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Α΄  ΜΕΡΟΣ: Θεσμικό Πλαίσιο, Ταυτότητα, Εσωτερική Οργάνωση 
και Λειτουργία 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τον Ιούλιο 2022 με τον ν.4957/2022 έγινε ριζική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που 
ρυθμίζει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων της αλλοδαπής στη χώρα μας. Οι 
σημαντικότερες τομές είναι οι εξής: 

 

 Κατάργηση της ατομικής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα με στόχο τη στήριξη του 
brain gain και της εξωστρέφειας των Ελληνικών πανεπιστημίων. 

 Απλοποίηση των διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης  τίτλων σπουδών της 
αλλοδαπής για τους υπόλοιπους σκοπούς. 

 Θέσπιση Εθνικών Μητρώων: Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, Τύπων Τίτλων, Αξιολογητών, 
Πινάκων: Βαθμολογικής Αντιστοιχίας, Αντιστοιχίας ECTS και Κατάλογος αλλοδαπών 
ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας 
δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. 

 Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας.  

 Δραστική μείωση αριθμού μελών ΔΣ από 22 σε επτά (7). 

 Μεγάλη μείωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά εννέα τον αριθμό. 

 Δυνατότητα ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων 1ου κύκλου με κατ’ ελάχιστο 180 ECTS. 

 Σύναψη διακρατικών συμφωνιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης. 

 Νέο οργανόγραμμα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 

Από την ημέρα που τέθηκε το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, 29.05.2022, μέχρι την δημοσίευσή 
του σε ΦΕΚ, 21.07.2022, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
άμεση, ομαλή και αξιόπιστη μετάβαση από το παλαιό στο νέο θεσμικό πλαίσιο. Το προσωπικό 
του Οργανισμού εργάστηκε σκληρά και με αυταπάρνηση επί 54 ημερολογιακές ημέρες, για να 
προετοιμάσει το νέο περιβάλλον υποβολής, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αιτήσεων. Για τον 
σκοπό αυτόν, χρειάστηκε ακόμη και ανάκληση κανονικών αδειών για 40 ημέρες για όλο το 
προσωπικό. Έτσι, την «ημέρα μηδέν» εφαρμογής του νέου νόμου, 21.07.2022, τα πάντα ήταν 
έτοιμα. Συγκεκριμένα: 

 Σε διαδοχικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. του Οργανισμού προέβη έγκαιρα στις ακόλουθες 

ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022: 

 Ένταξη των Ακαδημαϊκών Συμβούλων που ήταν πιστοποιημένοι με τον 

ν.3328/2005 στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών. 

 Ένταξη των ομοταγών ιδρυμάτων του ν.3328/2005 στο Εθνικό Μητρώο 

Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων. 

 Έγκριση του Εθνικού Μητρώου Τύπων Τίτλων. 

 Έγκριση της αντιστοιχίας συστημάτων βαθμολογίας και πιστωτικών μονάδων 

μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών ιδρυμάτων. 
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 Έγκριση του καταλόγου αλλοδαπών ιδρυμάτων που διατηρούν συμφωνίες 

δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. 

 Έγκριση των όρων προκήρυξης δημόσιας πρόσκλησης για την οριστική 

κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. 

 Έγκριση του καταλόγου δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης 

αναγνώρισης τίτλου με τις διατάξεις του νέου νόμου. 

 Στις 21 Ιουλίου 2022 εστάλη σε όλα τα ΜΜΕ Δελτίο Τύπου με τις βασικές πληροφορίες 

για τις προσαρμογές του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στις νέες διατάξεις προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 

 Στις 21 Ιουλίου 2022 συγκροτήθηκε taskforce από έμπειρους υπαλλήλους του 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την εφαρμογή των νέων διατάξεων και για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

 Στις 21 Ιουλίου 2022 αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και στην ψηφιακή 

πλατφόρμα eDoatap ο κατάλογος των νέων δικαιολογητικών και αναλυτικές οδηγίες 

(manual) για την υποβολή αιτήσεων με τις νέες διατάξεις, ελληνικά και αγγλικά.  

 Στις 21 Ιουλίου 2022 ο Οργανισμός καθιέρωσε νέα επιστολόχαρτα με νέο λογότυπο για 

να σηματοδοτείται η μετάβαση στο νέο πλαίσιο. 

 Στις 21 Ιουλίου 2022 ήταν έτοιμα νέα σχέδια πράξης αναγνώρισης προσαρμοσμένα 

στον νέο νόμο. 

 Στις 22 Ιουλίου 2022, αναρτήθηκε η νέα έκδοση του eDoatap με προσαρμογή της ροής 

εργασιών για την ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων. Η διακοπή 

λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας διήρκησε μόλις δύο ώρες. Ο κώδικας του 

eDoatap, της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης 

αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή, για να ανταποκρίνεται στις νέες 

διαδικασίες, από τους δύο προγραμματιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο 

ΥΠΑΙΘ, που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία της πλατφόρμας. 

 Στις 22 Ιουλίου 2022, αναρτήθηκαν εξ αρχής όλα τα κείμενα του ιστότοπου, 

www.doatap.gr, ελληνικά και αγγλικά, προσαρμοσμένα στις διατάξεις του νέου νόμου. 

 Στις 22 Ιουλίου 2022 αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όλα τα μητρώα που 

προβλέπει ο νέος νόμος. 

 Στις 22 Ιουλίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο δύο ανακοινώσεις σχετικά με τις εκκρεμείς 

αιτήσεις επανεξέτασης και τις περιπτώσεις κατάργησης ατομικής αίτησης. 

 Στις 25 Ιουλίου 2022 άρχισε η κανονική ροή εξέτασης και διεκπεραίωσης αιτήσεων 

σύμφωνα με τον νέο νόμο. 

