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1. Υπήκοοι χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης &
Συνθήκη Schengen
1.1.Απαιτούμενες Διαδικασίες από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
1.1.1.Προϋποθέσεις
Σπουδών

εγγραφής

σε

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου δημοσιεύουν ετησίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
κατάθεση υποψηφιοτήτων στο κάθε πρόγραμμα, του οποίου η έναρξη έχει
προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας:
 Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται με
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) τον γενικό βαθμό του πτυχίου, β) τη
βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα
μαθήματα του Π.Μ.Σ., γ) την επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία,
όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και δ) την τυχόν
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου/της υποψήφιας.
 Το κάθε Τμήμα καθορίζει με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό
συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων,
τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. Τα ειδικά
κριτήρια που τίθενται ανά Τμήμα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του. H
συνέντευξη, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, γίνεται από τουλάχιστον
τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που έχουν οριστεί ως μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.
 Οι πτυχιούχοι των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
προσκομίσουν αναγνώριση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
κατεύθυνσης.
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1.1.2.Προϋποθέσεις εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων
Προκειμένου κάποιος/α να εγγραφεί ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας Τμήματος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά
προσόντα:
 Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς
Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος ή τα
πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή
διεπιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να
εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή.
 Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Μ.Δ.Ε. για έναν/μία
Υποψήφιο/α Διδάκτορα είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω
της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού
του/της έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει εξαιρετικής ποιότητας και
επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/εις ή ευρεσιτεχνία (σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008). Στο πλαίσιο αυτό,
ο/η Υποψήφιος/α μπορεί να γίνει δεκτός/ή ακόμη και αν δεν είναι
κάτοχος Μ.Δ.Ε. μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ο/η
Υποψήφιος/α υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο
επιπρόσθετων μαθημάτων, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος.
Στις περιπτώσεις που γίνεται δεκτός/η και μη κάτοχος ΜΔΕ, απαιτείται
Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού
αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007).
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Η διαδικασία εισαγωγής για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αρχίζει
είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς το Τμήμα είτε με δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης. Δεκτές προς αξιολόγηση γίνονται οι αιτήσεις που
υποβάλλονται εμπροθέσμως στην περίπτωση δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε
Υποψήφιο/α περιλαμβάνουν:

Αίτηση

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος.
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Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον
ΔΟΑΤΑΠ.
Ανάλυση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
(κείμενο έκτασης 4 σελίδων περίπου, ή 1.000 λέξεων).
Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προβλέπεται στις απαιτήσεις του
Τμήματος και αναφέρεται στην προκήρυξη.
Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με
τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή
σχέση. Συστατική επιστολή από εργοδότη/τρια μπορεί να ζητηθεί
επιπρόσθετα, ανάλογα με το Τμήμα.
Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία
ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε
ψηφιακή μορφή.
Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε
επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία
δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο
προτείνεται να περιέχει (τα ακριβή περιεχόμενα ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Τμήματος):
i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και
των επιμέρους στόχων αυτής
iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία
v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
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1.2. Απαιτούμενες
Διαδικασίες
των
αρμοδίων
Οργανισμών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
Οι υπήκοοι χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές σε
ελληνικά πανεπιστήμια διάρκειας άνω των τριών μηνών
χρειάζεται να προβούν στην έκδοση των ακόλουθων εγγράφων
πιστοποιητικών.
1.2.1. Αναγνώριση Βασικού Τίτλου Σπουδών της Αλλοδαπής από
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται από όσους/όσες επιθυμούν να
γίνουν δεκτοί/ες σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή για τις εξαιρετικές
περιπτώσεις υποψηφίων που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή
παρόλο που δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Η διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) εντός περίπου τριών μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης
της αίτησης.
Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Αίτηση στην οποία αναγράφεται «βεβαίωση ισοτιμίας προκειμένου να
εκπονήσω Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα…του Παν/μιου Αιγαίου ή
ΠΜΣ «……» του Τμήματος…… του Παν/μιου Αιγαίου» (το έντυπο
χορηγείται από τη Γραμματεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή εκτυπώνεται από την
ιστοσελίδα) η οποία υπογράφεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά
την κατάθεση.
 Παράβολο 230,40€ για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό
κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να
αναφέρεται ως καταθέτης ο/η πολίτης που υποβάλλει την αίτηση
αναγνώρισης.
 Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση
ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο
από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε
απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01
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Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον/την
ενδιαφερόμενο/η κατά την κατάθεση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα
δηλώνεται ότι «τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, έχω
περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση
αιτούμαι, δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου
Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή, ο τόπος
παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν
προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν
............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν
κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια
πόλη)».
 Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται μόνο από τον/την ενδιαφερόμενο/η σε δύο αντίτυπα για
κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό,
εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα
διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους
τίτλο/ους σπουδών του/της.
 Απολυτήριο Λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου
ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.Εάν οι σπουδές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή
(πλην των χωρών Ε.Ε. και EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α.
και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του
κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από
Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση
αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος
της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα) στην οποία θα αναφέρεται ότι
ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
της χώρας προέλευσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση
του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην Ελληνική,
Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.
 Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση,
θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη
Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό
είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται
μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα
μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από
τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν
χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική
γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει
απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την
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περίπτωση, πρέπει ο/η ίδιος/α ο/η ενδιαφερόμενος/η να ζητήσει την
αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και
ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.
 Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική
βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι
ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την
ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο
πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των
υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην
ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.
Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας
έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το
επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο
στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η
οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του/της αιτούντος/ουσας, να σταλεί
απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι
σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να
κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη
γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και
μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές
Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης
των σπουδών, ως εξής: α) «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως …………
πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και
σε κανένα άλλο μέρος», β) “His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to
…… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in …..(όνομα
πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other campus”, γ)
“Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης) se sont
déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης, χώρας ) …… à
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…(Ίδρυμα)”. Στην περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, αντί της
βεβαίωσης για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, θα
αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα
συμπληρωμένο
το
σχετικό
ερωτηματολόγιο
(http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική
γλώσσα ).
 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται
από το Ίδρυμα.
 Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται
στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.
 Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι
είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου
ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ενδεχόμενη
αλλαγή των απαιτούμενων δικαιολογητικών http://www.doatap.gr/en/aitiseis.php

