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Με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄ – 80) καθιερώνονται νέες 
προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών 
ως ισοτίµων και αντιστοίχων µε τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, καταργούνται όλοι οι Φορείς αναγνώρισης αλλοδαπών 
τίτλων σπουδών και συστήνεται νέος Οργανισµός, στον οποίο ανατίθεται 
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Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης πολλών σχετικών 
υποθέσεων, διαπίστωσε ότι πραγµατικά σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει ο νεοσυσταθείς Οργανισµός, δεν φαίνεται να καθιστούν εφικτή σε άµεσο 
χρόνο την εξέταση της πληθώρας των εκκρεµών αιτηµάτων.  

Ωστόσο, ορισµένα εξ’ αυτών µπορούν να αντιµετωπισθούν άµεσα, εφόσον η 
ικανοποίησή τους απαιτεί διεκπεραιωτικής φύσεως εργασία. Για την ικανοποίηση των εν 
λόγω αιτηµάτων ο Συνήγορος του Πολίτη την 24.6.2005 απηύθυνε προς τον ∆ΟΑΤΑΠ την 
κατωτέρω επιστολή, θεωρώντας ότι η διαµεσολάβησή του θα αποβεί προς όφελος τόσον του 
ιδίου του Οργανισµού όσο και των ενδιαφεροµένων. 

Για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων ο Συνήγορος του Πολίτη 
δηµοσιοποιεί την εν λόγω επιστολή, στην οποία διαλαµβάνονται τα εξής:  

 
« Αγαπητοί Κύριοι, 
 

Στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ήδη από την έναρξη της λειτουργίας 
της, υποβάλλονται αναφορές µε τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι καταγγέλλουν φαινόµενα 
κακοδιοίκησης στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, ζητώντας τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για την 
αντιµετώπισή τους. Τα εν λόγω φαινόµενα, κατόπιν έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, έχουν 
καταγραφεί σε ειδική έκθεση της Αρχής, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη στην ηλεκτρονική δ/νση www.synigoros.gr.  

Με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄- 80), «∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης» (∆ΟΑΤΑΠ), ο Συνήγορος του Πολίτη 
ελπίζει ότι όχι µόνον θα αντιµετωπισθούν τα πέραν κάθε ορίου προβλήµατα κακοδιοίκησης του 
∆ΙΚΑΤΣΑ, αλλά, επί πλέον, και ότι θα εκλείψει ένα ακόµη σοβαρό φαινόµενο κακοδιοίκησης, 
το οποίο οφείλεται στην άρνηση εφαρµογής αποφάσεων του ∆ΙΚΑΤΣΑ από τα ηµεδαπά ΑΕΙ µε 
την αιτιολογία της αµφισβήτησης της ορθότητας των σχετικών κρίσεων του προαναφερόµενου 
Φορέα. Το εν λόγω ζήτηµα έχει επανειληµµένως απασχολήσει την Αρχή και έχει τεθεί υπ’ όψιν 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε δύο σχετικά Πορίσµατα του Συνηγόρου 
του Πολίτη. 
 Είναι προφανές, ότι η αθρόα εισροή αναφορών ενδιαφεροµένων στην Αρχή µας µε τις 
οποίες καταγγέλλονται προβλήµατα κακοδιοίκησης στη διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών 
τίτλων σπουδών, δεν πρόκειται να εκλείψει, παρά µόνον εφόσον αντιµετωπισθεί 
αποτελεσµατικά το ζήτηµα της υπέρµετρης καθυστέρησης στην εξέταση των σχετικών 
αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων. Ήδη, στον Συνήγορο του Πολίτη εκκρεµεί µεγάλος αριθµός 
αναφορών µε τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι ζητούν τη διαµεσολάβησή του προκειµένου να 
εξετασθούν, το συντοµότερο δυνατόν, σχετικά αιτήµατά τους.  

Όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές, πολλά αιτήµατα παραµένουν σε 
εκκρεµότητα πλέον της διετίας, χωρίς µάλιστα να έχει υπάρξει ουδεµία πρόοδος όσον αφορά 
την απαιτούµενη ουσιαστική κρίση του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύµατος και του 
χορηγηθέντος από αυτό τίτλου σπουδών.  
 Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη, εκτιµά ότι η εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος 
εξέταση των αιτηµάτων των ενδιαφεροµένων δεν είναι δυνατή, ακόµη και στην περίπτωση που 
ψηφισθεί άµεσα η σχετική τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόµου «Συστηµατοποίηση της δια 
βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις». Η εκτίµηση αυτή βασίζεται σε έρευνα της Αρχής µε την 
οποία διαπιστώθηκε ότι ο νέος Οργανισµός όχι µόνον αντιµετωπίζει σοβαρά οργανωτικά και 
λειτουργικά προβλήµατα, αλλά επιπροσθέτως, καλείται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερα µεγάλο όγκο 
εκκρεµών αιτηµάτων, ενώ για την πλήρη οργάνωση και λειτουργία του απαιτείται η έκδοση 
σειράς αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πράξεων κανονιστικού περιεχοµένου.  
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 Εν’ όψει των προαναφεροµένων, η Αρχή µας ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους µε 
πρώτη επιστολή που τους απευθύνει, ότι τα αιτήµατά τους δεν είναι δυνατόν να 
αντιµετωπισθούν άµεσα από τον νέο Οργανισµό, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που από τις 
σχετικές αναφορές προκύπτει ότι η ικανοποίηση των σχετικών αιτηµάτων απαιτεί προηγούµενη 
ουσιαστική κρίση.  
 Ωστόσο, από το περιεχόµενο περιορισµένου αριθµού αναφορών προκύπτει ότι ορισµένα 
αιτήµατα προς το ∆ΙΚΑΤΣΑ, αφορούν περιπτώσεις απλής διεκπεραίωσης, καθώς άλλα µεν 
αφορούν τη χορήγηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τον προαναφερόµενο Φορέα, άλλα δε 
την έκδοση της τελικής πράξης αναγνώρισης, κατόπιν της ολοκλήρωσης από τον ενδιαφερόµενο 
των επιβληθέντων µέτρων υπολειπόµενης εκπαίδευσης.  

Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:  
 
α)  Αρ. πρωτ/λου αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη 6828/20.4.2005. 
Η ενδιαφερόµενη είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Central 
Lancashire Μεγ. Βρετανίας. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 17762/17.6.2002 αρχική αίτηση προς το 
∆ΙΚΑΤΣΑ, ζήτησε την αναγνώριση του τίτλου σπουδών της. Με την υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 24-3-
271/25.7.2003 απόφαση του προέδρου του ∆ΙΚΑΤΣΑ η ενδιαφερόµενη παραπέµφθηκε για 
συµπληρωµατική εξέταση εννέα (9) µαθηµάτων. Η εξέταση του τελευταίου µαθήµατος 
πραγµατοποιήθηκε την 11.2.2005. Εν συνεχεία, το Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε το υπ’ αρ. πρωτ. 1057/11.3.2005 έγγραφο προς 
το ∆ΙΚΑΤΣΑ, πιστοποιεί την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των µαθηµάτων και αποστέλλει 
την αναλυτική βαθµολογία. Ωστόσο, έκτοτε εκκρεµεί η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 
αναγνώρισης.  
 
β)  Αρ. πρωτ/λου αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη 7499/6.5.2005. 
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 32817/16.9.2003 αίτηση προς το ∆ΙΚΑΤΣΑ ο ενδιαφερόµενος 
ζήτησε, λόγω απώλειας του πρωτοτύπου πιστοποιητικού αναγνώρισης του βασικού τίτλου 
σπουδών του, τη χορήγηση αντιγράφου της απόφασης µε την οποία ο αλλοδαπός βασικός τίτλος 
σπουδών του αναγνωρίσθηκε ως ισότιµος προς τους απονεµόµενους από τα ηµεδαπά ΑΕΙ. 
Κατόπιν επανειληµµένων αιτήσεων, το ∆ΙΚΑΤΣΑ απέστειλε προς τον ενδιαφερόµενο, τον 
Ιούλιο του 2004, προφανώς εκ παραδροµής, αντίγραφο ισοτιµίας του µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών του και όχι αντίγραφο ισοτιµίας του βασικού τίτλου σπουδών του. Έκτοτε το αίτηµα 
του ενδιαφερόµενου παραµένει σε εκκρεµότητα, αν και το προαναφερόµενο σφάλµα ετέθη υπ’ 
όψιν του ∆ΙΚΑΤΣΑ µε σειρά αιτήσεων του ενδιαφερόµενου προς τον προαναφερόµενο Φορέα 
(ενδεικτικά αναφέρονται επιστολές µε ηµεροµηνία 26.7.2004 και 21.3.2005).  
 