 Στις 25 Ιουλίου 2022 άρχισε η ενημέρωση εκατοντάδων πολιτών, τηλεφωνικά ή 

ηλεκτρονικά, για την προσαρμογή των εκκρεμών αιτήσεών τους, που αφορούσαν σε 

απλή ισοτιμία, σε συνεκτίμηση ή σε επανεξέταση, με το νέο θεσμικό πλαίσιο.  

 Στις 27 Ιουλίου εστάλη αναλυτικό πολυσέλιδο υπόμνημα σε όλους τους Πρυτάνεις των 

ΑΕΙ και τους Προέδρους Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της χώρας σχετικά με την εφαρμογή 

των διατάξεων του νέου νόμου απευθείας από τα ιδρύματά τους.  

 Στις 27 Ιουλίου εστάλη αναλυτικό υπόμνημα σε όλους τους υπηρετούντες τότε 

Ακαδημαϊκούς Συμβούλους σχετικά με τα νέα καθήκοντά τους ως Αξιολογητές, 

προσαρμοσμένα στις διατάξεις του νέου νόμου. 

http://www.doatap.gr/
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 Στις 27 Ιουλίου 2022 τέθηκε σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (helpdesk) αποκλειστικά για την ενημέρωση των γραμματειών των ΑΕΙ και 

των ΕΚ. 

 Τον Οκτώβριο 2022 αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της υπηρεσίας, στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, έγγραφα με συχνές ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις.  

 Τον Οκτώβριο 2022 αναρτήθηκαν νέες φόρμες αιτήσεων και πληροφορίες για τα 

αντίστοιχα παράβολα.  

 Εντός του 2022 ο Οργανισμός διεκπεραίωσε όλα τα υπηρεσιακά στάδια για την 

προώθηση στα αρμόδια υπουργεία ενός σχεδίου ΥΑ και πέντε σχεδίων ΚΥΑ, δηλαδή, 

όλων όσων προβλέπονται από τον νέο νόμο. Ήδη η ΥΑ και τέσσερις ΚΥΑ έχουν εκδοθεί, 

ενώ εντός του Μαρτίου 2023 αναμένεται η έκδοση και της πέμπτης ΚΥΑ. 

 

2. Σύνθεση του Δ.Σ. 

Το παρόν Δ.Σ. του Οργανισμού συγκροτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Ο.Δ. 
1221/31.12.2022) και αποτελείται: 

 Από τον Πρόεδρο ο οποίος τελεί σε αναστολή από τα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, καθώς 
υπηρετεί τον Οργανισμό με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και έναν Αντιπρόεδρο, ο 
οποίος τελεί τα ακαδημαϊκά καθήκοντά του με καθεστώς μερικής απασχόλησης . 

 Από πέντε (5) τακτικά μέλη, στα οποία αντιστοιχούν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, σε 
περίπτωση κωλύματος για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. 

3. Αξιολογητές 

 Οι Αξιολογητές είναι Καθηγητές ΑΕΙ, εξωτερικοί συνεργάτες του Οργανισμού, αρμόδιοι για 
την εξέταση των αιτήσεων και τη γνωμοδότησή τους αναφορικά με τη χρέωση ή μη 
μαθημάτων, ώστε να αναγνωρισθεί η ακαδημαϊκή ισοδυναμία των τίτλων 1ου κύκλου 
σπουδών. Ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών του Οργανισμού και ανέρχονται σε 151. 

4. Εκδιδόμενες Πράξεις 

Οι πράξεις, οι οποίες εκδίδονται από τον Οργανισμό, είναι οι εξής: 

 Πράξεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών 1ου κύκλου. Πρόκειται για 
εξέταση των τίτλων σπουδών 1ου κύκλου, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι γνώσεις που έχουν 
αποκτηθεί από τον κρινόμενο τίτλο της αλλοδαπής παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές με 
τις γνώσεις που αποκτώνται από τους ακαδημαϊκά αντίστοιχους τίτλους σπουδών των 
ελληνικών ΑΕΙ, για την επιβολή ή μη αντισταθμιστικών μέτρων. 

 Πράξεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών 1ου κύκλου κατόπιν 
συνεκτίμησης. Πρόκειται για την υποβολή και από κοινού εκτίμηση τίτλου 1ου κύκλου με 
έναν τίτλο 2ου κύκλου συγγενή/συναφή, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα, ή μη, 
ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Η διαδικασία αυτή 
αφορά σε τίτλους 1ου κύκλου σπουδών που απονέμονται στην Ελλάδα μετά από 5ετείς 
σπουδές. 

 Πράξεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών 2ου και 3ου κύκλου. 

 Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας. Πρόκειται για την αντιστοίχιση του τελικού βαθμού 
του προς εξέταση τίτλου σπουδών με τη βαθμολογική κλίμακα των ελληνικών ΑΕΙ. 

 Βεβαιώσεις που πιστοποιούν ότι ένας μεταπτυχιακός τίτλος εμπίπτει στις Επιστήμες της 
Αγωγής. 
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 Επαληθεύσεις γνησιότητας. Πρόκειται για διεκπεραίωση αιτημάτων φορέων και 
οργανισμών του δημοσίου τομέα με τα οποία ζητείται η επιβεβαίωση της γνησιότητας των 
πράξεων που εκδίδει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

5. Διοικητική οργάνωση 

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διαρθρώνεται σε μία (1) Γενική Διεύθυνση, τρεις (3) Διευθύνσεις, ένα (1) 
Αυτοτελές Τμήμα, ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο, Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και το Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης, ως εξής: 

5.1. Διευθύνσεις 

Γενική Διεύθυνση αντικείμενο της οποίας είναι η εποπτεία, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η 
παρακολούθηση του έργου των τριών Διευθύνσεων: 

α) Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, αντικείμενο της οποίας είναι ο χειρισμός θεμάτων 
αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων της αλλοδαπής. Στελεχώνεται από δεκαπέντε (15) 
υπαλλήλους (2 μόνιμοι, αποσπασμένοι και 4 ΙΔΑΧ), εκ των οποίων οι δύο (2) υπηρετούν στο 
γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη, και αποτελείται από δύο τμήματα: 

 Τμήμα Ακαδημαϊκών Μητρώων 

 Τμήμα Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Τίτλων 

β) Διεύθυνση Ενημέρωσης, αντικείμενο της οποίας είναι η ενημέρωση των πολιτών και των 
φορέων για θέματα σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την αλλοδαπή. 
Στελεχώνεται από δεκαοκτώ (18) υπαλλήλους (4 μόνιμοι, 9 αποσπασμένοι και 5 ΙΔΑΧ), εκ των 
οποίων μία (1) υπηρετεί στο γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη Θεσσαλονίκη και αποτελείται από 
τρία Τμήματα: 

 Τμήμα Διασύνδεσης με Α.Ε.Ι. 

