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ΘΕΜΑ:  «Διαδικασίες Διαχείρισης Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus + (ΚΑ107)»  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

H ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
[Συνεδρίαση 124/10.02.2017 (θέμα 11ο) ] 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του Ν.1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Α΄173/1983) και 

ειδικότερα το άρθρο 1 μετά την αντικατάσταση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 1 
αυτού με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολογικού Τομέα αυτής»  (ΦΕΚ Α΄114/2001),  

2. τη διάταξη του άρθρου 18 «Δημοσίευση» του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί δημοσίευσης πράξεων κανονιστικού 
περιεχομένου, 

3. το άρθρο 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) «Ρυθμίσεις 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις», 

4. το στοιχείο ιη της παρ. 18 του άρθρου 8 «Όργανα του Ιδρύματος» του Κεφαλαίου Δ΄ του 
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α’/06-09-2011), 
που τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159΄/10-8-2012), καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρθρου 8 του Ν. 
4009/2011, προστεθέντος με το ως άνω άρθρο του Ν.4076/11, 

5. το Π.Δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 123Α΄/03.06.2013), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 127/2013 (ΦΕΚ190Α΄/16.9.2013), 

6. την Απόφαση υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον 
τομέα της δια βίου μάθησης, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. L327/45 στις 24-11-2006, 

7. τον επικαιροποιημένο Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ όπως τηρείται στην 
ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,  
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8. την  εισήγηση του Αναπληρωτή Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, κ. Χ. Χαρτώνα 
9. την αρ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου (ΦΕΚ 195/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02.05.2013), 

για το διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

10. την αρ. 71888/Ε5/28.05.2013 (ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο 
διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας όπως μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

11. την αριθ. πρωτ. 4918/31-8-2016 (ΑΔΑ: 72I246914K-4Λ3) απόφαση συγκρότησης της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Καθορίζουμε Διαδικασίες Διαχείρισης Διεθνούς Κινητικότητας ERASMUS + (KA107), 
ως ακολούθως: 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ (ΚΑ107) 
 
Οι διαδικασίες διαχείρισης ΚΑ107 περιλαμβάνουν 
α) Απολογισμό δράσης ΚΑ107 προηγούμενου έτους (σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
πρόταση)  
β) Πρόσκληση που εκδίδεται από το Γραφείο Erasmus για την υποβολή προτάσεων 
διεθνούς κινητικότητας από μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας   
γ) Συλλογή προτάσεων του προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας και διαμόρφωση ενιαίας 
Ιδρυματικής Πρότασης και υποβολή της, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του ΙΚΥ 
(εθνικού φορέα διαχείρισης Erasmus)  
δ) Κατανομή διαθέσιμων ημερών μετακίνησης, όπως προκύπτουν από την εγκεκριμένη 
πρόταση 
ε) Διαδικασίες μετακίνησης φοιτητών για σπουδές 
Α. Απολογισμός Δράσης ΚΑ107 
Τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της Ιδρυματικής Πρότασης ΚΑ107 το 
γραφείο Erasmus συντάσσει και δημοσιοποιεί απολογισμό δράσης ΚΑ107 της 
προηγούμενη περιόδου. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: 

1. Χώρες και ΑΕΙ των χωρών με τα οποία αποκαταστάθηκαν διαδικασίες διμερούς 
κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση κατά την πρόταση που εγκρίθηκε 

2. Κινητικότητες που πραγματοποιήθηκαν και συνοπτικός απολογισμός τους 
3. Τμήματα και μέλη εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού που συμμετείχαν 
4. Εκτίμηση για τη συμβολή της δράσης που πραγματοποιήθηκε στην υλοποίηση της 

στρατηγικής διεθνοποίησης του Ιδρύματος και σχετικές προτάσεις προσαρμογής 
 
Β. Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
Τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της Ιδρυματικής Πρότασης ΚΑ107 και 
ταυτόχρονα ή μετά τη δημοσιοποίηση του απολογισμού της δράσης, το Γραφείο Erasmus 
απευθύνει πρόσκληση προς τα μέλη του Ιδρύματος για υποβολή προτάσεων. Η πρόσκληση 
επαναλαμβάνεται, ως υπενθύμιση, έως και δέκα ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία που ορίστηκε στην αρχική πρόσκληση. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε σχετικό 
έντυπο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή σε αντίστοιχο στην αγγλική γλώσσα.  Η ποιότητα της 
πρότασης αποτελεί ευθύνη του υποβάλλοντα την πρόταση. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – 
Erasmus+ KA107 

     ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

     

       Χώρα   

     Δραστ
η-
ριότητ
α 

Τύπος 
Δραστηριότητας 

Εισερχόμε
νη/ 
Εξερχόμεν
η 

Διάρκεια 
μετακίνη
σης 
χωρίς τις 
μέρες 
ταξιδίου 
(ημέρες)#1 

Ημέρε
ς 
ταξιδί
ου 

Συνολι
κή 
Διάρκε
ια 
(ημέρε
ς) 

Συνολικός 
αριθμός 
μετακινήσε
ων 

1 
Κινητικότητα 
προσωπικού για 
διδασκαλία 

Εισερχόμε
νη   0 0   

Εξερχόμεν
η   0 0   

2 
Κινητικότητα 
προσωπικού για 
επιμόρφωση 

Εισερχόμε
νη   0 0   

Εξερχόμεν
η   0 0   

3 
Κινητικότητα 
φοιτητών για 
σπουδές 

Εισερχόμε
νη   0 0   

Εξερχόμεν
η   0 0   

4 
Κινητικότητα 
φοιτητών για 
πρακτική άσκηση 

Εισερχόμε
νη   0 0   

Εξερχόμεν
η   0 0   

#1 Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους 
κινητικότητας ανώτατης διάρκειας ως και 12 μηνών ανά κύκλο 
σπουδών. 

  Συνάφεια της στρατηγικής (max. 2000 words) 
Εξηγήστε γιατί το προβλεπόμενο σχέδιο κινητικότητας είναι συναφές με τη στρατηγική 
διεθνοποίησης των συμμετεχόντων ιδρυμάτων ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΜΟΝΟ για τη Χώρα Εταίρο - για το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα συμπληρωθεί από το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας) και με το σκεπτικό της επιλογής 
κινητικότητας προσωπικού και/ή φοιτητών.  

  

Ποιότητα του καθεστώτος συνεργασίας (max. 2000 words) 
Για το προβλεπόμενο σχέδιο κινητικότητας, περιγράψτε με σαφήνεια τις αρμοδιότητες, 
τους ρόλους και τα καθήκοντα μεταξύ των εταίρων,όπως θα οριστούν στη διιδυματική 
συμφωνία κινητικότητας (Inter-institutional Agreement). Τυχόν προηγούμενη εμπειρία σε 
παρόμοια σχέδια με ΑΕΙ στη Χώρα Εταίρο θα συμπληρωθεί από το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας. 

 Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης της δραστηριότητας (max. 2000 
words) 
Περιγράψτε τις διάφορες φάσεις του προβλεπόμενου σχεδίου κινητικότητας και 
αναφερθείτε περιληπτικά στην πληρότητα και την ποιότητα των διαδικασιών της επιλογής 
των συμμετεχόντων, τη στήριξη που τους παρέχεται και την αναγνώριση της περιόδου 
κινητικότητας των συμμετεχόντων (ιδιαίτερα στη χώρα Εταίρο). #2 
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 #2 Ορισμένες ροές μπορεί να μην είναι επιλέξιμες. Παρακαλούμε συμβουλευτείται το 
δικτυακό τόπο της Εθνικής Μονάδας της Χώρας σας για να γνωρίσετε τους ισχύοντες 
περιορισμούς: http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η Εθνική Μονάδα υποστηρίζει εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών πρώτου 
και δεύτερου κύκλου σε χώρες των περιφερειών 6, 7, 8, 10 and 11 (βλ. Οδηγό 
Προγράμματος), βεβαιωθείτε ότι έχετε αναφέρει στο παρακάτω πλαίσιο πόσους 
σπουδαστές σχεδιάζετε να στείλετε για κάθε κύκλο σπουδών (σύντομο, πρώτο, δεύτερο ή 
τρίτο κύκλο) και τη συνολική διάρκεια για όλους τους συμμετέχοντες (μήνας και εξτρα 
ημέρες) για τον κάθε κύκλο σπουδών.    

