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Σχηματάρι,17/05/22 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

forlabels: Open Day για την εξέλιξη του κλάδου των Επιστημών των Γραφικών Τεχνών και της 

Συσκευασίας  

 
          Tην Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, η forlabels προσκάλεσε στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι 

Βοιωτίας, διακεκριμένους εκπροσώπους της πολιτείας, σε συνεργασία με επαγγελματικούς και 

επιστημονικούς φορείς του κλάδου γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων και συσκευασίας καθώς και της 

ελληνικής παραγωγής και μεταποίησης, σε μια συντονισμένη συλλογική προσπάθεια να αναδείξουν οι 

εμπλεκόμενοι από κοινού, την αναγκαιότητα ίδρυσης του Τμήματος “Επιστημών Γραφικών Τεχνών και 

Συσκευασίας” στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

          Οι κοι. Χατζηχρυσός Αυγερινός και Χατζηχρυσός Βασίλης, και το σύνολο των στελεχών της 

εταιρίας, υποδέχτηκαν στην forlabels τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Συρίγο Άγγελο, ο οποίος τίμησε 

με την επίσκεψή και τοποθέτησή του τους παρευρισκόμενους, τον Πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ κ. Περικλή 

Μήτκα, τις Αντιπρυτάνεις του ΠαΔΑ κα. Ευθυμία Παπαγεωργίου και την κα. Γραμματή Πάντζιου, 

τον Πρόεδρο του ΔΣ της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ της οποίας η εταιρία είναι Μέλος, κ. Άγι 

Πιστιόλα, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πρωτοβουλίας του ελληνικού επιχειρείν 

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Αξιόλογη υπήρξε η παρουσία συνεργατών από τους φορείς ΕΛΣΕΤ, HELGRAMED, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΕΝΕ, ΣΕΜΕΕ, ΣΥΒΙΠΥΣ, Fespa Hellas Association αλλά και καθηγητών & 

φοιτητών του ΠαΔΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σημαντική υπήρξε η αρωγή στην όλη ενέργεια, του κ. Πολίτη 

Αναστάσιου (Προέδρου του Διεθνούς Κύκλου Πανεπιστημίων Γραφικών Τεχνών - Καθηγητή 

ΠαΔΑ)   και της κας Κακαβά Μάχης (ABC Design Communication). 

Κοινή επιθυμία όλων ήταν η αρχή ενός εποικοδομητικού διαλόγου, για τις ανάγκες του κλάδου, 

σε επαφή με την σύγχρονη πραγματικότητα και τις τεχνολογικές καινοτομίες. Η ξενάγηση στα 

παραγωγικά τμήματα της forlabels καθώς και οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που υλοποιήθηκαν, 

ευνόησαν την δημιουργική ανταλλαγή απόψεων.  

             Με αυτό τον τρόπο, η forlabels έδωσε το σημαντικό έναυσμα για τις απαραίτητες ζυμώσεις 

μεταξύ των φορέων και της πολιτείας ώστε να συνδεθούν οι ανάγκες της αγοράς με την εκπαίδευση. 

Όραμα και αποστολή της forlabels είναι να συνδέει ανθρώπους με μοναδικές εμπειρίες συσκευασίας. Η 

forlabels εκτιμά ότι αντίστοιχες ενέργειες οι οποίες εστιάζουν στην αριστεία, στην συνεχή βελτίωση και 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών δομών, στο θάρρος, την τόλμη και στον 

επαγγελματισμό είναι τα μέσα εκείνα που θα επιτρέψουν την άμεση ίδρυση του τμήματος «Επιστημών 

Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας στο ΠαΔΑ». 
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