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Θέμα:  «Απαντήσεις στα ερωτήματα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών 
Πανεπιστημίων, για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ153 με τίτλο “Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης”» 
Σχετ.: 1. Η με αρ. πρωτ. 2181/12-01-2022 (ΕΥΔ 4247/17-01-2022) επιστολή του Προεδρεύοντα της 

Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων,
            2.  Το κείμενο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ153.

Σε συνέχεια της εξέτασης των ερωτημάτων που υποβάλατε με το ανωτέρω σχετικό 1, σας διευκρινίζουμε 
τα ακόλουθα: 

Ερώτηση 1. Όσον αφορά στα Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τα οποία ήδη 
λειτουργούν (είναι ώριμα) και για τα οποία δεν προβλέπονται δίδακτρα στο ιδρυτικό ΦΕΚ, μπορούν να 
συμπεριληφθούν στην πρόταση;
Απάντηση: Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών β’ κύκλου χωρίς δίδακτρα δεν 
μπορούν να συμπεριληφθούν στην πρόταση (βλ. σχετικό 2 - ερ.10).

Ερώτηση  2. Το ΦΕΚ ίδρυσης για ένα ΞΠΜΣ θα πρέπει να είναι διάρκειας 5 ετών ή μπορεί να είναι 
έως τη διάρκεια της πράξης δηλαδή 31/10/2023;
Απάντηση: Δεν υπάρχει από την Πρόσκληση συγκεκριμένη προϋπόθεση για την προβλεπόμενη, από 
το  ΦΕΚ Ίδρυσης, διάρκεια ενός ΞΠΜΣ. Θα ακολουθηθεί ότι  προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.  

Ερώτηση  3. Για όσα ΠΜΣ έχουν ήδη ΦΕΚ θα πρέπει να εκδοθεί νέο ΦΕΚ με τη δέσμευση του 50% 
(διάρκεια 5ετίας);



Απάντηση: Ο έλεγχος τήρησης του 50% γίνεται με την χρηματοοικονομική μελέτη. Η δέσμευση 
τήρησης ισχύει για το διάστημα χρηματοδότησης και για τον αμέσως επόμενο κύκλο των 
ξενόγλωσσων ΠΜΣ β’ κύκλου (βλ. Σχετικό 2 - ερ. 15).
Έχει αναφερθεί στην Πρόσκληση, προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων, ότι ο έλεγχος του 50% θα 
γίνεται σωρευτικά συγκρίνοντας το συνολικό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας (αθροίζοντας το 
κόστος από κάθε ένα ξεχωριστό ξενόγλωσσο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΞΠΜΣ) με τα 
συνολικά έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη φοίτησης των ΞΠΜΣ. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό ότι 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη αξιολογική κρίση σχετικά με τα ζητήματα κρατικών 
ενισχύσεων. Προκειμένου λοιπόν να μην ανακύψει ζήτημα και δυνητικά να θέσει την δράση (ανά 
ΑΕΙ) σε κίνδυνο, επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση για την τήρηση του όρου 50% θα παραμείνει ως 
έχει και η σύγκριση θα γίνεται σωρευτικά όπως προβλέπεται (για εκείνα τα ΑΕΙ που θα υποβάλλουν  
περισσότερα του ενός ΞΠΜΣ) αλλά θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η συγκεκριμένη ποσόστωση 
του 50% να ισχύει και για το κάθε ένα ΞΠΜΣ που το ΑΕΙ δημιουργεί και λειτουργεί. Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του ΑΕΙ εξακολουθεί να υφίσταται και η 
σχεδιαζόμενη δράση (μέτρο ενίσχυσης) δεν είναι ικανή να διαταράξει την Μη Οικονομική 
Δραστηριότητα του Ιδρύματος.

Ερώτηση  4. Χρειάζεται να καταθέσουμε στη Γενική Συνέλευση έκθεση σκοπιμότητας, μελέτη 
βιωσιμότητας, κείμενο ΦΕΚ και Κανονισμό; Αν ναι, σε ποια γλώσσα;
Απάντηση: Τα απαραίτητα έγγραφα / στοιχεία που θα πρέπει να κατατεθούν στη Γενική Συνέλευση 
καθορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
Στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως προς το ΞΠΣ, θα πρέπει να υποβληθούν:

• για ήδη εγκεκριμένο ΞΠΣ (το οποίο έχει ήδη, κατά το στάδιο υποβολής, ΦΕΚ Ίδρυσης) το 
ΦΕΚ ίδρυσης. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να υποβληθούν οι σχετικές 
αποφάσεις από το Τμήμα και τη Σύγκλητο. 

