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1. Εγγραφή στο Τμήμα εισαγωγής  
 

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. Για το ακαδημαϊκό έτος  2017-18 θα πραγματοποιηθούν από Τρίτη 

05-09-2017 έως και Πέμπτη 14-09-2018. 

Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ 

Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα μέσω πληροφοριακού συστήματος του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση 

των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος. Επομένως ΔΕΝ απαιτείται η προσέλευση στη Γραμματεία του Τμήματος.  

 

Τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούται ο πρωτοετής φοιτητής να προσκομίσει στη 

Γραμματεία του Τμήματός του από Δευτέρα 18-09-2017 έως και Παρασκευή 29-09-

2017 είναι για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας τα παρακάτω: 

2. Δύο (2) φωτογραφίες  

3. Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου 

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

5. Αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας 

 

Εισακτέοι, που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, λόγω πρόσβασής τους κατά 

τα παρελθόντα έτη, οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή. 

 

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από 

τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

 

 

2. Ηλεκτρονική Εγγραφή στο Τμήμα Εισαγωγής 

Κατά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Εγγραφής Πρωτοετών 

(https://eregister.it.minedu.gov.gr/) ζητείται ως κωδικός πρόσβασης ο ίδιος κωδικός 

πρόσβασης (password), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο ή την υποψήφια 

κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/


Επίσης ζητείται ο ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής) του προσώπου που 

εγγράφεται. Μέσω του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ (www.amka.gr) γίνεται αυτόματη 

προσυμπλήρωση σειράς ατομικών στοιχειών του προσώπου που εγγράφεται στο 

πληροφοριακό σύστημα εγγραφής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά 

της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα 

στοιχεία του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. 

Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή 

εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. 

 

 

3. Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει στην αρχή κάθε 

ακαδημαϊκού έτους σχετική εγκύκλιο, για τις μετεγγραφές των φοιτητών.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου 

www.minedu.gov.gr προκειμένου να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις, τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, τις 

προθεσμίες κ.λ.π. 

 

 

4. Τηλεματικές Υπηρεσίες και πληροφορίες για το λογαριασμό 

πρόσβασης των φοιτητών  στις υπηρεσίες αυτές 

Σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συνδέονται με τη φοίτηση πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικά μέσα από εφαρμογές του T.E.I. ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

 

Σχετικά με το λογαριασμό πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες 

Οι φοιτητές/τριες  μπορούν να συνδέονται με όλες αυτές τις τηλεματικές υπηρεσίες 

(π.χ.  webmail, eclass, e-gram) με τον ίδιο λογαριασμό πρόσβασης (όνομα χρήστη & 

κωδικός πρόσβασης), αφού πρώτα τον ενεργοποιήσουν. 

Η παραλαβή του κωδικού ενεργοποίησης από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται 

κατά την εγγραφή τους στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας από τη Γραμματεία του Τμήματός 

http://www.amka.gr/


τους. Για λόγους ασφάλειας οι λογαριασμοί αυτοί είναι μυστικοί και αυστηρά 

προσωπικοί. 

Οι φοιτητές/τριες, που έχουν πρόβλημα με το λογαριασμό τους (π.χ. έχουν ξεχάσει τον 

κωδικό πρόσβασης (password)), θα πρέπει να απευθύνονται στο e-mail: 

helpdesk@teiste.gr. 

Τα βήματα, που θα ακολουθήσουν οι φοιτητές για την ενεργοποίηση του λογαριασμού 

τους, περιγράφονται στις παρακάτω τρεις εικόνες:  

 

 

 

mailto:helpdesk@teiste.gr


 



4.1 Λογαριασμός e-mail 

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες 

λογαριασμό e-mail, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως προσωπική ηλεκτρονική 

διεύθυνση. Μέσω της διεύθυνσης αυτής, επικοινωνούν οι Γραμματείες των Τμημάτων 

και άλλες Υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Οι φοιτητές/τριες σε 

όλη τη διάρκεια των σπουδών τους για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος 

και το Τμήμα τους θα πρέπει να κάνουν χρήση του e-mail που έχουν στο ΤΕΙ Στερεάς 

Ελλάδας.  

