
                                                       

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραθή Επαγγέλμαηος: 
Αληηθείκελν ηνπ θσηνγξάθνπ 

είλαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ κε 

ηηο νπνίεο θαηαγξάθεη εηθφλεο, 

πξφζσπα, ηνπία, φπσο ν ίδηνο 

ηα «ζπιιακβάλεη» κε ηε 

θαληαζία ηνπ θαη κε ηηο 

ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ 

παξέρεη ν θαθφο ηεο κεραλήο. 

Μπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην 

θσηνξεπνξηάδ, ηε δηαθεκηζηηθή 

ή ηελ θαιιηηερληθή θσηνγξαθία 

θαη ηελ ειεθξνληθή εηθφλα. Τν 

θσηνξεπνξηάδ απαηηεί απφ ην 

θσηνγξάθν λα είλαη παξψλ ζηα 

γεγνλφηα θαη λα θαηαγξάθεη ηηο 

εηθφλεο κε ζηφρν λα 

δεκνζηεπηνχλ ζηηο εθεκεξίδεο 

θαη ζηα πεξηνδηθά. Ο 

θαιιηηέρλεο θσηνγξάθνο δελ 

αξθεί κφλν λα θσηνγξαθίδεη, 

αιιά ζα πξέπεη λα δίλεη θαη κηα 

δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ζηηο 

εηθφλεο πνπ θαηαγξάθεη ν 

θαθφο ηνπ, αλαδεηθλχνληαο 

θάπνηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη 

παξνπζηάδνληάο ηα κε ηξφπν 

πξσηφηππν θαη θαιιηηερληθφ. 

Απηφ ην επηηπγράλεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε θαληαζία 

ηνπ θαη ηηο ζχγρξνλεο ηερληθέο 

ηεο θσηνγξάθεζεο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα είλαη γλψζηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο εκθάληζεο θαη 

εθηχπσζεο ηεο θσηνγξαθίαο. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ & 

         ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΣΕΥΝΩN 

 

                                                       

σνθήκες Εργαζίας: 
Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ έρεη επηιέμεη 

λα αζρνιεζεί. Ο θσηνγξάθνο 

δηαθεκίζεσλ θαη θπξίσο απηφο πνπ 

θάλεη θσηνξεπνξηάδ, αλαγθάδεηαη λα 

κεηαθηλείηαη θαη λα ηαμηδεχεη ζπρλά, 

εξγαδφκελνο θάησ απφ δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, ηδηαίηεξα φηαλ θαηαγξάθεη 

κε ην θαθφ ηνπ θαηαζηάζεηο 

επηθίλδπλεο, φπσο πνξείεο 

δηακαξηπξίαο, ζπγθξνχζεηο αθφκε θαη 

πνιέκνπο. Σηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν 

σξάξην, νχηε θαη κέξεο εξγαζίαο, αθνχ 

κπνξεί λα εξγαζηεί Σάββαην, Κπξηαθή 

αθφκε θαη ηηο αξγίεο. Όζνη έρνπλ δηθφ 

ηνπο θσηνγξαθείν εξγάδνληαη κε 

σξάξην θαηαζηεκάησλ. 

 

 

Ιδιαίηερα Προζωπικά 

Υαρακηηριζηικά και Ικανόηηηες: 
Έλαο θσηνγξάθνο πξέπεη λα δηαζέηεη 

παξαηεξεηηθφηεηα, θαληαζία, 

εθεπξεηηθφηεηα θαη θαιιηηερληθή 

επαηζζεζία. Γηα λα είλαη πεηπρεκέλε 

κία θσηνγξαθία ρξεηάδεηαη ππνκνλή, 

επηκνλή θαη πνιιέο ψξεο δνπιεηάο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φιεο ηηο 

λέεο ηερληθέο ζην ρψξν ηεο 

θσηνγξαθίαο θαη λα πεηξακαηίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ ηα θσηνγξαθηθά 

κέζα. 

 

 



 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ποσδές: 
Σπνπδέο θσηνγξαθίαο παξέρνληαη ζην Τκήκα Φσηνγξαθίαο θαη 

Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ ηεο Σρνιήο Γξαθηθψλ Τερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ 

Σπνπδψλ ηνπ ΑΤΔΙ Αζήλαο. 