• για νέο ΞΠΣ, σε πρώτη φάση, οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης από το Τμήμα και τη 
Σύγκλητο. Όταν θα δημοσιευτεί το ΦΕΚ Ίδρυσης, πριν την έναρξη λειτουργίας με φοιτητές 
θα αποσταλεί στην ΕΥΔ.

• στην περίπτωση διιδρυματικού ΞΠΣ, απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Έως την υπογραφή του, μπορεί να υποβληθεί από τα 
συνεργαζόμενα ιδρύματα δήλωση πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent), στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΜΣ.

Ερώτηση  5. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη περί του 60% των μελών ΔΕΠ που θα διδάσκουν; (επί 
αυτού βλέπε άρθρο 36 του Ν. 4485/2017 …)
Απάντηση: Ότι προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Ερώτηση  6. Σχετικά με τη δομή της πρότασης
Απάντηση: Κάθε ΞΠΣ θα αποτελεί διακριτό Υποέργο (ΥΕ). Οι απαραίτητες ενέργειες θα 
οργανώνονται σε επιμέρους πακέτα εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα. Οι άλλες 2 υποδράσεις 
προτείνεται να οργανωθούν στο πλαίσιο του ίδιου ΥΕ.

Ερώτηση  7. Θα μπορεί το κάθε Πανεπιστήμιο να έχει μια εγκεκριμένη μεθοδολογία 
υπολογισμού του λειτουργικού κόστους υποδομών (έμμεσες δαπάνες, από ΑΕΙ ή ΕΛΚΕ) και σε ποιο 
ποσοστό;
Απάντηση: Σε επίπεδο Πράξης, από την Πρόσκληση προβλέπονται ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει 
ποσοστού (15%) επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.
Για τη μεθοδολογία υπολογισμού επιμεριζόμενων δαπανών των Ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 15-20.



Ερώτηση  8. Μπορούν οι δαπάνες χορήγησης υποτροφιών να είναι μέρος των εσόδων και των 
εξόδων;
Απάντηση: Οι υποτροφίες προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και μπορούν να συμπεριληφθούν 
ως έξοδα στην χρηματοοικονομική μελέτη του δικαιούχου, για τον έλεγχο του 50%. 
Αποτελούν επίσης επιλέξιμη δαπάνη για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. 
Σημειώνεται όμως ότι η δράση υποστηρίζει τις διαδικασίες ωρίμανσης προγραμμάτων σπουδών και 
όχι την πλήρη λειτουργία τους, ώστε ένα μεγάλο μέρος αυτών να μπορούν να καταστούν βιώσιμα σε 
βάθος χρόνου και να αποτελέσουν τη βάση για την πλήρη ανάπτυξη της στρατηγικής διεθνοποίησης 
της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ερώτηση  9. Θα πρέπει να διευκρινιστεί από τη διαχειριστική, αν οι υποτροφίες του Ν. 
4485/2017 αφορούν και σε αλλοδαπούς φοιτητές (πολίτες της Ε.Ε και όχι).
Απάντηση: Η χορήγηση υποτροφιών δεν συναρτάται με τη χώρα προέλευσης των υποτρόφων.

Ερώτηση  10. Μπορεί η αμοιβή διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τα λειτουργικά έξοδα του ΑΕΙ (παρ. 4 
άρθρο 37 Ν 4485/2017) να είναι μέρος των Λειτουργικών Δαπανών;
Απάντηση: Το προβλεπόμενο από την παρ. 4, του άρθρου 37 του Ν 4485/2017, τριάντα τοις εκατό 
(30%) των εσόδων ενός Π.Μ.Σ για την για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, μπορεί να 
συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έξοδα / δαπάνες του ΠΜΣ και να αποτυπωθεί στην 
χρηματοοικονομική μελέτη.

