


Στο  πλαίσιο  της Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ1) του προγράμματος Erasmus + 

2019 υποβλήθηκε από το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με το Σωματείο 

Επαγγελματιών Φωτογράφων - Εικονοληπτών Κρήτης και την Ομοσπονδία 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Ηρακλείου σχέδιο κινητικότητας  με τίτλο 

«Η τέχνη της φωτογραφίας: Εξειδίκευση στην αρχιτεκτονική φωτογραφία» (Κωδ. 

σχεδίου: 2019-1-EL01-KA102-062137). Το σχέδιο εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση 

από την Εθνική Μονάδα - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) και θα υλοποιηθεί 

στο διάστημα 28/3/2022 - 6/4/2022 στην πόλη της Βαρκελώνης. Οι συμμετέχοντες 

(φωτογράφοι, εικονολήπτες, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και στελέχη του ΚΕΚ 

ΓΣΕΒΕΕ θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 30 ωρών.

Στόχοι της δράσης είναι: 

Για το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ:

 �  η ενίσχυση της εξωστρέφειας 

του και η διεύρυνση των 

συνεργασιών του με 

αντίστοιχους φορείς του 

εξωτερικού,

 �  η ενδυνάμωση των σχέσεων 

του με άλλους φορείς 

(τοπικούς και εθνικούς) 

που ασχολούνται με την 

επαγγελματική εκπαίδευση 

και κατάρτιση και 

 � η προστιθέμενη 

πολλαπλασιαστική αξία που 

θα επιφέρει στον οργανισμό, 

η απόκτηση γνώσης 

από τα στελέχη του που 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό, 

οργάνωση και υλοποίηση 

παρόμοιων δράσεων και 

άλλων προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και δια βίου μάθησης προς 

όφελος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.

Η κάθε φωτογραφία αντικατοπτρίζει 
το σύνολο των αξιών και των ιδεών 
του φωτογράφου και μέσω αυτής 
δημιουργούνται νέοι δίοδοι αντίληψης 
των όσων διαδραματίζονται στο 
συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον τη συγκεκριμένη 
στιγμή. 

Ως ιδιαίτερος τομέας της φωτογραφίας, 
η αρχιτεκτονική φωτογραφία κεντράρει 
κατά βάση στα οικοδομικά συγκροτήματα 
και στις μεμονωμένες κτιριακές δομές και 
η λήψη της χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες 
τεχνικές ενώ, ταυτόχρονα, αφήνει πολλά 
περιθώρια καλλιτεχνικής έκφρασης και 
δημιουργίας στον κάθε φωτογράφο. Η 
αρχιτεκτονική φωτογραφία δεν είναι, υπό 
αυτή την έννοια, μια απλή φωτογραφία. 
Συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική με τη 
φωτογραφία, ο φωτογράφος, επιχειρεί 
να συνδέσει τα επιμέρους στοιχεία των 
δύο αυτών τεχνών και να αποτυπώσει 
τις ιδέες του κάθε αρχιτέκτονα όπως 
αντικατοπτρίζονται στο αρχιτεκτονικό 
του δημιούργημα. Έτσι η αρχιτεκτονική 
αποκτά, διαμέσου της φωτογραφίας, μια 
σχέση μονιμότητας στο χρόνο και στη 
συλλογική μνήμη της κάθε κοινωνίας. 



Για τους φωτογράφους - 
εικονολήπτες: 

 � η εξοικείωσή τους με την 

αρχιτεκτονική φωτογραφία, την 

επαγγελματική ορολογία και το 

τεχνικό εξοπλισμό, τις τεχνικές 

λήψεις, την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκύπτουν 

κατά την επεξεργασία της, το 

λογισμικό που χρησιμοποιείται, 

τις τεχνικές φωτισμού αλλά και 

σε σχέση με την προώθηση του 

παραγόμενου προϊόντος και την 

τιμολόγησή του,
 � η κατανόηση της σημασίας της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης καθώς και 

τη σημασία της δια βίου 

εκπαίδευσης

 � η βελτίωσης της ικανότητάς 

τους αναφορικά με την 

ικανότητα αντίληψης του χώρου 

και του περιβάλλοντος (αστικό - 

αγροτικό) που τους περιβάλλει

 � η ενίσχυση της δημιουργικής 

τους ικανότητα,

 � η βελτίωση της λεκτικής τους 

ικανότητας και της ικανότητας 

επικοινωνίας. 

Για τους τοπικούς φορείς της 
κοινοπραξίας (ΟΕΒΕΝΗ & ΣΕΦΕΚ):

 � η ενίσχυση της εξωστρέφειας 

τους,

 � η ενίσχυση της συμβολής 

τους στη δημιουργία δικτύων 

συνεργασίας με άλλους φορείς 

εκπροσώπησης μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό,

 � η απόκτηση θετικής στάσης 

απέναντι στα προγράμματα 

κινητικότητας που 

χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

και στην προκειμένη περίπτωση 

για το πρόγραμμα Erasmus +,

 � η ενίσχυση της θετικής 

τους στάσης απέναντι στη 

σημασία της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

καθώς και στη σημασία της δια 

βίου εκπαίδευσης,

 � η ικανότητά τους ως φορείς 

να προτείνουν, να σχεδιάσουν 

και να υλοποιήσουν και άλλες 

παρόμοιες δράσεις προς την 

κατεύθυνση της ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας και της 

κοινωνικής συνοχής.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Eras-
mus+, Βασική Δράση 1 (ΚΑ1).
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