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1. Είσοδος στο e-doatap
Δυνατότητα εισόδου στο e-doatap έχουν μόνο πιστοποιημένοι χρήστες, προκειμένου να
υποβάλλουν αιτήσεις αναγνώρισης πτυχίων των ιδίων. Ο συνδεδεμένος χρήστης δεν μπορεί
να υποβάλλει αίτηση εκ μέρους άλλου προσώπου. Τα πτυχία προς αναγνώριση της αίτησης
πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά στο άτομο μέσω του λογαριασμού του οποίου
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά η αίτηση.
Η είσοδος στο σύστημα γίνεται είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού
www.doatap.gr είτε απευθείας από τον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr. Η αρχική σελίδα του
e-doatap (Εικόνα 1) παρέχει τις επιλογές εισόδου στο σύστημα (Εικόνα 1-Σημείο Α, Εικόνα 1Σημείο Β), τα απαραίτητα έντυπα και οδηγίες για τη υποβολή αίτησης αναγνώρισης πτυχίων
(Εικόνα 1- Σημείο Γ), καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος
διαδικτυακού τόπου (Εικόνα 1- Σημείο Δ).

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα e-doatap

Σχετικά με την είσοδο των χρηστών στο σύστημα, η πιστοποίηση τους γίνεται είτε μέσω της
ΓΓΠΣ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του taxisnet, είτε από τον ΔΟΑΤΑΠ όπου πρέπει
να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
ταυτοποίησή του προκειμένου να εκδοθούν τα στοιχεία πρόσβασης του. Η διαδικασία
εισόδου στο σύστημα για την κάθε μια περίπτωση, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

1.1 Είσοδος με TAXIS
Στην περίπτωση που διαθέτετε ΑΦΜ υποχρεώστε να συνδεθείτε στο σύστημα μέσω της
επιλογής «Είσοδος με TAXIS» (Εικόνα 1-Α) της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας e-doatap.
Έτσι, ανακατευθύνεστε στη σελίδα «Αυθεντικοποίηση Χρήστη» (Εικόνα 2) προκειμένου να

εισάγετε τους κωδικούς σας που χρησιμοποιείτε στο TaxisNet (Εικόνα 2-Σημείο Α). Κατόπιν,
πατήστε «Σύνδεση» για να εισέλθετε στο e-doatap (Εικόνα 2-Σημείο Β).

Εικόνα 2. Είσοδος με TAXIS

Για να πραγματοποιηθεί η είσοδος στο e-doatap, απαιτείται η συγκατάθεσή σας ότι
εξουσιοδοτείτε τον εξυπηρετητή του συστήματος e-doatap να προσπελάσει τα βασικά
στοιχεία Μητρώου σας (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης)
που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Έτσι, επιλέξτε
«Έγκριση» (Εικόνα 3 – Σημείο Α) και κατόπιν πατήστε «Αποστολή» (Εικόνα 3 – Σημείο Β).

Εικόνα 3. Συγκατάθεση προσπέλασης στοιχείων από ΓΓΔΕ

1.2 Είσοδος Αλλοδαπών
1.2.1 Εγγραφή Αλλοδαπών
Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε ΑΦΜ πρέπει να ταυτοποιηθείτε από τον Οργανισμό
(βλέπε αντίστοιχα δικαιολογητικά στο σύνδεσμο «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ» (Εικόνα 1- Σημείο
Γ), προκειμένου να σας δοθεί πρόσβαση στο σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, θα σας αποσταλούν στο προσωπικό
σας e-mail, τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην
δικτυακή πύλη. Το θέμα του e-mail είναι «Activate External Account» και το όνομα
αποστολέα «Ε-ΔΟΑΤΑΠ». Υπάρχει περίπτωση να λάβετε το e-mail στην ανεπιθύμητη
αλληλογραφία του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (Spam), γι’ αυτό παρακαλούμε να
ελέγχετε και αυτό τον φάκελο πέρα από τα εισερχόμενα σας.
Προσοχή! Πρέπει να συνδεθείτε στην πλατφόρμα e-doatap και να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης εντός δύο (02) ημερών αλλιώς ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί.

