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Γενικές Πληροφορίες  
 

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και παραρτήματα στα 

Ψαχνά, στη Θήβα στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα, είναι ένα νέο 

σύγχρονο Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε με 

το ΠΔ 100 (ΦΕΚ 135/5-6-2013) και προέκυψε από τη συγχώνευση 

του πρώην ΤΕΙ Λαμίας και του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας. Τα δύο 

συγχωνευθέντα Ιδρύματα είχαν ιδρυθεί ως εξής:  

 Το ΤΕΙ Λαμίας το 1994 (προερχόμενο από Παράρτημα του ΤΕΙ 

Λάρισας στη Λαμία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής από 1982) και 

διέθετε Παραρτήματα στο Καρπενήσι και την Άμφισσα.  

 Το ΤΕΙ Χαλκίδας το 1983, το οποίο μετεγκαταστάθηκε και 

λειτούργησε στη σημερινή του θέση (Ψαχνά) το 1986 και 

διέθετε Παράρτημα στη Θήβα. 

Σήμερα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 4 Σχολές και 15 

Τμήματα  

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Η εξακτίνωση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε όλους τους Νομούς της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
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Διοίκηση  
 

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι:  

α) η Σύγκλητος,  

β) το Πρυτανικό Συμβούλιο,  

γ) ο Πρύτανης,  

δ) οι Αντιπρυτάνεις.  

Η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους 

Αντιπρυτάνεις, γ) τους Κοσμήτορες των Σχολών, δ) τους Προέδρους 

των Τμημάτων, ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους 

Αντιπρυτάνεις, γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που 

υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που 

μετέχουν στη Σύγκλητο, δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών 

υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο. 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος είναι 

υπεύθυνη για το ορισμό των διαδικασιών και την παρακολούθησή 

τους οι οποίες διασφαλίζουν την παροχή υψηλής στάθμης 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου καθώς και την παροχή κάθε 

είδους υπηρεσιών προς τους φοιτητές και τους συνεργαζόμενους 

εξωτερικούς φορείς.  
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Ακαδημαϊκή Διάρθρωση 

 
Η διάρθρωση των σπουδών στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αναπτύσσεται 

σε επίπεδο προπτυχιακών και σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.  

Α. Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν στο 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι ενταγμένα σε (4) Σχολές ως εξής: 

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε.(Ψαχνά) 
 

 http://ee.teiste.gr/ 

Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε.(Λαμία) 
  

 http://www.eln.teiste.gr 

Τμήμα Μηχανικών 
Αυτοματισμού Τ.Ε.(Ψαχνά)  

 http://www.aut.teihal.gr 

 
Τμήμα Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. (Λαμία) 

  

http://inf.teiste.gr 

 
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας 
Αεροσκαφών Τ.Ε.(Ψαχνά) 

  

http://aero.teiste.gr/ 

 
Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε.(Ψαχνά) 

  

http://www.teihal.gr/mec/ 

 
Τμήμα Ηλεκτρολογίας 
(με έδρα Λαμία) 

  

http://www.ele.teilam.gr 

 

http://ee.teiste.gr/
http://www.eln.teiste.gr/
http://www.aut.teihal.gr/
http://inf.teiste.gr/
http://aero.teiste.gr/
http://www.teihal.gr/mec/
http://www.ele.teilam.gr/
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας 
και Επικοινωνίας Πολιτιστικών 
και Τουριστικών Μονάδων 
(Άμφισσα) 
 

  
 

http://doeptm.teiste.gr/ 

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού (Θήβα) 
  

  

http://logistics.teiste.gr 

Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής (Ψαχνά)  

  

http://www.teihal.gr/acc/ 
 

Τμήμα Διοίκησης και 
Επιχειρήσεων  
(Ψαχνά) 

  
 

http://www.teihal.gr/bus/ 

 
Τμήμα Εμπορίας και 
Διαφήμισης 
(με έδρα Άμφισσα)  

  
 

http://www.amf.teilam.gr 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Τμήμα Νοσηλευτικής 
(με έδρα Λαμία)  
 

 http://www.nos.teilam.gr 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
(με έδρα Λαμία)   

 http://phys.teiste.gr 

 

 

http://doeptm.teiste.gr/
http://logistics.teiste.gr/
http://www.teihal.gr/acc/
http://www.teihal.gr/bus/
http://www.amf.teilam.gr/
http://www.nos.teilam.gr/
http://phys.teiste.gr/
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Τμήμα Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος  
(με έδρα Καρπενήσι) 

  

http://www.karp.teilam.gr 

 

Β. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών  που λειτουργούν 

στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι  τα εξής:  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Ευφυής 
Διαχείριση 
Ανανεώσιμων 
Ενεργειακών 
Συστημάτων 

Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. 
(με έδρα Ψαχνά) 

 

http://desmes-ee.teiste.gr 

Προηγμένα 
Συστήματα 
Ελέγχου και 
Ρομποτικής 

Μηχανικών 
Αυτοματισμού Τ.Ε. 
(με έδρα Ψαχνά)  

http://www.aut.teihal.gr/pp-
acsr/acsr.html 

Σχεδίαση και 
Κατασκευή 
Συστημάτων 
Αγωνιστικών 
Οχημάτων 

Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. 
(με έδρα Ψαχνά) 

 
http://msc.mech.teiste.gr 

Προηγμένη 
Φυσικοθεραπεία 

Φυσικοθεραπείας 
(με έδρα Λαμία)  

http://mscphysio.teiste.gr 

 

http://www.karp.teilam.gr/
http://desmes-ee.teiste.gr/
http://www.aut.teihal.gr/pp-acsr/acsr.html
http://www.aut.teihal.gr/pp-acsr/acsr.html
http://msc.mech.teiste.gr/
http://mscphysio.teiste.gr/
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         Τρόπος Πρόσβασης  
 

Η πρόσβαση και στις πέντε πόλεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι  

εύκολη λόγω της μικρής απόστασης από την πρωτεύουσα και τη 

συμπρωτεύουσα της χώρας. Ειδικά η Λαμία, η Θήβα και η Χαλκίδα 

έχουν πρόσβαση και με τρένο (απλές διαδρομές και intercity). 

 
Εικόνα 2:  Άποψη των εγκαταστάσεων στη Λαμία 

Ακόμα υπάρχουν ειδικά δρομολόγια λεωφορείων ΚΤΕΛ για 

φοιτητές που ξεκινούν από την Αθήνα με απευθείας προορισμό τις 

εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στα Ψαχνά και τη Θήβα.     

 
Εικόνα 3:  Άποψη των εγκαταστάσεων στα Ψαχνά 
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Η Ζωή στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
 

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος 

προσπαθεί σε όλη την 

πορεία του, με κοινωνική 

ευαισθησία και ευθύνη να 

αντιμετωπίσει τα ζητήματα 

του ευάλωτου φοιτητικού 

πληθυσμού με μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που 

υποστηρίζονται από το Ίδρυμα.  

Οι ευκαιρίες για πνευματικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες των φοιτητών και στις πέντε πόλεις του Ιδρύματος 

είναι πολλές και συνδυάζονται με δράσεις φορέων της κάθε πόλης 

(πολιτιστικούς, αθλητικούς, καλλιτεχνικούς κλπ)  

 
Εικόνα 4:  Φοιτητική εστία στα Ψαχνά 
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Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας παρέχει δωρεάν σίτιση σε 3000 φοιτητές 

στα εστιατόρια του στη Λαμία, στα Ψαχνά, στη Θήβα, στο 

Καρπενήσι και στην Άμφισσα. Στο Ίδρυμα λειτουργεί Φοιτητική 

Εστία στα Ψαχνά (δυναμικότητας 408 κλινών) και στο Καρπενήσι 

(δυναμικότητας 50 κλινών). Καθώς όμως ο αριθμός των κλινών δεν 

μπορεί να καλύψει τις ανάγκες παρέχεται η δυνατότητα σε όλους 

τους φοιτητές να λάβουν στεγαστικό επίδομα εάν πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη 

νομοθεσία.    

Υποδομές -  Εγκαταστάσεις 

Οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι στο σύνολό 

τους  σύγχρονες και καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Οι υποδομές στις πέντε πόλεις της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διαθέτουν άνετες αίθουσες 

διδασκαλίας, εξοπλισμένα εργαστήρια για εξάσκηση και εφαρμογή, 

βιβλιοθήκες  με αναγνωστήριο και εστιατόριο.  

Παράλληλα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

συμπεριλαμβάνονται σύγχρονα αμφιθέατρα μικρής και μεγάλης 

χωρητικότητας στα οποία εκτός από εκδηλώσεις του ΤΕΙ 

φιλοξενούνται πολλές φορές και δραστηριότητες της κάθε πόλης. 

Ειδικά στο Αμφιθέατρο του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στη Λαμία το 
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οποίο έχει χωρητικότητα 240  θέσεων έχουν κατά καιρούς 

φιλοξενηθεί πολλές εκδηλώσεις επιστημονικών, εκπαιδευτικών και 

πολιτιστικών φορέων της πόλης.  

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διαθέτει αίθουσες τηλεδιάσκεψης στην 

έδρα του Ιδρύματος η οποία διευκολύνει την σύνδεση και 

επικοινωνία τόσο εντός του Ιδρύματος (συνεδριάσεις οργάνων, 

επιτροπών κλπ) όσο και εκτός του Ιδρύματος (επικοινωνία με 

φορείς του εξωτερικού, παρουσιάσεις project,  forum εργασίας 

κλπ). Στα Ψαχνά και στο Καρπενήσι υπάρχει εστία για τη διαμονή 

των φοιτητών.  
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Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 
 

Στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί Κεντρική Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης στη Λαμία και Παραρτήματα Βιβλιοθηκών 

στις τέσσερις πόλεις του Ιδρύματος, με αποστολή την υποστήριξη 

της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος 

στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών. Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη 

και ψηφιακή συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή 

βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.  

 
Εικόνα 5: Εξωτερική άποψη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στη Λαμία. 

Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης παρέχεται 

ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της, πρόσβαση στις 

διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και ελεύθερη 
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πλοήγηση στις συλλογές της.  Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η 

έκδοση κάρτας μέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση.  

 

   

 

 

 

 

Εικόνα 6: Βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία και τη Χαλκίδα 

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος βρίσκεται στο δίκτυο των Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το 1998 και παρέχει στα μέλη της 

όλες τις υπηρεσίες του Δικτύου. Στην αρχή κάθε εξαμήνου 

διοργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών σε συνεργασία με 

τα Τμήματα προκειμένου να αναπτύξουν οι χρήστες της 

Βιβλιοθήκης τις κατάλληλες δεξιότητες χρήσης των εργαλείων 

αναζήτησης.  

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, τη Βιβλιοθήκη 

επισκέπτονται μαθητές πολλών σχολείων της πόλης και της 

ευρύτερης περιφέρειας,  οι οποίοι ξεναγούνται από το προσωπικό 

της και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από κοντά τη 
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λειτουργία μιας βιβλιοθήκης και τον τρόπο οργάνωσης της 

συλλογής της.                    

Διασύνδεση & Επιχειρηματικότητα 

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, λειτούργησε στα πρώην ΤΕΙ Λαμίας 

και ΤΕΙ Χαλκίδας, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) 

και η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της υπηρεσίας 

αυτής, προς της ακαδημαϊκή κοινότητα αποτέλεσε μια από τις 

προτεραιότητες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας γι’ αυτό και έχει 

προβλεφθεί στο νέο Οργανισμό του Ιδρύματος, η λειτουργία της 

Μονάδας αυτής σε επίπεδο Τμήματος τόσο στη Λαμία όσο και στα 

Ψαχνά. 

 Οι δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ απευθύνονται σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακού φοιτητές, σε τελειόφοιτους και 

πτυχιούχους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένων και 

των αποφοίτων των συγχωνευθέντων). Βασική αποστολή της δομής 

είναι να προσφέρει σε όλους τους προαναφερόμενους τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους 

επαγγελματικής απασχόλησης και παράλληλα να αποκτήσουν 

καινοτόμες γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσουν τη 
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μελλοντική τους απασχόληση και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στην επαγγελματική τους ζωή.  

Γραφείο Διασύνδεσης 

Το Γραφείο Διασύνδεσης λειτούργησε και στα δύο Ιδρύματα 

ΤΕΙ Λαμίας – Χαλκίδας από το 1997 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά τη συγχώνευση και με το Νέο Οργανισμό Λειτουργίας του 

Ιδρύματος το γραφείο θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δομής 

Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.  

Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η υποστήριξη των 

φοιτητών και των πτυχιούχων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους 

σταδιοδρομίας.  

Πρακτική Άσκηση 
 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί τον θεσμό που δίνει τη 

δυνατότητα στους φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας να 

πραγματοποιήσουν την υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική τους 

άσκηση σε θέσεις εργασίας συναφείς με το αντικείμενο σπουδών 
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τους, προσδοκώντας μία επιτυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία. 

Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε 

συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των 

υπηρεσιών που παρέχει, έχει  στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην 

στενότερη συνεργασία του Ιδρύματος με τους επιχειρηματικούς 

φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και την καλύτερη πληροφόρησή 

τους για το προφίλ των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος. 

 

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα  
 

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) 

λειτουργεί εντός του πλαισίου της Δομής Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την καθιέρωση 

του πνεύματος της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους φοιτητές 

και πτυχιούχους του, και με στόχο να ενισχύσει τις προοπτικές 

απασχόλησης και σταδιοδρομίας τους σε καινοτόμες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
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Φοιτητική Μέριμνα  
 

Οι φοιτητές δικαιούνται κοινωνικών παροχών όπως, 

φοιτητικό εισιτήριο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, 

στέγαση, επιδότηση ενοικίου, υποτροφίες σύμφωνα με σχετικές 

διατάξεις που περιλαμβάνουν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια το 

μέγιστο μέχρι 12 εξάμηνα. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διαθέτει σε κάθε 

πόλη που υπάρχουν Τμήματα εστιατόριο. Στα Ψαχνά και το 

Καρπενήσι προσφέρεται  επιπλέον φοιτητική εστία για διαμονή.  

Σίτιση  

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού 

έτους ενημερώνονται για τα δικαιολογητικά και την αίτηση που 

πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας. Τα 

ονόματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης αναρτώνται σε πίνακες 

και οι φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας 

μπορούν να σιτίζονται στα εστιατόρια του Ιδρύματος. Έναντι μικρού 

αντιτίμου μπορούν να σιτίζονται και οι υπόλοιποι φοιτητές και οι 

εργαζόμενοι του Ιδρύματος. 
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Στέγαση  

Στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας οι κτιριακές υποδομές φοιτητικών εστιών 

δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, υπάρχει μια φοιτητική εστία στα Ψαχνά … κλινών και 

μια στο Καρπενήσι … κλινών. Για να καλυφθούν οι ανάγκες στο 

σύνολο του Ιδρύματος σχετικά με τη στέγαση, στη διάρκεια του 

έτους οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία έχουν τη δυνατότητα  

αιτηθούν για να λάβουν το επίδομα στέγασης. Τα δικαιολογητικά 

των αιτήσεων προσδιορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο 

Παιδείας και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά από το 

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας και στην επ ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας.  

 

Ιατρική Περίθαλψη  
 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας διαθέτει 

ειδικό Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας για την 

εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού αναφορικά με 

θέματα υγείας. 

Οι ανασφάλιστοι φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχουν 

δικαίωμα πλήρους Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής 
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περίθαλψης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 

σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 33 

του ν.4368/2016(Α’83).  

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

δημόσιες δομές υγείας στην έδρα της Σχολής τους εκτός του 

διαστήματος, που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, 

οπότε μπορούν να κάνουν τις οποιεσδήποτε ιατρικές εξετάσεις 

στον τόπο, που διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση. 

Από  το ακαδ. έτος 2017-18 στο κτίριο της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας στη Λαμία λειτουργεί  ιατρείο.  

Οι ώρες λειτουργίας του ιατρείου  είναι 11.00-14.00 καθημερινά. 

 

Γυμναστήριο – Αθλητικές Δραστηριότητες  

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δραστηριοποιούνται 

σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Συγκεκριμένα στη Λαμία και στα Ψαχνά που φοιτούν και οι 

περισσότεροι φοιτητές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής, υποστηρίζονται  ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 

βόλεϊ και πόλο αλλά και ατομικές αθλητικές δραστηριότητες των 

φοιτητών. Για τις προπονήσεις και τους αγώνες των αθλητών 

υπάρχουν εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Ίδρυμα, όπως το κλειστό 
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γυμναστήριο και η πισίνα 50μ. που βρίσκονται στο κτίριο της 

Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας στη Λαμία αλλά και 

εγκαταστάσεις των δύο Δήμων Λαμίας και Ψαχνών  που φιλοξενούν 

τις δραστηριότητες του Ιδρύματος (Γυμναστήρια, Γήπεδα κλπ).  

 

 

 

 

  

Εικόνα 7: Άποψη των εγκαταστάσεων του Κολυμβητήριου στο κτίριο της ΣΕΥΠ 
στη Λαμία. 
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Erasmus+ (Κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 
 

Tο πρόγραμμα Erasmus+, είναι ένα 

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία 

στους φοιτητές να 

πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους 

άσκησης, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, 

με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, να ζήσουν στο εξωτερικό, να 

κάνουν νέους φίλους, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, ήθη και 

έθιμα, να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν ή να 

μάθουν καινούργιες. Ακόμη να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για 

τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Ειδική μέριμνα υποστήριξης λαμβάνεται για τη μετακίνηση 

φοιτητών και καθηγητών με αναπηρίες. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

του Εθνικού φορέα Συντονισμού του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ποικίλει 

ανάλογα με τη χώρα προορισμού και διαφέρει από έτος σε έτος. 
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Στόχος του Προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και η ενίσχυση της συνεργασίας και της 

κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης. 

Στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι δράσεις του 

ERASMUS+ υλοποιούνται από το Γραφείο 

ERASMUS. Στο Πρόγραμμα ERASMUS μπορούν 

να συμμετάσχουν φοιτητές και προσωπικό από 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και επιχειρήσεις και 

οργανισμοί, από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και την Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, ΠΓΔΜ, και Τουρκία που 

συμμετέχουν στον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS (EUC, Erasmus 

University Charter).   

Οι φοιτητές του ΤΕI Στερεάς Ελλάδας είναι 

ενεργά μέλη του δικτύου Erasmus Student 

Network και συμμετέχουν σε δράσεις τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Διαθέτουν σελίδα στο facebook με την 

ονομασία ESN TEISTE όπου αναρτώνται οι ανακοινώσεις και οι 

δράσεις του συλλόγου. Περισσότερες πληροφορίες και 

λεπτομέρειες για κινητικότητα μέσω του προγράμματος θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα  http://erasmus.teiste.gr/  

http://erasmus.teiste.gr/
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Έρευνα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
 

Ειδικός Λογαριασμός – Επιτροπή Εκπαίδευσης & 
Ερευνών 
 

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση 

κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και 

προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που 

είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 

επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης 

κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών 

και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την 

εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και 

αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη 

προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών 

υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της 

εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή 

παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Πανεπιστημίων ή 

Τ.Ε.Ι. και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. 

Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Λογαριασμού είναι η 

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, της οποίας προεδρεύει ο 

αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και η Γραμματεία. 
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Τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών συμμετέχουν σε 

Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, δράσεις καινοτομίας και 

ψηφιακής σύγκλισης σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, όπως 

πληροφορική, αυτοματισμός και τηλεπικοινωνίες, παραγωγή, 

μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας, σύνθετα υλικά 

και ειδικές μηχανολογικές εφαρμογές. Η συνεισφορά του 

επιστημονικού προσωπικού της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

στην παραγωγή νέας γνώσης αναγνωρίζεται από τη αδιάλειπτη 

συμμετοχή τους σε ερευνητικά σχήματα μαζί με κορυφαία 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, εταιρίες και οργανισμούς. 

