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Αναγνώριση	Διδακτορικού	Τίτλου	από	το	ΔΟΑΤΑΠ	
Τελευταία	μεταβολή	1	Νοεμβρίου	2021	

	
Οι	ακόλουθες	σύντομες	πληροφορίες	αφορούν	ΜΟΝΟ	όσους	έχουν	πρώτο	πτυχίο	από	ελληνικό	
πανεπιστήμιο	και	επιθυμούν	να	αναγνωρίσουν	το	Διδακτορικό	Δίπλωμα	που	έχουν	λάβει	από	
Πανεπιστήμιο	 της	αλλοδαπής	που	βρίσκεται	 ήδη	στη	 λίστα	αναγνωρισμένων	Πανεπιστημίων	
του	ΔΟΑΤΑΠ1.		
	
Το	 πρώτο	 βήμα	 είναι	 να	 συνδεθεί	 ο	 ενδιαφερόμενος	 στην	 ιστοσελίδα	 https://e-
doatap.doatap.gr/.	Ο	πιο	 εύκολος	 τρόπος	 να	 γίνει	 η	 σύνδεση	μέσω	 του	 taxisnet.	 Αυτό	βέβαια	
προϋποθέτει	 ότι	 ο	 ενδιαφερόμενος	 κάνει	 φορολογική	 δήλωση	 στην	 Ελλάδα	 και	 έχει	 ήδη	
απαραίτητους	 κωδικούς.	 Αφού	 γίνει	 η	 σύνδεση,	 επιλέγουμε	 “Νέα	 Αίτηση”	 ->	 “Αναγνώριση	
Τίτλου”	->	“Διδακτορικό”	(βλ.	screenshot)		
	
		

                                                
1	Ο	σχετικός	κατάλογος	βρίσκεται	στη	σελίδα:	https://www.doatap.gr/enhmerosh/idrumata-allodaphs/		
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Κατόπιν,	πρέπει	να	συμπληρωθούν	τα	στοιχεία	στις	2	πρώτες	καρτέλες	(Προσωπικά	Στοιχεία	+	
Τίτλος	Σπουδών),	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες		
	
	

	
	
Τα	 δικαιολογητικά	 για	 την	 αναγνώριση	 πρέπει	 να	 αναρτηθούν	 στην	 τρίτη	 καρτέλα	 (ως	
Επισυναπτόμενα	αρχεία)	.		
Επιγραμματικά,	τα	βασικά	έγγραφα	που	χρειάζονται	είναι	τα	εξής:		

1. Αντίγραφο	ταυτότητας	ή	διαβατηρίου		
2. Αντίγραφο	Ελληνικού	Τίτλου	Σπουδών		
3. Διδακτορική	Διατριβή	(ηλ.	αντίγραφο)		
4. Αντίγραφο	Διδακτορικού	Διπλώματος	
5. Υπεύθυνη	Δήλωση		
6. Έντυπο	Συγκατάθεσης		
7. Επιστολή	Πανεπιστημίου		
8. Παράβολο	

	
Πρότυπα	για	τα	έντυπα	5,	6,	και	7	υπάρχουν	στην	ιστοσελίδα	του	ΔΟΑΤΑΠ	(e-doatap.doatap.gr	
->	έντυπα	και	οδηγίες)	
	.		
Τι	πρέπει	να	προσεχθεί	ιδιαίτερα:	
	

- Για	το	4:	Αν	το	Διδακτορικό	Δίπλωμα	είναι	στα	Αγγλικά	ή	Γαλλικά	μπορεί	να	κατατεθεί	
χωρίς	 μετάφραση.	 Η	 κατάθεση	 πρέπει	 να	 γίνει	 απ’	 ευθείας	 απ	 το	 Πανεπιστήμιο	 (σε	
ηλεκτρονική	ή	έντυπη	μορφή)		
Αν	 το	 Διδακτορικό	 Δίπλωμα	 είναι	 σε	 άλλη	 γλώσσα,	 τότε	 χρειάζεται	 επικύρωση	 με	 τη	
σφραγίδα	 της	 Χάγης	 (Apostille)	 σε	 νόμιμα	 επικυρωμένο	 αντίγραφο,	 και	 επίσημη	
μετάφραση.	(ΠΡΟΣΟΧΗ:	τα	παραπάνω	πρέπει	να	γίνουν	με	την	εξής	σειρά:		
Αντίγραφο	->	Apostille	->	Μετάφραση		
Αν	 η	 χώρα	 όπου	 λάβατε	 το	 διδακτορικό	 σας	 δε	 δίνει	 Apostille	 τότε	 ο	 Διδακτορικός	
Τίτλος	 προς	 αναγνώριση	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 από	 τις	 κατά	 τόπους	 Ελληνικές	
Προξενικές	Αρχές	
	