γ)  Αρ. πρωτ/λου αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη 8407/25.5.2005 
Η ενδιαφερόµενη είναι κάτοχος τίτλου σπουδών DIPLOM «∆ηµοσιογραφίας», του Τµήµατος 
∆ηµοσιογραφίας και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας. Με την υπ’ 
αριθµ. 20/60/1996 Πράξη του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ΙΚΑΤΣΑ, ο 
προαναφερόµενος τίτλος σπουδών κρίθηκε ως ισότιµος προς τους απονεµόµενους από τα 
ηµεδαπά ΑΕΙ. Για τη χορήγηση της αντιστοιχίας η ενδιαφερόµενη παραπέµφθηκε µε την ίδια 
πράξη του Προέδρου για συµπληρωµατική εξέταση τεσσάρων (4) µαθηµάτων. Κατόπιν 
επιτυχούς εξέτασής της στα ορισθέντα µαθήµατα, το Πάντειο Πανεπιστήµιο µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ/λου 1583/9.3.2005 έγγραφο προς τον προαναφερόµενο Φορέα πιστοποιεί την 
ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των µαθηµάτων και αποστέλλει την αναλυτική βαθµολογία. 
Ωστόσο, έκτοτε εκκρεµεί η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αναγνώρισης, µε αποτέλεσµα η 
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ενδιαφερόµενη να αδυνατεί να υποβάλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή της 
σε εξετάσεις του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).  
 
δ)  Αρ. πρωτ/λου αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη 9542/10.6.2005. 
Το έτος 2000 το ∆ΙΚΑΤΣΑ προέβη στην αναγνώριση του διδακτορικού διπλώµατος του 
ενδιαφερόµενου στην ειδικότητα «ψυχολογία». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο ενδιαφερόµενος 
στη σχετική αναφορά, ουδέποτε παρέλαβε το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης, λόγω 
µετεγκατάστασής του από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα. 
Την άνοιξη του τρέχοντος έτους ο ενδιαφερόµενος ζήτησε τη χορήγηση του προαναφερόµενου 
πιστοποιητικού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Έκτοτε, το αίτηµά του παραµένει σε εκκρεµότητα καθώς, 
όπως έχει ενηµερωθεί από αρµόδιους υπαλλήλους του ∆ΟΑΤΑΠ, το σχετικό έγγραφο, 
προφανώς αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού, εκκρεµεί προς υπογραφή στο γραφείο του 
Προέδρου του Οργανισµού. Αποτέλεσµα τούτου είναι ο ενδιαφερόµενος να υφίσταται σοβαρές 
επαγγελµατικές επιπτώσεις, καθώς στερείται της δυνατότητας σύναψης επιστηµονικής 
συνεργασίας µε την Ψυχιατρική κλινική του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου.    
 

Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η αντιµετώπιση των προαναφεροµένων 
αιτηµάτων θα αποβεί προς όφελος τόσον των ιδίων των ενδιαφεροµένων όσον και του 
Οργανισµού, σας παρακαλεί θερµά να επιληφθείτε των υποθέσεων αυτών γνωρίζοντας στην 
Αρχή µας τα αποτελέσµατα των ενεργειών σας. 

∆ιευκρινίζεται, βεβαίως, ότι η παράθεση των ανωτέρω ατοµικών περιπτώσεων δεν έχει 
την έννοια της εισήγησης για κατ’ εξαίρεσιν επίλυση αυτών και µόνο, σε βάρος όσων άλλων 
οµοειδών εκκρεµούν. Ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει ότι ο ∆ΟΑΤΑΠ θα επιδείξει γενικότερο 
πνεύµα χρηστής διοίκησης σε ό,τι αφορά ολόκληρη την ειδική κατηγορία των περιπτώσεων 
αυτών, προκειµένου να µπορέσει να εστιάσει απερίσπαστος την προσοχή του στα αιτήµατα 
εκείνα που απαιτούν ουσιαστική κρίση. 

Η Αρχή µας επιφυλάσσεται βεβαίως, να θέσει υπ’ όψιν σας τον µεγάλο όγκο των 
αιτηµάτων που εκκρεµούν στον Συνήγορο του Πολίτη, όταν αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά 
τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει προς το παρόν ο ∆ΟΑΤΑΠ.  

 
Ευχαριστώντας σας θερµά εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας µε την Αρχή µας και 

ευχόµενος κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που προσφάτως αναλάβατε, σας διαβεβαιώνω ότι 
τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι συνεργάτες µου θα είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε 
διευκρίνιση ή συνεργασία».  
 
 
 
 
 