Ερώτηση  11. Θα πρέπει να διευκρινιστεί από τη διαχειριστική αρχή, αν θα υπάρχει η υποχρέωση 
τήρησης του 50% για τα ΠΜΣ που δε θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης. 
Απάντηση: Η δέσμευση τήρησης του 50%, όπως θα αποτυπώνεται στη χρηματοοικονομική μελέτη 
του δικαιούχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ΠΜΣ, 
στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης, καθώς και για τον αμέσως επόμενο κύκλο λειτουργίας του 
συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΜΣ (βλ. Σχετικό 2 - ερ.15).

Ερώτηση  12. Μπορεί η επιχορήγηση της Πράξης ΕΔΒΜ 153 να αποτελεί μέρος των εσόδων των 
ΞΠΣ (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών);
Απάντηση: Η επιχορήγηση ενός ΞΠΣ, στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ153, η οποία στοχεύει στην ωρίμανση 
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (νέων και εγκεκριμένων), μπορεί να αποτελεί μέσο 
χρηματοδότησης των εξόδων του ΞΠΣ. H επιχορήγηση της Πράξης δεν αποτελεί μέρος των εσόδων 
του ΞΠΣ και δεν υπόκειται στην παρακράτηση του 30% (παρ. 4 του άρθρου 37 Ν 4485/2017), 
σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Ερώτηση  13. Προτεινόμενα νέα ξενόγλωσσα ΜΠΣ, με συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού: 
αρκεί η έγκριση ενδεικτικού Π/Υ από τη Συνέλευση του Τμήματος; Ο Π/Υ θα οριστικοποιηθεί, μετά 
την ολοκλήρωση των συζητήσεων/προετοιμασίας με το συνεργαζόμενο ίδρυμα, οπότε δεν θα 
συμπεριλαμβάνεται στην αρχική σχετική απόφαση Συγκλήτου. Όταν ολοκληρωθεί η έγκριση του 
ΞΜΠΣ, θα γίνει επικαιροποίηση της χρηματοοικονομικής μελέτης, με τα τελικά ποσά Π/Υ.
Απάντηση: Έως ότου υπογραφεί και υποβληθεί στην ΕΥΔ το Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜoU) με το 
Ίδρυμα της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθεί από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα δήλωση 
πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΜΣ. 
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα αποτυπωθεί στην χρηματοοικονομική μελέτη όπως έχει 
περιγραφεί (βλ. Σχετικό 2 - ερ.12), με τον π/υ που θα έχει εγκριθεί από τη συνέλευση του 



Τμήματος και την Σύγκλητο. Αν υπάρξουν αλλαγές στα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί η χρηματοοικονομική μελέτη.

Ερώτηση  14. Ο ΕΛΚΕ θα παρακρατά το 30% από τα έσοδα; (επί αυτού βλέπε άρθρο 37 παρ. 4 
του Ν. 4485/2017 καθώς επίσης το έγγραφο υπ' αριθμ. πρωτ. 164530/Ζ1/3-10-2017 του 
Υπουργείου Παιδείας, σημείο Δ. «Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017, η διαχείριση 
των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του κάθε Ιδρύματος και κατανέμεται κατά 70% σε 
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (περ. α) και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του 
συγκεκριμένου Α.Ε.Ι. (περ. β). Το 30% που αφορά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος περιλαμβάνει και τα έξοδα διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως αυτά αποφασίζονται από την 
Επιτροπή Ερευνών του κάθε Ιδρύματος.»)
Απάντηση: Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 10 και 12.

Ερωτήσεις 15-20. Μεθοδολογία υπολογισμού έμμεσων δαπανών των Ξενόγλωσσων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για την χρηματοοικονομική μελέτη. Θα υπάρξει κεντρική 
οδηγία/μεθοδολογία ή μπορεί κάθε ίδρυμα να διαφοροποιηθεί, υποβάλλοντας και την ανάλογη 
αιτιολόγηση;
Απάντηση: Στη χρηματοοικονομική μελέτη μπορούν να συμπεριληφθούν επιμεριζόμενες 
λειτουργικές δαπάνες ή άλλες δαπάνες που δεν είναι αποκλειστικά σχετιζόμενες με τις δαπάνες ενός 
μόνο ξενόγλωσσου ΠΜΣ και ΟΧΙ οι έμμεσες (κατ’ αποκοπή) δαπάνες της Πράξης.
Για τις επιμεριζόμενες δαπάνες θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