Τα Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας σε 

συνεργασία με τα Τμήματα Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, 

Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Σχολής Διοίκησης 

και Οικονομίας, και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας της 

περιφέρειας του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συμμετέχουν σε 

ερευνητικά έργα και δράσεις που έχουν σχέση με την υγεία, την 

επίδραση του περιβάλλοντος στην ποιότητα ζωής, την βελτίωση 

των συνθηκών υγιεινής και γενικότερα της ζωής σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες και μεγάλης ηλικίας, και την κοστολόγηση παροχών υγείας. 

Σε ερευνητικά έργα και δράσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση 

του δασικού πλούτου, του φυσικού περιβάλλοντος και τις 



ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Σελίδα 28 
 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν το Τμήμα Δασοπονίας 

και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα 

τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και επιχειρήσεις και 

τοπικούς φορείς που παρέχουν τέτοιου είδους προϊόντα ή 

υπηρεσίες. 

Τα Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας συνεργάζονται σε 

ερευνητικά έργα και δράσεις που έχουν σχέση με την οργάνωση, 

την κοστολόγηση, την εμπορία, την διαφήμιση κλπ. Συνεργάζονται 

επίσης με τον δημόσιο τομέα και τα Τμήματα της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών σε θέματα βελτίωσης της διοίκησης και 

παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα το Τμήμα Διοίκησης, 

Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών 

Μονάδων σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής και τους 

πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς και επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη τουριστική 

προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας συμμετέχοντας σε σχετικές 

δράσεις. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διαχειρίστηκε την 

τελευταία τετραετία ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα τα οποία 

χρηματοδοτήθηκαν είτε από εθνικούς (άνω των 2 εκατομμυρίων 
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ευρώ) είτε από Ευρωπαϊκούς πόρους (άνω των 2,5 εκατομμυρίων 

ευρώ) . Η ερευνητική δραστηριότητα αναπτύσσεται κατά κύριο 

λόγο στα πλαίσια ανταγωνιστικών προγραμμάτων κυρίως στους 

άξονες: τηλεπικοινωνίες, ενέργεια πληροφορική, αυτομαστισμό, 

φυσικοθεραπεία και δασοπονία. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης 

του Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, της 

οποίας προεδρεύει ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος και η 

Γραμματεία του Λογαριασμού. 

Την πενταετία 2010-2014 οι συνολικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 

στα κύρια επιστημονικά πεδία μηχανικής-τεχνολογίας, ιατρικής–

υγείας, φυσικών των μελών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (πρώην ΤΕΙ 

Λαμίας και Χαλκίδας) ανήλθαν σε 241 με 774 αναφορές και σχετικό 

δείκτη απήχησης σε παγκόσμιο επίπεδο 1,34 όταν συνολικά για όλα 

τα ΤΕΙ είναι 0,77 (πηγή Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΕΚΤ) 

http://report06.metrics.ekt.gr/el/chapter5  

 

 

 

 

http://report06.metrics.ekt.gr/el/chapter5
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Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Στερεάς Ελλάδας 

 

Στο Κ.Τ.Ε. Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν ερευνητικοί τομείς 

που καλύπτουν μεγάλο μέρος του παραγωγικού ενδιαφέροντος της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις 

ώστε, μέσα από μία σύγχρονη οπτική επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου φορέων, κέντρων και οργανισμών να αποτελέσει ένα ενιαίο 

Κέντρο αυτοδύναμης τεχνολογικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Σύμφωνα με το ΦΕΚ(142/11-06-2003) ίδρυσης σκοπός του Κ.Τ.Ε.Σ.Ε. 

είναι:  

 Η παραγωγή τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή των 

επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων για την 

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής 

διαδικασίας, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 

περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της 

Κεντρικής Ελλάδας.  

  Η βελτίωση των μεθόδων των παραγωγικών, διοικητικών και 

άλλων κοινωνικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται 

ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας.  
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  Η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Η εφαρμογή μεθόδων ολικής ποιότητας με σκοπό την 

αναβάθμιση και συνεχή βελτιστοποίηση των παραπάνω 

διαδικασιών και προϊόντων. 

 Η σύζευξη των δραστηριοτήτων της κοινωνίας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την παγκόσμια κοινωνία 

υλοποιώντας καινοτόμες ιδέες της επιστήμης της τεχνολογίας.  

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Κ.Τ.Ε.Σ.Ε.:  

 Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της 

περιοχής του και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας 

της περιφέρειας του. 

  Συνεργάζεται στενά με το ΤΕΙ και προωθεί την ανάπτυξη 

σχέσεων με άλλα Ιδρύματα, Κέντρα Ερευνών, Ακαδημαϊκά 

Ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ της χώρας ή του εξωτερικού και με 

Υπουργεία ή άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 

 Εκπονεί μελέτες και εκτελεί συγκεκριμένα τεχνολογικά 

προγράμματα κατά παραγγελία τρίτων ή σε συνεργασία με 

τρίτους ή άλλα προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς 

του.  



ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Σελίδα 33 
 

 Επιμελείται της οργάνωσης και της χρηματοδότησης 

ερευνητικών τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και 

συνεδρίων.   

 Παράγει τεχνολογικά προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες 

σχετικές με τα ερευνητικά- τεχνολογικά του ενδιαφέροντα.  

 Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ενταγμένη 

μέσα στο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας.  

 Προωθεί τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας 
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Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τους Φοιτητές  
 

Οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

λαμβάνουν από της Γραμματεία τους ή από το Κέντρο Δικτύου, 

κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος 

(username και password).  Με τους κωδικούς αυτούς έχουν 

πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες οι οποίες διακρίνονται σε 

Ενδοϊδρυματικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και σε Εξωϊδρυματικές 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες   

Ενδοϊδρυματικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

 

Οι ενδοϊδρυματικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας περιλαμβάνουν:  

Ηλεκτρονική Γραμματεία (e-gram)  
 

Η Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://e-

gram.teilam.gr/unistudent/login.asp) δίνει τη δυνατότητα στο 

φοιτητή να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του όλες 

τις πληροφορίες που έχουν κάνουν με τα μαθήματα του Τμήματος 

του. Στην αρχή κάθε εξαμήνου γίνονται οι δηλώσεις των 

https://e-gram.teilam.gr/unistudent/login.asp
https://e-gram.teilam.gr/unistudent/login.asp
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μαθημάτων και υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης που 

ορίζεται χρονικά από τη Γραμματεία. Επίσης μπορεί να δει τους 

βαθμούς του για το κάθε μάθημα, τις ώρες που του αντιστοιχούν 

εβδομαδιαίως και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων. Η 

Ηλεκτρονική Γραμματεία για το προφίλ του φοιτητή λειτουργεί σαν 

μια καρτέλα από την οποία αντλεί πληροφορίες για τα μαθήματα 

του σε επίπεδο δήλωσης, εξέτασης και επιτυχούς παρακολούθησης. 

Δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή έχει μόνο ο φοιτητής.  

Τηλεκπαίδευση - Ηλεκτρονικές τάξεις (Open class)  

 

Η πλατφόρμα  Open e-Class ( http://eclass.teiste.gr/ ) του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία 

του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η 

πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού 

φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων 

τεχνικών γνώσεων. Μέσα από την υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται η 

ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς 

παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας 

http://eclass.teiste.gr/
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και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ενός δυναμικού 

περιβάλλοντος εκπαίδευσης μέσω του οποίου  αναπτύσσεται η 

αλληλεπίδραση και η συνεχής επικοινωνία εκπαιδευτή – 

εκπαιδευόμενου.  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (webmail)  

 

Όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, φοιτητές, 

εκπαιδευτικοί, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό έχουν τη 

δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος 

μέσω του οποίου μπορούν να διαχειριστούν την αλληλογραφία 

τους απ’ οποιοδήποτε σημείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης στο Internet. Ο χρήστης με το όνομα 

χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) μπαίνει 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://webmail.teiste.gr από 

οποιοδήποτε πρόγραμμα  περιήγησης (web browser).  

 

 

 

https://webmail.teiste.gr/


ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Σελίδα 37 
 

Εξωϊδρυματικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  

 

Οι εξωϊδρυματικές υπηρεσίες είναι κοινές για όλα τα Ιδρύματα της 

τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και περιλαμβάνουν:  

Ηλεκτρονική Ταυτότητα - Πάσο 

 

Η νέου τύπου ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά 

μηχανικής αντοχής, καθώς και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. 

Επιπλέον έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί 

η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον 

του φοιτητικού εισιτηρίου (Πάσο). Συνεπώς κάθε Ίδρυμα μπορεί να 

αξιοποιήσει τις νέου τύπου ταυτότητες για την ανάπτυξη νέων, 

εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών, με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των φοιτητών του. 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/  

 

 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων 

Eudoxus  

 

Με την υπηρεσία του Ευδόξου ο τρόπος 

διανομής και όλες οι διαδικασίες για την 

παραλαβή των Συγγραμμάτων από τους 

φοιτητές αυτοματοποιούνται και 

επιταχύνονται. Οι φοιτητές έχουν πλήρη 

ενημέρωση για τα προτεινόμενα Συγγράμματα και σε κάθε εξάμηνο 

της φοίτησής τους είναι απαραίτητο να εισέλθουν στην υπηρεσία 

που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων για να μπορέσουν να 

παραλάβουν Συγγράμματα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα σε κάθε εξάμηνο να εισέλθουν στο σύστημα του 

«Εύδοξος», να ενημερωθούν για τα Συγγράμματα που προτείνουν 

οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα Συγγράμματα 

που επιθυμούν.  

Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τόπο 

παραλαβής των δηλωθέντων βιβλίων. Αφού ολοκληρώσουν τη 

Δήλωση Συγγραμμάτων παραλαμβάνουν στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που καταχώρισαν έναν κωδικό 

PIN. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έλαβε κάθε φοιτητής από το 
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«Εύδοξος» έχει άμεσα τη δυνατότητα να παραλάβει τα 

Συγγράμματά του από το σημείο διανομής που έχει αναλάβει τη 

διαδικασία παράδοσης για το κάθε βιβλίο, αφού γίνει έλεγχος 

ταυτοπροσωπίας του φοιτητή. Η διαδικασία είναι πλήρως 

αυτοματοποιημένη και διαθέσιμη στη διεύθυνση 

http://eudoxus.gr/ .  

                            

 

 

 

 

 

 

 

            

http://eudoxus.gr/
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Φοιτητική Ζωή στις πόλεις του ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας: Δραστηριότητες & Ενδιαφέροντα 

 

Οι φοιτητές στη διάρκεια των σπουδών τους και στις πέντε 

πόλεις που βρίσκονται τα Τμήματα του ΤΕΙ Στερεάς, έχουν τη 

δυνατότητα να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους και να 

ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, 

καλλιτεχνικές κλπ. 

 Παρακάτω σε μια σύντομη αναφορά θα δώσουμε το  στίγμα 

της κάθε πόλης και τις δυνατότητες που προσφέρει στους φοιτητές 

για να εμπλουτίσουν την καθημερινότητα τους στη διάρκεια των 

σπουδών τους.  

Λαμία 

 

Η Λαμία σε επίπεδο δραστηριοτήτων για τους φοιτητές, 

διαθέτει μια μεγάλη γκάμα φορέων που είναι ενεργοί και 

διοργανώνουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις και 

εκδηλώσεις. Παρακάτω αναφέρουμε δομές πολιτισμού στη Λαμία 

στις οποίες μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι φοιτητές:  
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Εικαστικά Εργαστήρια Δήμου Λαμίας 

(μαθήματα ζωγραφικής, αγιογραφίας, 

ξυλογλυπτικής, κατασκευών κλπ) Πλατεία 

Λαού, 2231066066, artlamiewn@gmail.com 

σελίδα στο facebook 

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης (ΔΗΠΕΘΕΡ) (θεατρικό 

εργαστήρι ενηλίκων, Τμήμα 3D 

animation, Τμήμα κινηματογράφου), 

Υψηλάντη 17, 2231033325, 

dipether@otenet.gr  

Δημοτικό Ωδείο Λαμίας (μαθήματα 

μουσικής) Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη,2231052807, 

http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/p/blog-page_1160.html  

Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας (μαθήματα φωτογραφίας με 

διάφορα θεματικά αντικείμενα), Λεωνίδου 9 (Πολιτιστικό Κέντρο 

Λαμίας 3ος όροφος) info@fotolam.gr,  http://www.fotolam.gr/  

Φίλοι Κινηματογράφου Λαμίας, (προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ, 

διοργάνωση συζητήσεων) lfk.lamias@gmail.com 

https://filoicinelamias.wordpress.com  

mailto:artlamiewn@gmail.com
mailto:dipether@otenet.gr
http://dimotikoodeiolamias.blogspot.gr/p/blog-page_1160.html
mailto:info@fotolam.gr
http://www.fotolam.gr/
mailto:lfk.lamias@gmail.com
https://filoicinelamias.wordpress.com/
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Δημοτική Πινακοθήκη Αλέκος Κοντόπουλος , (εκθέσεις 

καλλιτεχνών, συζητήσεις για 

την τέχνη,  παρουσιάσεις 

τοπικών καλλιτεχνών), 

Αινιάνων 6,  

http://www.pinakothiki.lamia-

city.gr/  

 

Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαμίας http://www.lamia-

band.com/el  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Λαμίας (http://www.vivlamias.gr/ ) 

Δημοτικό Κολυμβητήριο  

Λαογραφικό Μουσείο Λαμίας  

Στην πόλη της Λαμίας λειτουργούν εκτός από τις παραπάνω δομές 

πολλές σχολές χορού (παραδοσιακού και σύγχρονου), σχολές 

μουσικής και ωδεία, πολιτιστικοί σύλλογοι που διοργανώνου 

εκδηλώσεις όλο το χρόνο, λέσχη ανάγνωσης      

http://www.pinakothiki.lamia-city.gr/
http://www.pinakothiki.lamia-city.gr/
http://www.lamia-band.com/el
http://www.lamia-band.com/el
http://www.vivlamias.gr/
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Επίσης στη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται στην πόλη της 

Λαμίας και στην ευρύτερη περιοχή αθλητικές δράσεις όπως το 

LamiaNightRun ( http://lamiarunfestival.gr/ ), ο ορεινός 

Μαραθώνιος Hercules Mountain Marathon 

(http://www.herculesmarathon.gr/ ), ο ορεινός αγώνας «Ανοπαία 

Ατραπός» που διοργανώνεται από το Σύλλογο Τραχίνα 

(http://trahina-runners.blogspot.gr/ ), καθώς και περιβαλλοντικές 

και κοινωνικές δράσεις όπως το LetsDoIt Greece 

(http://letsdoitgreece.org/ ) , το WheelingtoHelp 

(http://www.wheeling2help.com/ ),  στις οποίες 

συμμετέχουνφοιτητές του Ιδρύματος.  

               

 

 

 

Χαλκίδα-Ψαχνά  

Οι πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου Χαλκιδέων, των 

Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών του Κοινοτήτων λειτουργούν υπό 

την αιγίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός, Άθλησης Πολιτισμού 

http://lamiarunfestival.gr/
http://www.herculesmarathon.gr/
http://trahina-runners.blogspot.gr/
http://letsdoitgreece.org/
http://www.wheeling2help.com/
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και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)». 

http://doappex.dimoschalkideon.gr και περιλαμβάνουν: 

Δημοτική Πινακοθήκη, φιλοξενεί εκθέσεις 

διακεκριμένων καλλιτεχνών. Παραλία 

Χαλκίδα, πρώην κτίριο ΑΣΑΧ. Αυτή τη εποχή 

φιλοξενεί έργα του Δ.Μυταρά από τη 

συλλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής.  

Δημοτικό Ωδείο Χαλκίδας «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ». Προσφέρονται 

μαθήματα μουσικής (Πιάνο – Βιολί – Τρομπέτα – Βιολοντσέλο – 

Κλασικό κι Ελαφρό Τραγούδι – Κιθάρα Κλασική, Ακουστική, 

Ηλεκτρική – Αρμόνιο – Ακορντεόν – Μπουζούκι). Κριεζή 26, Χαλκίδα 

34100, Τηλ/Φαξ: 22210-21500, 83702, 83703 

https://dimoschalkideon.gr/dimotiko-odio-n-skalkotas/   

Φωτογραφική Λέσχη Χαλκίδας. Προσφέρονται μαθήματα 

φωτογραφίας. Αντωνίου 24, Χαλκίδα, Τηλ. 22210-81811  

http://fmag.gr/node/5438  

Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας. Λειτουργεί Εργαστήριο Φωτογραφίας, 

Σχεδίου, Βασικού σχεδίου, Ζωγραφικής, Comics, Κοσμήματος, 

http://doappex.dimoschalkideon.gr/
https://dimoschalkideon.gr/dimotiko-odio-n-skalkotas/
http://fmag.gr/node/5438
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Αγιογραφίας, Κεραμικής, Γλυπτικής & διοργανώνονται σεμινάρια 

Εικαστικής Αναζήτησης, Ιστορίας Τέχνης, κα. Αντωνίου 24 & 

Μητροπόλεως 2,  Χαλκίδα,  34100, Τηλ.  +30 22210 81811, Φαξ. +30 

22210 86366 http://chalket.gr/  

Θεατρική Ομάδα Χαλκίδας  Πολιτιστικός 

Ακτιβισμός. Το θέατρο Χαλκίδας 

ιδρύθηκε το 1981 στη Χαλκίδα. Στα 31 

χρόνια πορείας του, έχει 

πραγματοποιήσει πάνω από 40 

θεατρικές παραγωγές με έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο. 

Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα 341 00, Ελλάδα Τηλ: 2221021441, 

6984494200 info@theatroxalkidas.gr  

Λύκειο των Ελληνίδων. Παράρτημα 

Χαλκίδας. Διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί 

και τραγούδια. Τζιαρντίνι 14, Τ.Κ. 34100, 

Τηλ: +30 2221023118, FAX: +30 2221075965 

http://lech.gr/index.php  

Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας «Τ´ 

Αλωνάκι». Διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια. 

http://chalket.gr/
mailto:info@theatroxalkidas.gr
http://lech.gr/index.php
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Διεύθυνση: Β. Ηπειρου 55Β, 34100 Χαλκίδα, Τηλ. 2221073668, 

6945553820 http://radioalonaki.blogspot.gr/  

Σχολή βυζαντινής μουσικής. Είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος 

και λειτουργεί ως ισότιμη με τα κρατικά και τα υπόλοιπα ιδιωτικά 

Ωδεία.  

http://www.imchalkidos.gr/Site/ePageUser/PageUser.asp?Lang=0&

Rec=42  

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας Μ. Κακαρά 2 & Αντωνίου 

Χαλκίδα, Tηλ.: 22210 22031, FAX: 22210 8877  www.vivlchalkida.gr  

Λέσχες Ανάγνωσης Βιβλίου 

- Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιοπωλείου «Πορθμός», Διεύθυνση: 

Μ.Κακαρά 23, 341 00 Χαλκίδα, Τηλέφωνο: 22210 62626 

- Λέσχη Ανάγνωσης Ευρίπου, Διεύθυνση: Περ. Σταύρου 2, 341 00 

Χαλκίδα, Τηλέφωνο: 6973 916970 

http://radioalonaki.blogspot.gr/
http://www.imchalkidos.gr/Site/ePageUser/PageUser.asp?Lang=0&Rec=42
http://www.imchalkidos.gr/Site/ePageUser/PageUser.asp?Lang=0&Rec=42
http://www.vivlchalkida.gr/
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- Λέσχη Ανάγνωσης Χαλκίδας,  Διεύθυνση: Χαρώνδα 14, 341 00 