Τo Τκήκα αλήθεη ζην 4ν Δπηζηεκνληθφ Πεδίν Τερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ 

(πξφζβαζε απφ ζεηηθή ή ηερλνινγηθή θαηεχζπλζε: α. Τερλνινγίαο θαη 

Παξαγσγήο β. Πιεξνθνξηθήο θαη Υπεξεζηψλ, ρσξίο απψιεηα κνξίσλ) θαη γηα ηελ 

εηζαγσγή, απαηηείηαη επηπιένλ ε εμέηαζε ζηα εηδηθά καζήκαηα Διεχζεξν Σρέδην 

θαη Γξακκηθφ Σρέδην. Η δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη νθηψ εμάκελα (επηά 

εμάκελα ζπνπδέο θαη έλα εμάκελν Πξαθηηθή Άζθεζε θαη Οπηηθή Δπηθνηλσλία-

Ψπρνινγία Οπηηθήο Αληίιεςεο-Γνκηθή Αλάιπζε Φσηνγξαθηθήο Δηθφλαο-Ιζηνξία 

Βίληεν θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Τκήκαηνο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ γηα απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή λα 

δψζνπλ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζε ηκήκαηα ησλ ΑΔΙ. (Σχκθσλα κε: α) ην άξζξν 

25 ηνπ Ν. 1404/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

2916/2001 (ΦΔΚ 114Α/11.6.2001) πνπ νξίδεη: "Τν πηπρίν πνπ ρνξεγείηαη απφ 

Τκήκαηα Τ.Δ.Ι. είλαη βαζηθφο ηίηινο ζπνπδψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε 

ειιεληθά ή μέλα Παλεπηζηήκηα, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα 

ηνπο πηπρηνχρνπο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο" θαη β) ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3549 ΦΔΚ 69 

Α’ / 20-03-2007 ηα Τ.Δ.Ι. ελζσκαηψλνληαη θαη ζπληαγκαηηθά ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε θαη απνηεινχλ Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα).  

 

Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα: 
Τα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Φσηνγξαθίαο, 

έρνπλ θαηνρπξσζεί λνκηθά απφ ην Π.Γ.357, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ160 Α’ 

ζηηο 16-6-1989.  

Σομείς Απαζτόληζης και Προοπηικές Αγοράς Εργαζίας: 
Ο θσηνγξάθνο κπνξεί λα εξγαζηεί, σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ζε θαηάζηεκα 

θσηνγξαθηθψλ εηδψλ, ζε εθεκεξίδεο, ζε πεξηνδηθά, ζε εξγαζηήξηα θσηνγξαθίαο, 

ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζηε δηαθήκηζε θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, σο 

θαζεγεηήο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Τν ηζνδχγην ηνπ επαγγέικαηνο είλαη 

ζεηηθφ, νη δε πξννπηηθέο απαζρφιεζεο είλαη επλντθέο, ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

 



 

 

 

Πηγές Πληροθόρηζης: 
• ΑΤΔΙ Αζελψλ: Τκήκα Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ Τερλψλ, Αγ. 

Σππξίδσλνο θαη Γεκεηζάλαο, 122 10 Αηγάιεσ, ηει.: 210/5385411 Φαμ.: (210) 

538-5410, E-mail: photography@teiath.gr , web 

site:http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm 

• Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Α.Τ.Δ.Ι. Αζήλαο: Αγ.Σππξίδσλνο & Μήινπ 1, TK 12210 

Αηγάιεσ, Αηηηθήο 

Τει.: (+30) 2105385180-81, Fax.: 2105385180, e-mail: career@teiath.gr, web 

site: http://www.career.teiath.gr/  

• ΥΠΔΠΘ: Γξαθείν Δλεκέξσζεο Πνιηηψλ, Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, 151 80, 

Μαξνχζη, ηει.: +30 210 3442000 (θέληξν), +30 210 3442505-6-8, +30 210 

3442520, fax: +30 210 3442365, e-mail: webmaster@ypepth.gr, web site: 

www.ypepth.gr  

• Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο Αζήλαο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Αγ. Κσλζηαληίλνπ 54, 104 37 Αζήλα, 

ηει. θέληξν: +30 210 5281000, Γηεχζπλζε Δλεκέξσζεο fax: +30 210 5239525, 

Γηεχζπλζε Αλαγλψξηζεο Αθαδεκατθψλ Τίηισλ +30 210 5239679, e-mail: 

information@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 

• Γηεπηζηεκνληθφο Οξγαληζκφο Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη 

Πιεξνθφξεξεο Θεζζαινλίθεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): Υπνπξγείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο - 

Γηνηθεηήξην, 541 23 Θεζζαινλίθε, ηει.: +30 2310 379371-2, fax: +30 2310 

379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr, web site: http://www.doatap.gr 

• Σπκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Ιζνηηκίαο Τίηισλ Τξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (ΣΑΔΙΤΤΔ), Παλεπηζηεκίνπ 67 (5νο φξνθνο), 105 64 Αζήλα, ηει: 

+30 210 3243923, fax: +30 210 3243926, +30 210 3316651, e-mail: 

srpq@otenet.gr, web site: http://www.srpq.gr 

http://www.teiath.gr/sgtks/photography/index.htm
http://www.career.teiath.gr/
http://www.ypepth.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.doatap.gr/
http://www.srpq.gr/

