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 Η ΈΝΩΣΗ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΩΝ ΈΦΑΡΜΟΣΜΈ-
ΝΩΝ ΤΈΧΝΩΝ ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 
241/2015 Διαταγή του Έιρηνοδικείου Αθηνών και 
με έδρα την Αθήνα.

Έκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς των Έφαρ-
μοσμένων Τεχνών (ενδεικτικά, της τεχνολογίας 
των γραφικών τεχνών, της γραφιστικής, κ.λπ.), 
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, που απαιτείται 
από το νόμο, να διδάξουν σε δημόσιο ή ιδιωτι-
κό φορέα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή όπου ο 
νόμος τους επιτρέπει να παρέχουν διδακτικό 
έργο.

Η Ένωση Έκπαιδευτικών Έφαρμοσμένων Τε-
χνών δραστηριοποιείται εντατικά για την επί-
τευξη των σκοπών της, όπου μεταξύ άλλων πε-
ριλαμβάνονται και: 

η ευρύτερη προβολή του έργου των μελών 
της Ένωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
την αισθητική καλλιέργεια τόσο των μαθητών/
τριών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και η 
ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τη μέγι-
στη σημασία και αναγκαιότητα της διδασκαλίας 
των Έφαρμοσμένων Τεχνών στην εκπαίδευση. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Βασιλική Χατζηγιαννάκη
Η Γενική Γραμματέας

Άννα Κούνουπα

Τρωάδος 2, Ν. Φιλαδέλφεια, 14342 Αθήνα
Τηλ.: 6944322774
Email: sgtks.ekp@gmail.com 
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 THE UNION OF APPLIED ARTS TEACHERS 
was founded by order of the Athens Bar Asso-
ciation (No. 241/2015 judgement) and holds its 
base in Athens.

It legally represents Applied Arts educators, i.e. 
educators of graphic technology and design, 
who have been qualified and hired by the State 
to teach in the public or private sectors of pri-
mary, secondary and post-secondary education 
or in any other educational institutions permit-
ted by the law. 

The Union of Applied Arts teachers takes sys-
tematic action in accomplishing its goals that 
include:

widely projecting the work achieved by its 
members so as to sensitize teachers and stu-
dents and develop aesthetic values in them, 
raising awareness of society on the importance 
and necessity to teach Applied Arts discipline 
at school. 

On behalf of the Union’s Board
 The President

The Secretary General 
 Vasiliki Chatzigiannaki

Anna Kounoupa

2, Troados str., N. Filadelfeia, 14342 Athens
Tel.: 6944322774
Email: sgtks.ekp@gmail.com
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