 Τμήμα Διεθνούς Νομοθεσίας και Διεθνών Σχέσεων 

 Τμήμα Ενημέρωσης & Εξυπηρέτησης Πολιτών και Φορέων 

γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, αντικείμενο της οποίας είναι ο χειρισμός των θεμάτων 
της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού, η διαχείριση των οικονομικών 
του Οργανισμού και η διαχείριση του γενικού πρωτοκόλλου. Στελεχώνεται από εννέα (9) 
υπαλλήλους (5 μόνιμοι και 4 αποσπασμένοι) υπαλλήλους και αποτελείται από δύο Τμήματα: 

 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

5.2. Αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Ν.Σ.Κ. στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Στον Οργανισμό λειτουργεί Αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
στο οποίο υπηρετεί ο/η Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.. Το Γραφείο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό όλων 
των δικαστικών υποθέσεων του Οργανισμού, την εκπροσώπησή του ενώπιον των δικαστηρίων 
της χώρας και την παροχή των γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που τίθενται από τα αρμόδια 
διοικητικά όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Επιπλέον, παρέχει εισηγήσεις-γνωμοδοτήσεις επί 
ερωτημάτων, εκ των οποίων ένα μέρος αναφέρεται προς Τμήματα του Ν.Σ.Κ. και οι υπόλοιπες 
αναφέρονται σε γνωμοδοτικά έγγραφα. Οι γνωμοδοτήσεις καθώς και το έργο του Γραφείου στο 
σύνολό του διευκολύνουν σημαντικά την εύρυθμη και έννομη λειτουργία των οργάνων του 
Οργανισμού.  

5.3. Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών 

Το Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης του οργανισμού υπάγεται διοικητικά στον Πρόεδρο του 
Οργανισμού. Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, επέκταση και συντήρηση των 
εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης και την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού σε θέματα 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιπλέον, συνεργάζεται με την ομάδα λειτουργίας, συντήρησης και 
ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής και διεκπεραίωσης αιτήσεων αναγνώρισης 
τίτλων, eDoatap, του ΥΠΑΙΘ και παρέχει τεχνική υποστήριξη (helpdesk) στους/στις πολίτες που 
αντιμετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και 
επεξεργασίας των δικαιολογητικών αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που κατατίθενται. 
Στελεχώνεται από τρείς (3) υπαλλήλους (1 μόνιμος, 1 ΙΔΑΧ και 1 αποσπασμένος). 

5.4. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  

Ασκεί τις αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου που ορίζονται από τις διατάξεις του ν.4795/2021. 
Δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: Απολογισμός δράσης 

1. Διεκπεραίωση αιτήσεων  

1.1. Πράξεις αναγνώρισης τίτλων 

Από τις 20.05.2019, η υποβολή των αιτήσεων στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η διεκπεραίωσή τους γίνονται 
αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eDoatap. Η υποβολή έγχαρτων αιτήσεων 
διεκόπη οριστικά στις 19.05.2019. 

Χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

Τον Νοέμβριο 2022 η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοίνωσε δημόσια ότι πλέον κάθε αίτηση έχει 
προσδόκιμο χρόνο ολοκλήρωσης 1 – 8 εβδομάδες, εκτός από εκείνες που παρουσιάζουν 
ελλείψεις ή ιδιαίτερες επιπλοκές, οι οποίες είναι μακράν οι λιγότερες. Έκτοτε, η δέσμευση αυτή 
έχει υλοποιηθεί στο ακέραιο. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων 
ολοκληρώνεται σε λιγότερο από τέσσερις (4) εβδομάδες.  

Στατιστικά στοιχεία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων 

Το 2022 υποβλήθηκαν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνολικά 9.224 αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων. 
Εκδόθηκαν συνολικά 11.472 πράξεις, δηλαδή, αύξηση κατά 115% σε σχέση με τον ετήσιο μέσο 
όρο της δεκαετίας 2010-2019 (5.340 πράξεις), κατά 66% σε σχέση με το 2020 (6.900 πράξεις) και 
κατά 31% σε σχέση με το 2021 (8.734 πράξεις). 

 

 
 

Το 2022 επιτεύχθηκε μεγάλο πλεόνασμα ολοκληρωμένων έναντι υποβληθεισών πράξεων 
(2.238 περισσότερες πράξεις, 24%), παρά την αύξηση υποβληθεισών αιτήσεων κατά 13% σε 
σχέση με το 2021 (1.103 περισσότερες υποβληθείσες αιτήσεις το 2021).  
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Έγχαρτες αιτήσεις 

Στη δεκαετία 2010-2019 υποβλήθηκαν πάνω από 55.000 έγχαρτες αιτήσεις. Τον Φεβρουάριο 
2020 εκκρεμούσε η διεκπεραίωση 2.461 έγχαρτων αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο διάστημα 
2016-2019. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών έχει ήδη διεκπεραιωθεί. Εντός του 2022 
ολοκληρώθηκαν ακόμη 350 έγχαρτες αιτήσεις, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκονται μόνον μερικές 
δεκάδες της περιόδου 2016-2019 ανά επιστημονική περιοχή, οι οποίες εμφανίζουν ελλείψεις.  

