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Θέµα: 1η ∆ιευκρινιστική Εγκύκλιος για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της πράξης 

Σε συνέχεια της Αρ. πρωτ. 
προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «
Βίου Μάθηση», όσον αφορά την διαδικασία υποβολής των προτάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής
  

1. Κάθε Τµήµα ενός ΑΕΙ
πρότασης. Ειδικά τα Τµήµατα που καταργούνται (Γενικά Τµήµατα) έχουν τη 
δυνατότητα υποβολής ως Σχολή στην οποία υπάγονται.

2. ∆ικαίωµα Υποβολής πρότασης 
άρθρο 2, εδάφιο ι.
«∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
1/11/2011, εγγράφου µε θέµα: «Έκδ
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις µε τίτλο: «Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης σε 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»», 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν συµµετοχή για έκδοση κωδικών 
πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλ
εκάστοτε Ιδρύµατος.

3. Κάθε καθηγητής έχει δικαίωµα υποβολής µιας πρότασης ως Υπεύθυνος, ενώ 
µπορεί να συµµετάσχει 

4. Τα προγράµµατα δύναται να είναι: α)εξ΄ ολοκλήρου δια ζώσης, β) 
δια ζώσης εκπαίδευση
(µεικτά προγράµµατα).
Παρέχεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που επαρκεί ο π/υ ενός 
εξολοκλήρου δια ζώσης ή µεικτής εκπαίδευσης προγράµµατος, της παράλληλης 
και επιπλέον οργάνωσης και υλοποίησης του εν λόγου προγράµµατος 
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∆ιευκρινιστική Εγκύκλιος για την υποβολή προτάσεων στο 
 µε τίτλο: «Πρόγραµµα Επικαιροποίηση

Αποφοίτων ΑΕΙ » 

Αρ. πρωτ. 17954/26-10-2011, Πρόσκληση για
προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια 

ον αφορά την διαδικασία υποβολής των προτάσεων 
διευκρινίζονται τα εξής: 

ενός ΑΕΙ, έχει δικαίωµα να υποβάλει περισσότερες της µίας 
. Ειδικά τα Τµήµατα που καταργούνται (Γενικά Τµήµατα) έχουν τη 

δυνατότητα υποβολής ως Σχολή στην οποία υπάγονται. 
∆ικαίωµα Υποβολής πρότασης έχουν οι καθηγητές (όπως αυτοί 
άρθρο 2, εδάφιο ι., του υπ΄ αριθ. Νόµου 4009/2011, (ΦΕΚ 195/06
«∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων»). Σε συνέχεια του, από την 
1/11/2011, εγγράφου µε θέµα: «Έκδοση Πρόσκλησης για 
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις µε τίτλο: «Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης σε 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»», 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν συµµετοχή για έκδοση κωδικών 
πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, στην Επιτροπή 
εκάστοτε Ιδρύµατος. 
Κάθε καθηγητής έχει δικαίωµα υποβολής µιας πρότασης ως Υπεύθυνος, ενώ 
µπορεί να συµµετάσχει το µέγιστο σε 3 προτάσεις. 
Τα προγράµµατα δύναται να είναι: α)εξ΄ ολοκλήρου δια ζώσης, β) 

ης εκπαίδευσης και τηλεκπαίδευσης/εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση
(µεικτά προγράµµατα). 
Παρέχεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που επαρκεί ο π/υ ενός 
εξολοκλήρου δια ζώσης ή µεικτής εκπαίδευσης προγράµµατος, της παράλληλης 
και επιπλέον οργάνωσης και υλοποίησης του εν λόγου προγράµµατος 
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∆ιευκρινιστική Εγκύκλιος για την υποβολή προτάσεων στο 
Επικαιροποίησης Γνώσεων 

 
2011, Πρόσκληση για την υποβολή 

προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», που 
Εκπαίδευση και ∆ια 

ον αφορά την διαδικασία υποβολής των προτάσεων 

έχει δικαίωµα να υποβάλει περισσότερες της µίας 
. Ειδικά τα Τµήµατα που καταργούνται (Γενικά Τµήµατα) έχουν τη 

έχουν οι καθηγητές (όπως αυτοί ορίζονται στο 
ΦΕΚ 195/06-09-2011) 

«∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
). Σε συνέχεια του, από την 

οση Πρόσκλησης για 
συγχρηµατοδοτούµενες πράξεις µε τίτλο: «Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης σε 
Πανεπιστήµια και ΤΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»», 
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν συµµετοχή για έκδοση κωδικών 

ατφόρµα, στην Επιτροπή Ερευνών του 

Κάθε καθηγητής έχει δικαίωµα υποβολής µιας πρότασης ως Υπεύθυνος, ενώ 

Τα προγράµµατα δύναται να είναι: α)εξ΄ ολοκλήρου δια ζώσης, β) συνδυασµός  
εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Παρέχεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που επαρκεί ο π/υ ενός 
εξολοκλήρου δια ζώσης ή µεικτής εκπαίδευσης προγράµµατος, της παράλληλης 
και επιπλέον οργάνωσης και υλοποίησης του εν λόγου προγράµµατος 
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εξολοκλήρου µέσω τηλεκπαίδευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν 
επιτρέπεται και θεωρείται µη επιλέξιµη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 
η υποβολή και υλοποίηση προγράµµατος µόνο και εξολοκλήρου µέσω 
τηλεκπαίδευσης.    

5. ∆ιδάσκοντες των προγραµµάτων µπορούν να είναι µόνο καθηγητές (όπως 
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, εδάφιο ι. του υπ΄ αριθ. Νόµου 4009/2011, (ΦΕΚ 
195/06-09-2011) «∆οµή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων») 

6. Κατά την υποβολή της πρότασης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα 
συµπληρωθεί ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία της Απόφασης από το 
Αρµόδιο όργανο του εκάστοτε ΑΕΙ, για την έγκριση της υποβολής των 
προτάσεων και τον ορισµό του υπευθύνου για κάθε πρόγραµµα. 

 
 
Ανταποκρινόµενοι σε προφορικά αιτήµατα των Επιτροπών Ερευνών ΑΕΙ, παρατείνεται 
η αποστολή της λίστας µε τα στοιχεία των ενδιαφερόµενων καθηγητών για υποβολή 
πρότασης, για έκδοση κωδικών πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, ως την 
Τρίτη 8 Νοεµβρίου. 
 
 

  Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

 
  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
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Λίστα Αποδεκτών: 
 

1 
Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2 
Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

3 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 

4 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

5 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

6 
Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών 

7 Πάντειον Πανεπιστήµιο 

8 Πανεπιστήµιο Πειραιά  

9 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

10 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής 
Μακεδονίας 

11 Πανεπιστήµιο Πατρών  

12 Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

13 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

14 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης 

15 Πανεπιστήµιο Κρήτης 

16 Πολυτεχνείο Κρήτης 

17 Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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18 Ιόνιο Πανεπιστήµιο 

19 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

20 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 

21 
Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήµιο 

22 ∆ι.Πα.Ε. 

23 ΤΕΙ Αθήνας 

24 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 

25 ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας 

26 ΤΕΙ Ηπείρου 

27 ΤΕΙ Θεσ/νίκης 

28 ΤΕΙ Ιονίων νήσων 

29 ΤΕΙ Καβάλας  

30 ΤΕΙ Καλαµάτας 

31 ΤΕΙ Κρήτης 

32 ΤΕΙ Λάρισας 

33 ΤΕΙ Μεσολογγίου 

34 ΤΕΙ Πάτρας 

35 ΤΕΙ Πειραιά 
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36 ΤΕΙ Σερρών 

 