Ο λογαριασμός email δημιουργείται αυτόματα αμέσως μετά την ενεργοποίηση του 

λογαριασμού πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες και είναι της μορφής: 

username@teiste.gr. 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι 

https://webmail.teiste.gr  

 

mailto:username@teiste.gr
https://webmail.teiste.gr/


4.2 Ηλεκτρονική Γραμματεία e-gram (Φοιτητολόγιο)  

Το πληροφορικό σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας παρέχει στα μέλη του 

Ιδρύματος πλήθος καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και σημαντική βελτίωση των 

συνθηκών και των χρόνων για την ολοκλήρωση διαφόρων διαδικασιών. 

Οι υπηρεσίες φοιτητών και εκπαιδευτικών τους παρέχουν τη δυνατότητα να 

συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο (on line) με τη Γραμματεία τους 

μέσω Web. 

Οι φοιτητές/τριες  χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό πρόσβασής τους από 

οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου μπορούν: 

• Να κάνουν ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. 

• Να δουν τα μαθήματα που έχουν περάσει μαζί με την αντίστοιχη βαθμολογία 

τους, την εξεταστική περίοδο, το ακαδημαϊκό έτος, τις ώρες διδασκαλίας κλπ. 

• Να δουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το τρέχον εξάμηνο. 

• Να εκτυπώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όπως αριθμός μητρώου, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, έτος εισαγωγής), κλπ.  

• Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη Γραμματεία για την έκδοση 

Πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας). 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική  Γραμματεία είναι: 

https://e-gram.teilam.gr/unistudent/login.asp  

 

 

4.3 Διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης 

 Open e-Class 

Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό πρόσβασής τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν 

να συνδεθούν με τη διαδικτυακή  πλατφόρμα Open e-Class του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, η 

οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. 

Μέσα από το e-class, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό 

υλικό μαθημάτων που αναρτούν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, ανεξαρτήτως 

χώρου και χρόνου. 

Οι φοιτητές που μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία e-class θα πρέπει να κάνουν 

εγγραφή χρήστη ως εκπαιδευόμενοι και να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους στην 

πλατφόρμα του e-class. Αναλυτικά υπάρχει ηλεκτρονικά εγχειρίδιο χρήσης. 

https://e-gram.teilam.gr/unistudent/login.asp


Η ηλεκτρονική διεύθυνση για πρόσβαση στη διαδικτυακή  πλατφόρμα Open e-Class του 

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είναι: http://eclass.teiste.gr  

 

 

Ασύρματο δίκτυο στη Λαμία 

Για τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο σε όλους τους χώρους του ιδρύματος στην 

Λαμία, περισσότερες πληροφορίες στο  http://my.teiste.gr/  

 

 

Υπηρεσία διακομιστή διαμεσολάβησης 

Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις συνδρομητικές 

ψηφιακές βιβλιοθήκες (Heal-Link) από τους χρήστες, που δεν είναι συνδεδεμένοι στο 

δίκτυο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  http://my.teiste.gr/  

 

 

 

http://eclass.teiste.gr/
http://my.teiste.gr/
http://my.teiste.gr/


5. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) 

 

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την έναρξη των σπουδών, είναι 

προσωπικό έγγραφο, πιστοποιεί τη φοιτητική ιδιότητα και διαθέτει ισχυρά 

χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, καθώς και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να 

καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του φοιτητικού εισιτηρίου (Πάσο), όπως η 

δωρεάν σίτιση στα εστιατόρια του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Όταν η φοιτητική ταυτότητα χρησιμοποιείται για τις παροχές, τις οποίες δικαιούνται οι 

φοιτητές/τριες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (π.χ. εκπτώσεις στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς ή για τη δωρεάν σίτιση) έχει ισχύ μέχρι και το 12ο εξάμηνο. 

Η αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) υποβάλλεται από τους 

φοιτητές/τριες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/, έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής 

τους, με τη χρήση του λογαριασμού πρόσβασης, που έχει δοθεί για την πρόσβαση στις 

τηλεματικές  υπηρεσίες του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

Κατόπιν οι αιτήσεις εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων και 

διαβιβάζονται στον Ανάδοχο, (που έχει επιλεγεί με Διεθνή Διαγωνισμό) για την 

εκτύπωση, συσκευασία και διανομή στους δικαιούχους φοιτητές. 

