• Να ενημερώσει με επιστολή της  τα μέλη για την συγκρότηση του Δ.Σ και για όλα αυτά που συζητήθηκαν στο πρώτο Διοικητικό 
 Συμβούλιο, και να τους ζητήσει να βρίσκονται δίπλα στη νέα Διοίκηση.
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amiya RZ22
 RZ

Η σειρά RZ της Mamiya υπήρξε για καιρό πολύ δημοφιλής στους επαγγελματίες φωτο-

γράφους χάρη στο «ιδανικό» φορμά 6x7cm και τη δυνατότητα περιστροφής της πλάτης 

κατά 90° ώστε να έχει οριζόντιο και κάθετο καρέ χωρίς να αλλάξει θέση η μηχανή. 

Τώρα, στην ψηφιακή εποχή της εικόνας, το σύστημα Mamiya RZ Pro-II D είναι ένα από τα 

λίγα φωτογραφικά συστήματα που επιβιώνει και εξελίσσεται. Μάλιστα μετά την RZ 33, 

απέκτησε και δεύτερο αδελφάκι, την RZ22. Κεντρικό ρόλο παίζει το σύστημα επαφών 

MSC (Μamiya Serial Communication) που αναλαμβάνει τη μεταφορά των πληροφο-

ριών προς την ψηφιακή πλάτη. Ο αισθητήρας και στις δύο περιπτώσεις έχει διαστάσεις 

48x36mm με ανάλυσης 33/22Megapixel, αντίστοιχα. Δεν απαιτείται καμία καλωδίωση 

και οι εικόνες αποθηκεύονται κατευθείαν στην κάρτα CF με ρυθμό ως 70fps. Bεβαίως δι-

ατηρούνται όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς: Η εστίαση με φυσούνα και κρεμαγιέρα και 

μικρομετρική διόρθωση. Με τον τρόπο αυτό ο φωτογράφος έχει στη διάθεσή του όλο 

το φάσμα αποστάσεων εστίασης από το closeup ως το άπειρο με όλους τους φακούς του 

συστήματος. Διατηρείται συμβατότητα με όλους τους φακούς σειράς RZ, ακόμη και αυ-

τούς με φωτοφράκτη εντός (leaf shutter) με τους οποίους συγχρονίζει το φλας σε όλες 

τις ταχύτητες.  Επίσης συμβατά είναι όλα τα σκόπευτρα όπως το Waist Level Finder και το 

AE Prism Finder FE 701 πρισματικό σκόπευτρο που παρέχει πολυζωνική φωτομέτρηση 

με ακρίβεια 1/6stop. Προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί το Power Winder 2 με αποστολή 

το κούρδισμα του κλείστρου και την αυτόματη επαναφορά του καθρέπτη με ρυθμό 1fps.

A  210 3250901

Mindart

Η φωτογραφική εταιρεία Mindart, που αποτελείται από τον  Σωτήρης 

Σταμπουλίδης, η Όλγα Κρεμαστιώτη & η Δέσποινα Κρεμαστιώτη κ.α έλαβε 

το Χρυσό Βραβείο στον μηνιαίο διεθνή διαγωνισμό της Διεθνούς Ένωσης 

Φωτογράφων Γάμου & Πορτρέτων (SWPP) της οποίας είναι μέλος. 

Το Χρυσό είναι η κορυφαία βράβευση σε έναν αριθμό επιτυχιών των 

φωτογράφων στον διαγωνισμό του Οκτώβρη. Η βράβευση αφορούσε την 

κατηγορία Γάμος, σύγχρονο. 

Fujfilm 3D printer

Ενώ στην αρχή οι τρισδιάστα-

τες εκτυπώσεις από την Real 3D 

μπορούσαν να γίνουν μόνον στην 

Ιαπωνία με σεβαστό κόστος ταχυ-

δρομικών και χρονική καθυστέρη-

ση, τώρα η Fujifilm με μια κίνηση 

διευκολύνει τα πράγματα για τους 

fan του 3D. Tα ειδικά 3D συστήματα 

εκτύπωσης DPR1,αποτελουμενα 

από printer και ειδικό software 

θα πωλούνται και σε εργαστήρια, 

πρώτα στην Ιαπωνία και κατόπιν 

στον υπόλοιπο κόσμο. Η τιμή στην 

Ιαπωνία είναι $22.000.