1.2. Ετήσιος αριθμός βεβαιώσεων βαθμολογικής αντιστοιχίας, γνησιότητας 
τίτλων και αιτήσεων επανεξέτασης 

Κατά το έτος 2022 εκδόθηκαν 740 βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας, κατόπιν υποβολής 
744 αιτήσεων και 3.154 βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων, που αφορούν σε 5.818 τίτλους, κατόπιν 
αιτήματος φορέων, κυρίως του Δημοσίου και του Α.Σ.Ε.Π.. 

1.3. Αιτήσεις επίσπευσης 

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας ολοκλήρωσης πράξεων οι αιτήσεις επίσπευσης από τον Σεπτέμβριο 
2022 έχουν μηδενιστεί, ενώ αριθμούσαν περίπου 100 κάθε μήνα τα προηγούμενα χρόνια. 

2. Δικαστικές υποθέσεις 

Κατά το έτος 2022 κοινοποιήθηκαν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επτά (7) νέες αιτήσεις ακύρωσης με κλήση 
προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και δύο (2) νέες αγωγές αποζημίωσης 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο αριθμός των αιτήσεων και αγωγών βαίνει 
συνεχώς μειούμενος, γεγονός που δείχνει τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

Από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατατέθηκε μία (1) έφεση ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά 
απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτική Διαδικασία). Συζητήθηκαν συνολικά 
δεκαπέντε (15) υποθέσεις, εκ των οποίων δώδεκα (12) υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτική Διαδικασία), δύο (2) υποθέσεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών (Ουσίας) και μία (1) υπόθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης, 
κδόθηκαν ή επιδόθηκαν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ένδεκα (11) δικαστικές αποφάσεις, εκ των οποίων 
επτά (7) με θετική έκβαση για τα συμφέροντα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και δύο (2) με αρνητική έκβαση, 
ενώ με δύο (2) αποφάσεις καταργήθηκε η ανοιγείσα δίκη.  

3. Έλεγχοι 

Κατά τον ίδιο χρόνο, ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε σε 12 αιτήματα  εμπιστευτικού χαρακτήρα 
από την  Εθνική Αρχή Διαφάνειας,  και από άλλες υπηρεσίες και πολίτες, που αφορούσαν 
«έλεγχο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.», «Δικαστικές Διοικητικές Πράξεις», «χορήγηση αντιγράφων 
φακέλων», «Εισαγγελικές παραγγελίες», «αιτήματα πολιτών για  χορήγηση στοιχείων», 
«αναζήτηση στοιχείων» και άλλα. 

4. Συνήγορος του Πολίτη 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που o Συνήγορος του Πολίτη έχει καθιερώσει με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
περίπου κάθε 3 μήνες τίθεται υπ’ όψιν του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατάλογος εκκρεμών αιτημάτων πολιτών 
προς τον Οργανισμό και ζητείται ενημέρωση σχετικά με την πορεία εξέτασης των αιτημάτων 
αυτών.  Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Τα αναφερόμενα εκκρεμή αιτήματα 
πολιτών, τα οποία στις αρχές του 2022 ανέρχονταν στα 51, το Μάρτιο στα 46, στο τέλος Ιουνίου 
στα 44 και έφτασαν στα 16 στην αναφορά στο τέλος του Νοεμβρίου 2022, χωρίζονται σε δύο 
μέρη: στον Κατάλογο Ι, όπου καταγράφονται αιτήματα πολιτών που έχουν τεθεί υπ’ όψιν του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με παλαιότερα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά συνεχίζουν να 
παραμένουν σε εκκρεμότητα, και στον Κατάλογο II, όπου καταγράφονται εκκρεμή αιτήματα 
πολιτών που τίθενται από τον Συνήγορο του Πολίτη υπ’ όψιν του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πρώτη φορά. 
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Στην κάθε αναφερόμενη υπόθεση σημειώνονται, μεταξύ άλλων τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά 
αυτής, όπως λ.χ. η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., τα ειδικά 
κοινωνικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερόμενων κ.ά. Η Διεύθυνση Ενημέρωσης καταβάλλει 
προσπάθεια ώστε, σε συνεργασία με τους χειριστές των φακέλων, να συλλέγει στοιχεία για τις 
αναφερόμενες εκκρεμείς υποθέσεις και, στη συνέχεια, να ενημερώνει σχετικά τον Συνήγορο του 
Πολίτη με το πληρέστερο δυνατό τρόπο. 

Η δραστική μείωση των αιτημάτων πολιτών στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 οφείλεται στην 
εφαρμογή του ν.4957/2022 που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2022 με νέα κριτήρια για την 
ακαδημαϊκή αναγνώριση, που επέτρεψαν την ολοκλήρωση των περισσοτέρων εκ των εκκρεμών 
υποθέσεων από την υπηρεσία που άμεσα προσαρμόστηκε σε αυτά.   

5. Ενημέρωση κοινού 

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, ο οργανισμός απαντά σε περίπου 2.000 ηλεκτρονικά 
μηνύματα και σε περίπου 3.500 τηλεφωνήματα πολιτών κάθε μήνα, ενημερώνει δε και 
εξυπηρετεί δια ζώσης περίπου 400 πολίτες κάθε μήνα. 

6. Ψηφιακή διακυβέρνηση 

6.1. Ψηφιοποίηση αρχείου – Διαλειτουργικότητα 

Ο Οργανισμός υλοποιεί έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων: «Απλούστευση διαδικασιών / Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / 
Ένταξη στη διαλειτουργικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα», προϋπολογισμού αρχικού έργου 491.000€ ευρώ και δικαιώματος προαίρεσης 265.000€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η διοίκηση προχώρησε τον Οκτώβριο 2020 στη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την 
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ), η οποία ανέλαβε τη συγγραφή της διακήρυξης, των 
προδιαγραφών και των τευχών δημοπράτησης του έργου για λογαριασμό του Οργανισμού. Η 
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού βγήκε σε δημόσια 
διαβούλευση στις 16.03.2021. 

