
Παπαϊωάννου Δημ. 

Για το Δ. Σ

ο Πρόεδρος ο Γ. Γραμματέας

Μπερτσάτος Θεοδ.

Όμως με μια ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού, (εν είδη καμπάνιας ίσως), μπορεί να ανατραπεί 
σιγά-σιγά το υπάρχον σκηνικό και να αρχίσει ο κόσμος να μας βλέπει όπως πρέπει να μας δει. Όχι σαν 
τυχοδιώκτες, παρά σαν σοβαρούς επαγγελματίες που δεν προσπαθούμε να τον ξεγελάσουμε, αλλά με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσπαθούμε να τον εξυπηρετήσουμε και βέβαια να ζήσουμε και εμείς 
και η επιχείρησή μας. Πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως η «αξία» του τελικού 
προϊόντος, δεν έχει να κάνει με το ποσόν που «θέλει» αυτός να ξοδέψει, αλλά με την αξία της 
συνολικής δουλειάς ενός επαγγελματία φωτογράφου. 

Με αυτήν την πρότασή μας αυτή, θα θέλαμε από την πλευρά σας, να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, 
προκειμένου να κινητοποιηθεί η Γ. Σ. Β. Ε. Ε. και να αρχίσει λίγο να βλέπει και τον δικό μας κλάδο, που 
τον έχει αφήσει στο έλεος του θεού. Αν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση, - που δεν βλάπτει ούτε την ίδια, 
ούτε την ΠΟΦ, ούτε την Εφορία - , όλοι μας θα αρχίσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε τα οφέλη της. 
Με την ανακοίνωση του στάνταρντ κοστολογίου – και όχι τιμολογίου – δεν θα μπορεί κάποιος να 
ρίχνει τις τιμές «κάτω του κόστους». Όταν λοιπόν «ανακοινώνει» πως δουλεύει «κάτω του κόστους», 
σημαίνει πως κάτι δεν πληρώνει και έτσι μπαίνει πιο εύκολα στο «μάτι» του ΣΔΟΕ και όταν αρχίσουν οι 
πρώτοι έλεγχοι στους «φωτογράφους» που «σπάνε» τις τιμές, όλοι θα μαζευτούνε. 
Επιπρόσθετα, μπορεί και το Υπουργείο Οικονομικών, να περάσει τροπολογία στη Βουλή που θα 
υποχρεώνει όσους παντρεύονται ή βαπτίζουν, στην δήλωσή τους να παραθέτουν και τις αποδείξεις 
του γάμου τους ή από τις βαπτίσεις των παιδιών τους. 
Με τη μέθοδο αυτή, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να ξεφύγουν όσοι μέχρι τώρα, για να τα βγάλουν 
πέρα, δεν έκοβαν ούτε 100€ σε αποδείξεις, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν την αγορά. Δυστυχώς η 
«ελεύθερη αγορά» έχει γίνει «αθέμιτη αγορά» και σ’ αυτό ουδείς μπορεί να φέρει αντιρρήσεις!

Αυτή είναι η πρότασή μας και ελπίζω σύντομα να αρχίσουμε να την υλοποιούμε. Δεν πάει άλλο, όπως 
λέει και όλος ο κόσμος πλέον. Κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά και με την συμμετοχή όλων μας. Δεν 
φτάνει μόνο η δική μας ή δική σας πρωτοβουλία. Όταν όλοι μαζί ξεκινήσουμε κάτι, τότε μόνον έχουμε 
αποτέλεσμα. Και όλοι έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα.  

Κύριε Πρόεδρε,

Έχουμε φτάσει αισίως προς το τέλος και της φετινής σεζόν και θεωρούμε πως είναι η ώρα, κάνοντας 
έναν σύντομο απολογισμό, να αναφερθούμε στα προβλήματα που συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν ως 
επαγγελματίες, αντιμετωπίζοντας πια «κατά μέτωπο» οτιδήποτε μας εξαθλιώνει και μας καταστρέφει, 
τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά. 
Σε αυτή μας την επιστολή, μετά από ώριμη σκέψη και πάμπολλες συζητήσεις, καταγράφουμε εκτός 
από τον προβληματισμό μας ως επαγγελματίες και έναν τρόπο αντιμετώπισης του μεγάλου 
προβλήματος της παραοικονομίας και των παρανόμων που φωτογραφίζουν πια ανεξέλεγκτα, σε 
εκδηλώσεις, μυστήρια κλπ.  
Θα ήθελα, αφού το διαβάσετε, να έχουμε και γραπτώς την απάντησή σας.
Η πρότασή μας αφορά στις ενέργειες που θα πρέπει επιτέλους να κάνει η Γ. Σ. Β. Ε. Ε. και όλοι οι φορείς 
των επαγγελματιών φωτογράφων. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να προταθούν, από την Γ. Σ. Β. Ε. Ε.  κάποιες στάνταρντ τιμές για τις 
φωτογραφικές υπηρεσίες, κόντρα στην όποια «τακτική» της «ελεύθερης αγοράς».
Όσο και αν ακούγεται «παράλογο», η πραγματικότητα είναι αυτή που μας αναγκάζει να ψάξουμε 
τρόπους για να προφυλαχθούμε και να υπερασπιστούμε το δίκιο και το επαγγελματικό μας συμφέρον, 
ενάντια σε όλους εκείνους που μας κλέβουν τη δουλειά. Είτε είναι παράνομοι, είτε είναι στεγασμένοι 
επαγγελματίες που δεν εννοούν να καταλάβουν την πραγματικότητα. 
Όντως «υπάρχει» ένα στάνταρντ τιμών σε σχέση με το κόστος (άλμπουμ κλπ, έξοδα, ΦΠΑ, φόρους, Ο. 
Α. Ε. Ε, ημερομίσθια). Έτσι, μπορεί να βγει ένα πλαφόν δλδ. με βάση και μόνο τα έξοδα του 
επαγγελματία. Ούτως ή άλλως, οι τιμές των υπηρεσιών ενός φωτογράφου καθορίζονται πρώτα απ’ όλα 
από τα κοστολόγιά του και όχι από το ποσόν που θέλει να εισπράξει.

Έτσι, όταν αυτό ανακοινωθεί, ο πελάτης ενημερώνεται αυτόματα για κάτι που δεν έχει μέχρι τώρα 
σκεφτεί καν. Θεωρητικά και ιστορικά, ο φωτογράφος «χρυσοπληρώνεται» από τη δουλειά του, παίρνει 
δεν παίρνει ακριβά. Αυτή η αντίληψη, έχει κάνει τον κόσμο, όχι μόνο στην επαρχία αλλά και σε όλη την 
Ελλάδα, καχύποπτο χρόνια τώρα. Ναι, είναι αλήθεια πως η δουλειά μας κάποτε πληρωνόταν ακριβά. 
Τώρα όμως; Τώρα δεν μπορούμε με τόση ευκολία να βγάλουμε ούτε τα απαραίτητα. Και γνωρίζετε την 
κατάσταση με «τον πόλεμο των τιμών», έτσι δεν είναι; Πολύ λίγοι συνάδελφοι έχουν καταφέρει να 
ξεφύγουν από αυτόν τον βρόγχο και δεν τους απασχολεί καν το γεγονός πως όλοι οι υπόλοιποι 
«σκοτωνόμαστε» για φραγκοδίφραγκα. 

Πύργος, 26/08/2013
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