FUJIFILM HELLAS 210 9404100
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ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ MARKETING

1.   Marketing είναι μια έννοια που αφού καθιερώθηκε στον επιχειρηματικό χώρο, 

βγήκε προς τα έξω και έγινε ... μόδα. Όπως παλιότερα και τώρα η Διαφήμιση.

Αλλά, όπως κάθε τι κακο-χωνευμένο, κακο-κατανοητό, κακο-αντι-λαμβανόμε-

νο πράγμα, κυκλοφορεί παρεξηγημένο με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ή 

λάθος ή πολύ λάθος ή πάρα πολύ λάθος. Είπαμε, ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ MARKETING. Αλλά 

MARKETING δεν είναι όλα. Όπως το ροδάκινο π.χ. δεν είναι Marketing έτσι και 

άλλα δεν είναι Marketing και ας λέγονται Marketing.

(Κατά τα άλλα, παραμένω στην άποψη ότι ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ MARKETING.)

2.   Marketing δεν είναι η βόλτα του υποψήφιου Βουλευτή στις λαϊκές αγορές.

Αυτό δεν είναι καν ο Γύρος του Θανάτου. Είναι η γύρα της ευτέλειας.

3. Marketing δεν είναι η βόλτα στο σπίτια των ψηφοφόρων για να δούμε τι μαγείρε-

ψε η ψηφοφόρισσα (Ήξερα βουλευτή της Β’ Αθηνών που επισκέπτονταν τα σπίτα 

των ψηφοφόρων να δει τι μαγειρεύουν και, εκλέγονταν θριαμβευτικά επί σειρά 

τετραετιών. Βεβαίως δεν έκανε Marketing. Εκμεταλλευόταν ενστικτωδώς ένα οξύ-

τατο λαϊκό αίσθημα του εκλέγεσθαι, που είχε χωρίς να το ξέρει). Marketing είναι 

η door-to-door τεχνική, υποψήφιων βουλευτών, όταν γίνεται από τον ίδιο και την 

ομάδα του ακολουθώντας όλους τους κανόνες.

4. Marketing δεν είναι οι συγκεντρώσεις σε σπίτια για να μιλήσει υποψήφιος 

πολιτικός όταν καταλήγουν σε κοσμικές συγκεντρώσεις και ευκαιρίες κοινωνικής 

επίδειξης. Marketing είναι οι συγκεντρώσεις σε σπίτια όταν γίνονται με όλους τους 

κανόνες του (πολιτικού) Marketing.

5. Telemarketing δεν είνα αστείες, ερασιτεχνικές τηλεφωνικές συνομιλίες όπως 

ασφαλιστικών εταιριών που σε παίρνουν Δευτέρα πρωί και η δεσποινίδα σου λέει 

παπαγαλίζοντας “Αν, χτυπήστε ξύλο, πεθάνετε, τι θα απογίνει η οικογένεια σας;”.

Είναι τόσο αδιανόητο να λύσεις αυτό το οξύτατο πρόβλημα, Δευτέρα πρωί και 

μάλιστα τηλεφωνικά, που προτιμάς να κλείσεις το τηλέφωνο.

6. Marketing δεν είναι η εμφάνιση ή η επιδίωξη εμφάνισης στις κοσμικές στήλες των 

έντυπων και άλλων Μέσων. Είναι, αν θέλετε να είναι κάτι, ματαιοδοξία.

7. Marketing δεν κάνουν οι πολιτικοί που δίνουν 16 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις την 

ημέρα, τρεις τηλεοπτικές και 2 σε εφημερίδες. Όπως είχε πει ο Καραμανλής σ’ έναν 

αρχηγό κόμματος: “Εσύ πολλά λες. Δεν ξέρω όμως αν σ’ ακούει κανένας”... 

Η συχνότατη εμφάνιση δεν είναι Marketing. Είναι υπερβάλλων ζήλος, είναι 

υπερβολική αυταρέσκεια, είναι σπουδαιοφάνεια. Είναι αδυναμία να πεις όχι. Είναι 

χόμπυ. Marketing όμως δεν είναι.