Αντίκτυπος και διάδοση (max. 2000 words) 
Εξηγήστε τον δυνητικό αντίκτυπο του σχεδίου στους συμμετέχοντες, στους δικαιούχους, 
στους οργανισμούς εταίρους, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και την 
ποιότητα των μέτρων που λαμβάνονται για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου 
κινητικότητας σε επίπεδο σχολής και ιδρύματος, και πέραν αυτών όπου αλλού είναι 
σκόπιμο, τόσο στις Χώρες του Προγράμματος όσο και στις Χώρες Εταίρους. 

  
 

 

Cooperation Project Proposal 
– Erasmus+ KA107 

     International Credit Mobility 

     

       Country   
     Activity  Activity Type Incoming/ 
Outgoing 

Duration 
excluding 
travel 
(days)#1 

Travel 
days 

Total 
Duration 
(days) 

Total 
No of 
round-
trips 

1 
Staff mobility for 
Teaching 

incoming   0 0   

outgoing   0 0   

2 
Staff mobility for 
Training 

incoming   0 0   

outgoing   0 0   

3 
Student mobility for 
Studies 

incoming   0 0   

outgoing   0 0   

4 
Student mobility for 
work placement 

incoming   0 0   

outgoing   0 0   
#1 The same student may participate in mobility periods 
totalling up to 12 months maximum per each cycle of 
study. 

   Relevance of the strategy (max. 2000 words) 
Explain why the planned mobility project is relevant to the internationalisation strategy 
of the Higher Education Institution(s) (HEI(s)) in the Partner Country ONLY (the 
relevance to the internationalisation strategy of TEI of Thessaly, will be filled in by the 
Erasmus Office). Justify the proposed type(s) of mobility (students and/or staff).  

  

Quality of the cooperation arrangements (max. 2000 words) 
For the planned mobility project, explain how responsibilities, roles and tasks will be 
defined in the Inter-institutional Agreement.  
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Quality of the project design and implementation (max. 2000 words) 
Present the different phases of the mobility project and summarise what partner 
organisations plan in terms of selection of participants, the support provided to them 
and the recognition of their mobility period (in particular in the Partner Country). #2 

  
#2 Bear in mind that certain flows may not be eligible. Please consult your National 
Agency's website to know which limitations apply: 
http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm 
IMPORTANT WARNING: If your National Agency supports first and second cycle 
outgoing student mobility to countries in regions 6, 7, 8, 10 and 11 (see Programme 
Guide), make sure that you indicate in the box below how many students you plan to 
send at each study level (short, first, second or third cycle) and the total duration for all 
participants (month and extra days) under each study level. 

Impact and dissemination (max. 2000 words) 
Explain the desired impact of the mobility project on participants, beneficiaries, partner 
organisations and at local, regional and national levels. Describe the measures which 
will be taken to disseminate the results of the mobility project at faculty and institution 
levels, and beyond where applicable, in both the Programme and Partner Countries. 

  
 

 
Γ. Διαμόρφωση και Υποβολή Ιδρυματικής Πρότασης 
Η διαμόρφωση και υποβολή Ιδρυματικής πρότασης αποτελεί ευθύνη του Γραφείου 
Erasmus. Στην Ιδρυματική πρόταση συμπεριλαμβάνονται όλες οι προτάσεις που 
υποβλήθηκαν από μέλη του Ιδρύματος, εφόσον είναι ολοκληρωμένες, υποβλήθηκαν στις 
τακτές προθεσμίες και συντάχθηκαν στη γλώσσα που προβλέπεται από την πρόσκληση και 
το ηλεκτρονικό έγγραφο υποβολής.  
 