Εντός του 2021 έγινε η προκήρυξη, πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός και ολοκληρώθηκε η 
αποσφράγιση και ο έλεγχος των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και η αξιολόγηση των 
Τεχνικών Προσφορών που υποβλήθηκαν. Τον Φεβρουάριο 2022 έγινε η αποσφράγιση των 
Οικονομικών Προσφορών. Τον Μάρτιο 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης «Απόφασης 
Κατακύρωσης» και επιλογής αναδόχου. Η έναρξη της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε 
στις 30.06.2022. Το έργο υλοποιείται από την INTIGITAL A.E. 

Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση περίπου 133.000 έγχαρτων φακέλων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και 
στην ανάπτυξη μίας πλατφόρμας λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και ψηφιακών αρχείων, 
εντάσσοντας σε αυτή  και τους περίπου 40.000 ηλεκτρονικούς φακέλους του eDoatap. 
Συγχρόνως, θα αποτελέσει τον κύριο ψηφιακό κόμβο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ανταλλαγή, ως 
πάροχος και καταναλωτής, δεδομένων και ψηφιακών αρχείων με εφαρμογές 
διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως: των απονεμόμενων 
τίτλων από τα ελληνικά Α.Ε.Ι., τον ψηφιακό έλεγχο γνησιότητας των τίτλων αναγνώρισης του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από φορείς του δημοσίου, η ψηφιακή παροχή δεδομένων αναγνώρισης τίτλων στο 
Α.Σ.Ε.Π. η ψηφιακή έκδοση γνήσιου αντίγραφου πράξεων αναγνώρισης κ.λπ. 

Μετά την ολοκλήρωσή του έργου και την παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας, αναμένεται 
τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και ο Οργανισμός θα απαλλαγούν από την έκδοση περίπου 3.200 
βεβαιώσεων γνησιότητας τίτλων, που αφορούν σε περίπου 6.000 πράξεις αναγνώρισης, 
ετησίως, δηλαδή, από χιλιάδες εργατοώρες. Παράλληλα, ο Οργανισμός θα διαθέτει σε 
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πραγματικό χρόνο τα μεταδεδομένα αναγνώρισης τίτλων στο Α.Σ.Ε.Π., αλλά και σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, διευκολύνοντας σε πολύ σημαντικό βαθμό το έργο τους. 

Μέχρι τις 31.12.2022 είχαν ψηφιοποιηθεί 60.883 ατομικοί φάκελοι, που αντιστοιχούν σε 
2.000.000 σελίδες καλύπτοντας την οικονομική πρόβλεψη του έργου. Το ίδιο διάστημα έγιναν οι 
απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους του 
Οργανισμού, τόσο λόγω της καλής εκτέλεσης του έργου όσο και της σπουδαιότητάς του, για την 
επέκταση του έργου και την κάλυψη του αρχικά προβλεπόμενου αριθμού των περίπου 133.000 
ατομικών φακέλων πράξεων αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων. Ταυτόχρονα, προχώρησε η 
ανάπτυξη της εφαρμογής λογισμικού διαχείρισης (Document Management System) του 
ψηφιοποιημένου Αρχείου που θα επιτρέψει την ψηφιακοποίηση των διαδικασιών του 
Οργανισμού και την διαλειτουργικότητά του με τρίτους φορείς. Το έργο πρόκειται να 
ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2023. 

6.2. Αρχείο πράξεων αναγνώρισης 

Προϊόν του θεσμικού ρόλου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., του προγενέστερου ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., όπως και του 
Ι.Τ.Ε., το αρχείο πράξεων αναγνώρισης τίτλων αποτελείται από περισσότερους από 200.000 
έγχαρτους και περισσότερους από 40.000 ηλεκτρονικούς φακέλους. Διατρέχει μία περίοδο 
πλέον των 40 ετών (1979-) και καλύπτει τα επιστημονικά πεδία των τίτλων εξωτερικού που 
αναγνωρίστηκαν διαχρονικά ως ισότιμα με τα ελληνικά Α.Ε.Ι. και ταυτόχρονα οι κάτοχοι τους 
απέκτησαν τα απορρέοντα δικαιώματα εντός του ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας. Παρά 
την χρονική του έκταση αποτελεί – κατ’ ουσία- ενεργό αρχείο καθώς αφορά σε υποθέσεις 
πολιτών και των δια βίου ιδιοτήτων που τους αποδόθηκαν από την αναγνώριση των τίτλων τους. 

Το 2022 ο Οργανισμός κάλυψε, μέσω της σχετικής προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π., την οργανική θέση 
Βιβλιοθηκονόμου ως υπεύθυνου αρχείου. Η συγκυρία της υλοποίησης του έργου αξιοποιήθηκε 
για την καθιέρωση ψηφιακών ροών εργασίας – ήδη από τα πρώτα παραδοτέα του έργου και την 
ταυτόχρονη προσομοίωση των διαδικασιών εντός της τελικής πλατφόρμας διαχείρισης. Με τον 
παραπάνω σχεδιασμό επιτεύχθηκε η εξοικείωση του προσωπικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και η 
επιτάχυνση του χρόνου διεκπεραίωσης αιτήσεων αναγνώρισης και αιτημάτων φορέων (π.χ. 
επαλήθευση γνησιότητας). Παράλληλα, επί του φυσικού αρχείου μελετήθηκε η φυσιογνωμία και 
τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συνόλων και διαμορφώθηκε πολιτική διαχείρισης με στόχο 
την οργάνωση (ταξινόμηση, ταξιθέτηση, περιγραφή, κ.λπ.) και προετοιμασία του αρχείου για την 
βέλτιστη δυνατή ευθυγράμμιση με την ψηφιακή λειτουργία του τμήματος που έχει ενταχθεί στο 
έργο ψηφιοποίησης.  