8. Marketing δεν είναι αυτό που κάνει ο τραγουδιστάκος που βγάζει ένα δίσκο και 

δίνει απανωτές 20 συνεντεύξεις, όταν το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο 

άνθρωπο εξαντλείται στις δύο πρώτες αράδες του προλόγου μιας και μόνης 

συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις και γενικά η προβολή του ανθρώπου αυτού, επειδή 

γίνεται από την εταιρία δίσκων και έχει την επίφαση ενός προγραμματισμένου 

σχεδίου, θεωρείται Marketing. Έτσι το Marketing είναι αιτία για όλα τα καλά και 

όλα τα κακά. “Αυτός πουλάει γιατί κάνει Marketing”. “Εγώ δεν πουλάω γιατί δεν 

κάνω Marketing”. Τώρα το λένε Marketing.

9. Marketing δεν είναι επίσης όλες οι αποσπασματικές ενέργειες προβολής τραγουδι-

στών και “καλλιτεχνών”. Χρυσοί δίσκοι, σκάνδαλα, έρωτες, χωρισμοί, aids κ.τ.λ. 

Αντίθετα Marketing είναι οι συντονισμένες ενέργειες για τη διανομή, προώθηση, 

διαφήμιση των δίσκων. Και πάλι Marketing είναι οι ιδιοφυείς αποφάσεις τρα-

γουδιστών που παίρνουν από μόνοι τους χωρίς να είναι συνειδητοποιημένοι να 

αποκτήσουν ένα Position, θετικό και μοναδικό. Υπάρχει ο Τραγουδιστής του 

έρωτα”, ο ρομαντικός τραγουδιστής, τραγουδιστές σε ειδικευμένους χώρους. 

Αντίθετα σπουδαίες φωνές, χάνονται γιατί χωρίς να το θέλουν προσπαθούν να 

μπουν σε χώρους που δεν χωράνε, που είναι κατειλημμένοι.

10. Marketing δεν είναι τα εξώφυλλα των 

περιοδικών.

11. Marketing δεν είναι η τραγική δημοσιό-

τητα ηθοποιών που ετοιμάζουν πρεμιέρα 

στο θέατρό τους. Ή η ακόμα πιο τραγική η 

δημοσιότητα ηθοποιών που έκαναν 

πρεμιέρα, δεν πάει το έργο, και σε ένα 

μήνα ξαναεμφανίζονται δριμύτεροι να 

δημοσιοποιήσουν την ασημαντότητα τους. 

δεν είναι Marketing. Είναι απόγνωση.

12. Marketing δεν είναι το περίεργο ντύσιμο 

(εκτός κι αν είναι ενταγμένο στη στρατηγική 

για ένα Positioning), εξεζητημένο χτένισμα, 

οι κοσμικότητες, οι πρεμιέρες, οι δηλώσεις 

και άλλα τέτοια “Μαρκετι-νίστικα”.

13. Marketing δεν είναι “Οριστική Διάλυσις”, 

άδεια πρωτοδικών. Είναι απλά και μόνον 

ένα εμπορικό “κόλπο”. 

14. Marketing δεν είναι η φιλανθρωπική 

δραστηριότητα (αυτή κατά τη γνώμη μου 

δεν πρέπει καν να δημοσιοποιείται). 

Είναι όμως η χορηγία, το sponsoring.

15. Marketing δεν είναι “4 εισιτήρια θεάτρου 

στη τιμή του 1”. Είναι απεγνωσμένη 

προσπάθεια διάσωσης.

16. Marketing δεν είναι τα Δελτία Τύπου, 

τα Press Releases.

17 Marketing δεν είναι τα “Χρόνια πολλά” 

από τον πολιτικό της περιοχής μας και 

μάλιστα όταν αυτός είναι υπουργός και 

ξέρεις ότι την κάρτα την πληρώνει το 

Δημόσιο, δηλαδή εσύ που την παίρνεις. 

Είναι τουλάχιστον αστείο να εύχεσαι στον 

εαυτό σου χρόνια πολλά. Επειδή αυτό το 

“Direct Marketing” γίνεται ερασιτεχνικά, 

π.χ. από ανενημέρωτους εκλογικούς 

καταλόγους, τα σφάλματα είναι τεράστια.

