
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών λήψεων Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου στη φωτογραφία τύπου 
ταυτότητας των πολιτών για χρήση στα έγγραφα ασφαλείας

Μείωση των φωτογραφικών αναθέσεων σε τελετές 
θρησκευτικών μυστηρίων

Ένταξη της φωτογραφικής υπηρεσίας σε εφαρμογές 
πολυμέσων

Ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού και παραεπαγγελματισμού 
στο φωτογραφικό επάγγελμα

Διασύνδεση (συνεργασία) με άλλα 
επαγγέλματα / δραστηριότητες:

Μεταβολές βασικών μεγεθών

Βασικό
αποτέλεσμα δράσης

Ποια επαγγέλματα αφορά

H δράση αποτελεί ερευνητική πρωτοβουλία 
αλλά και παρέμβαση υποστήριξης των 
επιχειρήσεων, εκ μέρους του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, με βασική 
επιδίωξη να καλύψει ένα κενό στρατηγικής 
πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων 
σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, 
εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν 
στην εξέλιξη τους. 

Ο «Φωτογράφος - ειδικός ψηφιακών λήψεων» ασχολείται 
με τη δημιουργία οπτικής εικόνας (φωτογραφίας), με βασικό 
υλικό αυτής της αποτύπωσης στην αναλογική επαγγελματική 
φωτογραφία να αποτελεί το φιλμ, ενώ στην ψηφιακή 
φωτογραφία είναι ο αισθητήρας της φωτογραφικής μηχανής. 
Τo επάγγελμα εντάσσεται δυναμικά σε ένα δημιουργικό πλέγμα 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα, έντονο ζήτημα αποτελεί και ο 
ανταγωνισμός λόγω της ύπαρξης του παραεπαγγελματισμoύ, 
ιδιαίτερα τη στιγμή που η διόγκωση των φωτογραφικών 
εφαρμογών μέσα από την καθολικότητα της χρήσης των 
έξυπνων τηλεφώνων αφαιρεί σημαντικό ποσοστό κύκλου 
εργασιών της φωτογραφικής αγοράς.

Η Πιθανότητα αφορά στην εκτίμηση να εκδηλωθεί η τάση/δυναμική τα επόμενα ετη
και η Επίπτωση αφορά στον βαθμό επίδρασης της τάσης/δυναμικής στο επάγγελμα.
Ταξινομούνται ως εξής:

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΗ

Φωτο- 
ειδησεογραφικές 
δραστηριότητες - 

φωτορεπορτάζ 

τάσεις
απασχόλησης

αριθμός
επιχειρήσεων

κύκλος
εργασιών

Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Εικαστικές, 
εφαρμοσμένες 
& παραστατικές 

τέχνες

#νέες ταυτότητες 
#κάρτα του πολίτη 
#έγχρωμη φωτογραφία 
#φωτογραφεία   

#φωτογραφία γάμου/βάπτισης 
#έξυπνα τηλέφωνα 
#φωτογραφεία 
#πτώση κύκλου εργασιών

#ψηφιακή τεχνολογία  
#πολυμεσικό περιβάλλον 
#γραφικές τέχνες 
#λογισμικό εφαρμογών

#αδήλωτη εργασία 
#έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών  
#πιστοποίηση επαγγέλματος  

Εκδοτικές 
δραστηριότητες

Υπηρεσίες 
κινηματογράφησης 

& παραγωγής 
οπτικοακουστικού 

υλικού

πολυ
χαμηλή χαμηλή μέση υψηλή πολύ

υψηλή

Η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση 
Οδικών Χαρτών Προσαρμογής 
Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν 
ως οδηγοί δράσης και σημεία αναφοράς 
για την αποτελεσματική ανταπόκριση 
επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων 
πολιτικής στις συντελούμενες και 
επερχόμενες αλλαγές.

Σε πρώτη φάση το έργο αφορά είκοσι 
(20) επαγγέλματα με έμφαση σε τεχνικά 
επαγγέλματα, επαγγέλματα που 
εντάσσονται στον τομέα της πολιτιστικής 
και δημιουργικής βιομηχανίας, της 
αγροδιατροφής, όπως και επαγγέλματα που 
έχουν πεδίο εφαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
και τάσεις.

Πολιτιστικές 
& Δημιουργικές 

Βιομηχανίες



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Τεχνικές λήψης φωτογραφικής εικόνας 
❷ Τεχνικές επεξεργασίας φωτογραφικής 
εικόνας
❸ Γνώση και κατανόηση νομοθετικού 
πλαισίου για φωτογραφίες επίσημων  
βιομετρικών ηλεκτρονικών εγγράφων 
❹ Γνώση και κατανόηση νομοθετικού 
πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 
❺ Χρήση ειδικευμένων λογισμικών ήχου και 
εικόνας (στατικής και κινούμενης) 
❻ Σκηνοθετική αντίληψη 

❶ Αντίληψη του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται το τελικό προϊόν - υπηρεσία 
❷ Iκανότητα συνεχούς μάθησης 
❸ Ενσυναίσθηση 
❹ Σχεδιασμός και οργάνωση 
❺ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

❶ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας
❷ Προσανατολισμός στην επίτευξη των 
στόχων 
❸ Παρακολούθηση των τεχνολογικών 
εξελίξεων
❹ Συντονισμός έργων
❺ Γνώση και κατανόηση νομοθετικού 
πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Φωτογράφου - ειδικού ψηφιακών λήψεων  είναι 
διαθέσιμες στο

www.imegsevee.gr

Το ενημερωτικό τρίπτυχο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εργαστήριο πρόγνωσης 
και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και 
επαγγελμάτων» του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση 
και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

Φωτογράφος - 
ειδικός ψηφιακών 
λήψεων   