Διευκρινίσεις:
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•
δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον
ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η
εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του/της ενδιαφερόμενου/ης Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ /
Ελληνική Προξενική Αρχή.)
•
με συστημένη επιστολή
•
με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
 Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω
αναφερομένων. Ο αιτών/η αιτούσα έχει δικαίωμα να καταθέσει
οποιοδήποτε
σχετικό
έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την
διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις
διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την
Πράξη αναγνώρισης.
 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 462/28-4-99 τ.Β’).
 Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
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 Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE
γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες
χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει
εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά
είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από
πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην
Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου
εγγράφου.

1.2.2. Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
της
Αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται από όσους/όσες επιθυμούν να
εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
Η διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) εντός περίπου δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Αίτηση στην οποία αναγράφεται «βεβαίωση ισοτιμίας προκειμένου να
εκπονήσω Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα…του Παν/μιου Αιγαίου ή
ΠΜΣ……στο Τμήμα…του Παν/μιου Αιγαίου» (το έντυπο χορηγείται από
τη Γραμματεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα) η οποία
υπογράφεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά την κατάθεση.
 Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/3012-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο
στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως
καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.
 Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση
ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο
από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)
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 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε
απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον/την
ενδιαφερόμενο/η κατά την κατάθεση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα
δηλώνεται ότι «τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, έχω
περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση
αιτούμαι, δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου
Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή, ο τόπος
παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν
προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν
............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν
κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια
πόλη)».
 Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε
ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό,
εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα
διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους
τίτλο/ους σπουδών του.
 Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές
σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να
υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης)
Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί
ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση
αυτού του τίτλου.
 Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η
αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα
με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε
νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός
αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν
απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση
ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση
γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις
αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών
στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την
αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και
ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.
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 Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία
επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.
 Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το
πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με
αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι
ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την
ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο
πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των
υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην
ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.
Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας
έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το
επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο
στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην
διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε
παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του
αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα
προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική,
αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον
ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών
σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE),
πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη
μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα
μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από
τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει
να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο
τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής : α) «Βεβαιώνουμε ότι οι
σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως
………… πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη,
Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος», β) “His / Her studies, from …… (χρόνος
έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in
…..(όνομα πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other
campus”, γ) “Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος
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αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης,
χώρας ) …… à …(Ίδρυμα )”.
Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών, αντί της
βεβαίωσης για το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, καθώς και στην
περίπτωση των εξ αποστάσεως διδακτορικών σπουδών θα αποστέλλεται
απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό
ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική
και γαλλική γλώσσα ).
Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για
διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε
παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του
αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα
προέλευσης. Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από
την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από
τον ενδιαφερόμενο η επιστολή επιβεβαίωσης, θεωρημένη για τη
γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και
μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές
Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα
στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία
αποφοίτησης, ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού
προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής
Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από: Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και
Αλβανία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο
Τμήμα ενημέρωσης ΔΟΑΤΑΠ).
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται
από το Ίδρυμα.
Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι. με Ίδρυμα της αλλοδαπής
για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών,
πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον
κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της
αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το
τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.
Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για
διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι
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είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου
ότι έχουν γίνει δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα.
Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ενδεχόμενη
αλλαγή των απαιτούμενων δικαιολογητικών http://www.doatap.gr/en/aitiseis.php