Χαλκίδα, Τηλέφωνο: 22210 76335 

Πλήθος Πολιτιστικών Συλλόγων  

- Σύλλογος Ποντίων «Οι Κομνηνοί», Ερετρίας 5, Χαλκίδα, 

τηλ/φαξ : 2221028298, http://www.pontioi.com 

- Σύλλογος Κρητών Ευβοίας «Ο Ψηλορείτης» Παπασκιαδά 1, 

Τηλ:2221081691 www.facebook.com/syllogoskreton.euboias/   

- Σύλλογος Κυπρίων Ευβοίας, Ιατρίδου 7, Τηλ.2221083732, 

http://www.cyprusnet.gr/796  

- Σύλλογος Πελοποννησίων, Ελ. Βενιζέλου 20   Τηλ. 22210 86154 

- Αδελφότητα Προκοπιέων Χαλκίδας, Κριεζώτου 78,  2221086019 

prokopieis.weebly.com  

Επίσης στη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιούνται στην πόλη της 

Χαλκίδας και στην ευρύτερη περιοχή καλλιτεχνικές, επιμορφωτικές 

http://www.pontioi.com/
http://www.facebook.com/syllogoskreton.euboias/
http://www.cyprusnet.gr/796
http://prokopieis.weebly.com/
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και αθλητικές δράσεις όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων 

Ανδρών, Αγώνες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ Γυναικών, το ετήσιο 

Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ (docfest), το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Ωκεανικού Καγιάκ, η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία, 

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross, Chalkida Bridges Marathon, 

η Ανάβαση Ριτσώνας,  TEDx Chalkida, το Θαλασσινό Καρναβάλι της 

Χαλκίδας, το Πανευβοϊκό Πρωτάθλημα Καράτε, ο Ποδηλατικός 

γύρος Αυλίδας, καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις.  

   

 

 

 

 

 



ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Σελίδα 49 
 

Θήβα 

 

Η Θήβα αποτελεί μια πόλη πανάρχαια και σεβαστή στην 

ιστορία και την παράδοση. Γενέτειρα του μυθικού Ηρακλή, του 

Διόνυσου, του Οιδίποδα, του ποιητή Πίνδαρου και του περίφημου 

στρατηγού Επαμεινώνδα. Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες 

πτυχές του πολιτισμού που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τους 

φοιτητές:  

Για τους λάτρεις του αθλητισμού. Με ορμητήριο τον Κιθαιρώνα 

κοντά στις Πλαταιές κάθε χρόνο οργανώνονται πτήσεις με 

αλεξίπτωτου πλαγιάς. Ακόμη, στην Θήβα υπάρχει Αεραθλητικό 

Κέντρο και αθλητικά κέντρα  και χώροι για ιππασία, τέννις, 

σκοποβολής, αναρρίχησης κ.α. 

 http://viotikoperiskopio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_19.html  

Για τους λάτρεις της θάλασσας. Οι παραλιακοί οικισμοί του 

Κορινθιακού Κόλπου, προσφέρονται για κολύμπι και θαλάσσια 

σπορ. http://thivaononlihe.blogspot.gr/2013/08/blog-post_13.html 

Για τους φυσιολάτρες. Στα βουνά του Δήμου περιλαμβάνεται ο 

Ελικώνας, στην κορυφή του οποίου θα σας εντυπωσιάσει τόσο η 

Ι.Μ. Σαγματά όσο και η θέα από ψηλά. 

http://viotikoperiskopio.blogspot.gr/2014/10/blog-post_19.html
http://thivaononlihe.blogspot.gr/2013/08/blog-post_13.html


ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  Σελίδα 50 
 

Για τους Αρχαιολάτρες. Η πόλη της Θήβας διαθέτει ένα από τα 

σημαντικότερα Αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας, με σπάνιες 

συλλογές ευρημάτων. https://www.mthv.gr/  

Για Θρησκευτικό Τουρισμό. Οι παλαιοχριστιανικές, βυζαντινές και 

μεταβυζαντινές εκκλησίες με την εντυπωσιακή αγιογράφηση, τα 

ψηφιδωτά, τις σπάνιες εικόνες και τα ιερατικά κειμήλια μαρτυρούν 

πόσο ευλογημένος είναι τούτος ο τόπος  

 

Άμφισσα 

 

Η Άμφισσα είναι η πρωτεύουσα 

του Δήμου Δελφών του Νομού 

Φωκίδας. Τόσο η πόλη όσο και η 

ευρύτερη περιοχή προσφέρονται 

για επίσκεψη και δραστηριότητες 

όλο το χρόνο συνδυάζοντας επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο 

των Δελφών σε συνδυασμό με τους κοντινούς παραθαλάσσιους 

προορισμούς όπως είναι το Γαλαξίδι και η Ιτέα   

Στην Άμφισσα λειτουργούν Αρχαιολογικό Μουσείο, Λαογραφικό 

Μουσείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό 

https://www.mthv.gr/
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Εργαστήρι, Παιδική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικοί Σύλλογοι και Δημοτική 

Φιλαρμονική και Χορωδία με μεγάλη παράδοση. Από τις πιο 

γνωστές εκδηλώσεις της περιοχής το έθιμο του «Στοιχειού της 

Χάρμαινας» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις Απόκριες και 

συγκεντρώνει κόσμο από όλη την Ελλάδα. Οι φοιτητές της πόλης 

δραστηριοποιούνται σε τοπικές πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες 

και συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της πόλης.  

 

 

 

 

 

Καρπενήσι  

 

Το Καρπενήσι και η Ευρυτανία προσφέρονται για οικοτουριστικές, 

αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς στην περιοχή 

υπάρχουν, το χιονοδρομικό και αθλητικό κέντρο Καρπενησίου, το 

δημοτικό κολυμβητήριο και πληθώρα από χερσαία και υδάτινα 

οικοσυστήματα για δασική αναψυχή, περιήγηση και παρατήρηση 

της φύσης, ορεινή πεζοπορία ποδηλασία, σκι, canoe, kayak, rafting, 
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parapente και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Στην πόλη 

δραστηριοποιούνται ο πολιτιστικός σύλλογος Καρπενησίου με 

θεατρικό, μουσικό, χορευτικό και κινηματογραφικό τμήμα, ο 

σκακιστικός, ο πεζοπορικός και άλλοι οικολογικοί και 

περιβαλλοντικοί σύλλογοι. Σε πολλές δράσεις του Τμήματος και του 

δήμου ο οικείος φοιτητικός σύλλογος συμμετέχει ενεργά.  
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Τμήματα: Συνοπτική Παρουσίαση &  Αντικείμενο 
Σπουδών 

 

Η εισαγωγή των φοιτητών (τρόπος επιλογής, αριθμός, 

κατηγορίες, κλπ) καθορίζεται από το Υπουργείο παιδείας  ΥΠΕΘ. Οι 

σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο διδάσκονται 5 

περίπου μαθήματα που αντιστοιχούν σε 25 περίπου ώρες 

διδασκαλίας (30 ECTS). Τα μαθήματα των 7 εξαμήνων διακρίνονται 

σε Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής και 

Μαθήματα Ειδικότητας καθώς και σε προαπαιτούμενα και 

εξαρτώμενα και  περιλαμβάνουν μόνο θεωρία ή μόνο εργαστήριο ή 

θεωρία και εργαστήριο. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται η 

Πτυχιακή Εργασία και εκτελείται η Πρακτική Άσκηση. Σε κάθε 

εξάμηνο ο φοιτητής δηλώνει τα μαθήματα τα οποία θα 

παρακολουθήσει στα οποία δεν πρέπει να αντιστοιχούν 

περισσότερες από 39 ώρες Σε όλα τα Τμήματα εφαρμόζεται το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

σύμφωνα με το οποίο κάθε εξάμηνο χαρακτηρίζεται από 30 

συνολικά μονάδες ECTS κατανεμημένες στα μαθήματα του 

εξαμήνου. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην 

ιστοσελίδα κάθε Τμήματος. 
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Το ΤΕΙ διαθέτει σύγχρονο λογισμικό ηλεκτρονικής γραμματείας με 

το οποίο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα που θα 

παρακολουθήσουν, ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους 

υποβάλουν αιτήσεις κλπ.  

Το εκπαιδευτικό έργο διεξάγεται από 140 περίπου μέλη Δ.Ε.Π. 

(Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και αρκετούς Επιστημονικούς 

και Εργαστηριακούς Συνεργάτες υψηλών ακαδημαϊκών και 

ερευνητικών προσόντων αλλά και με πείρα σε μονάδες παραγωγής.  

Για κάθε μάθημα οι φοιτητές δικαιούνται ένα δωρεάν Σύγγραμμα 

μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ, και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση 

στις ηλεκτρονικές τάξεις (e-class) όπου οι διδάσκοντες αναρτούν επί 

πλέον εκπαιδευτικό υλικό. Σε κάθε πόλη λειτουργεί βιβλιοθήκη η 

οποία καλύπτει τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και οι φοιτητές 

έχουν πρόσβαση σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-mail, 

wifi, ηλεκτρονικά μαθήματα κλπ.  

Όλα τα Τμήματα διαθέτουν Εσωτερική Αξιολόγηση από την Ομάδα 

Εσωτερικής Αξιολόγησης και όσα από αυτά έχουν αξιολογηθεί και 

από εξωτερικούς αξιολογητές η Εξωτερική αυτή Αξιολόγηση 

συνοδεύεται με θετικά σχόλια για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

έργο.  
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.Φ.) 