Ως οργανισμός ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στηρίζει σημαντικά την λειτουργία του στο αρχείο πράξεων 
αναγνώρισης καθώς απολήγουν σε αυτό το σύνολο του επιστημονικού και διοικητικού έργου 
των Διευθύνσεων Αναγνώρισης και Ενημέρωσης και ταυτόχρονα απορρέουν μία σειρά 
υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς, όπως και η παραγωγή των Εθνικών Μητρώων 
Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων και Τίτλων της αλλοδαπής. Το Αρχείο αποτελεί οργανικό μέρος της 
στρατηγικής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της λειτουργίας του. 

6.3. Ιστοσελίδα 

Τον Ιούλιο 2022 τα κείμενα του ιστότοπου του Οργανισμού www.doatap.gr, άλλαξαν εκ βάθρων 
για να συμπεριλάβουν όλες τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.  Επίσης, στις 20.06.2022 ο ιστότοπος 
κατέστη προσβάσιμος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), 
Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ 

http://www.doatap.gr/
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ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική 
έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012. 

6.4. Συνεχής βελτιστοποίηση της ψηφιακής εφαρμογής eDoatap 

 Υλοποιήθηκε και παραδόθηκε σε παραγωγική λειτουργία το μέρος του συστήματος που 
αφορά στην διαχείριση αιτήσεων επανεξέτασης και έκδοσης πράξης μετά από 
συμπληρωματικές εξετάσεις. 

 Υλοποιήθηκε μια μεγάλη αναδιάρθρωση της ροής διαδικασιών και των υφιστάμενων ρόλων 
του συστήματος eDoatap, έτσι ώστε  να εναρμονιστεί άμεσα λειτουργικά στο ν. 4957/2022 
που διέπει τις διαδικασίες του οργανισμού από 21.07.2022. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο σχήμα της βάσης δεδομένων του οργανισμού για να 
καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις. Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε ένα προσωρινό λειτουργικό 
σχεδιασμό (version 3.0) ο οποίος θα μετασχηματιστεί περαιτέρω για να ενσωματώσει 
πλήρως όλες τις αλλαγές που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία. 

 Διαλειτουργικότητα με HARICA και ενσωμάτωση της λειτουργίας Ηλεκτρονική Υπογραφή για 
την ψηφιακή υπογραφή των πράξεων αναγνώρισης από τον Πρόεδρο του οργανισμού.  

 Αναμόρφωση UΙ περιβάλλοντος της εφαρμογής ώστε να συμμορφώνεται αισθητικά με όλες 
τις υπηρεσίες gCloud που φιλοξενούνται στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος 

 Υλοποίηση διεπαφών (APIs) για την διαλειτουργικότητα του οργανισμού όπως API για τα 
ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, API για τη λίστα αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν 
τίτλους σπουδών μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα κ.α. 

 Συνεργασία με την ομάδα του έργου «Απλούστευση Διαδικασιών, Ψηφιοποίηση Φυσικού 
Αρχείου Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και Οργάνωση Ψηφιοποιημένης Πληροφορίας σε 
Πληροφοριακό Σύστημα» για την ανάλυση και σχεδιασμό της διαλειτουργικότητας του 
eDoatap με το νέο σύστημα DMS που θα προκύψει. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν νέα 
APIs και τεκμηριώθηκε η χρήση των ήδη διαθέσιμων.   

 Ολοκλήρωση της καταγραφής και ανάλυσης απαιτήσεων για τη νέα έκδοση (version 4.0) του 
συστήματος eDoatap, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις νέες διαδικασίες, ροές εργασιών και 
νέων ρόλων που προβλέπονται από τη νέα νομοθεσία για τους τύπους αιτήσεων 
αναγνώρισης και επανεξέτασης. Η υλοποίηση θα ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον 
ημερολογιακό έτος (2023). 

7. Λειτουργικές βελτιώσεις 

7.1. Εξετάσεις και Τράπεζα θεμάτων Ιατρικής/Οδοντιατρικής 

Εντός του 2022 συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η αναμόρφωση και επικαιροποίηση της 
τράπεζας θεμάτων, που χρησιμοποιείται δύο φορές τον χρόνο στις εξετάσεις 
Ιατρικής/Οδοντιατρικής, για την αναγνώριση των αντίστοιχων τίτλων από χώρες εκτός Ε.Ε., οι 
οποίες οργανώνονται κατά νόμο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η παλαιά τράπεζα θεμάτων καταρτίστηκε 
πριν από 16 χρόνια και έχει κριθεί από τους ειδικούς ως παρωχημένη. Θα αντικατασταθεί από 
ένα σώμα προβλημάτων στις βασικές, προκλινικές και κλινικές επιστήμες, ακολουθώντας την πιο 
σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε από  επιτροπές Καθηγητών 
Πανεπιστημίου Ιατρικής/Οδοντιατρικής που ορίστηκαν με την 136203/Ζ1/25-10-2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών για την 
επεξεργασία, επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της Τράπεζας ερωτήσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., των 
εξεταζόμενων μαθημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής» (ΥΟΔΔ 926). Συμμετείχαν συνολικά 17 
Καθηγητές Ιατρικής από επτά (7) διαφορετικές ειδικότητες και 14 Καθηγητές Οδοντιατρικής από 
οκτώ (8) διαφορετικές ειδικότητες, οι οποίοι παρέδωσαν 8.100 και 5.800 ερωτήσεις, αντίστοιχα. 
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Στις 20 Μαρτίου 2023 οι συνολικά 13.900 ερωτήσεις αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ενδιαφερομένων που θα 
συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2023.  