 

 

6. Εύδοξος 

 

Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό πρόσβασής τους, οι φοιτητές/τριες συνδέονται με το  

σύστημα Εύδοξος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eudoxus.gr, το οποίο αφορά στην 

αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων των μαθημάτων για 

όλα τα ΑΕΙ. 

Μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και 

Λοιπών Βοηθημάτων (Εύδοξος), οι φοιτητές/τριες μπορούν να επιλέγουν το 

σύγγραμμα, που επιθυμούν σε κάθε μάθημα και να ενημερώνονται για τον τόπο και 

χρόνο παραλαβής του. 

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


Η δήλωση συγγραμμάτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες γίνεται σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι ημερομηνίες 

ανακοινώνονται από τον ΕΥΔΟΞΟ.  Οι φοιτητές/τριες θα ενημερώνονται και από την  

επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 

7. Εγγραφή-δήλωση στα μαθήματα του κάθε εξαμήνου 

 

Στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά– σε προθεσμίες που καθορίζονται από το  Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας και τα Τμήματα– δήλωση επιλογής μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα 

μαθήματα που συνθέτουν το ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους. Η ηλεκτρονική 

υποβολή δήλωσης επιλογής μαθημάτων αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη συμμετοχή του φοιτητή/τριας στις εξαμηνιαίες εξετάσεις των μαθημάτων, που 

επέλεξε, καθώς και για την παροχή των αντίστοιχων συγγραμμάτων. Η υποβολή 

δήλωσης επιλογής μαθημάτων σε κάθε διδακτικό εξάμηνο αποτελεί κατ’ ουσία 

ανανέωση εγγραφής στο εξάμηνο για τον κάθε φοιτητή/τρια. 

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές η ηλεκτρονική δήλωση των 

μαθημάτων του Α’ εξαμήνου γίνεται αυτόματα από τις Γραμματείες των 

Τμημάτων.  

 

8. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης 

 

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του 

Ιδρύματος και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εγγραφή τους είναι να έχουν μαζί τους τον Αριθμό Μητρώου της Ακαδημαϊκής τους 

Ταυτότητας και τον Αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου για να 

συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη.  

Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη και να 

κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αναζήτησης στον τοπικό κατάλογο της 

Συλλογής αλλά και σε βάσεις άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Η κεντρική Βιβλιοθήκη 

του Ιδρύματος αλλά και των Παραρτημάτων διαθέτει αναγνωστήριο όπου οι φοιτητές 

μπορούν να διαβάσουν και να εργαστούν είτε ατομικά είτε σε ομάδες.  



Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό πρόσβασής τους, οι φοιτητές/τριες μέσω των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης συνδέονται με 

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και αναζήτησης, με βιβλιογραφικές βάσεις καθώς 

και με ψηφιακές συλλογές ανοικτής πρόσβασης που παρέχει η Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος.  

Η Βιβλιοθήκη στην κεντρική της ιστοσελίδα ανακοινώνει το ωράριο λειτουργίας 

και παρέχει βοήθεια στους φοιτητές/τριες σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους 

διοργανώνοντας σεμινάρια χρήσης των υπηρεσιών της.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Παροχές 

9.1 Σίτιση  

- Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές/τριες παρέχεται από την πρώτη 

ημέρα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την 

περάτωση του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις διακοπές των γιορτών 

των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

- Η   δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των κανονικών ετών φοίτησης δηλ. 4 

χρόνια  προσαυξανόμενα κατά 2 χρόνια δηλ. μέχρι και το 12ο εξάμηνο. 

- Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης καθορίζονται ύστερα από εφαρμογή σταθερών 

κριτηρίων για όλους τους φοιτητές/τριες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το πρώτο κριτήριο είναι βέβαια το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα. 



- Η   δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών του φοιτητή διακόπτεται: α) 

λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί και β) λόγω αναστολής σπουδών και 

για όσο χρόνο αυτή διαρκεί. 

- Το Τμ. Φοιτητικής Μέριμνας στα Ψαχνά δίνει στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης 

την κάρτα σίτισης, η οποία ανανεώνεται κάθε έτος και ισχύει μέχρι και το 12ο εξάμηνο. 