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
 

 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών ΤΕ προσφέρει 

ένα σύγχρονο 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και παρακολουθεί τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που διαμορφώνουν κι εξελίσσουν το 

επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Η διδασκόμενη ύλη σε 

συνδυασμό με τις υποδομές, εγγυώνται στους φοιτητές του 

τμήματος την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού 

επιπέδου, η οποία οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου με 

διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με υψηλά ποσοστά 

απορρόφησης από την αγορά εργασίας. Το Τμήμα έχει σημαντική 

παρουσία στο χώρο της έρευνας η οποία καταγράφεται στην 

απήχηση των δημοσιεύσεων τους σε πληθώρα επιστημονικών 

περιοδικών και διεθνών συνεδρίων και στα  και στην επιτυχή 

εκτέλεση ερευνητικών έργων, συνολικού προϋπολογισμό άνω των 

1.500.000 € μόνο την τελευταία εξαετία. Επιπλέον το τμήμα δίνει 

έμφαση σε δράσεις διασύνδεσης με την αγορά εργασίας καθώς και 
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στις διεθνείς συνεργασίες. Τέλος από το ακαδημαϊκό έτος 2014-

2015, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. προσφέρει 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην «Ευφυή Διαχείριση 

Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» μετά από την επιτυχή 

αξιολόγησή του από (εξωτερική) επιτροπή της ΑΔΙΠ.  

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.  

 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών ΤΕ) καλύπτει την εφαρμογή αρχών των θετικών 

επιστημών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επιλογή και τη 

χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και 

συστημάτων, το σχεδιασμό και εφαρμογή υπηρεσιών και τη 

διαχείριση των έργων και προϊόντων που προκύπτουν. Το Τμήμα 

έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των 

γνώσεων στο αντικείμενο της Ηλεκτρονικής, με τη διδασκαλία και 

την έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα 

εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια επιστημονική και τεχνολογική 

κατάρτιση για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους 
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στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Με την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος 

αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλου του εύρους του 

γνωστικού τους αντικειμένου, ως στελέχη επιχειρήσεων ή ως 

αυτοαπασχολούμενοι. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι 

σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, 

εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και επισκέψεις σε χώρους 

παραγωγής. 

 

Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. 

  

Tο περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 

Αυτοματισμού ΤΕ καλύπτει τις γνωστικές περιοχές: Α) Ανάλυσης 

συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, που περιλαμβάνει τη μελέτη της 

ευστάθειας συστημάτων και την εργαστηριακή μελέτη μηχανικών, 

υδραυλικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, ψηφιακών και 

αναλογικών συσκευών ελέγχου. Β) Σύνθεσης συστημάτων 
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αυτομάτου ελέγχου, δηλαδή κατασκευή ρυθμιστών και μελέτη των 

μεθόδων κατασκευής ελεγκτών, καθώς και εμπειρία των βασικών 

βιομηχανικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Γ) 

Προγραμματισμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, που 

περιλαμβάνει τη χρήση μικροϋπολογιστών, καθώς και αναλογικών 

– ψηφιακών συστημάτων, τη διατύπωση προγραμμάτων 

στοιχειώδους και άριστου ελέγχου και γενικά μια εποπτεία για τις 

νέες κατευθύνσεις που αναπτύσσονται στον αυτόματο έλεγχο και 

το ευρύ πεδίο εφαρμογών του. 

Ο στόχος του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ είναι 

οι σπουδαστές να αποκτήσουν θεωρητικό και τεχνολογικό 

υπόβαθρο, δεοντολογία και συνείδηση του κλάδου έτσι ώστε να 

είναι περιζήτητοι στην αγορά και να συνεισφέρουν θετικά και με 

αυτοπεποίθηση στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών 

μονάδων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δεξιότητες 

που θα αποκτήσουν στο σχεδιασμό αυτοματισμών (με ιδιαίτερη 

έμφαση στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς και τον Έλεγχο με 

τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης) θα τους επιτρέψουν να εργαστούν 

ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες 

στους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς: α) Βελτίωση της απόδοσης 

βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων, β) Έλεγχος 
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οχημάτων και κυκλοφορίας, γ) Αυτόματα συστήματα διαχείρισης 

κτιρίων, δ) Ιατρικοί Αυτοματισμοί, ε) Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση 

Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας, στ) Τεχνολογικές Υπηρεσίες 

(Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων), ζ) Πληροφορικά 

συστήματα για λήψη αποφάσεων, η) Συστήματα Ασφάλειας και 

Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων, θ) Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά 

Τεχνογνωσίας, ι) Βιομηχανικά Δίκτυα και Δίκτυα Πραγματικού 

Χρόνου και ια) Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων 

(βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι 

ρύποι) 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος έχει πλούσια ερευνητική 

δραστηριότητα, η οποία αποτυπώνεται σε σημαντικό αριθμό 

δημοσιεύσεων (περισσότερες των 600) και έχει αναγνωριστεί σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ 

έχει αξιολογηθεί θετικά από επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης της 

ΑΔΙΠ. 
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Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  
 

Στα πλαίσια μιας νέας εποχής που 

σηματοδοτείται από τη ραγδαία εξέλιξη της 

επιστήμης της πληροφορικής και των 

επιδράσεων της στην Κοινωνία, το Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ καλείται να 

συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών της παραγωγής και της 

κοινωνίας, με υψηλού επιπέδου δυναμικό του κλάδου της 

Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η πρόοδος της Τεχνολογίας 

και της Επιστήμης καθώς και η διεθνοποίηση των σχέσεων και των 

υπηρεσιών οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της 

Πληροφορικής. Ο Υπολογιστής σαν εργαλείο είναι σε θέση να 

επιλύσει τα πολύπλοκα προβλήματα που εμφανίζονται σε όλες τις 

δραστηριότητες και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας. Ο 

αντίκτυπος των εξελίξεων αυτών είναι εμφανής και στην αγορά 

εργασίας. Η αγορά αναζητά στελέχη που θα μπορέσουν να 

εφαρμόσουν τη νέα Τεχνολογία με επιτυχία στην παραγωγή. Οι 

σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ  προσφέρουν:  
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 Υψηλής ποιότητας σπουδές εστιασμένες σε τεχνολογίες 

αιχμής στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και της 

επιστήμης των υπολογιστών. 

  Γνώσεις που είναι απαραίτητες για μια επιτυχή 

επαγγελματική καριέρα στην Ελλάδα αλλά και στο 

εξωτερικό. 

 Εισαγωγή στις αρχές της έρευνας και παροχή υποβάθρου 

για σπουδές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. 

 Κίνητρα για αριστεία σε διεθνές επίπεδο 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι υψηλών απαιτήσεων 

προσαρμοζόμενο στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς 

εργασίας για ανταγωνιστικά στελέχη μηχανικών πληροφορικής. Στη 

διάρκεια των επτά πρώτων εξαμήνων πραγματοποιούνται η 

θεωρητική διδασκαλία (θεωρία και ασκήσεις πράξης) και η 

εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών. Κατά το διάστημα αυτό, οι 

σπουδαστές συμμετέχουν – ατομικά ή σε ομάδες – στην εκπόνηση 

μελετών ή εργασιών που αποσκοπούν, αφενός μεν στην ανάπτυξη 

και εμπέδωση των γνώσεων που αποκτούν στο συγκεκριμένο 

γνωστικό αντικείμενο, αφ’ ετέρου δε στην εξοικείωσή τους με την 

τεχνική και τους τρόπους σύνταξης και παρουσίασης τεχνικών 
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εκθέσεων και μελετών. Από το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους, 

οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση των 

σπουδών τους. Οι παρεχόμενες κατευθύνσεις είναι τρεις :  

I. Μηχανικών Δικτύων ΤΕ  

II. II. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΤΕ  

III. III. Μηχανικών Λογισμικού ΤΕ  

Η επιλογή της κατεύθυνσης καθορίζει την αντίστοιχη ομάδα 

μαθημάτων κατεύθυνσης τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο 

σπουδαστής στο πέμπτο, έκτο και έβδομο εξάμηνο. Για την 

ολοκλήρωση των σπουδών τους οι σπουδαστές του τμήματος 

υποχρεούνται να εκπονήσουν την πτυχιακή εργασία και να 

πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση.  

Το διάστημα αυτό προσφέρει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να 

εμβαθύνουν στο αντικείμενο της επιλογής τους (μέσω της 

πτυχιακής εργασίας), αλλά και να αποκτήσουν (μέσω της πρακτικής 

άσκησης) την πρώτη επαφή με θέματα που αφορούν στην αγορά 

εργασίας. 
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Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. 
 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών είναι το 

πρώτο τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

στην Ελλάδα. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του αποσκοπεί 

στην εκπαίδευση στην αεροναυτική τεχνολογία. Στόχος του 

Τμήματος είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να ασχοληθούν 

επαγγελματικά με την συντήρηση, επισκευή, αξιολόγηση, σχεδίαση 

των δομικών στοιχείων, των συστημάτων ισχύος και των 

ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συστημάτων  αεροσκαφών και 

γενικότερα των πτητικών μηχανών.  

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υπερκαλύπτει την ύλη του 

κανονισμού ΕASA Part 66 (Π.Δ. 54, ΦΕΚ 48/13-3-2002, με θέμα: 

“Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης 

Αεροσκαφών)·            
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Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  
 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

Τ.Ε. είναι από τα πιο παλιά του 

Ιδρύματος, ιδρύθηκε το 1981 και οι 

εγκαταστάσεις του βρίσκονται στα 

Ψαχνά Ευβοίας.  Το πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος Μηχανολογίας καλύπτει το γνωστικό 

αντικείμενο της θεμελίωσης, εξέλιξης και εφαρμογής της επιστήμης 

της Μηχανολογίας, που αφορά στη ανάλυση, μελέτη, σχεδίαση, 

ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία μηχανών, συσκευών, μηχανισμών 

και εγκαταστάσεων συστημάτων παραγωγής προϊόντων και 

προσφοράς υπηρεσιών καθώς και συστημάτων παραγωγής και 

διαχείρισης ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομία, τις νέες 

τεχνολογίες, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις επιδράσεις στο 

περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή. Με την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους , οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις 

απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και 

ικανότητες, ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 

για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους 

τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή 

στελέχη επιχειρήσεων σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, 
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εταιρειών, οργανισμών και υπηρεσιών Μηχανολογικού και 

συναφούς αντικειμένου.    