1.2.2 Σύνδεση Αλλοδαπών
Αφότου έχετε λάβει το e-mail με τα στοιχεία πρόσβασης, συνδέεστε στην πλατφόρμα από
την επιλογή «Είσοδος Αλλοδαπών» (Εικόνα 1-B) της αρχικής σελίδας της πλατφόρμας edoatap. Έτσι, ανακατευθύνεστε στην σελίδα εισόδου στην πλατφόρμα e-doatap (Εικόνα 4),
όπου εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει σταλεί στο e-mail
(Εικόνα 5 – Σημείο Α) και πατάτε το κουμπί «Υποβολή» (Εικόνα 5 – Σημείο Β).

Εικόνα 4. Είσοδος Αλλοδαπών

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με τα στοιχεία πρόσβασης που σας έχουν σταλεί από
τον Οργανισμό, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας στην πλατφόρμα edoatap (Εικόνα 5). Ο κωδικός πρόσβασης που θα δώσετε θα πρέπει να αποτελείται από
τουλάχιστον 7 χαρακτήρες.

Εικόνα 5. Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κατά την πρώτη είσοδο στην πλατφόρμα e-doatap

Προσοχή! Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης που δώσατε στο σύστημα, θα
πρέπει να γίνει αποστολή νέου κωδικού, κατόπιν σχετικού αιτήματος στον Οργανισμό.

Στην περίπτωση που είναι επιτυχής η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, θα δρομολογηθείτε
στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-doatap (Εικόνα 1) για επανασύνδεση μέσω της
επιλογής «Είσοδος Αλλοδαπών» (Εικόνα 1-B) με τον νέο σας κωδικό.

2. Επιλογή Τύπου Αίτησης
Αφότου έχετε συνδεθεί επιτυχώς στην πλατφόρμα e-doatap, εμφανίζονται οι επιλογές
σχετικά με τη δημιουργία νέας αίτησης αναγνώρισης (Εικόνα 6 – Σημείο Α) και επεξεργασίας
υπάρχουσας αίτησης αναγνώρισης (Εικόνα 6 – Σημείο Β), όπως αυτές περιγράφονται
αναλυτικά στις παρακάτω υποενότητες.

Εικόνα 6. Επιλογή Νέα Αίτηση – Υπάρχουσα Αίτηση

2.1 Επιλογή Νέας Αίτησης
Στην παρούσα έκδοση του συστήματος e-doatap, δίνεται μόνο δυνατότητα δημιουργίας
αίτησης αναγνώρισης τίτλου σπουδών. Έτσι, επιλέγοντας από τη λίστα «Τύποι Αιτήσεων»,
την επιλογή «Αναγνώριση Τίτλου» (Εικόνα 7 – Σημείο Α), εμφανίζεται η λίστα «Επίπεδο
Σπουδών» για να επιλέξετε τη βαθμίδα του τίτλου που θέλετε να αιτηθείτε την αναγνώρισή
του (Εικόνα 7 – Σημείο Β).

Εικόνα 7. Επιλογή Νέας Αίτησης

Στην περίπτωση αναγνώρισης βασικού πτυχίου (Εικόνα 8), σας ζητείται επιπλέον να
δηλώσετε:
1. εάν επιθυμείτε ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου με συγκεκριμένο πρόγραμμα
σπουδών Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή μόνο ισοτιμία πτυχίου με τομέα
Ανώτατης Εκπαίδευσης,
2. εάν αυτή η ισοτιμία/αντιστοιχία θα αφορά Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ, ή μόνο Πανεπιστήμιο
ή μόνο ΤΕΙ, και
3. εάν θα γίνει συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αναγνώριση του
βασικού πτυχίου (αυτή η επιλογή απαιτείται όταν ο κρινόμενος τίτλος είναι τριετούς
διάρκειας και ζητείται ισοτιμία/αντιστοιχία με Πανεπιστήμιο).

Εικόνα 8. Επιλογή Αναγνώρισης Βασικού Πτυχίου

Προσοχή! Οι επιλογές ισοτιμία/αντιστοιχία του πτυχίου με Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ μπορούν να
αλλάξουν και μετέπειτα, κατά την επεξεργασία της αίτησης. Ενώ η επιλογή συνεκτίμησης ή
μη τίτλου δεν μπορεί να τροποποιηθεί από τη στιγμή που δημιουργηθεί η αίτηση. Σε αυτή
την περίπτωση, θα πρέπει να διαγράψετε την αίτηση και να δημιουργήσετε νέα, επιλέγοντας
αναλόγως αν θέλετε συνεκτίμηση ή μη μεταπτυχιακού τίτλου.

