ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ
(∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

Ταχ. ∆/νση : Λ. Μεσογείων 223
Ταχ. Κωδ. : 11525 Αθήνα
Τηλέφωνα : (30)(1) 06756362-368-464-494
Telefax
: (30)(1) 06756709
E-mail: dikatsa@otenet.gr

ΩΡΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Κατάθεση-Πληροφορίες-Παραλαβή
Εισηγητές

: 08.00 π.µ. - 13.00µ.µ. από ∆ευτέρα έως και Πέµπτη
: Από 1 Απριλίου 2002 θα δέχονται το κοινό ∆ευτέρα και
Πέµπτη 10.30 π.µ. έως 14.30 µ.µ.

Η υπηρεσία δεν δέχεται το κοινό την Παρασκευή
Ι.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραµµατεία).
2. Παράβολο 120 € (ΦΕΚ 1566/23-11-01 τ.Β') για κάθε κρινόµενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό
κατατίθεται µόνο στην Τράπεζα Ελλάδος (αριθµ. Λογαριασµού του ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 26031/5).
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (συντάσσεται σε απλό χαρτί, σύµφωνα µε την
αριθµ.1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ Β) στην οποία θα δηλώνεται :
• ότι τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
• ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόµενου Τίτλου Σπουδών στο
∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α. ή σε άλλη ∆ηµόσια Αρχή ότι τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια
• ο τόπος παρακολούθησης των µαθηµάτων ή σεµιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται)
και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, και να δηλωθεί ιδιαίτερα εάν κάποιο µέρος των σπουδών
έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη.
4. Για τους αλλοδαπούς (πλην των υπηκόων των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης): Άδεια
παραµονής και εργασίας (εν ισχύει) από αρµόδια αρχή. Αν βρίσκονται στην Ελλάδα για
µεταπτυχιακές σπουδές, απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του
Τµήµατος του οικείου Πανεπιστηµίου ότι έγιναν δεκτοί σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα.
5. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου / ∆ιπλώµατος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Στις περιπτώσεις που οι
βασικές σπουδές, έχουν πραγµατοποιηθεί σε Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί η Πράξη
(Βεβαίωση) αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός
τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.
6. Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο.
Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσηµη µετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική
ή Γαλλική γλώσσα. Ο Τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρηµένος για την γνησιότητα των
υπογραφών, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Χάγης, ή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στη χώρα
προέλευσής του. Για πτυχία από Πανεπιστήµια Ηνωµένου Βασιλείου, Γαλλίας η θεώρηση γίνεται
από το Βρετανικό Συµβούλιο, ή Γαλλικό Ινστιτούτο αντίστοιχα. Οι θεωρήσεις αυτές δεν
χρειάζονται, αν το πανεπιστήµιο που έχει απονείµει τον τίτλο σπουδών, στείλει απευθείας στο
∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α. το πιστοποιητικό µαθηµάτων και βεβαίωση για την απονοµή του τίτλου. Σε αυτή την
περίπτωση ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήµιο, θα
υποβάλει δε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αφού τα πιστοποιητικά και η βεβαίωση παραληφθούν
από το ∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α..
7. Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου ή ∆ιδακτορική ∆ιατριβή (επιστρέφεται µετά την αναγνώριση).
8. Πιστοποιητικό µαθηµάτων (εάν το πρόγραµµα σπουδών απαιτούσε µαθήµατα), επίσηµα
µεταφρασµένο, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Για σπουδές στις Η.Π.Α., Καναδά
και Αυστραλία, το επίσηµο πιστοποιητικό µαθηµάτων (official transcript), πρέπει να σταλεί
υποχρεωτικά απευθείας από το Πανεπιστήµιο στο ∆Ι.ΚΑ.Τ.Σ.Α..
9. Για Μεταπτυχιακούς τίτλους (εκτός ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος) και για σπουδές σε Α.Ε.Ι. του
Ηνωµένου Βασιλείου, Η.ΠΑ., Βελγίου και Γαλλίας, πρέπει να ζητηθεί, µε ευθύνη του αιτούντος,
από το Ίδρυµα προέλευσης να σταλεί απευθείας στο ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. βεβαίωση για τον τόπο
πραγµατοποίησης των σπουδών πριν από την υποβολή της αίτησης. Η βεβαίωση πρέπει να καθιστά

σαφές, πού πραγµατοποιήθηκαν οι σπουδές, µε φράσεις όπως : "His studies took place and were
completed at ...(όνοµα πόλης) campus of the .... (Ίδρυµα) and at no other campus", "les etudes de
.......(χρονική διάρκεια) se sont deroulees en totalite en France" ή κάτι ανάλογο. (∆ιευκρινίζεται ότι
για ορισµένα Ιδρύµατα των χωρών αυτών δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση της βεβαίωσης αυτής επικοινωνήστε µε το τµήµα πληροφοριών για περαιτέρω διευκρινίσεις).
10. Οδηγός σπουδών του Ιδρύµατος, εάν το Ίδρυµα δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο του
∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. µε τα αναγνωρισµένα Α.Ε.Ι..
Για να γίνει δεκτή η κατάθεση της αίτησης για αναγνώριση τίτλου
Πρέπει να κατατίθενται ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και µε συστηµένη επιστολή.
ΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται.
2. ∆ιευκρινίζεται ότι το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει στοιχεία σχετικά µε τις σπουδές
του αιτούντος πέρα των παραπάνω αναφεροµένων. Επίσης, ο αιτών έχει δικαίωµα να καταθέσει
οτιδήποτε σχετικό θεωρεί ότι βοηθάει στην διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
3. Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά µε FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-1999
τ.Β’).
4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
ΙΙΙ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.
Οι απαντήσεις στις αιτήσεις όπως και οι σχετικές διοικητικές Πράξεις ταχυδροµούνται µε
συστηµένη επιστολή.