Επί πολλά χρόνια ένας συγκεκριμένος 

πολιτικός στέλνει στον πατέρα μου, που 

πέθανε πριν πάρα πολλά χρόνια, 

διαφημιστικό υλικό...
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 200.000 ,

Τρέχει αυτήν την περίοδο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους 

απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, σε επιχειρήσεις και γενικά 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ιδού κάποιες λεπτομέρειες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
α) Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά 

τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση 

προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 

όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω 

προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού 

έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω 

προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 

αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με 

το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

β) Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που 

απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της για συμμετοχή στο

πρόγραμμα και από ένα (1) μέχρι ογδόντα (80) άτομα του προσωπικού της 

κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσει ίσο τουλάχιστον αριθμό μη 

επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων,

λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες. 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι, με έμφαση στις ειδικές ομάδες οι 

οποίες αναλύονται ως εξής:

• εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών (έχουν συμπληρώσει το 49° έτος και διανύουν το 50°) 

και άνω και

• εργαζόμενοι με αναπηρίες.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:

• να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και να συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις 

με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα 18 μηνών 

ή

• να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης 

της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους 

της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην χώρα μας 

καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης 

στην χώρα μας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για 

όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός 

Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές 

εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και Κλάδων 

Κοινωνικής Ασφάλισης, επιπλέον των εισφορών για επιδόματα αδείας και δώρα.

Το ποσό   επιχορήγησης που αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου 

λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη 

ανέρχεται στο σύνολο (100%) των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις πραγματικές 

μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν 

μέχρι του ύψους των:

• 2.000 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία.

• 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω

• 1.300 ευρώ για τους κοινούς 

εργαζόμενους.

Προσοχή: Η ενίσχυση που θα λάβει 

μια επιχείρηση βάσει της παρούσας, 

αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 

ήσσονος σημασίας έχει λάβει ή θα λάβει η 

επιχείρηση βάσει της ως άνω Ανακοίνωσης 

ή βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής 

για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de 

minimis) αριθμ. 1998/2006 κατά την περίοδο 

01.01.2008 έως 31.12.2010, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. 

Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται 

η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος 

ανέρχεται σε 992.000.000 ευρώ που θα 

καλυφθούν από πόρους του ΟΑΕΔ και θα 

κατανεμηθούν:

• Για το 2011: 743.900.000 ευρώ

• Για το 2012: 248.100.000 ευρώ

Οι θέσεις και η δαπάνη για την υλοποίηση 

του προγράμματος κατανέμεται ως εξής:

• Το 50% των θέσεων (100.000) θα 

καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

που απασχολούν από 2-9 άτομα. 

Δαπάνη: 487.000.000 ευρώ.

• Το 30% των θέσεων (60.000) θα 

καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 10-49 άτομα. 

Δαπάνη: 293.000.000 ευρώ.

• Το 20% των θέσεων (40.000) θα 

καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 50 άτομα και άνω. 

Δαπάνη: 212.000.000 ευρώ.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ :
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι 

παρακάτω επιχειρήσεις:

• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, 

όσον αφορά στην πρόσληψη του 

προσωπικού τους, από τις διατάξεις του 

ν. 2190/94 (<DEK 28/Α/03.03.1994) και 

του ν. 3812 (4>ΕΚ 234/Α/28.12.2009).

• Τα νυχτερινά κέντρα.

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας και φύλαξης.

• Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό 

προσωπικό τους.

• Οι έμμεσοι εργοδότες.

• Οι επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση 

στον τομέα της αλιείας, της 

υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, 

στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, οι επιχειρήσεις 
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        που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση 

μετακυλίει στους παραγωγούς.

• Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα 

βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

• Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού 

συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

• Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για 

τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι 

συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.

• Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

• Οι επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές την 1-8-2008.

• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών 

ενισχύσεων. 

Επίσης δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις όταν το αντικείμενο 

εργασιών τους είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. 

Παράλληλα, στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι παρακάτω κατηγορίες 

εργαζόμενων:

• Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν 

επεκτείνεται η σύμβαση τους (έως την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής 

της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

• Οι  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  απασχολούνται   με  καθεστώς  μερικής απασχόλησης 

και δεν μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έως την ημερομηνία 

διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα από τους 

ελεγκτές του αρμόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2).

• Οι εργαζόμενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έμμεσο εργοδότη.

• Οι  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  είναι  ενταγμένοι  σε άλλο πρόγραμμα απασχόλησης 

(ΝΟΕ) του ΟΑΕΔ ή σε προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού και μη 

 21-10-2010  31-12-2010.  