Δ. Επιλογή μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για μετακίνηση στο εξωτερικό για διδα-σκαλία ή 
επιμόρφωση 
Μετά την έγκριση από το ΙΚΥ της πρότασης για τη Διεθνή Κινητικότητα, το Γραφείο 
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων Κινητικότητας αποφασίζει, σε ανοικτή συνεδρίαση 
παρουσία των ενδιαφερομένων που είχαν υποβάλει προτάσεις, για την έγκριση των 
μετακινήσεων των υποψηφίων βάσει εφαρμογής ενιαίων κριτηρίων (Πίνακες 1 και 2) και 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας που παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω και υπό τον 
περιορισμό των μεγεθών της πρότασης που εγκρίθηκε. Δικαιούμενοι μετακίνησης είναι όσοι 
είχαν υποβάλει προτάσεις, ή συνεργάτες στο πρόγραμμα που προτάθηκε και σύμφωνα με 
υπόδειξη του μέλους που υπέβαλε την πρόταση. Η δυνατότητα αντικατάστασης του μέλους 
που υπέβαλε την πρόταση από συνεργαζόμενο μέλος δίνεται για να αποφευχθεί ματαίωση 
της δράσης λόγω κωλύματος μετακίνησης. Η ανάγκη διανομής των διαθέσιμων ημερών 
κινητικότητας προκύπτει από την ενδεχόμενη μείωση του αιτούμενου από το Ίδρυμα ποσού 
κατά την έγκριση της πρότασης. Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων ακολουθεί τα κριτήρια 
που παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2. 
Πίνακας 1. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ  
για μετακίνηση στο εξωτερικό για διδασκαλία 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Έναρξη νέας διμερούς 
συνεργασίας (με νέο ΑΕΙ) 

+ 25   

2 
Υποψήφιοι που αιτούνται για 
πρώτη φορά κινητικότητα 

+ 15   

3 Τακτικοί Καθηγητές + 25 Απαιτείται πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη 

4 Αναπληρωτές Καθηγητές + 20 

5 Επίκουροι Καθηγητές + 15 
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6 
Καθηγητές Εφαρμογών σε τακτική 
θέση 

+ 10 
νομοθεσία 

7 ΕΔΙΠ + 5 

8 Τεκμηριωμένο Σχέδιο Διδασκαλίας + 15 

Να δοθεί έμφαση στη 
διάδοση και αξιοποίηση 
των εμπειριών προς 
όφελος του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας 

9 
Διδασκαλία μαθημάτων σε 
εισερχομένους φοιτητές 

+ 10 ή + 20 

+10 για ένα μάθημα, +20 
για δύο ή περισσότερα 
μαθήματα. Η 
μοριοδότηση ισχύει για 2 
Ακαδημαϊκά Έτη (ΑΕ) 

10 
Τμηματικοί Συντονιστές 
(Departmental Coordinators) 

+ 10    

11 Προηγούμενη μετακίνηση  - 5 
Στο ίδιο ή στο 
προηγούμενο ΑΕ 

12 
Ακύρωση μετακίνησης στο 
παρελθόν  

- 10 Μέχρι 2 ΑΕ 

 
Πίνακας 2. Μοριοδότηση για την επιλογή μελών ΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ για μετακίνηση στο 
εξωτερικό για επιμόρφωση 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Έναρξη νέας διμερούς 
συνεργασίας (με νέο ΑΕΙ) 

+ 25   

2 
Υποψήφιοι που αιτούνται για 
πρώτη φορά κινητικότητα 

+ 15   

3 Τακτικοί Καθηγητές + 5 
Απαιτείται πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στη 
νομοθεσία 

4 Αναπληρωτές Καθηγητές + 10 

5 Επίκουροι Καθηγητές + 15 

6 Καθηγητές Εφαρμογών + 20 

7 ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ  + 10 

8 
Τεκμηριωμένο Σχέδιο 
Επιμόρφωσης  

+ 15 

Να δοθεί έμφαση στη 
διάδοση και αξιοποίηση 
των εμπειριών προς 
όφελος του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας 

9 
Διδασκαλία μαθημάτων σε 
εισερχομένους φοιτητές 

+ 10 ή + 20 

+10 για ένα μάθημα, +20 
για δύο ή περισσότερα 
μαθήματα. Η 
μοριοδότηση ισχύει για 2 
Ακαδημαϊκά Έτη (ΑΕ) 

10 
Τμηματικοί Συντονιστές 
(Departmental Coordinators) 