 

Τμήμα Ηλεκτρολογίας  

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας ιδρύθηκε 

το 1988 και λειτούργησε αρχικά ως 

παράρτημα του ΤΕΙ Λάρισας και 

στη συνέχεια ως Τμήμα του ΤΕΙ 

Λαμίας. Με το σχέδιο Αθηνά και την απόφαση συγχώνευσης των 

δύο  ΤΕΙ Λαμίας, Χαλκίδας και τη δημιουργία του ΤΕΙ Στερεάς το 

Τμήμα Ηλεκτρολογίας στη Λαμία θα λειτουργήσει μέχρι το 2018 κι 

έχει σταματήσει να έχει εισακτέους από το 2014.   
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ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) 
 

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας 
Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων 
 

Το Τμήμα ΔΟΕΠΤΜ δημιουργήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 

ίδρυσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας  (ΠΔ 100/ΦΕΚ Α’ 135/05-06-2013) 

και το περιεχόμενο των Σπουδών του καλύπτει το γνωστικό πεδίο 

της Επιστήμης της Διοίκησης με έμφαση στις Πολιτιστικές & 

Τουριστικές Μονάδες, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  

Το ΔΟΕΠΤΜ έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των 

φοιτητών-τριών στην Επιστήμη της Διοίκησης και στα επιμέρους 

επιστημονικά πεδία του, με εφαρμογή στις πολιτιστικές μονάδες 

και τις μονάδες φιλοξενίας. Για να επιτύχει σε αυτή του την 

αποστολή το Τμήμα αναπτύσσει τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου 

εξαμήνου, οι οποίες είναι οι εξής: 

α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. 

β) Μουσειολογία. 

γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων. 
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Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
 

Tο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού -το οποίο έχει έδρα 

τη Θήβα- λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005. Στο Τμήμα φοιτούν 

περισσότεροι από 1400 φοιτητές, στους οποίους προσφέρονται τα 

απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου 

να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες  στο 

γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης  (Logistics 

Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας (Supply Chain Management).  

Το Τμήμα ΔΣΕ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες 

(ΗΠΑ, ΗΒ, Κύπρο) με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών 

της Α.ΔΙ.Π. (Φεβρουάριο, 2014 – Έκθεση Αξιολόγησης). 

Το Τμήμα παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης 

εκπαίδευσης των φοιτητών του, συνεργάζεται και με τις 

παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν κυρίως 

στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και 

στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς). 

Στοχεύει επίσης στη προαγωγή της έρευνας, καθώς με τη 

λειτουργία των εργαστηρίων, τα οποία πρόκειται να επεκταθούν 

και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα,  συμβάλλει στην ενίσχυση της 
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ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του Διδακτικού 

Προσωπικού, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων για 

διευρυμένη συμμετοχή και των φοιτητών. Το Τμήμα ΔΣΕ συμμετέχει 

ενεργά ως συντονιστής ή εταίρος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Αρχιμήδης ΙΙ & ΙΙΙ, Erasmus plus & 

Horizon 2020). 

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος διαθέτουν βαθειά γνώση και εμπειρία 

στα γνωστικά τους αντικείμενα, όπου σε  συνδυασμό με τον 

δυναμισμό των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών 

δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και 

άμεση διάχυση της πληροφορίας και εμπέδωσης των απαραίτητων 

γνώσεων προς όφελος των φοιτητών μας. Τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων μας είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με 

το ΠΔ. 174/2006. 

Σύμφωνα με πρόσφατες διαπιστώσεις και έρευνες το επάγγελμα 

του στελέχους logistics (logistian) συμπεριλαμβάνεται ως ένα από 

τα 10 επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση (2014).  Επομένως, 

εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων μας είναι 

ιδιαίτερα ευοίωνες. Μπορούν να στελεχώνουν τόσο ως στελέχη 

(logistian), όσο και ευρύτερα ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων 
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τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ως ενεργοί πολίτες 

συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. 

Με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών που ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Τμήμα 

αναμένεται να καταστεί εξαιρετικά ανταγωνιστικό τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, θα υποστηρίζεται η 

προσφορά σύγχρονων γνώσεων στους φοιτητές μας, η διεύρυνση 

των συνεργασιών μας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και η 

απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στους αποφοίτους ως προς 

την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
 

Το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά 

Ευβοίας αποτελεί τη συνέχεια του 

Τμήματος Λογιστικής του (πρώην) ΤΕΙ Χαλκίδας με διευρυμένο 

γνωστικό αντικείμενο. Προέκυψε από το Π.Δ. 100/5-6-2013 ενώ 

εκκρεμεί η συγχώνευση με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 
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(Άμφισσα) καθώς το τελευταίο βρίσκεται σε μετάβαση μέχρι το 

2018.  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε στις 17-7-

2014 και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κι έχει 

αποσταλεί στην ΑΔΙΠ για πιστοποίηση. Σχεδιάστηκε ώστε να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο της Λογιστικής όσο και της 

Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και αποσκοπεί στην παροχή 

σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στους φοιτητές και στην 

ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την άσκηση των 

επαγγελμάτων του Λογιστή και του Χρηματοοικονομικού Αναλυτή. 

Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου 

επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις 

των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημοσίου 

χαρακτήρα.  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης 

της ειδικής άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού, από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και η άδεια αυτή μπορεί να 

φτάσει στο ανώτατο επίπεδο (Α τάξης), όπως ακριβώς και για τους 

πτυχιούχους των αντίστοιχων πανεπιστημιακών Τμημάτων.  
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Τμήμα Διοίκησης και Επιχειρήσεων 
 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι από τα πρώτα 

Τμήματα που λειτούργησαν στο πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και  με το 

σχέδιο Αθηνά βρίσκεται υπό μετάβαση και δε δέχεται εισακτέους 

από το 2013 και προβλέπεται το 2018 να συγχωνευθεί με το Τμήμα 

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού. 

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης 
 

 Το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης λειτουργεί στην 

Άμφισσα από το 2008 και με το σχέδιο Αθηνά βρίσκεται υπό 

μετάβαση και δε δέχεται εισακτέους από το 2013 και προβλέπεται 

το 2018 να συγχωνευθεί με το Τμήμα Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής.  
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

Τμήμα Νοσηλευτικής  
 

Το τμήμα 

Νοσηλευτικής 

Ιδρύθηκε το έτος 1994 

με το Π.Δ. 210/22-8-94 και σύμφωνα με το Ν. 1404/83, ως ένα 

ανεξάρτητο πλήρως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. Πριν από την 

αυτοδύναμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, νυν Στερεάς Ελλάδας, 

αποτελούσε Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, μαζί με τα Τμήματα 

Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής. Από το έτος 1994 αποτέλεσε το 

πρώτο Τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 

νεοϊδρυθέντος Τ.Ε.Ι. Λαμίας, το οποίο συγχωνεύτηκε την 05-06-

2013 με το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας βάσει του σχεδίου «Αθηνά» και μαζί 

αποτελούν το νεοσύστατο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 

Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι, με βάση το 

περιεχόμενο σπουδών και του Προγράμματος Σπουδών, να 

καλύπτεται το γνωστικό αντικείμενο της Νοσηλευτικής και να 

ανταποκρίνονται οι απόφοιτοι του Τμήματος, πλήρως στην αγορά 

εργασίας που είναι: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Ιατρεία καθώς και 

κάθε δομή που προβλέπεται Νοσηλευτική Υπηρεσία. Γι΄ αυτό το 
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λόγο, από το Τμήμα Νοσηλευτικής δεν προβλέπεται συγκεκριμένη 

κατεύθυνση για τους αποφοίτους του.  

Αποστολή και σκοπός του τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης, 

στους φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό 

υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική 

περιοχή της σύγχρονης Νοσηλευτικής και να διασφαλίζει πλήρως τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων του. Οι ερευνητικές 

κατευθύνσεις του Τμήματος εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη 

χειρουργική, παθολογική και κοινοτική νοσηλευτική ενώ το τμήμα 

διαθέτει εξοπλισμό που έχει χρησιμοποιηθεί και για ερευνητικούς 

σκοπούς όπως για παράδειγμα: συσκευή αναίμακτης μέτρησης 

αιμοδυναμικών παραμέτρων.  

                            

Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

 
Η δημιουργία του Τμήματος 

Φυσικοθεραπείας συμπίπτει 

χρονικά με την αυτοδύναμη 

λειτουργία του πρώην ΤΕΙ 

Λαμίας τον Σεπτέμβριο  του 1994 και  εδράζεται στις κεντρικές 

εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. στην Λαμία.  
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Το τρέχον πρόγραμμα σπουδών εγκρίθηκε το 2010 και είναι 

δομημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα συσσώρευσης 

πιστωτικών μονάδων (ECTS). Διαθέτει μαθήματα Γενικής και Ειδικής 

Υποδομής τα οποία επιτρέπουν σε μία εις βάθος γνώση των 

βασικών αρχών στις οποίες στηρίζεται η επιστήμη της 

Φυσικοθεραπείας.  

Η ύπαρξη των μαθημάτων ειδικότητας και η γνώση επίλυσης 

προβλημάτων μαζί με την εφαρμογή των γνώσεων αυτών στην 

εργασία (πρακτική άσκηση) βεβαιώνουν την ύπαρξη της 

επαγγελματικής επάρκειας και αυτονομίας των πτυχιούχων του 

Τμήματος. Εξειδικευμένα μαθήματα όπως, η  εργοφυσιολογία, οι 

ειδικές τεχνικές κινητοποίησης, η εμβιομηχανική, κ.α. και η 

εκπαίδευση με συνεχώς νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει 

στους αποφοίτους του Τμήματος πρόσβαση σε νέες 

δραστηριότητες στην αποκατάσταση και υγεία οι οποίες 

εμφανίζονται και συνεχώς εξελίσσονται στον Ελλαδικό χώρο. 

