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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

«ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για τα 30 ΧΡΟΝΙΑ ERASMUS στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» 

Στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιηθήκαν οι 

παράλληλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε για τα 30 χρόνια του προγράμματος 

κινητικότητας ERASMUS (1987 – 2017), το Γραφείο ERASMUS του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας, με ημερίδες στην Λαμία και στη Χαλκίδα.  

Στη Λαμία το πρωί της Δευτέρας την έναρξη των εκδηλώσεων χαιρέτησε ο 

Πρόεδρος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κ. Πέτρος Λάμψας και ο Δήμαρχος Λαμίας κ. 

Νίκος Σταυρογιάννης ο οποίος τίμησε το Ίδρυμά μας με την παρουσία του. Οι 

φοιτητές και οι καθηγητές που παρακολουθήσαν το πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν τη διαδρομή κι εξέλιξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, το νέο 

πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020, τις δράσεις κλασσικής και διεθνούς 

κινητικότητας που υλοποιούνται στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, και τις υπηρεσίες του 

προγράμματος και του Γραφείου ERASMUS προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

κυρίως τους φοιτητές. Η καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κ. Βασιλική 

Σακελλάρη αναφέρθηκε στη διαδρομή των 20 χρόνων του προγράμματος από το ΤΕΙ 

Λαμίας στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλαδας.   

Στην αντίστοιχη εκδήλωση της Χαλκίδας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 

Δευτέρας, φιλοξενήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

και απευθυνόταν κυρίως σε κοινωνικούς φορείς, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. Πέτρος Λάμψας άνοιξε το πρόγραμμα με μια  

ομιλία για το ρόλο και τη σημασία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια. Ακολούθησε η παρουσίαση όλων των δράσεων του 

ERASMUS+ με έμφαση σε αυτές που υλοποιούνται στο ΤΕΙ ενώ με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον άκουσαν οι παρευρισκόμενοι τις εντυπώσεις τριτοετή φοιτητή του 

τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ που φοίτησε κατά το προηγούμενο εξάμηνο 

στο University of Cantabria της Ισπανίας με υποτροφία ERASMUS. Την εκδήλωση 

παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων κ. Ψαθάς και βουλευτές του 

Νομού.  
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Οι εκδηλώσεις και στις δυο πόλεις έκλεισαν με την παρουσίαση δυο προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ERASMUS+ και 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας: του 

προγράμματος Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector για την ηλεκτρονική 

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όλων των εμπλεκομένων μερών, στην «πράσινη» 

εφοδιαστική αλυσίδα στην αγροδιατροφή με έμφαση στον κλάδο των δημητριακών 

και του ρυζιού σε τέσσερις ευρωμεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Κύπρος), από την κα Κ. Μαρινάγη και τον κ. Π. Τριβέλλα, Καθηγητών του Τμήματος 

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, και  του AgroF-MM: Αγροδασοπονία – 

Κατάρτιση – Μεσόγειος & Ορεινές περιοχές (Agroforesterie – Formation - 

Mediterannee et Montagne)  με στόχο την εκπαίδευση αγροτών   και αγροτικών 

φορέων σε δασοπονικές πρακτικές στην περιοχή της Μεσογείου με σύμπραξη 

φορέων από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Αλβανία, το Βέλγιο, το Λίβανο, 

την Τουρκία, τη Μ Βρετανία, και τη Βουλγαρία, την κα Α. Παντέρα, Καθηγήτρια του 

Τμήματος Δασοπονίας.  

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το βίντεο που ετοίμασαν φοιτητές ERASMUS του 

ΤΕΙ, σε συνεργασία με το Γραφείο ERASMUS και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, με 

αφορμή την επέτειο. Τέλος, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ, πάλι σε 

συνεργασία με φοιτητές ERASMUS, διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας που 

πλαισίωσε εικαστικά τις εκδηλώσεις και η οποία θα ταξιδέψει σε όλες τις πόλεις του 

ΤΕΙ.  

 

 