Στην περίπτωση αναγνώρισης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, επιλέγετε το αντίστοιχο από
τη λίστα «Επίπεδο Σπουδών» (Εικόνα 7 – Σημείο Β).
Προκειμένου να δημιουργεί η νέα αίτηση αναγνώρισης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά
τους όρους χρήσης και να επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε με αυτούς,
επιλέγοντας «Ενημερώθηκα» στα αντίστοιχα πεδία των όρων (Εικόνα 9 – Σημεία Α). Κατόπιν,
πατώντας στο κουμπί «Επιβεβαίωση» (Εικόνα 9 – Σημείο Β), δημιουργείται η επιλεγμένου
τύπου αίτηση και κατευθύνεστε στη σελίδα επεξεργασίας της αίτησης για τη συμπλήρωση
των απαραίτητων στοιχείων (αναλυτική περιγραφή δίνεται στις επόμενες ενότητες)

Εικόνα 9. Δημιουργία Νέας Αίτησης

Προσοχή! Έχετε τη δυνατότητα δημιουργίας έως πέντε (5) ενεργών αιτήσεων προς τον
ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που μια αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά σε διάστημα 6 μηνών από
την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης της, αυτή διαγράφεται αυτόματα από το σύστημα.

2.2 Επιλογή Υπάρχουσας Αίτησης
Στην περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε υπάρχουσα αίτηση, και όχι να δημιουργήσετε
νέα αίτηση, πρέπει να πατήσετε στην επιλογή «Υπάρχουσα Αίτηση» (Εικόνα 10 – Σημείο Α)
και κατόπιν το κουμπί «Αναζήτηση» (Εικόνα 10 – Σημείο Β).

Εικόνα 10. Επιλογή Υπάρχουσας Αίτησης

Έτσι κατευθύνεστε στη σελίδα επεξεργασίας των αιτήσεων σας. Το σύστημα εμφανίζει
αυτόματα την τελευταία αίτηση που έχετε δημιουργήσει, ωστόσο μπορείτε από τη λίστα «Οι
αιτήσεις μου» (Εικόνα 11 – Σημείο Α), στο πάνω μέρος της σελίδας, να επιλέξετε όποια
αίτηση θέλετε να επεξεργαστείτε.

Εικόνα 11. Λίστα με τις δημιουργημένες αιτήσεις

3. Δομή Αίτησης
Μια αίτηση αποτελείται από τις ακόλουθες καρτέλες (Εικόνα 12 – Σημείο Α):








Προσωπικά Στοιχεία: Είναι ίδια για όλες τις αιτήσεις που κάνετε. Έτσι, κάθε αλλαγή
των προσωπικών στοιχείων σε μια αίτηση σας, περνάει αυτόματα σε όλες τις
αιτήσεις που έχετε δημιουργήσει.
Τίτλοι Σπουδών: Αφορά τα στοιχεία του προς κρίση τίτλου σπουδών.
Συνεκτίμηση Τίτλων: Αφορά τα στοιχεία του προς συνεκτίμηση μεταπτυχιακού
τίτλου, και εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί αναγνώριση βασικού
πτυχίου με συνεκτίμηση τίτλου.
Επισυναπτόμενα: Εδώ μεταφορτώνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
χρειάζονται για την αναγνώριση των πτυχίων.
Εξέλιξη Αίτησης: Εμφανίζεται μόνο αν η αίτηση υποβληθεί οριστικά, και δείχνει την
πορεία αναγνώρισής της.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις καρτέλες της αίτησης είτε πατώντας πάνω στον τίτλο της
καρτέλας (Εικόνα 12 – Σημείο Α), είτε επιλέγοντας τα βελάκια που βρίσκονται κάτω από τους
τίτλους των καρτελών (Εικόνα 12 – Σημείο Β).
Επιπλέον, έχετε τις ακόλουθες επιλογές όσον αφορά τη διαχείριση της αίτησης (Εικόνα 12 –
Σημείο Γ):

1. Προσωρινή Αποθήκευση: Αποθηκεύει τα στοιχεία της αίτησης που έχετε
καταχωρήσει και σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζετε να επεξεργάζεστε την
αίτησή σας, πριν αυτή την υποβάλλετε οριστικά στο σύστημα.
2. Οριστική Υποβολή: Εφόσον έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
χρειάζονται για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών, μπορείτε να υποβάλλετε
οριστικά την αίτησή σας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης από
τον Οργανισμό.
3. Διαγραφή Αίτησης: Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε μια αίτηση, εφόσον αυτή δεν
έχει υποβληθεί οριστικά στο σύστημα.
Τέλος, πατώντας στο «Επιλογές» (Εικόνα 12 – Σημείο Δ), στην πάνω – δεξιά γωνία της
σελίδας, μπορείτε είτε να αποσυνδεθείτε είτε να δημιουργήσετε νέα αίτηση.

