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 Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ εκπροσωπεί τους επιστή-
μονες, τεχνολόγους, μηχανικούς, κατόχους πτυχίων, 
ή διπλωμάτων (μπάτσελορ, μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών) των επιπέδων 6, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού 
πλαισίου προσόντων, του ευρύτερου επιστημονικού 
πεδίου και γνωστικού αντικειμένου των γραφικών τε-
χνών (graphic arts – graphic communication and media 
technology). O πυρήνας των μελών της Ένωσης είναι 
οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τε-
χνών του ΤΕΙ Αθήνας και οι Πτυχιούχοι του Μεταπτυ-
χιακού προγράμματος “Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα” 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – ΕΑΠ.

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας 
Γραφικών Τεχνών – HELGRAMED, ιδρύθηκε με την 
συνέλευση των πτυχιούχων τεχνολογίας γραφικών τε-
χνών η οποία έλαβε χώρα στις 15 Ιανουαρίου 2014 και 
επίσημα με την υπ’ αριθμόν 88 / 19 Φεβρουαρίου 2014 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Είχαν προηγηθεί άτυπες συνελεύσεις και συγκε-
ντρώσεις των πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τε-
χνών με αποκορύφωμα την συνέλευση κατα την έκθε-
ση GRAPHICA, τον Ιούνιο 2013 στην Αθήνα.

Στην ιδρυτική Συνέλευση ορίστηκε το προσωρινό 
επταμελές Δ.Σ. της Ένωσης, εγκρίθηκε ομόφωνα το 
καταστατικό ίδρυσης και αποφασίστηκε η κατάθεσή 
του στο αρμόδιο Δικαστήριο Αθηνών για έγκριση της 
σύστασης της Ένωσης. 

H HELGRAMED αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχεια 
της πρώτης ένωσης πτυχιούχων Τεχνολόγων Γραφικών 
Τεχνών, Γραφιστών και Διακοσμητών η οποία ιδρύθηκε 
με την αριθμόν 741/24-4-1982 απόφαση του Πρωτοδι-
κείου Aθηνών, ως ο πρωτοβάθμιος σύλλογος επιστη-
μόνων πτυχιούχων των τότε λειτουργούντων Τμημά-
των Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής και 
Διακοσμητικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γρα-
φικών Τεχνών εκπροσωπεί τους επιστήμονες, τεχνο-
λόγους, μηχανικούς, κατόχους πτυχίων, ή διπλωμάτων 

(βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας-ανώτατης εκπαίδευ-
σης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) των επιπέ-
δων 6, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, 
του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου και γνωστικού 
αντικειμένου των γραφικών τεχνών (graphic arts 
– graphic communication and media technology, 
printing, publishing and packaging). O πυρήνας των 
μελών της Ένωσης είναι οι Πτυχιούχοι του Τμήματος 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας και οι 
Πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος “Γρα-
φικές Τέχνες – Πολυμέσα” του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου - ΕΑΠ.

Η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας 
Γραφικών Τεχνών δραστηριοποιείται εντατικά για 
την επίτευξη των σκοπών και στόχων της προς το 
συμφέρον των φοιτητών αποφοίτων και πτυχιούχων 
της Τεχνολoγίας Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Η Ένωση ήδη δραστηριοποιείται σε 
σημαντικές δράσεις για την κατοχύρωση του ρόλου, 
του επαγγέλματος και της επιστημονικής οντότητας 
των πτυχιούχων Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών και 
την εξέλιξη και ανάπτυξη της Επιστήμης των Γραφι-
κών Τεχνών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: H διοργάνωση επιστημο-
νικών ημερίδων και συνεδρίων σε προηγμένα θέματα 
της επιστήμης και τεχνολογίας των γραφικών τεχνών, 
των εκτυπώσεων και της συσκευασίας, η συνδιοργά-
νωση του Πανελληνίου Συνεδρίου και του Θερινού 
Εργαστηρίου ΓραφικώνΤεχνών στο ΠΑνεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (2017 και 2018), η συμμετοχή σε διεθνή 
ερευνητικά έργα και η συνεργασία με τους διεθνείς 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς – 
οργανισμούς (IARIGAI - International Association of 
Research Organisations for the Information, Media and 
Graphic Arts Industries, Διεθνής κύκλος των Πανεπι-
στημίων Γραφικών Τεχνών IC- International Circle of 
Educational Institutes for Graphic Media Technologies 
and Management, Flexographic Technical Association, 
Printpromotion κλπ). 

Ερμού 27, 16233 Βύρωνας, Αθήνα
Email: helgramed@gmail.com, 
Website: www.helgramed.gr
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 THE HELLENIC UNION (ASSOCIATION) OF 
GRAPHIC ARTS AND ΜEDIA ΤECHNOLOGY EN-
GINEERS (HELGRAMED), is the legal profession-
al and scientific organisation of the Engineers 
that hold a Bachelor, Master or PhD degree from 
a recognised Higher Education Institute (HEI) in 
the fields of Graphic Arts / Graphic Communi-
cation, Printing, Publishing, Packaging and Me-
dia Technology and Engineering.

The Union/Association has been officially 
established in 2013 and became a legal entity 
with the official registration Number 29980 of 
the Greek State in February 2014. HELGRAMED 
is the successor of the initially established “Hel-
lenic Union of the Graphic and Decorative Arts 
Graduates”. Members in this Union were holders 
of a Bachelor degree on Graphic Arts Technol-
ogy, Graphic design and Decorative Αrts. This 
first Union has been legally established in 1981 
and operated until 1991. 

HELGRAMED has some 600 active mem-
bers in a total of about 2000 Graphic Arts and 
Media Engineers that have graduated from the 
Department of Graphic Arts Technology of Ath-
ens TEI (first graduates in 1977) and some 200 
graduates from the MSc course on graphic arts 
and multimedia, offered by the Hellenic Open 
University since 2004 (first graduates in 2007). 

The specific expertise of HELGRAMED 
through its board and its members covers a 
wide range of activities and projects both at 

national and European levels in research for 
the continuous development of education and 
training at all levels of graphic communication 
and media technology. 

In particular members of the Union is in-
volved in various EU projects (CustomDp, SE-
LEAC, OWLNet, Lean Manufacturing for Graph-
ic Media, Energy Efficiency for graphic-media 
SMEs), in projects for graphic media and pack-
aging technology and management, curricula 
development, learning environments and plat-
forms, distance and e-learning projects, adult 
and workplace learning and blended learning 
for vocational training and higher/tertiary edu-
cation. 

Further, HELGRAMED, through its members, 
contributes in development of Job profiles and 
occupational standards, development of com-
petencies, evaluation and certification of com-
petences in the fields graphic communication 
and media technology fields. 

Members of HELGRAMED possess a long es-
tablished experience in national and European 
projects at a wide range of scientific develop-
ment with participation at numerous research 
projects, organization of seminars, training 
programmes and other learning activities. An-
astasios Politis, Marios Tsigonias and Georgios 
Gamprellis in particular, are involved in in-depth 
research and activities in the graphic arts and 
media technology education and training. 

27 Ermou str., GR-16233, Vyronas, Attiki, Greece
Email: helgramed@gmail.com
Website: www.helgramed.gr
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