• σχετίζονται με το ΠΣ,
• είναι πραγματικές δαπάνες,
• υπάρχει τεκμηριωμένη μεθοδολογία επιμερισμού,
• δεν παραβιάζεται ο κανόνας της μη διπλής χρηματοδότησης

Ερώτηση  21. Χρηματοοικονομική μελέτη: μπορούν να προβλεφθούν υποτροφίες σε αλλοδαπούς 
φοιτητές, ενώ δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγησή τους;
Απάντηση: Μπορούν να συμπεριληφθούν στη χρηματοοικονομική μελέτη, με βάση το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και τις αντίστοιχες προβλέψεις στον κανονισμό λειτουργίας του σχετικού ΠΜΣ.

Ερώτηση  22. Διοικητική υποστήριξη για την προετοιμασία ίδρυσης νέου ΞΜΠΣ: μπορεί να είναι 
επιλέξιμη δαπάνη, με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, δηλαδή 1 άτομο ανά 4 προγράμματα, 
1800€/μήνα;
Απάντηση: Η προβλεπόμενη διοικητική υποστήριξη (1 άτομο πλήρους απασχόλησης ανά 4 
προγράμματα σπουδών με κόστος 1.800,00 €/ανθρωπομήνα απασχόλησης μέχρι 24 μήνες ή 
αναλογικά μειούμενου εφόσον υποβάλλονται λιγότερα προγράμματα σπουδών), αφορά στην 
διοικητική υποστήριξη της ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των ΠΣ στο πλαίσιο της Πράξης.

Ερώτηση  23. Υποχρέωση για λειτουργία του ΞΜΠΣ πριν τη λήξη του έργου (το αργότερο Σεπτ - 
Οκτ 2023, με διαδικασία επιλογής φοιτητών έως τον Ιούλιο 2023): εάν παρ’ όλες τις προσπάθειες 
δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον αλλοδαποί μεταπτυχιακοί φοιτητές παρά μόνο Έλληνες, θεωρείται ότι 
καλύπτονται οι όροι χρηματοδότησης;
Απάντηση: Ναι, εφόσον έχει αναπτυχθεί και λειτουργήσει το ΞΜΠΣ με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Πρόσκληση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ερώτηση  24. Υποχρέωση για τήρηση των όρων της χρηματοδότησης για ένα κύκλο λειτουργίας 
των χρηματοδοτούμενων ξενόγλωσσων προγραμμάτων, μετά τη λήξη της χρηματοδότησης: πώς θα 



γίνεται η σχετική παρακολούθηση; Για τα μεταπτυχιακά αυτό θα είναι 12 ή 18 μήνες, ανάλογα με 
τη διάρκεια κάθε προγράμματος. Για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά, αυτό θα είναι 4 έτη. Εάν σε 
κάποιο έτος, π.χ. 6ο από τη λειτουργία, δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αλλοδαπούς φοιτητές, θα 
θεωρηθεί ότι δεν τηρούνται οι όροι της χρηματοδότησης; Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, καθώς θα 
έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση;
Απάντηση: Υποχρέωση σύνταξης και τήρησης της χρηματοοικονομικής μελέτης έχουν τα ΠΜΣ β΄ 
κύκλου. Ως προς το χρονικό διάστημα υποχρέωσης τήρησης του 50% για ένα ξενόγλωσσο ΠΜΣ (βλ. 
Σχετικό 2 - ερ.15) είναι η διάρκεια της χρηματοδότησης του ΠΜΣ, στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης, 
καθώς και ο αμέσως επόμενος κύκλος λειτουργίας του συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΜΣ.
Για τη μη προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών βλ. παραπάνω ερώτηση.  

Ερώτηση  25. Μπορεί η πρόταση να είναι για ξενόγλωσσο ΠΣ χωρίς εταίρους, αλλά (κατά την 
υλοποίηση των κύκλων σπουδών) να προσλαμβάνει διδακτικό προσωπικό από το εξωτερικό;
Απάντηση: Ναι, εφόσον το επιτρέπει ο κανονισμός σπουδών του ΠΣ.