Εικόνα 12. Δομή Αίτησης

Προσοχή!






Προτείνεται να πατάτε συχνά Προσωρινή Αποθήκευση προκειμένου να μην χάσετε
τα στοιχεία που έχετε εισάγει.
Στην περίπτωση που υποβάλλετε μια αίτηση οριστικά, δεν έχετε πλέον το δικαίωμα
τροποποίησής της. Εκτός στην περίπτωση που αυτή επιστραφεί από τον Οργανισμό,
αν διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή χρειαστεί κάποια διόρθωση από πλευράς σας.
Ο έλεγχος των καταχωρήσεων ως προς την εγκυρότητά και την πληρότητά τους,
γίνεται όταν επιλεγεί «Οριστική Υποβολή».
Για λόγους ασφάλειας, η σύνδεσή σας στο σύστημα διαρκεί 60 λεπτά, μετά το πέρας
των οποίων αποσυνδέεστε αυτόματα και χρειάζεται να συνδεθείτε εκ νέου. Για αυτό
το λόγο πρέπει να φροντίσετε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας για να
μη χαθούν τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει.

4. Εισαγωγή Προσωπικών Στοιχείων
Στην καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία» εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (Εικόνα 13).
Ορισμένα από αυτά (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ) είναι
προσυμπληρωμένα και δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά,
εκτός από πόλη γέννησης, περιοχή και σταθερό τηλέφωνο. Επιπλέον, πρέπει να επιλέξετε
την συμπλήρωση ταυτότητας ή διαβατηρίου, πατώντας στην αντίστοιχη λέξη της επιλογής
αυτής.

Εικόνα 13. Εισαγωγή Προσωπικών Στοιχείων

5. Εισαγωγή Στοιχείων Τίτλου Σπουδών Προς Αναγνώριση
Στην καρτέλα «Τίτλοι Σπουδών» εισάγετε τα στοιχεία του τίτλου προς αναγνώριση. Όλα τα
πεδία είναι υποχρεωτικά. Παρακάτω δίνονται αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση
αναγνώρισης τίτλου.

5.1 Περίπτωση Αναγνώρισης Βασικού Χωρίς Συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού
Στην περίπτωση όπου έχετε επιλέξει αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών χωρίς
συνεκτίμηση μεταπτυχιακού, η καρτέλα «Τίτλοι Σπουδών» αποτελείται από τέσσερις
περιοχές καταχώρησης στοιχείων (Εικόνα 14), εκ των οποίων η περιοχή Β και Γ είναι όμοια
σε όλους τους τύπους τίτλου σπουδών προς αναγνώρισης, γι’ αυτό θα αναλυθούν μόνο στην
παρούσα ενότητα.

Εικόνα 14. Εισαγωγή Στοιχείων Βασικού Τίτλου προς Αναγνώριση

Περιοχή Α
1. Ισοτιμία/Αντιστοιχία: Επέλεξε το είδος της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, πατώντας
στο αντίστοιχο κουμπί.
a. Ισοτιμία και Αντιστοιχία Πτυχίου: Αναγνώριση τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
(Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) του κρινόμενου τίτλου και αντιστοίχιση του κρινόμενου τίτλου
με συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.
b. Ισοτιμία Πτυχίου: Αναγνώριση τομέα ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ)
του κρινόμενου τίτλου.
με
a. Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ
b. Πανεπιστήμιο
c. ΤΕΙ
2. Τύπος Φοίτησης: Επέλεξε τον τύπο φοίτησης πατώντας στην αντίστοιχη επιλογή και
δήλωσε επιπλέον τις υποπεριπτώσεις του κάθε τύπου, όπως περιγράφονται παρακάτω.
1. Συμβατικός: Η φοίτηση απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπαιδευομένου στον
τόπο διδασκαλίας. Επιπλέον του συμβατικού τύπου φοίτησης, πρέπει να επιλέξετε
εάν η φοίτηση ήταν:
i.
Τακτική: Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε πλήρη βάση
φοίτησης
ii.
Μερική: Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε μερική βάση
φοίτησης, παρατείνοντας τη διάρκεια σπουδών.
2. Εξ αποστάσεως: Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον
διδάσκων και η διαδικασίας μάθησης πραγματοποιείται με χρήση σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων.

i.