,

.

μισθολογικού κόστους ή μέρους 

αυτού.

• Οι εργαζόμενοι που 

προσελήφθήσαν για την κάλυψη 

συμβατικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης όπως της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας από επενδυτικά 

σχέδια που εντάσσονται σε άλλο 

καθεστώς ενίσχυσης.

• Οι πρακτικά ασκούμενοι π.χ. των 

Α.Τ.Ε.Ι. και των Σχολών Τουριστικών 

Επαγγελμάτων.

• Άτομα που τοποθετούνται 

αναγκαστικά με τις διατάξεις του 

Ν.2643/98

• Οι εργαζόμενοι που δεν υπάγονται 

στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

! !

... ;

Wedding
p h o t o . g r

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !
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• Πως βρεθήκατε στο χώρο της φωτογραφίας;

Ξεκίνησα από χόμπι κι έγινα επαγγελματίας. Το 1989 που πρωτοξεκίνησα άνοιξα 

φωτογραφείο με άλλους δύο φωτορεπόρτερ στο κέντρο της Αθήνας και μπήκα 

κατευθείαν  στον σκοτεινό θάλαμο. Έμαθα δουλεύοντας δίπλα στους παλιότερους σε 

εκτυπώσεις μεγάλων φωτογραφιών και μπήκα κατευθείαν στα βαθιά. Έμπαινα στον 

σκοτεινό στις 8 το πρωί και έβγαινα στις 5 το απόγευμα. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν να 

μου αρέσει η φωτογραφία. Το φιλμ, η εμφάνιση, το να παρατηρώ τις φωτογραφίες 

των άλλων και να προσπαθώ να βελτιώσω τις δικές μου. Ασχολούμαι πολύ με τη 

φωτογραφία φύσης και extreme sports. Mου αρέσει η φύση και πάω με παλιούς 

αθλητές του στίβου και ορειβασίας και τραβάω αγώνες mountain bike, rafting, 

απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη φύση από την μηχανή μου. Επίσης ασχολούμαι με 

τη φωτογραφία γάμου, καλλιτεχνική, διαφημιστική φωτογραφία, φωτογραφία μόδας 

και still life. Οι περισσότεροι πελάτες μου προέρχονται από το χώρο του αθλητικού 

ρεπορτάζ, το γάμο και τη διαφήμιση.  

• Όντως πρόκειται για διαφορετικά είδη με διαφορετικές απαιτήσεις.

Συμφωνώ. Στα still life συνεργάζομαι για παράδειγμα με δύο τρεις μεγάλες εταιρείες με 

παραϊατρικά είδη. Ύστερα κυρίως για βιοποριστικούς λόγους καλύπτω συνέδρια, γάμους 

κ.α. τα οποία είναι δύσκολα είδη γιατί πρέπει πάντα να τα αντιμετωπίζεις από την πλευρά 

του πελάτη. Όταν ασχολούμαι όμως με την ορειβασία  τα βλέπω όλα από την δική μου 

πλευρά. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τόσο πολύ ο αθλητής αλλά πως το βλέπω εγώ. 

,

.

.

.

.

: .
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•

Είναι πολύ δύσκολο είδος φωτογραφίας. Έχω ανέβει σε υψόμετρο 1850 

μέτρα με τρείς μηχανές στα χέρια, αδιάβροχο, μαζί με τους αθλητές αλλά 

προπορευόμενος για να τους προλαβαίνω! 

• Αυτό είναι το αγαπημένο είδος φωτογραφίας για εσάς;

Είναι κάτι όπου μπορώ να εκφράσω το δικό μου στυλ ενώ στα άλλα αντικείμενα 

δεν είναι πάντα εφικτό. Σα λογοπαίγνιο λέω ότι κάποτε θα ήθελα να δουλέψω 

για μένα προσωπικά και αποκλειστικά. Θα γίνει κάποτε και αυτό.

