
                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Πρεβελάκη & Γρεβενών  

Ταχ. Κώδικας: 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Τηλέφωνο : (+30) 2810 342520 

Fax: (+30) 2810 281128 

Ηλ. Δ/νση: teetak@tee.gr 

Ιστοσελίδα: www.teetak.gr 

 

 

 

Ηράκλειο 02-01-2019 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                            για συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάριο φωτογραφίας 

 

Η φωτογραφία ήταν πάντα πολύ σημαντικός τρόπος καταγραφής γεγονότων και 
επικοινωνίας. Η αμεσότητα της, η δύναμη της, η ταχύτητα μεταφοράς ενός μηνύματος, 
της έδωσαν μια σημαντική θέση και στην σύγχρονη ζωή μας, στην 
καταγραφή οικογενειακών στιγμών και ταξιδιών, στην τεκμηρίωση γεγονότων, 
στην επιστήμη, στην διαφήμιση, αλλά και στην τέχνη σαν τρόπο προσωπικής έκφρασης. 

Η απόκτηση γνώσεων για τη τεχνική αλλά και την αισθητική της φωτογραφίας είναι  
χρήσιμη και μπορεί η φωτογραφία να αποτελέσει ένα πρακτικό ίσως και ψυχοθεραπευτικό 
μέσο, αν γίνει τρόπος έκφρασης. 

Έχοντας αυτά σαν σκεπτικό αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Δ.Ε. η διενέργεια ενός 
ταχύρυθμου σεμιναρίου με θέμα τη φωτογραφία. Σκοπός του είναι η κατανόηση βασικών 
και απαραίτητων γνώσεων πάνω στην τεχνική αλλά και την αισθητική της εικόνας.   

Το σεμινάριο φωτογραφίας θα γίνει για τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας , 
Τμήματος Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης 
(Ε.Φ.Ε.Κ.): 

 

Έναρξη Σεμιναρίου: 12/01/2019 

Ημερομηνίες θεωρητικών μαθημάτων :  

Σάββατο 12/01/2019  18:00-21:00 

Σάββατο 19/01/2019  18:00-21:00 

Σάββατο 26/01/2019  18:00-21:00 

Η ημερομηνία για την πρακτική άσκηση θα συμφωνηθεί από κοινού. 

 

Τα θέματα της πρακτικής εξάσκησης είναι "Ανθρώπινες παρεμβάσεις" 
και "Φωτογραφίζοντας εργοτάξια και κτήρια".  

Στο πρώτο θέμα, μας ενδιαφέρει να αναδειχθεί η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση και το 
περιβάλλον.  

http://www.teetak.gr/


Στο δεύτερο θέμα μας ενδιαφέρει να καταγράψουμε σωστά ένα κτήριο αναδεικνύοντας 
την ιδιαιτερότητα, την σημασία και την αξία του και/ή να προσεγγίσουμε το 
εργοτάξιο προσπαθώντας, εκτός την καταγραφή του, να αναδείξουμε την 
επικινδυνότητα, την δυσκολία, την προσπάθεια του ανθρώπου να δημιουργήσει. 

 

Οι 3 τρίωρες συναντήσεις έχουν θέμα: 

1. Φωτογραφικές μηχανές: Dslr, mirrorless, κινητά Τηλέφωνα.   

Χαρακτηριστικά  και  δυνατότητες. 

2. Βασικοί κανόνες σύνθεσης.  

Πως "τακτοποιούμε" το φωτογραφικό κάδρο. 

3. "Ανθρώπινες παρεμβάσεις" - "Φωτογραφίζοντας εργοτάξια και κτήρια"  

Επίδειξη φωτογραφιών, τεχνικές συμβουλές. 

 

Κατά την πρακτική εξάσκηση, θα συζητηθούν και θα αναλυθούν οι φωτογραφίες των 
συμμετεχόντων  τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τους στοιχεία, βοηθώντας έτσι στην 
καλύτερη κατανόηση της θεωρίας. 

Στο τέλος του σεμιναρίου θα επιλέγουν φωτογραφίες για την διεξαγωγή φωτογραφικής 
έκθεσης ή ότι άλλο αποφασιστεί. 

  

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ, να υποβάλλουν συμμετοχή 

στα  γραφεία του Τμήματος ( Πρεβελάκη και Γρεβενών, Ηράκλειο, Τηλ. 2810- 342520, φαξ 

2810-281128, e-mail: teetak@tee.gr ), έως τις 10/01/2019.  

Το σεμινάριο είναι δωρεάν.  

 

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 
Η Πρόεδρος 

 
 

Ειρήνη Βρέντζου 
 

 
Εσωτερική διανομή 

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ 

-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου 
-  Εκλεγμένοι στην Κεντρική ‘’Α’’ μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Γραφείο μηχανικών 
-  Σύλλογοι Μηχανικών 
-  Φάκελος Δ.Ε.  
-  Χρονολογικό Αρχείο 
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ 
-  ΜΜΕ 

 

mailto:teetak@tee.gr