- Στη Λαμία, στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα  οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης σιτίζονται 

με τη χρήση της φοιτητικής ταυτότητάς τους (πάσο). 

 

Για τη λειτουργία του εστιατορίου: 

Το εστιατόριο σιτίζει τους δικαιούχους φοιτητές/τριες και τα Σαββατοκύριακα εκτός 

από τις αργίες των Χριστουγέννων, του Πάσχα και στις καλοκαιρινές διακοπές.    

 Τα παρεχόμενα γεύματα καθημερινά είναι τρία (3). Οι ώρες είναι αναρτημένες στο 

εστιατόριο. 

Οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι δεν δικαιούνται να έχουν δωρεάν σίτιση, μπορούν να 

σιτίζονται στα κατά τόπους εστιατόρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μειωμένο 

τιμολόγιο. 

Το Ωράριο Λειτουργίας Εστιατορίων στη Λαμία, Καρπενήσι και Άμφισσα είναι: 

Πρωινό:               7:30 – 09:30 

Μεσημεριανό:    Καθημερινές 12:00 – 16:00,  Σαββατοκύριακα και Αργίες 12:30 – 14:30 

Δείπνο:                 Καθημερινές  18:00 – 21:00  Σαββατοκύριακα και Αργίες 18:00-20.00 

Το Ωράριο Λειτουργίας Εστιατορίων στα Ψαχνά και στη Θήβα είναι: 

Πρωινό:               7:30 – 09:00, Σαββατοκύριακα και Αργίες 8:30-10:00 

Μεσημεριανό:    Καθημερινές 12:30 – 16:00,  Σαββατοκύριακα και Αργίες 12:00 – 14:00 

Δείπνο:                 Καθημερινές  18:00 – 20:30  Σαββατοκύριακα και Αργίες 18:00-19.00 

 

Έγγραφα και τα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση: 

Για την όλη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δωρεάν σίτιση, οι 

φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμ. Φοιτητικής Μέριμνας ή να επισκέπτονται 

το site του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο εικονίδιο, που αναγράφει Σπουδαστική Μέριμνα 

(http://www.teiste.gr/?page_id=688 ) 

 

 

 

http://www.teiste.gr/?page_id=688


9.2 Στέγαση 

Φοιτητικές Εστίες 

Στα Ψαχνά: 

Η στέγαση των δικαιούχων φοιτητών/τριών γίνεται στη φοιτητική εστία του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά χωρητικότητας 408 κλινών.  

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για παροχή δωρεάν στέγασης αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος 

Φοιτητικής Μέριμνας στα Ψαχνά. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στα Ψαχνά, ξεκινά 

στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους σε ημερομηνίες, που ορίζονται από το Τμήμα 

Φοιτητικής Μέριμνας. 

Τα δικαίωμα δωρεάν στέγασης αφορά στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου 

αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος για την ανανέωση 

του δικαιώματος δωρεάν στέγασης. 

 

Στο Καρπενήσι: 

Στο Καρπενήσι η στέγαση των δικαιούχων φοιτητών/τριών γίνεται στη Μαθητική 

Εστία του Δήμου Καρπενησίου, η οποία καλύπτει έως 32 δικαιούχους φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής στέγασης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 

Ιδρύματος στο Καρπενήσι καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Δασοπονίας 

και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, στη Γραμματεία του Τμήματος Δασοπονίας και 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ξεκινά στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από το Τμήμα.  

Τα δικαίωμα στέγασης στη Μαθητική Εστία  αφορά στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου 

αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε νέο ακαδημαϊκό έτος για την ανανέωση 

του δικαιώματος στέγασης. 

 

 

 



Στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες στο σύνολο του Ιδρύματος σχετικά με τη στέγαση, στη 

διάρκεια του έτους οι φοιτητές/τριες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, οι οποίες 

ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, έχουν τη δυνατότητα  να αιτηθούν για 

να λάβουν το επίδομα στέγασης. 

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να πάρουν το στεγαστικό επίδομα , 4 φορές κατά τη 

διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ετών των σπουδών τους. 

 Τα δικαιολογητικά των αιτήσεων προσδιορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο 

Παιδείας και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά από το Τμήμα Φοιτητικής 

Μέριμνας και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 

9.3 Υποτροφίες 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 χορηγείται προπτυχιακή υποτροφία από το ΙΚΥ  με 

τίτλο «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών, που ανήκουν σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». 