Διευκρινίσεις:
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•
δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον
ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η
εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του/της ενδιαφερόμενου/ης Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ /
Ελληνική Προξενική Αρχή.)
•
με συστημένη επιστολή
•
με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
 Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω
αναφερομένων. Ο αιτών/Η αιτούσα έχει δικαίωμα να καταθέσει
οποιοδήποτε
σχετικό
έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την
διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις
διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την
Πράξη αναγνώρισης.
 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 462/28-4-99 τ.Β’).
 Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE
γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες
χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει
εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά
είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) γίνονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από
πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην
14

Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου
εγγράφου.

1.2.3. Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται από την
Ελληνική Αστυνομία.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας
 Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι
τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των
διαβατηρίων
 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση ότι έχει
γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
 Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος

1.2.4. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην
Ελλάδα
Η συγκεκριμένη διαδικασία λαμβάνει χώρα προαιρετικά.
Η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. στην
πραγματοποιείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ελλάδα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
 Δικαιολογητικά που πρέπει να αποδεικνύουν τη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας στην Ελλάδα
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2. Υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)
2.1.Απαιτούμενες Διαδικασίες από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
2.1.1.Προϋποθέσεις
Σπουδών

εγγραφής

σε

Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου δημοσιεύουν ετησίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
κατάθεση υποψηφιοτήτων στο κάθε πρόγραμμα, του οποίου η έναρξη έχει
προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, βάσει της οποίας:
 Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται κυρίως
με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) τον γενικό βαθμό του πτυχίου, β)
τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα
μαθήματα του Π.Μ.Σ., γ) την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, και δ) την τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα του υποψηφίου/της υποψήφιας.
 Το κάθε Τμήμα καθορίζει με απόφασή της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό
συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων,
τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή. Τα ειδικά
κριτήρια που τίθενται ανά Τμήμα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα τους.
H συνέντευξη, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, γίνεται από τουλάχιστον
τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που έχουν οριστεί ως μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.
 Οι πτυχιούχοι, υπήκοοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν
ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ, μπορούν να γίνουν δεκτοί για σπουδές σε
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με απόφαση της Κοσμητείας, η
οποία διενεργεί και τον σχετικό έλεγχο (Ν. 4316/2014, άρθρο 73, παρ. 5).
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2.2.2.Προϋποθέσεις εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων
Προκειμένου κάποιος/α να εγγραφεί ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας Τμήματος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρειάζεται να διαθέτει τα ακόλουθα τυπικά
προσόντα:
 Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού.
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς
Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος ή τα
πλέον συγγενή με αυτά, αλλά που προάγουν την ακαδημαϊκή
διεπιστημονική φυσιογνωμία του Τμήματος όπου επιθυμεί να
εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή.
 Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Μ.Δ.Ε. για έναν/μία
Υποψήφιο/α Διδάκτορα είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω
της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού
του/της έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει εξαιρετικής ποιότητας και
επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/εις ή ευρεσιτεχνία (σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008). Στο πλαίσιο αυτό,
ο/η Υποψήφιος/α μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε.
μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή ο/η Υποψήφιος/α
υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων
μαθημάτων, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος. Στις περιπτώσεις
που γίνεται δεκτός/η και μη κάτοχος ΜΔΕ, απαιτείται Πτυχίο
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού
αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007).
Διαδικασία επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων
Η διαδικασία εισαγωγής για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αρχίζει
είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς το Τμήμα είτε με δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης. Δεκτές προς αξιολόγηση γίνονται οι αιτήσεις που
υποβάλλονται εμπροθέσμως στην περίπτωση δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης.
Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε
Υποψήφιο/α περιλαμβάνουν:

Αίτηση

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος.
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Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον
ΔΟΑΤΑΠ.
Ανάλυση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
(κείμενο έκτασης 4 σελίδων περίπου ή 1.000 λέξεων).
Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον προβλέπεται στις απαιτήσεις του
Τμήματος και αναφέρεται στην προκήρυξη.
Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με
τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή
σχέση. Συστατική επιστολή από εργοδότη/τρια ζητείται ως επιπρόσθετη,
ανάλογα με το Τμήμα.
Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα
Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία
ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε
ψηφιακή μορφή.
Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε
επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία
δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο
προτείνεται να περιέχει (τα ακριβή περιεχόμενα ορίζονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του κάθε Τμήματος):
vi. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
vii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και
των επιμέρους στόχων αυτής
viii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
ix. Ενδεικτική βιβλιογραφία
x. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
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2.2.Απαιτούμενες
Διαδικασίες
των
αρμοδίων
Οργανισμών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
πραγματοποιήσουν διδακτορικές σπουδές σε ελληνικά
πανεπιστήμια διάρκειας άνω των τριών μηνών χρειάζεται να
προβούν στην έκδοση των ακόλουθων εγγράφωνπιστοποιητικών.
2.2.1. Αναγνώριση Βασικού Τίτλου Σπουδών της Αλλοδαπής για
Συμμετοχή Αλλοδαπών Φοιτητών & Φοιτητριών σε
Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών
Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται για τις εξαιρετικές περιπτώσεις
υποψηφίων που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή παρόλο που
δεν έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Η διαδικασία πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Αίτηση στην οποία αναγράφεται «βεβαίωση ισοτιμίας προκειμένου να
εκπονήσω Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα…του Παν/μιου Αιγαίου ή
ΠΜΣ «……» του Τμήματος…… του Παν/μιου Αιγαίου» (το έντυπο
χορηγείται από τη Γραμματεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή εκτυπώνεται από την
ιστοσελίδα) η οποία υπογράφεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά
την κατάθεση.
 Παράβολο 230,40€ για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό
κατατίθεται μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού
του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να
αναφέρεται ως καταθέτης ο/η πολίτης που υποβάλλει την αίτηση
αναγνώρισης.
 Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση
ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο
από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε
απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον/την
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ενδιαφερόμενο/η κατά την κατάθεση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα
δηλώνεται ότι «τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, έχω
περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση
αιτούμαι, δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου
Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή, ο τόπος
παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν
προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν
............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν
κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια
πόλη)».
 Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται μόνο από τον/την ενδιαφερόμενο/η σε δύο αντίτυπα για
κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό,
εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα
διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους
τίτλο/ους σπουδών του/της.
 Απολυτήριο Λυκείου ημεδαπής ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου
ισοτίμου, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Εάν οι σπουδές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή
(πλην των χωρών Ε.Ε. και EFTA, της πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α.
και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του
κύκλου σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο, από
Ελληνική αρχή, φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενος από μία βεβαίωση
αρμόδιας αρχής της χώρας χορήγησής του (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος
της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα), στην οποία θα αναφέρεται ότι
ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
της χώρας προέλευσης. Επίσης, πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση
του απολυτηρίου (και της βεβαίωσης), εκτός αν είναι στην ελληνική,
αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
 Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση,
θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη
Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό
είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται
μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα
μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από
τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν
χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική
γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει
απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την
περίπτωση, πρέπει ο/η ίδιος/α ο/η ενδιαφερόμενος/η να ζητήσει την
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αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και
ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.
 Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική
βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι
ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την
ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο
πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των
υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην
ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.
Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας
έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το
επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο
στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών (ΒΤΣ), η
οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του/της αιτούντος/ουσας, να σταλεί
απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι
σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να
κατατεθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη
γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και
μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές
Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης
των σπουδών, ως εξής: α) «Βεβαιώνουμε ότι οι σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως …………
πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη, Χώρα) και
σε κανένα άλλο μέρος», β) “His / Her studies, from …… (χρόνος έναρξης) to
…… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in …..(όνομα
πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other campus”, γ)
“Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος αποφοίτησης) se sont
déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης, χώρας ) …… à …(Ίδρυμα
)”. Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως σπουδών, αντί της βεβαίωσης για
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το τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, θα αποστέλλεται απευθείας
στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα συμπληρωμένο το σχετικό
ερωτηματολόγιο (http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική
και γαλλική γλώσσα ).
 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται
από το Ίδρυμα.
 Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται
στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.
 Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι
είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου
ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ενδεχόμενη
αλλαγή των απαιτούμενων δικαιολογητικών http://www.doatap.gr/en/aitiseis.php

Διευκρινίσεις:
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•
δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον
ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η
εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του ενδιαφερόμενου Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ / Ελληνική
Προξενική Αρχή.)
•
με συστημένη επιστολή
•
με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
 Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω
αναφερομένων. Ο αιτών/η αιτούσα έχει δικαίωμα να καταθέσει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις
διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την
Πράξη αναγνώρισης.
 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 462/28-4-99 τ.Β’).
 Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE
γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες
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χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει
εγείρει αντίρρηση, και μόνον για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά
είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) γίνονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από
πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην
Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου
εγγράφου.