Στις 12.01.2023 δημοσιεύθηκε ΚΥΑ με την οποία εκσυγχρονίζεται η διαδικασία των ανωτέρω 
εξετάσεων. Εκτός από τη χρήση της νέας, επικαιροποιημένης Τράπεζας Θεμάτων, προβλέπεται 
η ηλεκτρονική διεξαγωγή των εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη 
διατεθεί, κατόπιν αιτήματος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., υπερσύγχρονη νησίδα Η/Υ με πάνω από 200 
θέσεις εργασίας μετά από συνεννόηση με τον Πρύτανη του ΕΜΠ και τον Κοσμήτορα της Σχολής 
ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Τέλος, μετά από εισήγηση του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το παράβολο για τη 
συμμετοχή στις εξετάσεις μειώθηκε κατά 50%. Κατά το ίδιο ποσοστό, 50%, μειώθηκε και η 
αμοιβή όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις. 

7.2. Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών 

Στις 06.09.2022 πραγματοποιήθηκε δημόσια πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 31η 
Οκτωβρίου 2022. Υποβλήθηκαν εκατοντάδες αιτήσεις και αφού αξιολογήθηκαν σταδιακά σε 
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του ΔΣ, εγκρίθηκαν τελικά 151 αιτήσεις Αξιολογητών όλων των 
επιστημονικών κλάδων. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια θεσπίστηκε η αποζημίωση των 
Αξιολογητών με 20 ευρώ ανά αίτηση, όπως ρυθμίζεται από σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις 
16.12.2022. 

7.3. Μείωση γραφειοκρατίας 

Με αποφάσεις του Δ.Σ. καταργήθηκε η βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας και η βεβαίωση ότι 
ένας μεταπτυχιακός τίτλος εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής, με την ενσωμάτωσή τους στην 
πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης και με παράλληλη κατάργηση του παραβόλου που πλήρωναν 
οι ενδιαφερόμενοι με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση εκατοντάδων εργατοωρών και την 
απαλλαγή των ενδιαφερομένων από πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (κατάργηση σχετικού 
παραβόλου). 

7.4. Μείωση παραβόλων 

Μετά από εισήγηση του ΔΣ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μειώθηκαν σημαντικά τα παράβολα των αιτήσεων 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αιτήσεων παροχής 
πληροφοριών, από 20% έως και 50%. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στις 27.12.2022. 

7.5. Ένταξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο σύστημα ATLAS για την πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για την 
αναγνώριση της αντιστοιχίας. 

Ο Οργανισμός από το 2020 έχει εισαχθεί στο σύστημα ATLAS προκειμένου να δοθεί δυνατότητα 
εκπόνησης πρακτικής άσκησης για όσες/όσους πτυχιούχους του εξωτερικού χρεώνονται με 
αυτήν ως αντισταθμιστικό μέτρο. Μέσω του ίδιου συστήματος, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι φορέας 
υποδοχής για εκπόνηση πρακτικής άσκησης από φοιτήτριες/φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ 
επιστημονικών πεδίων συναφών με τις παρεχόμενες από τον Οργανισμό υπηρεσίες. Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επιλέχθηκαν δύο (2) φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..  

7.6. Προσλήψεις – ανθρώπινο δυναμικό 

Τον Μάιο 2021 ολοκληρώθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη δέκα (10) κενών 

οργανικών θέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των επιτυχόντων 

ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2022. Τρείς (3) από τους δέκα (10) επιλεγέντες αποδέχθηκαν τη 
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θέση και διορίστηκαν. Ο Οργανισμός προχώρησε σε αίτημα στον ΑΣΕΠ για την επόμενη φάση 

επιλογής, δηλαδή από τους δεύτερους επιλαχόντες και αναμένεται η πρόσληψη ενός ακόμη 

υπαλλήλου. Οι υπόλοιπες θέσεις βρίσκονται υπό επεξεργασία από τον ΑΣΕΠ, και εφόσον δεν 

έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών ετών, θα αποσταλούν εκ νέου λίστες επιλαχόντων.  

Τον Ιούλιο 2021 το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ενεργοποίησε για πρώτη φορά πρόβλεψη διάταξης 

νόμου (ν.3328/2005), με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στον οργανισμό να απευθύνει 

πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών με προσόντα Ειδικού Εισηγητή, για τη στελέχωση των 

τεσσάρων κενών θέσεων Ειδικών Εισηγητών στους κλάδους που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

καθυστέρηση. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τον Δεκέμβριο του 2021, υπογράφηκε η 

έγκριση της απόσπασης από το ΥΠΑΙΘ. Τρεις εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στον Οργανισμό 

(Ιανουάριο, Μάρτιο και Σεπτέμβριο του 2022).  

Σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων του ν.4957/2022, ο Οργανισμός προχώρησε στην μετάταξη 

των Ειδικών Εισηγητών σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού. Σχετική ΚΥΑ εκδόθηκε στις 23.02.2023, μετά 

από πεντάμηνη συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ.  

Μετά την έκδοση του π.δ.85/2022 (Α’ 232), εν αναμονή της μετάταξης των Ειδικών Εισηγητών σε 

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022 το σχέδιο έκδοσης 

Πράξης αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού/Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τους οριζόμενους νέους κλάδους και ειδικότητες. 

Η διαδικασία πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2023, μετά από 

έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκδοση σχετικού ΦΕΚ.  

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2022, ο Οργανισμός 

το έτος 2023 θα είναι σε θέση να υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για ένταξη του 

Φορέα επίσημα στην κινητικότητα για πρώτη φορά.   
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Διεθνείς Συνεργασίες - Δράσεις 

1. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

I. Ενεργός υποστήριξη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. της πρωτοβουλίας European Qualifications Passport 
for Refugees (EQPR) του Συμβουλίου της Ευρώπης ως ένας εκ των πρωτοπόρων εταίρων από 21 
πλέον χώρες και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες με συμμετοχή 
στις συνεντεύξεις προσφύγων και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην 
μεθοδολογία του EQPR καθώς και παρουσίαση, στους νεότερους εταίρους, της ενασχόλησης της 
χώρας μας στο εν λόγω έργο. 