• Αν αφήναμε στην άκρη το βιοποριστικό, θα στρεφόσασταν τελικά στα σπορ;

Με αυτό και με ό,τι έχει σχέση με την ζωή και την καθημερινότητα. Επειδή είμαι 

στο κέντρο από το 1979 έχω δει όλες τις αλλαγές, από την άνοδο και την πτώση 

του κέντρου. Αυτές οι αλλαγές έχουν μείνει στο μυαλό μου: πολύ θα ήθελα να 

τις έχω και στην μηχανή μου. Έχω βέβαια στιγμιότυπα από την γειτονιά αλλά 

θα ήθελα να το βελτιώσω κάποια στιγμή αυτό. Ρεπορτάζ από τα μαγαζιά που 

ανοίγουν και κλείνουν, ανθρώπους που γερνάνε μαζί με τα μαγαζιά τους, η 

εικόνα με τα πολυκαταστήματα. Όλα αυτά τα ζω πολύ έντονα. Από το πρωί, τα 

πορνεία και τα ναρκωτικά είναι μπροστά στα μάτια μας. Όλα αυτά είναι εικόνες 

που τις συναντάς κάθε μέρα αλλά δεν τους πλησιάζεις εύκολα τους ανθρώπους 

αυτούς. Πρέπει να το κάνεις με θάρρος και θράσος. 

• Ξεκινήσατε από το σκοτεινό θάλαμο. Πόσο δύσκολη ήταν η μετάβαση στη 

ψηφιακή φωτογραφία; 

Ξεκίνησα το 1989, με τον σκοτεινό θάλαμο, με το φιλμ. Δουλεύαμε επαγγελ-

ματικό υλικό μεγάλου και μεσαίου φορμά. Έμαθα μέσα στον σκοτεινό θάλαμο 

για τις σκιάσεις, τις υπερφωτίσεις του χαρτιού, τις διπλές εκθέσεις και τόσα 

άλλα. Όταν περάσαμε ξαφνικά στα ψηφιακά μου φάνηκε ότι χάθηκε ένα μεγάλο 

κομμάτι. Ξαφνικά άρχισαν να μπαίνουν στο χώρο άνθρωποι πολύ πιο νέοι που 

προσαρμόστηκαν ταχύτατα στην τεχνολογία. Το δέχομαι κάπως γιατί είναι η νέα 

γενιά, τα παιδιά μας. Δεν μπορώ να είμαι το ίδιο με ένα παιδί που έχει δουλέψει 

σε υπολογιστή πέντε χρόνια ενώ εγώ έχω μάθει στον σκοτεινό θάλαμο και 

πρέπει ξαφνικά όλη αυτή την τεχνογνωσία να την πετάξω από το παράθυρο. 

• Νοσταλγείτε το φιλμ; 

Ναι, ήταν κάτι άλλο. Έβλεπες την φωτογραφία να εμφανίζεται και ουσιαστικά 

την δημιουργούσες μόνος σου, ήθελε τεχνική, έπρεπε να ήξερες την 

φωτογραφία. Τώρα αν ξέρεις ένα πρόγραμμα, κάνεις άπιαστα πράγματα. Τότε 

χρειαζόταν ο τρόπος, η τέχνη, να σου δείξει κάποιος και να καθίσεις ώρες στον 

σκοτεινό θάλαμο μέχρι να το πετύχεις και να το μάθεις.

• Τι βρίσκετε αρνητικό και τι θετικό σε κάθε περίπτωση;

Στο ψηφιακό πιθανόν δε δημιουργείς εσύ την φωτογραφία αλλά κάποιος άλλος 

για σένα. Απλά πατάς κουμπιά, μαθαίνεις δηλ. μόνο τον δρόμο να το κάνεις ενώ 

στην αναλογική έπρεπε να ξέρεις και τον τρόπο. Ήταν θέμα χαρτιού, με μεγάλο 

κόστος σε εργατώρες και αναλώσιμα. Τώρα δεν υπάρχει το κόστος υλικών αλλά 

μόνο οι εργατοώρες. Στο αναλογικό έπρεπε να μάθεις σωστά και να κάθεσαι 

πολλές ώρες στον σκοτεινό θάλαμο. Στο ψηφιακό όμως χάθηκε πολλή δουλειά 

του εργαστηρίου. Οι φωτογραφίες φεύγουν ψηφιακά για τις εφημερίδες. 

B

 1989 

.  2001 

.

 event .

http://fedraphotostores.gr/



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ  83  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2010 ΣΕΛΙ∆Α  24

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

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

Σάββατο 11/12, 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.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

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

Tετάρτη 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.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων 

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 την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 29/11, 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...

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ
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Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

  
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 

ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 

ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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