2.2.2 Αναγνώριση Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Η διαδικασία πραγματοποιείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Αίτηση στην οποία αναγράφεται «βεβαίωση ισοτιμίας προκειμένου να
εκπονήσω Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα…του Παν/μιου Αιγαίου ή
ΠΜΣ «……» του Τμήματος…… του Παν/μιου Αιγαίου» (το έντυπο
χορηγείται από τη Γραμματεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή εκτυπώνεται από την
ιστοσελίδα) η οποία υπογράφεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η κατά
την κατάθεση.
 Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/3012-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο
στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
26072595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως
καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης.
 Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση
ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο
από το αντίγραφο που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής)
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε
απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον/την
ενδιαφερόμενο/η κατά την κατάθεση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα
δηλώνεται ότι «τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια, έχω
περατώσει τις σπουδές μου για τον τίτλο σπουδών του οποίου την αναγνώριση
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αιτούμαι, δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου
Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή, ο τόπος
παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν
προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν
............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν
κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια
πόλη)».
Έντυπο Συγκατάθεσης (Consent Form) το οποίο συμπληρώνεται και
υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο σε δύο αντίτυπα για κάθε
ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε. Με το έντυπο αυτό,
εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ιδρύματα
διευκρινιστικά / συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους
τίτλο/ους σπουδών του.
Βασικό Πτυχίο / Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές
φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές
σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να
υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης)
Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί
ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση
αυτού του τίτλου.
Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η
αναγνώριση, θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα
με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπος ή σε
νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός
αν αυτό είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν
απαιτείται μετάφραση. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση
ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση
γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις
αυτές δεν χρειάζονται, αν ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών
στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την
αποστολή του από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις
που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και
ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός.
Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία
επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.
Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το
πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με
αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι
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ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την
ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται το επίσημο
πιστοποιητικό μαθημάτων, θεωρημένο για τη γνησιότητα των
υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπο ή σε νομίμως επικυρωμένο
αντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή του εκτός αν αυτό είναι στην
ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα οπότε δεν απαιτείται μετάφραση.
Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας
έχει εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το
επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή
γαλλική γλώσσα και το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
επικυρωμένο αντίγραφό του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή του από το Πανεπιστήμιο
στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην
διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε
παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του
αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα
προέλευσης. Εάν η ΒΤΣ είναι σε γλώσσα άλλη από την ελληνική,
αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από τον
ενδιαφερόμενο/την ενδιαφερόμενη η ΒΤΣ, θεωρημένη για τη
γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης
(σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν
έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει αντίρρηση, και
μόνον γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές
Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία του ενδιαφερομένου/της ενδιαφερόμενης, η διάρκεια και ο
τόπος πραγματοποίησης των σπουδών, ως εξής : α) «Βεβαιώνουμε ότι οι
σπουδές τ.. (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) …… που διήρκεσαν από ……… έως
………… πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο …..… (Ίδρυμα, Πόλη,
Χώρα) και σε κανένα άλλο μέρος», β) “His / Her studies, from …… (χρόνος
έναρξης) to …… (χρόνος αποφοίτησης), took place and were completed in