Ερώτηση  26. Σε κοινό (joint) μεταπτυχιακό ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών γ’ κύκλου στο 
οποίο συμμετέχουν αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του 
διδάκτορα από το κάθε συνεργαζόμενο τμήμα που συμμετέχει ή θα πρέπει να απονέμεται από το 
επισπεύδον τμήμα του ελληνικού Πανεπιστημίου; Επίσης, θα μπορεί το κάθε συνεργαζόμενο τμήμα 
να απονέμει τον τίτλο του διδάκτορα με την συνυπογραφή του επισπεύδοντος τμήματος/ιδρύματος 
ως International PhD;
Απάντηση: Ότι προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ερώτηση  27. Στην κατηγορία εγκεκριμένα ΞΠMΣ γ΄ κύκλου, θα απονέμεται ο τίτλος του 
διδάκτορα στην συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή ΜΟΝΟ στη ξένη γλώσσα πχ αγγλικά ή και στην 
Ελληνική ;
Απάντηση: Η γλώσσα διεξαγωγής του ΠΜΣ (τόσο του β όσο και του γ κύκλου) θα πρέπει να είναι 
ξένη. Συνεπώς ο τίτλος του διδάκτορα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΣ, θα είναι 
στη γλώσσα του προγράμματος. Επειδή μπορούν τα προγράμματα να τα παρακολουθήσουν και 
Έλληνες φοιτητές, κρίνεται σκόπιμο ο απονεμόμενος τίτλος να είναι και στην ελληνική γλώσσα. 

Ερώτηση  28. Στην κατηγορία εγκεκριμένα ΞΠMΣ γ΄ κύκλου, θα πρέπει όλες οι διδακτορικές 
διατριβές του Τμήματος να μετατραπούν και να εκπονούνται στην ξένη γλώσσα ή μόνο η θεματική 
περιοχή που θα υποβληθεί στο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ πρόγραμμα για εκπόνηση ΞΜΠΣ Γ κύκλου;
Απάντηση: Η ξένη γλώσσα αφορά στις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου ξενόγλωσσου ΠΣ γ κύκλου, όχι σε όλες τις διατριβές του Τμήματος.

Ερώτηση  29. Στην κατηγορία εγκεκριμένα ΞΠMΣ γ΄ κύκλου, θα υπάρχει δυνατότητα για 
συμμετοχή καθηγητών στην επίβλεψη/αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών από Ιδρύματα της 
αλλοδαπής με τα οποία υπάρχει ήδη εγκεκριμένη συνεργασία (πχ ERASMUS, πρωτόκολλα 
συνεργασίας);
Απάντηση: Συνεργασία με καθηγητές της αλλοδαπής, στο πλαίσιο ενός ΞΠΣ γ κύκλου, μπορεί να 
υπάρχει τόσο στην περίπτωση joint ΠΣ (κατηγορίες ΠΣ δ και στ της Πρόσκλησης) όσο και στην 
περίπτωση απλών ΠΣ (κατηγορίες ΠΣ γ και ε της Πρόσκλησης). Στην πρώτη περίπτωση είναι 
απόρροια της συνεργασίας σε επίπεδο ιδρυμάτων, στη δεύτερη περίπτωση είναι συνεργασία με 
φυσικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια επιτρέπεται / προβλέπεται από τον κανονισμό σπουδών του 
συγκεκριμένου ΠΣ.



Ερώτηση  30. Στην κατηγορία ΝΕΑ ΞΠMΣ γ΄ κύκλου, θα μπορούν να συμπεριλάβουν τη 
συμμετοχή καθηγητών στην επίβλεψη/αξιολόγηση διδακτορικών διατριβών από Ιδρύματα της 
αλλοδαπής με τα οποία υπάρχει ή θα υπάρξει εγκεκριμένη συνεργασία (πχ ERASMUS, πρωτόκολλα 
συνεργασίας);
Απάντηση: Βλ. απάντηση στην ερώτηση 29.

    
Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 

κ.α.α Αθανάσιος Φρακτόπουλος

    Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ 
2. Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ
3. Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
4. Μονάδα Α2.1, Β2.2
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