- Για	 το	 7:	 Η	 επιστολή	 περιέχει	 πληροφορίες	 για	 το	 Πανεπιστήμιο	 και	 το	 πρόγραμμα	
σπουδών	 και	 πρέπει	 να	 συμπληρωθεί	 από	 τη	 γραμματεία	 του	 Τμήματος	 όπου	
αποκτήθηκε	 το	 διδακτορικό.	 Το	 ΔΟΑΤΑΠ	 ζητάει	 2	 αντίγραφα,	 ένα	 απευθείας	 απ’	 τη	
γραμματεία	και	ένα	απ΄τον	ενδιαφερόμενο.				Το	αντίγραφο	απ’	το	Πανεπιστήμιο	πρέπει	
να	 έχει	 όνομα	 αρχείου	 UNI	 CERTIFICATE	 -PhD	 και	 να	 σταλεί	 στο	
protocol_A@doatap.gr.	 Template	 με	 τις	 πληροφορίες	 που	 πρέπει	 να	 αναφέρει	 η	
επιστολή	υπάρχει	στην	ιστοσελίδα	του	ΔΟΑΤΑΠ		
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Εάν	 η	 επιστολή	 δεν	 είναι	 στα	 Αγγλικά/Γαλλικά	 τότε	 χρειάζεται	 επίσης	 θεώρηση	 και	
μετάφραση,	ακριβώς	όπως	και	για	το	Διδακτορικό	Δίπλωμα	
	

- Για	 το	 8:	 Το	 κόστος	 του	 παραβόλου	 είναι	 184,32	 ευρώ	 (τιμές	 2021).	 Πρέπει	 να	
κατατεθεί	 στο	 λογαριασμό	 του	 ΔΟΑΤΑΠ	 στην	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος.	 Αναλυτικές	
πληροφορίες,	εδώ:	http://www.doatap.gr/gr/paravola.php		

	
Μετά	 την	 υποβολή	 της	 αίτησής	 σας	 καλό	 είναι	 να	 επισκέπτεστε	 την	 ιστοσελίδα	 και	 να	
παρακολουθείτε	 την	 πορεία	 της	 καθώς	 και	 εάν	 το	 Πανεπιστήμιό	 από	 όπου	 αποκτήθηκε	 το	
Διδακτορικό	 έχει	 στείλει	 τα	 απαραίτητα	 έγγραφα.	 Μόνο	 όταν	 ο	 φάκελό	 σας	 είναι	 πλήρης	
λαμβάνετε	αριθμό	πρωτοκόλλου	και	προωθείται	για	αξιολόγηση	στα	αρμόδια	όργανα.	
	
Καλή	τύχη	και	υπομονή	μια	που	η	διαδικασία	έγκριση	συχνά	παίρνει	πάνω	από	ένα	έτος!		
	
Σημείωση:	 Το	 παρόν	 κείμενο	 συντάχθηκε	 από	 το	 μέλος	 της	 ΕΛΑΣΕΤ	 Δρ.	 Ιωάννη	 Αντωνιάδη	
(ΙΑ-ΙΤΕ)	τον	οποίο	το	ΔΣ	της	ΕΛΑΣΕΤ	ευχαριστεί	θερμά.	Εάν	υπάρχουν	κάποιες	παρατηρήσεις	ή	
βελτιώσεις	 παρακαλώ	 ενημερώστε	 τον	 Γραμματέα	 και	 τον	 Πρόεδρο	 της	 ΕΛΑΣΕΤ	 στα	 e-mail	
secretary@helas.gr		και	president@helas.gr		
	
	
	