…..(όνομα πόλης, χώρας) campus of the ……….. (Ίδρυμα) and at no other
campus”, γ) “Ses études de …….. (χρόνος έναρξης) à …… (χρόνος
αποφοίτησης) se sont déroulées en totalité à ……. en ……. (όνομα πόλης,
χώρας ) …… à …(Ίδρυμα )”.
Στη περίπτωση των εξ αποστάσεως μεταπτυχιακών σπουδών, αντί της
βεβαίωσης για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, καθώς και
στην περίπτωση των εξ αποστάσεως διδακτορικών σπουδών θα
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αποστέλλεται απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα
συμπληρωμένο
το
σχετικό
ερωτηματολόγιο
(http://www.doatap.gr/gr/distant.php στην αγγλική και γαλλική
γλώσσα ).
Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για
διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε
παρακολούθηση μαθημάτων), η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του
αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα
προέλευσης. Εάν η επιστολή επιβεβαίωσης είναι σε γλώσσα άλλη από
την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να κατατεθεί, επιπλέον, από
τον ενδιαφερόμενο/την ενδιαφερόμενη η επιστολή επιβεβαίωσης,
θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση
της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE), πρωτότυπη ή σε νομίμως
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και με επίσημη μετάφρασή της. Για όσες
χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση ή η χώρα μας έχει εγείρει
αντίρρηση, και μόνο γι’ αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες
Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να
αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου/της ενδιαφερόμενης, η
διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης, ο τρόπος
παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος
υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.
Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από: Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία και
Αλβανία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο
τμήμα ενημέρωσης).
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), εφόσον χορηγείται
από το Ίδρυμα.
Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι. με Ίδρυμα της αλλοδαπής
για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών,
πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του
συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.
Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον
κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της
αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το
τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.
Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για
διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι
είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου
ότι έχουν γίνει δεκτοί σε διδακτορικό πρόγραμμα.
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Διευκρινίσεις:
 Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει :
•
δια ζώσης στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον
ενδιαφερόμενο ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η
εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του/της ενδιαφερόμενου/ης Αστυνομικό Τμήμα / ΚΕΠ /
Ελληνική Προξενική Αρχή.)
•
με συστημένη επιστολή
•
με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
 Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω
αναφερομένων. Ο αιτών/ η αιτούσα έχει δικαίωμα να καταθέσει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την
διεκπεραίωση της υπόθεσής του.
 Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις
διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την
Πράξη αναγνώρισης.
 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 462/28-4-99 τ.Β’).
 Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.
 Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE
γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες
χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης ή η χώρα μας έχει
εγείρει αντίρρηση, και μόνο για αυτές, η θεώρηση γίνεται από τις
επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά
είναι στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα) γίνονται από το
Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, από
πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην
Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου
εγγράφου.
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2.2.3. Χορήγηση Εθνικής Θεώρησης Εισόδου Μακράς Διάρκειας
(Εθνική Θεώρηση – Visa D) για Σπουδές σε ΑΕΙ Μεταπτυχιακού
και Διδακτορικού Επιπέδου)1
Οι υπήκοοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές & διδακτορικές σπουδές σε
ελληνικά πανεπιστήμια διάρκειας άνω των τριών μηνών
χρειάζεται να προβούν στην έκδοση των ακόλουθων
εγγράφων-πιστοποιητικών.
Για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, που έχουν γίνει δεκτοί στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης, χρειάζεται
να χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Δ.1.1 Σπουδές»
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία2.
Για να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να
προσκομίσουν στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή
εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένουν νομίμως τα εξής:
 Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής διδάκτρων στο Ίδρυμα, όπου
αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
 Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης ύψους
κατ’ ελάχιστο τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως,3 όπως καθορίζεται με
την προβλεπόμενη από την υπ. αριθ. ΚΥΑ 41712/2014 (Β΄2285). Το ύψος
των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων,
τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση

Σημείο μα) του άρθρου 1 (Ορισμοί) του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ, τ. Α΄, 80, 01.04.2014): «Ο σπουδαστής
ορίζεται ως «ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει
ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την
απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που χορηγεί το
ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών».
2 άρθρα 31, 32 και 36 του Ν. 4251/20142, στην Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με Α. Φ. 3497.3/ΑΠ
24245/ΦΕΚ Β’ 1820/03.07.2014, και στην Κ.Υ.Α. 30825/ΦΕΚ Β’ 1528/06.06.2014
3 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αρ. 4172/2014 (ΦΕΚ 2285, τ. Β΄, 26.08.2014): Στην περίπτωση πολιτών
τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα και αιτούνται τη
χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33,
34, 35 και 37 του ν.4251/2014 (Κατηγορίες Δ1.1, Δ1.2 και Δ4.7 της αριθμ.30825/2014 κοινή υπουργική
απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για τον χρόνο
που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των
επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη
μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας
διαμονής).
1
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που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της
άδειας διαμονής).
 Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την
προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18
ετών.
 Όταν το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής
γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το ίδρυμα προβαίνει
στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση, η
οποία προσκομίζεται στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή.
 Τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ. αριθ.
Φ3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών
ως ακολούθως:
Οι πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου
μακράς διάρκειας οφείλουν να παρουσιασθούν αυτοπροσώπως στην
Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας
της οποίας διαμένουν νομίμως και ανεξάρτητα από την κατηγορία εθνικής
θεώρησης η οποία θα τους χορηγηθεί:
 να υποβληθούν σε συνέντευξη με σκοπό τη διαπίστωση του σκοπού
εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα,
 να καταθέσουν τα προβλεπόμενα γενικά δικαιολογητικά που
ορίζονται στην υπ. αριθ. Φ3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) Απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών και τα ειδικά δικαιολογητικά (βλ. Κεφάλαια
Α-Η κατά περίπτωση) που ορίζονται στην υπ. αριθ. ΚΥΑ 30825/2014
(B΄ 1528) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
 να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη όπως ορίζονται στην κείμενη
εθνική νομοθεσία.
Σημείωση: Οι Ελληνικές Διπλωματικές ή έμμισθες Προξενικές Αρχές, που έχουν
συνάψει σύμβαση συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο
43 και το παράρτημα Χ του Κώδικα Θεωρήσεων (Κανονισμός 810/2009/ΕΕ), μπορούν
να του αναθέσουν την εκτέλεση ενός ή περισσότερων από τα καθήκοντα που ορίζονται
στην παράγραφο 6 του άρθρου 43 του Κανονισμού 810/2009/ΕΕ για επιλεγμένες κατά
την κρίση τους κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων εισόδου.
Η θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση – Visa D) μπορεί να
χορηγηθεί υπό τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις και εφόσον o/η
αιτών/ουσα αλλοδαπός/η υπήκοος/η της τρίτης χώρας προσκομίσει στην
αρμόδια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή:
 Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για
εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη,
έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις
σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο της
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αίτησης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ότι τα δηλωθέντα
στοιχεία είναι αληθή και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν είναι πλαστά
ή παραποιημένα.
Διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές
ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του
εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών-μελών της ενισχυμένης
συνεργασίας Schengen ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, μετά
την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την
επικράτεια των κρατών-μελών· ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα
περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται· β) περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες· γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης
δεκαετίας .
Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το
οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος/της αιτούσας
στη χώρα διαμονής του/της. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών/η αιτούσα
αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής
του/της, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υποβολής της
αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται να ζητήσει
επιπλέον την προσκόμιση ποινικού μητρώου από τη χώρα υπηκοότητας
του αλλοδαπού/της αλλοδαπής, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί
ποινικό μητρώου από τη χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια
διαμονής. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική
απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η
συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και
σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος,
η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου
τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό
φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να
αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και του ενωσιακού
κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές
ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας,
δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια,
τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και δεν είναι καταχωρισμένος ως
ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων,
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 διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’
ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα
έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και
έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν όροι άρνησης εισόδου της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4251/2014, η αρμόδια Διπλωματική και
Προξενική αρχή δύναται να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών.
2.2.4. Χορήγηση Εθνικής Θεώρησης Εισόδου Μακράς Διάρκειας (Εθνική
Θεώρηση – Visa D) σε Υποτρόφους Υπουργείων – Οργανισμών
Κοινωφελών Ιδρυμάτων και του ΙΚΥ
Για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι υπότροφοι
Υπουργείων – Οργανισμών Κοινωφελών Ιδρυμάτων και του ΙΚΥ, χρειάζεται
να τους χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Δ.4.2
Υπότροφοι», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.4
Για να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση οι ενδιαφερόμενοι/ες χρειάζεται να
προσκομίσουν στην Ελληνική Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή
εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένουν νομίμως τα εξής:
 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς
και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης
υποτροφίας.
 Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς
πόρους, συνυπολογιζομένης της υποτροφίας χωρίς να παρέχει
εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης ύψους κατ’
ελάχιστο τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως,5 όπως καθορίζεται με την
προβλεπόμενη από την υπ. αριθ. ΚΥΑ 41712/2014 (Β΄2285).
άρθρο 45 του Ν. 4251/2014, στην Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με Α. Φ. 3497.3/ΑΠ 24245/ΦΕΚ
Β’ 1820/03.07.2014, και στην Κ.Υ.Α. 30825/ΦΕΚ Β’ 1528/06.06.2014
5 Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους
επαγγελματικής κατάρτισης, για φοίτηση σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, Κολέγια και σε Κέντρα Δια βίου
Μάθησης 1 και 2 και αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και όσων
συμμετέχουν ως υπότροφοι σε ειδικά προγράμματα, σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 αντίστοιχα του
ν.4251/2014, (κατηγορίες Δ4.1 και Δ4.2 της αριθμ.30825/2014 ΚΥΑ) το ύψος των επαρκών πόρων για την
κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής
ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα τετρακόσια (400) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων
αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία.
4
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 Τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ. αριθ.
Φ3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.