Περισσότερες πληροφορίες από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.iky.gr  

 

Πληροφορίες για υποτροφίες από άλλους φορείς, οι οποίες χορηγούνται στους 

ιδιαίτερα επιμελείς φοιτητές/τριες, οι οποίοι αρίστευσαν κατά τις εισαγωγικές 

εξετάσεις ή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των 

Τμημάτων και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.  

 

9.4. Υγειονομική 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2017-2018 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (αποσπ. Πρακτ. 

108/09-05-2017, θέμα 6o ) οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διακοπών και εξεταστικών 

περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, έχουν ως εξής: 

      Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18: 

 Εγγραφές - δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 25-09-2017 έως 01-10-

2017 

 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 02 -10-2017 

 Διακοπές Χριστουγέννων: 23 -12- 2017 έως 07-01- 2018 

 Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 12 -01-2018 

 Αναπληρώσεις μαθημάτων: 15-01- 2018 έως 19-01-2018 

 Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων: 15-01- 2018 έως 09-02-2018 

 Έναρξη Α’ εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 22-01-2018  

 Λήξη Α’ εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 09-02-2018 

 

Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018: 

 Εγγραφές - δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 12-02- 2018 έως 19-02-

2018. 

 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20 -02- 2018. 

 Διακοπές Πάσχα: 31-03- 2018 έως 15-04-2018. 

 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 01 -06-2018. 

 Αναπληρώσεις μαθημάτων: 04- 06-2018 έως 08-06- 2018 

 Εξετάσεις εργαστηριακών μαθημάτων: 04-06-2018 έως 29-06-2018 

 Έναρξη Α’ εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 11-06-2018  

 Λήξη Α’ εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 29-06-2018 

 

 Έναρξη Β’ εξεταστικής περιόδου Χειμερινού / Εαρινού εξαμήνου 2017-

2018: Δευτέρα 03-09-2018   

 Λήξη Β’ εξεταστικής περιόδου Χειμερινού / Εαρινού εξαμήνου 2017-

2018: Παρασκευή 21-09-2018   

 

Αργίες: 

 Καρπενήσι: 23/09/2017 (Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη) 



 Λαμία:18/10/2017 (εορτή του Αγίου Λουκά, πολιούχου τη πόλης της Λαμίας)  

 17/11/2017 (επέτειος Πολυτεχνείου) 

 30/01/2018 (εορτή των Τριών Ιεραρχών)  

 19/2/2018 (Καθαρή Δευτέρα) 

 Θήβα: 29/04/2018 (Αγίου Ιωάννη του Καλοκτένη) 

 01/05/2018  (Πρωτομαγιά) 

 28/05/2018  (Αγίου Πνεύματος) 

 Χαλκίδα: 26/07/2018 (Αγίας Παρασκευής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mail: sdo@teiste.gr 

τηλ. 2228099560 

mail: ba@teiste.gr 

τηλ. 2228099514 

mail: sdo@teiste.gr 

τηλ. 2228099560 

mail: doeptm@teiste.gr 

τηλ. 2265072268 

mail: secr_log@teiste.gr 

τηλ. 2262022569 

mail: tei-amf@teiste.gr 

τηλ. 2231060285 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mail: seyp@teiste.gr 

τηλ. 2231060141 

mail: gnos@teiste.gr 

τηλ. 2231060142-198 

mail: gphys@teiste.gr 

τηλ. 2231060176-177 

mail: steg@teiste.gr 

τηλ. 2237023282 - 25063 

mail: steg@teiste.gr 

τηλ. 2231060286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mail: stef@teiste.gr 

τηλ. 2228099528 

 

 

mail: mech@teiste.gr 

τηλ. 2228099525 

 
mail: ee@teiste.gr 

τηλ. 2228099523-634 

mail: auto@teiste.gr 

τηλ. 2228099674-527 

 mail: aero@teiste.gr 

τηλ. 2228099672-540 

mail: di@teiste.gr 

τηλ. 2231060169-167 mail: geln@teiste.gr

τηλ. 2231060139-122 

mail: eed@teiste.gr

τηλ. 2231060127 - 219 

 