+ 10    

11 Προηγούμενη μετακίνηση  - 5 
Στο ίδιο ή στο 
προηγούμενο ΑΕ 

12 
Ακύρωση μετακίνησης στο 
παρελθόν  

- 10 Μέχρι 2 ΑΕ 

 
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επιλογή των υποψήφιων που θα μετακινηθούν για 
διδασκαλία ή επιμόρφωση λαμβάνει υπόψη τις εγκεκριμένες ημέρες μετακίνησης από το 
ΙΚΥ (Ε), τις επιθυμητές ημέρες μετακίνησης των υποψήφιων (εi), όπως αποτυπώνονται 
στην πρόταση, καθώς και την ικανοποίηση των κριτηρίων των Πινάκων 1 και 2. 
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Από τους Πίνακες 1 και 2 φαίνεται ότι η μέγιστη μοριοδότηση που μπορεί να επιτευχθεί για 
την περίπτωση της μετακίνησης προσωπικού για διδασκαλία είναι 110, ενώ για 
επιμόρφωση 105. Προσδιορίζονται τα μόρια κάθε υποψήφιου βάσει των κριτηρίων που 
πληροί από τον Πίνακα 1 ή 2, αντίστοιχα, αν πρόκειται για διδασκαλία ή επιμόρφωση, και 
στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό ικανοποίησης κριτηρίων αi ως πηλίκο των μορίων 
του υποψηφίου προς τη μέγιστη μοριοδότηση. 
Στην περίπτωση της διδασκαλίας, για τον κάθε υποψήφιο, το ποσοστό ικανοποίησης 
κριτηρίων αi πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των επιθυμητών ημερών μετακίνησης εi. 
Υπολογίζεται ο συντελεστής διόρθωσης (σ) ως το πηλίκο του συνολικού αριθμού ημερών 
για διδασκαλία που εγκρίθηκαν (Ε) προς το άθροισμα των επιμέρους γινομένων (Α). Το 
γινόμενο του συντελεστή διόρθωσης (σ) επί του γινομένου αiεi του κάθε υποψηφίου δίνει τον 
τελικό αριθμό ημερών μετακίνησης του υποψήφιου (πi).  
Για την μετακίνηση για επιμόρφωση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διδασκαλία, εκτός 
από τις περιπτώσεις που τα προγράμματα επιμόρφωσης, στα οποία θέλουν να 
συμμετάσχουν οι υποψήφιοι, διαρκούν συγκεκριμένο αριθμό ημερών (για την ολοκλήρωση 
της επιμόρφωσης). Στην περίπτωση που τα προγράμματα επιμόρφωσης διαρκούν 
συγκεκριμένο αριθμό ημερών, τότε η μετακίνηση των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί για 
όλες τις ημέρες που αιτούνται, βάσει της σειράς κατάταξής τους σύμφωνα με το ποσοστό 
ικανοποίησης κριτηρίων (αi) (θα μετακινηθεί ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο αi για όλες τις 
ημέρες που ζήτησε). Αν περισσεύουν ημέρες από τον συνολικό αριθμό ημερών που 
εγκρίθηκαν, θα μετακινηθεί ο υποψήφιος με το δεύτερο μεγαλύτερο αi για όλες τις ημέρες 
που ζήτησε, κ.ο.κ. 
Στην περίπτωση που κάποια μόνο εκ των προγραμμάτων επιμόρφωσης που αιτήθηκαν οι 
υποψήφιοι διαρκούν συγκεκριμένο αριθμό ημερών, τότε θα ληφθεί υπόψη συνδυαστικά και 
η σειρά κατάταξής των υποψηφίων, σύμφωνα με το ποσοστό ικανοποίησης κριτηρίων (αi), 
αλλά και η δυνατότητα προσαρμογής των ημερών μετακίνησης ώστε να ικανοποιηθούν όσο 
το δυνατών περισσότεροι υποψήφιοι.  
 
Υπόμνημα: 

  

 

 

 

 

 
 
Ε. Διαδικασίες μετακίνησης φοιτητών για σπουδές 
Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων φοιτητών ως 
προς τη δυνατότητα μετακίνησής τους σε χώρα που εμπίπτει στη δράση ΚΑ107 γίνεται με 
την ίδια διαδικασία όπως και για τη δράση ΚΑ103.  
 

Η παρούσα απόφαση είναι δημοσιευτέα στον ιστότοπο του Ιδρύματος και στο Πρόγραμμα 
«Διαύγεια». 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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