2.2.5. Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα
Η έκδοση της άδειας παραμονής χορηγείται από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου,
Δ/νση Αστικής Κατάστασης-Μετανάστευσης και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η έκδοση της άδειας παραμονής χορηγείται εντός δύο ημερών.
α) Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σπουδές
 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Διαμονής
 Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού
εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες
πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές
των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης
(CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 Εθνική Θεώρηση Εισόδου
 Ηλεκτρονικό παράβολο (150€) καθ’ έτος
 Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού
Ιδρύματος
 Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής διδάκτρων στο Ίδρυμα, όπου αυτά
απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
 Βεβαίωση του Ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του
συγκεκριμένου προγράμματος
 Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς
πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα
με την αρ.41712/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2285 Β’)
β) Απαραίτητα δικαιολογητικά για Υποτρόφους
 Αίτηση Χορήγησης Άδειας Διαμονής
 Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού
εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες
πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές
των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης
(CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
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 Εθνική Θεώρηση Εισόδου
 Ηλεκτρονικό παράβολο (150€) καθ’ έτος
 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
 Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και
για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας
 Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς
πόρους, συνυπολογιζομένης της υποτροφίας χωρίς να παρέχει
εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την
αρ.41712/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2285 Β’)

2.2.6. Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην
Ελλάδα
Η συγκεκριμένη διαδικασία λαμβάνει χώρα προαιρετικά.
Η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ. στην
πραγματοποιείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ελλάδα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 Απαιτείται έκδοση άδειας διαμονής
 Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
 Δικαιολογητικά που πρέπει να αποδεικνύουν τη διεύθυνση μόνιμης
κατοικίας στην Ελλάδα
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Παράρτημα: Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμοδίων Οργανισμών
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) Αθήνα
www.doatap.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37, Αθήνα
+30 210 5281000, FAX: +30 210 5239525 (ώρες
λειτουργίας 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.)

Κατάθεση δικαιολογητικών: Δευτέρα έως Πέμπτη
9:00 έως 14:00. Πληροφόρηση και παραλαβή:
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 έως 14:00.
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο, 541
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
23 Θεσσαλονίκη
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) Θεσσαλονίκη
+30 2310 379 371, +30 2310 379 372,+30 2310 379
373,+30 2310 379 106, FAX: +30 2310 379 374
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης-Μετανάστευσης και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Βόρειο Αιγαίο-Τμήμα Πολιτογράφησης,
Σμύρνης 1, Μυτιλήνη, 81100, Μυτιλήνη Λέσβου
Μυτιλήνη
+30 22150 25235, +30 22150 28728
Νότιο Αιγαίο-Τμήμα Πολιτογράφησης, Ρόδος
Ηρώων Πολυτεχνείου 28-30, 85100 Ρόδος
+30 22410 75749, +30 22410 43220, +30 22410 28149
Αστυνομικό Τμήμα
Αστυνομικό Τμήμα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Κουντουρά Μίλτου & Μυριβήλη Στρατή, 811
00 Μυτιλήνη Λέσβου
+30 22510 58803
Αστυνομικό Τμήμα ΣΥΡΟΥ
Πλατεία Ρεθύμνης 1, 841 00 Ερμούπολη Κυκλάδων
+30 22810 96100
Αστυνομικό Τμήμα ΡΟΔΟΥ
Πλατεία Ελευθερίας 1, Λιβάδια, 851
00 Ρόδος Δωδεκανήσου
+30 22410 44100
Αστυνομικό Τμήμα ΧΙΟΥ
Πολεμίδη 1, 821 00 Χίος Χίου
+30 22710 81510
Αστυνομικό Τμήμα ΣΑΜΟΥ
Νέο Καρλόβασι Σάμου 83200
+30 22730 33333
Αστυνομικό Τμήμα ΛΗΜΝΟΥ
Μητρόπολεως 8, 814 00 Μύρινα Λέσβου
+30 22540 22200-23168
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Κουντουριώτη Παύλου 85, 81100 Μυτιλήνη Λέσβου
+30 22510 40430
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ
Μανδηλαρά Νικηφόρου 31, 841 00 Ερμούπολη
Κυκλάδων
+30 22813 62100
Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
Μαύρου Γεώργιου 2, Ζέφυρος, 851
00 Ρόδος Δωδεκανήσου
+30 22413 63436
Δ.Ο.Υ. ΧΙΟΥ
Λιβανού Μιχαήλ 66, 821 00 Χίος Χίου
+30 22710 20675
Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ
Νέο Καρλόβασι Σάμου 832 00
+30 227 303 2517
Δ.Ο.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
Μητροπόλεως 8, 814 00 Μύρινα Λέσβου
+30 22540 23509
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