
Εργαστήριο πρόγνωσης
και παρακολούθησης
αλλαγών στα επαγγέλματα

Επαγγελματίας Οπτικοακουστικού τομέα 
(ειδικός διαχείρισης ήχου και εικόνας)   

Βασικές τάσεις και δυναμικές

Συσχέτιση επαγγέλματος με τομείς / 
κλάδους δραστηριότητας:

Καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από την «απόσταση» και την 
αναπαραγωγή «κατά παραγγελία»

Νέα προϊόντα εισάγονται στο επάγγελμα, που αφορούν κυρίως 
σε μηχανήματα και νέα ψηφιακά προγράμματα

Αλλαγές στην παραγωγή & διανομή των οπτικοακουστικών 
έργων (ψηφιακή εποχή, πλατφόρμες κλπ)

Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων cash rebate/tax relief 
& λειτουργία γραφείων διευκόλυνσης οπτικοακουστικών 
παραγωγών

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. 

Η δραστηριότητα του «Επαγγελματία οπτικοακουστικού τομέα» 
αφορά μία «ομπρέλα» ειδικοτήτων σε έναν αναπτυσσόμενο 
δημιουργικό κλάδο γύρω από την επεξεργασία ήχου και εικόνας. 
Δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες, 
το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες διανομής δίνουν νέες 
δυνατότητες οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργικότητας. 

Ωστόσο, αδύναμο σημείο του επαγγέλματος είναι ότι παραμένει 
εν πολλοίς αχαρτογράφητο, με κενά στα επαγγελματικά 
περιγράμματα και ελλιπή απογραφή αντικειμένων, ειδικοτήτων, 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

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:
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Διευθυντής/ρια 
Παραγωγής

τάσεις
απασχόλησης

αριθμός
επιχειρήσεων

κύκλος
εργασιών

Ελλάδα Ευρώπη πηγή: Eurostat 2017-2019

Φωτογράφος 

#υπηρεσίες κατά παραγγελία (on 
demand
 #υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως  
#τηλεργασία
#ειδικές τεχνικές δεξιότητες   

#νέες τεχνολογίες  
#πολιτιστική κληρονομιά     
#τουριστικό προϊόν   
#εισαγωγές εξοπλισμού

#νέες τεχνολογίες   
#πλατφόρμες διανομής    
#youtube  
#vimeo 

#χρηματοδοτικά κίνητρα 
#cash rebate   
#tax relief    
#film offices  
#αποκέντρωση

Χειριστής/ρια 
μηχανών λήψης 
εικόνας-Camera 

operator

Τεχνικός 
Εφαρμογών 
Πολυμέσων

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
Τουρισμός



Σημαντικότερες ειδικές 
επαγγελματικές δεξιότητες 

Δεξιότητες αυξανόμενης
σημαντικότητας 2020-2025

Δεξιότητες σε έλλειψη

❶ Μεταφορά μη επεξεργασμένου 
οπτικοακουστικού υλικού στον υπολογιστή 
❷ Προγραμματισμός οπτικοακουστικής 
εγγραφής   
❸ Προσαρμογή στον τύπο του μέσου 
ενημέρωσης    
❹ Συντήρηση ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού 
οπτικοακουστικού εξοπλισμού  
❺ Χειρισμός ακουστικού εξοπλισμού 
❻ Χειρισμός εξοπλισμού βίντεο 

❶ Διαδικτυακή (συν-)εργασία μέσω νέων 
πλατφορμών εργασίας    
❷ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας 
(Διαχείριση οικονομικών και χρηματικών 
πόρων / Διαχείριση έργου) 
❸ Επεξεργασία υλικού παλαιότερης 
τεχνολογίας (πχ. παλαιότεροι κώδικες) 
❹ Ανάλυση και αξιολόγηση περιεχομένου 
❺ Αφήγηση (storytelling) 

❶ Βασικές γνώσεις κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών   
❷ Μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία
❸ Αρχές και πρακτικές επιχειρηματικότητας  
❹ Διαχείριση οικονομικών και χρηματικών 
πόρων 
❺ Διαχείριση έργου 
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Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του 
 Εργαστηρίου, όπως και η πλήρης έκδοση του 
 Οδικού Χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος  του 
Επαγγελματία Οπτικοακουστικού τομέα (ειδικός 
διαχείρισης ήχου και εικόνας) 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».

Επαγγελματίας 
Οπτικοακουστικού 
τομέα (ειδικός 
διαχείρισης ήχου 
και εικόνας)   


