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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.
Θέμα: «Καθυστέρηση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων του εξωτερικού από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.»
Κυρία Υπουργέ,
Η κατάθεση Ακαδημαϊκών Τίτλων από χώρες του εξωτερικού προς αναγνώριση της
ισοτιμίας τους στην Ελλάδα καθορίζεται ρητά από την παράγραφο 4 του άρθρου 11
του N. 3328/05 περί του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης: “Οι αποφάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει
να εκδίδονται για τις περιπτώσεις αναγνώρισης «ισοτιμίας» μέσα σε εξήντα ημέρες και
για τις περιπτώσεις «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση απόκλισης από τις ως
άνω προθεσμίες λόγω έλλειψης στοιχείων εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του
Οργανισμού.” Ωστόσο κατά καιρούς έχουν αναφερθεί πολύμηνες καθυστερήσεις στην
αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίων ανθρώπων που έχουν σπουδάσει σε χώρες της
αλλοδαπής και τις οποίες έχουν καταγγείλει κατά καιρούς δεκάδες ενδιαφερόμενοι.
Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί αυτήν ενός νέου επιστήμονα που είναι απόφοιτος
του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου
Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών M.Sc. στην Κυτταρική και
Αναπτυξιακή Βιολογία από το UPMC (Παρίσι, Γαλλία) και Δρ. Νευροβιολογίας από το
Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο). Ο εν λόγω επιστήμονας έχει
καταθέσει από τον Ιούλιο του περασμένου έτους δύο αιτήσεις αναγνώρισης ισοτιμίας
τίτλων σπουδών του (μεταπτυχιακού και διδακτορικού) στον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίες οκτώ
μήνες μετά βρίσκονται σε «εκκρεμότητα». Συγκεκριμένα σε επιστολή του που έχουν
δημοσιεύσει έγκριτες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες αναφέρει: “Κατέθεσα στις 6
Ιουλίου τις 2 αιτήσεις αναγνώρισης μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και έλαβα
αριθμό πρωτοκόλλου στις 17 Αυγούστου, δηλαδή 42 ημέρες μετά (!) και έκτοτε η
αίτηση μου βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου ειδικού εισηγητή, με εκτιμώμενο χρόνο
αναγνώρισης των 2 πτυχίων μου σε 5-6 μήνες (σε επικοινωνία με τον ΔΟΑΤΑΠ στα τέλη
Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη) και 8-9 μήνες (σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του
ΔΟΑΤΑΠ 22/9).” Συνεπώς διαπιστώνεται ήδη μια χαρακτηριστική καθυστέρηση με
βάση ότι ορίζει ο νόμος στην απόδοση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών. Η κατάσταση
περιπλέκεται αν συνυπολογιστεί ότι τον Ιούλιο του περασμένου έτους αναρτήθηκε
προκήρυξη από το Ινστιτούτο Παστέρ κατά την οποία ο συγκεκριμένος επιστήμονας
θα μπορούσε να διατελέσει επιτυχών για τη θέση υποψήφιου μεταδιδάκτορα. Η

προκήρυξη έλαβε παράταση μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη. Η προθεσμία εξέπνευσε αλλά
καθώς δεν είχε λάβει αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η
υποψηφιότητά του δεν αξιολογήθηκε με αποτέλεσμα να μην επιλεγεί σε μια θέση
κατάλληλη για τα προσόντα και την ειδίκευσή του. Με βάση τις προκηρύξεις που
αναρτώνται στο διαδίκτυο και εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της έρευνας στην
Ελλάδα τέτοιες θέσεις ανοίγουν κάθε 1-2 χρόνια ή και περισσότερο. Από την άλλη
μεριά η μόνιμη επωδός του ΔΟΑΤΑΠ είναι πως «είναι πολλές οι αιτήσεις, τηρείται η
σειρά, κάντε υπομονή». Δεν είναι σε θέση όμως να απαντήσει ούτε κατ' ελάχιστον για
τον χρονικό διάστημα που σημαντικό πλήθος επιστημόνων πρέπει να κάνει υπομονή
και να προσπαθεί να επιβιώσει από τις οικονομίες του ή με δανεικά. Τόσο ο πρόεδρος
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όσο και άλλοι υπάλληλοι του οργανισμού παρά την επανειλημμένη
ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία του πραναφερόμενοου επιστήμονα
αρνήθηκαν να απαντήσουν για τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων που προηγούνταν της
δικής του. Ο ενδιαφερόμενος επιστήμονας ενημερώθηκε προφορικά στις αρχές
Σεπτεμβρίου πως ο ειδικός εισηγητής χειρίζεται «περισσότερες από 400 αιτήσεις»
πριν από τις 2 δικές του. Στις 22/9/2021 ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Καλογήρου σε
διαδικτυακό μήνυμα του (e-mail) ανέφερε στον ενδιαφερόμενο πως προηγούνται
«περισσότερες από 400 αιτήσεις». Η μοναδική φορά που έλαβε απάντηση ο
ενδιαφερόμενος για τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων που προηγούνται της δικής του
ήταν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Οργανισμό στις 19/11/2021 όπου
κάποιες ώρες μετά την τηλεφωνική του κλήση, τον κάλεσε εκπρόσωπος του ΔΟΑΤΑΠ
για να τον ενημερώσει πως προηγούνται της δικής του αίτησης άλλες 249 αιτήσεις.