II. Συμμετοχή ως εταίρος σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε.  

(α) ΑdReN project: Automatic Recognition in the Adriatic Region (ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 
του 2022). 

(β) ARENA project: Refugees and Recognition – Toolkit 3 (ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 2022). 

III. Συμμετοχή στις εργασίες του Bologna Hub Peer Support II, έργο συγχρηματοδοτούμενο από 
το πρόγραμμα Erasmus+ και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπ. Παιδείας και Έρευνας για την 
ενθάρρυνση της υλοποίησης των βασικών δεσμεύσεων της Μπολόνια στα Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης σε όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EHEA).   

IV. Συμμετοχή, ως εταίρος, στην υποβολή αίτησης για συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
Erasmus+ της Ε.Ε. του EQUAL project (Key Action 3 των National Academic Recognition Centres 
(NARIC)) για την υποστήριξη των NARIC και των A.E.I. στη θέσπιση διαδικασιών ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης που είναι ευθυγραμμισμένες με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές εισδοχής για 
τους πρόσφυγες με ελλιπή δικαιολογητικά. Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Ε.Ε. και θα τρέξει 
μέσα στα έτη 2023 και 2024. 

2. Συνεργασίες με φορείς και Οργανισμούς 

Συνεχής συνεργασία με τα δίκτυα ENIC (European Network of Information Centres in the 
European Region) και NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European 
Union) και ενεργός συμμετοχή στις εργασίες τους. Επικαιροποίηση των πληροφοριών που 
αφορούν τη χώρα μας και είναι αναρτημένες  στην ιστοσελίδα των δικτύων ENIC-NARIC. 

Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες του Thematic Peer Group B (TPG B) on the implementation of 
the Lisbon Recognition Convention (LRC) τον Νοέμβριο 2022 στο Στρασβούργο. 

Συμμετοχή, ως παρατηρητές, στην 9η Συνάντηση της Επιτροπής για τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
για την αναγνώριση των προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης τον Νοέμβριο 2022 στο 
Στρασβούργο. 

Συνεισφορά σε έρευνες (surveys) των δικτύων ENIC και NARIC, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της UNESCO πάνω σε θέματα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης προσόντων. 

Συμμετοχή σε δια ζώσης ή/και ζωντανής σύνδεσης (on-line) εκδηλώσεις και σεμινάρια που 
αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση προσόντων. 
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Δ΄ ΜΕΡΟΣ: Συμπεράσματα – Προοπτικές  

 

Στους απολογισμούς των ετών 2020 και 2021 το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σημείωνε: 

«H αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής στη χώρα 
μας, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του, της προσαρμογής του στις συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και της ευθυγράμμισής του 
με το διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, είναι προϋπόθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της 
διεθνοποίησης των Ελληνικών πανεπιστημίων και του μεγάλου ζητούμενου του brain gain. Αλλά 
και απαραίτητος όρος για τη δραστική μείωση των καθυστερήσεων στην αναγνώριση των τίτλων 
των ενδιαφερομένων και την δραστική βελτίωση της ποιότητας ενημέρωσης των πολιτών.» 

Η αλλαγή αυτή υλοποιήθηκε με τον ν.4957/2022. Το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί τομή στην 
ιστορία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στο δεύτερο εξάμηνο του 2022 
είναι εντυπωσιακά. Η κακοδαιμονία των τεράστιων καθυστερήσεων και η ταλαιπωρία των 
πολιτών αποτελούν παρελθόν. Σταδιακά, στην Ελληνική κοινωνία βελτιώνεται η αρνητική εικόνα 
του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται σε δύο παράγοντες. Αφ’ ενός στη θέσπιση 
του νέου νομικού πλαισίου και αφ’ ετέρου στον υψηλό επαγγελματισμό, την υψηλή τεχνογνωσία 
και την αυταπάρνηση όλου του προσωπικού του Οργανισμού. Υπάρχουν, όμως, ακόμη πολλά 
που πρέπει να γίνουν. Στους στόχους της διοίκησης για το 2023 εντάσσονται τα παρακάτω: 

 Πλήρης εφαρμογή και στερέωση της θεσμικής μεταρρύθμισης. 

 Εκπόνηση σχεδίου Οργανισμού – Κανονισμού Λειτουργίας για την έκδοση σχετικού ΠΔ. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση έργου για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 9001 και 27001. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση μελέτης για την διεκδίκηση κονδυλίων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης με στόχο την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος 
(Ο.Π.Σ.). 

 Ολοκλήρωση του έργου ΕΣΠΑ για την ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ένταξής του στην διαλειτουργικότητα gov.gr.  

 Αναβάθμιση των τηλεφωνικών και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης των πολιτών. 

 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της λειτουργίας και της ασφάλειας όλων των 
ηλεκτρονικών υποδομών του οργανισμού. 

 Ένταξη του Οργανισμού στην κινητικότητα. 

Ένα βήμα που πρέπει να γίνει ακόμη, για την πλήρη εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με 
το πανευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι η κύρωση της Σύμβασης της Λισσαβόνας για την 
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Ελλάδα, μαζί με το Μονακό, είναι 
οι μόνες από τις 55 χώρες της Ευρώπης που δεν έχουν κυρώσει αυτήν τη σύμβαση, η οποία 
έκλεισε πρόσφατα 20 χρόνια ζωής. 

Η διοίκηση και το προσωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για την 
περαιτέρω ποσοτική, αλλά, κυρίως, ποιοτική βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας του 
Οργανισμού. Με προσήλωση στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας, της 
διαφάνειας και της δίκαιης αναγνώρισης (fair recognition), και με ύψιστη αφοσίωση στην 
υπηρεσία των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. 

 

Για το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Ορέστης Καλογήρου 

 Καθηγητής ΑΠΘ 