Το τμήμα δίνει έμφαση σε επιμέρους γνωστικούς τομείς με σκοπό 

να συμπεριλάβει τα μεγαλύτερα γνωστικά αντικείμενα της 

Φυσικοθεραπείας: 

 Κατεύθυνση  Μυοσκελετικών Παθήσεων,  

 Κατεύθυνση Νευρολογικών Παθήσεων, και  

 Κατεύθυνση Καρδιοαγγειακών & Αναπνευστικών Παθήσεων.  
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Για κάθε γνωστικό τομέα έχουν προσληφθεί εξειδικευμένοι 

καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν τα ανάλογα μαθήματα. 

Το τμήμα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό στα εργαστήρια του, ίσως 

τον καλύτερο στην Ελλάδα. Με αυτόν τον εξοπλισμό έχει καταφέρει 

να πρωτοπόρο σε πολλά ερευνητικά πεδία, παράγοντας πληθώρα 

δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, πράγμα που αποδεικνύεται 

από τις πολυπληθείς ετεροαναφορές  των ερευνητών του.  

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας το 2014 

λειτούργησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο 

«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» το οποίο ήταν και το πρώτο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα.   
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος 
 

Το Τμήμα Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

εντάσσεται στη μονοτμηματική Σχολή 

Τεχνολογίας Τροφίμων και 

Διατροφής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

με έδρα το Καρπενήσι. Ιδρύθηκε το 

1981 ως Παράρτημα των Κ.Α.ΤΕ.Ε. 

Μεσολογγίου (μετά ΤΕΙ Μεσολογγίου) και κατόπιν ως Τμήμα του 

ΤΕΙ Λαμίας και Στερεάς Ελλάδας, λειτουργώντας αδιαλείπτως έως 

σήμερα. Το Τμήμα στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν αίθουσες, εργαστήρια καλά εξοπλισμένα, χώρους 

διοίκησης και μικρή βιβλιοθήκη, εστιατόριο, εγκαταστάσεις 

φοιτητικής εστίας και όλο το campus αναπτύσσεται σε ένα 

οικοπεδικό χώρο 7,5 στρ.  

Το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος εδρεύει στο Καρπενήσι και καλύπτει το γνωστικό 
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αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών και οικονομικών 

επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική 

διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων 

καθώς και στη διατήρηση, αναβάθμιση και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την 

ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη, την 

τεχνολογία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δασοπονία και 

στα έργα του φυσικού περιβάλλοντος με τη διδασκαλία και την 

εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα 

απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους 

για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 

εξέλιξη και προοπτική.  

Το Τμήμα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιστημονικό, 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τομέα, αναπτύσσει συνεργασίες 

με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, 

συνεργάζεται με παραγωγικές μονάδες, εργασιακούς και άλλους 

φορείς, που έχουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο, 

συνεργάζεται με οικολογικές, περιβαλλοντικές, φυσιολατρικές κ.α 

οργανώσεις και ομάδες, διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα για την 

προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και 

οικολογική, δασική και περιβαλλοντολογική έρευνα, δίνει τη 
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δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν ικανότητες και 

δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς και ανταγωνιστικούς 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιεί του σπουδαστές σε 

θέματα προστασίας και βελτίωσης του φυσικού και ευρύτερου 

περιβάλλοντος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα 

που απορρέουν από τα Π.Δ. 1102/80 και 109/90.  
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Μεταπτυχιακά: Συνοπτική Παρουσίαση &  
Αντικείμενο Σπουδών 

 
 

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που λειτουργούν 

με δίδακτρα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι ενταγμένα σε Τμήματα 

και δέχονται μετά από αίτηση και επιλογή πτυχιούχους 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τμημάτων αντίστοιχων με το 

αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι σπουδές σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 

έχουν διάρκεια τρία ή τέσσερα διδακτικά εξάμηνα , ανά περίπτωση. 

Κατά τα πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται 4 μαθήματα ανά 

εξάμηνο, ενώ κατά το τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Διπλωματική 

Μεταπτυχιακή Εργασία. Σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης ο χρόνος 

σπουδών επεκτείνεται αναλόγως σε 6 ή 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα 

μαθήματα διδάσκονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος αλλά και 

από εξωτερικούς συνεργάτες με υψηλή εξειδίκευση σε κάθε 

διδασκόμενο αντικείμενο. 
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Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών 

Συστημάτων  

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ξεκίνησε  η λειτουργία του ΠΜΣ 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας με τίτλο: «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών 

Συστημάτων - Intelligent Management of Renewable Energy 

Systems», (ΦΕΚ Αρ. Φ. 3003, Τεύχος Β’, 06/11/2014) που οδηγεί στη 

λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη 

παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό 

χώρο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έμφαση σε συναφείς 

επιστημονικές περιοχές των ενεργειακών συστημάτων, υλικό και 

λογισμικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων 

εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.  Οι 

θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού 

προγράμματος αναφέρονται στις τεχνολογίες της κατανεμημένης 

μικροπαραγωγής ενέργειας από συμβατικές & ανανεώσιμες πηγές 

(ΑΠΕ), της ενσωμάτωσης τους σε δίκτυα και μικροδίκτυα με ευφυή 

έλεγχο, της διαχείρισης και βελτιστοποίησης τέτοιων δικτύων με 
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σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.  Από τα πλέον θετικά στοιχεία του 

προγράμματος είναι ο σύγχρονος προσανατολισμός του με σκοπό:  

-  Την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας 

στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές 

περιοχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ. 

- Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου Μηχανικών προς όφελος 

του κοινωνικού συνόλου και της επιστήμης. 

 Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 

ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο 

διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) 

εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το πέμπτο και έκτο διατίθενται 

για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

 

Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ξεκίνησε  η λειτουργία του ΠΜΣ του 

Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.  του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
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Ελλάδας με τίτλο: «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» 

- «Advanced Control Systems and Robotics» (ΦΕΚ 3003/2014, τ.Β΄) 

που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

(Μ.Δ.Ε.).   

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: α) Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων 

στα γνωστικά αντικείμενα των προηγμένων συστημάτων ελέγχου 

και της ρομποτικής με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, β) Η 

εξειδίκευση των φοιτητών στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, 

και γ) Η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον 

χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και 

κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη 

της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα 

αντικείμενα. Το νέο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού 

ΤΕ καλύπτει μεγάλο εύρος παραγωγικών τομέων διευκολύνοντας 

την απορρόφηση των αποφοίτων σε μια αγορά όπως η ελληνική 

που παρουσιάζει ποικιλία παραγωγικών τομέων χωρίς κανείς από 

αυτούς να είναι ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας. Σε ότι αφορά το νέο 

αυτοδύναμο ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και 

Ρομποτικής» του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, το 

σημαντικότερο πλεονέκτημά του έγκειται στο γεγονός ότι καλύπτει 
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θεματικά σημαντικό εύρος του αντικειμένου του Αυτοματισμού, και 

ως εκ τούτου αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό 

φοιτητών, να προσελκύσει το ενδιαφέρον παραγωγικών φορέων 

για εκπαιδευτικές συνεργασίες στα πλαίσια του ΠΜΣ και να 

διασφαλίσει μεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά 

εργασίας.  

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική 

διάρκεια σπουδών για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι 3 

ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα αφιερώνονται στην 

παρακολούθηση 4 μαθημάτων ανά εξάμηνο (τρία υποχρεωτικά 

μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής), ενώ το τρίτο για τη συγγραφή 

και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται 

ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Η 

χρονική διάρκεια σπουδών για πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι 

6 εξάμηνα. 

Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών 

Οχημάτων  

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ξεκίνησε  η λειτουργία του ΠΜΣ του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.  του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
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Ελλάδας με τίτλο: «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων 

Αγωνιστικών Οχημάτων» (ΦΕΚ 1213 τ.Β/23-06-2015 ) που οδηγεί 

στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  

 Για τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται η επιτυχής 

ολοκλήρωση 8 μαθημάτων και μίας μεταπτυχιακής εργασίας. Η 

τυπική διάρκεια των σπουδών του προγράμματος πλήρους 

φοίτησης αντιστοιχεί σε 3 διδακτικά εξάμηνα. Το 3ο εξάμηνο 

αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η τυπική 

διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης είναι 6 εξάμηνα, εκ 

των οποίων τα δύο τελευταία αφιερώνονται στην εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής εργασίας. Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος 

καλύπτεται προς το παρόν αποκλειστικά από τα δίδακτρα των 

φοιτητών. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών περιλαμβάνει 

αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων και προσωπική συνέντευξη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 15 φοιτητές ανά 

έτος. 
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Προηγμένη Φυσικοθεραπεία  

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ξεκίνησε  η λειτουργία του 

ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με 

τίτλο: «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» (ΦΕΚ 1182/8-5-2014, τ. Β’) που 

οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).  

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη 

παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, 

κλινικών εργαλείων, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας με 

έμφαση στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών 

καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών 

βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, 

αναπνευστικό και καρδιοαγγειακό σύστημα. 

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού 

προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και 

αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιμέρους γενικές 

θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο μυοσκελετικό, 

νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό σύστημα . 

 Σκοποί του προγράμματος είναι: 
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 Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις 

συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές 

περιοχές της φυσικοθεραπείας. 

 Η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας. 

 Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το 

εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη φυσικοθεραπεία, 

προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της Ελληνικής 

οικονομίας. 

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής 

γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι: 

 να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της 

υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο 

του Π.Μ.Σ. 

 να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη 

διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, 

και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
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 να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές 

δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, 

όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους 

σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που 

διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά 

και παγκοσμίως. 

 να αποκτήσουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση με σκοπό 

την παροχή υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτικών 

υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και της 

δημόσιας υγείας. 
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