Με λίγα λόγια σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών, ο ειδικός εισηγητής εξέταζε περίπου
3,5 αιτήσεις ανά 8ωρο. Με αυτόν το ρυθμό θα χρειαστούν άλλες 71 εργάσιμες μέρες,
δηλαδή άλλοι 3 ολόκληροι μήνες τουλάχιστον, και 9 συνολικά για την αναγνώριση του
μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του ενδιαφερόμενου, όταν ο νόμος ορίζει ως
ανώτατο χρονικό περιθώριο τις 60 ημέρες. Βέβαια αυτό είναι ένα «αισιόδοξο
σενάριο» καθώς στις 22/09/2021 ο πρόεδρος του οργανισμού στο προαναφερθέν email του κάνει λόγο για «8-9 μήνες που θα χρειαστούν για να τελειώσουν οι πλέον των
400 αιτήσεων στον κλάδο σας που εκκρεμούν πριν την δική σας». Με άλλα λόγια ο κ.
Πρόεδρος εκτιμά πως οι αιτήσεις του ενδιαφερόμενου θα περαιωθούν τέλος Ιουνίου
με τέλος Ιουλίου, δηλαδή 11-12 μήνες μετά την κατάθεσή τους και 9-10 μήνες μετά την
λήψη Αριθμού Πρωτοκόλλου. Ο κ. Πρόεδρος δηλώνει πως ενδιαφέρεται να βελτιώσει
την εικόνα που έχει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στην κοινωνία, όταν ο ίδιος με τα νούμερα που
παρουσιάζει γκρεμίζει την αφήγησή του.
Το ερώτημα που γεννάται φυσικά από την περίπτωση είναι ότι τέτοιου επιπέδου
επιστήμονες δεν υποτίθεται ότι θέλουν να φέρουν πίσω οι κυβερνώντες; Ότι
χρειάζεται η επιστημονική έρευνα και η κοινωνία στη χώρα που ζούμε; Προφανώς ο
κυκεώνας της γραφειοκρατίας έχει κατακλύσει το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επιτείνοντας την
κατάσταση που περιγράφει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Οργανισμού στην επίσημη
ιστοσελίδα του “Το αρνητικό πρόσωπο αφορά σε έναν βαρύ και δυσλειτουργικό
φορέα, υπόλογο για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αναγνώριση των τίτλων, για την
υπερβολική γραφειοκρατία των δικαιολογητικών που απαιτούνται και για την

δυσκολία επικοινωνίας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών.”
Διαπιστώνοντας όμως κάτι τέτοιο και επισήμως στην ιστοσελίδα ενός δημόσιου
οργανισμού εμμέσως πλην σαφώς ο Πρόεδρός του αποδέχεται την ανικανότητα του
οργανισμού στο να σέβεται τον υφιστάμενο ιδρυτικό του νόμo.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:
- Γιατί δεν αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο οι Αριθμοί Πρωτοκόλλου των αιτήσεων
αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών που επεξεργάζεται ο κάθε ειδικός εισηγητής
καθώς κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό και δεν παραβιάζει κάποιο προσωπικό
δεδομένο;
- Πόσες είναι οι αιτήσεις ανά επιστημονικό τομέα και ποιος είναι ο μέσος χρόνος που
απαιτείται για την αναγνώριση ανά τομέα; Πόσες από αυτές τις αιτήσεις αφορούν σε
προπτυχιακούς, πόσες σε μεταπτυχιακούς και πόσες σε διδακτορικούς τίτλους
σπουδών; Ακολουθείται διαφορετική διαδικασία αναγνώρισης στις θετικές σε σχέση
με τις θεωρητικές επιστήμες; Ποιος είναι ο μέσος όρος αναγνώρισης ανά κλάδο και
ανά εισηγητή;
- Τι θα πράξετε ώστε να εναρμονιστεί αποτελεσματικά και άμεσα ο Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης με το νόμο που τον
διέπει και τα χρονικά όρια που ορίζει;
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