Εάν μέρος της φοίτησης έγινε στην Ελλάδα, πρέπει να δηλωθεί η πόλη και το
ίδρυμα όπου έγινε η διδασκαλία (Εικόνα 17 – Σημείο Α).

Περιοχή Β
Αφορά επιλογές σχετικά με το Πανεπιστήμιο όπου πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,
επιλέγοντας τις αντίστοιχες τιμές από τις λίστες των ακόλουθων πεδίων:
1. Χώρα Σπουδών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η χώρα στη λίστα, επιλέξτε «Άλλο» και
εισάγετε τη χώρα στο αντίστοιχο πλαίσιο που θα εμφανιστεί.
2. Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πανεπιστήμιο στη λίστα, επιλέξτε
«Άλλο» και εισάγετε το πανεπιστήμιο στο αντίστοιχο πλαίσιο που θα εμφανιστεί.
3. Κολλέγιο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το κολλέγιο στη λίστα, επιλέξτε «Άλλο» και
εισάγετε το κολλέγιο στο αντίστοιχο πλαίσιο που θα εμφανιστεί. Σε περίπτωση που οι
σπουδές δεν έγιναν σε κολλέγιο, μπορείτε είτε να επιλέξετε από τη λίστα την αντίστοιχη
επιλογή «Οι σπουδές δεν έγιναν σε κολλέγιο» είτε να πατήσετε στο κουμπί «Σχολή».
4. Σχολή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η σχολή στη λίστα, επιλέξτε «Άλλο» και εισάγετε
τη σχολή στο αντίστοιχο πλαίσιο που θα εμφανιστεί. Σε περίπτωση που οι σπουδές δεν
έγιναν σε σχολή, μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα την αντίστοιχη επιλογή «Οι
σπουδές δεν έγιναν σε σχολή».
5. Τμήμα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το τμήμα στη λίστα, επιλέξτε «Άλλο» και εισάγετε
το τμήμα στο αντίστοιχο πλαίσιο που θα εμφανιστεί. Σε περίπτωση που οι σπουδές δεν
έγιναν σε τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα την επιλογή «Οι σπουδές δεν
έγιναν σε τμήμα».
Οι παραπάνω επιλογές γίνονται ιεραρχικά, δηλαδή επιλέγετε πρώτα την χώρα, ώστε να σας
εμφανιστούν τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια, κατόπιν ανάλογα με την επιλογή του
Πανεπιστημίου, σας εμφανίζονται τα αντίστοιχα Κολλέγια/Σχολές κοκ.
Στην περίπτωση που επιλέξετε «Άλλο» σε κάποιο από τα παραπάνω πεδία (Εικόνα 15), αυτό
θα επιφέρει καθυστερήσεις στη διαδικασία αναγνώρισης, καθότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος
των επιλογών σας, και εάν είναι επιτυχής, θα συμπεριληφθούν στη λίστα του συστήματος,
και θα σας επιστραφεί η αίτηση προκειμένου να κάνετε τις αντίστοιχες επιλογές από τη
λίστα.

Εικόνα 15. Παράδειγμα επιλογής «Άλλο» στο πεδίο Τμήμα

Σε περίπτωση που οι σπουδές έγιναν σε Κολλέγιο του Πανεπιστημίου, πρέπει να επιλέξετε
το αντίστοιχο κουμπί. Διαφορετικά, επιλέγετε Σχολή. Εάν οι σπουδές δεν έγιναν σε Κολλέγιο
ή Σχολή ή Τμήμα, υπάρχουν αντίστοιχες επιλογές στη λίστα που δηλώνουν αυτό (Εικόνα 16).

Εικόνα 16. Παράδειγμα επιλογής «Οι σπουδές δεν έγιναν σε σχολή»

Περιοχή Γ
Αφορά επιλογές σχετικά με τις σπουδές που πραγματοποιήθηκαν:
1. Τίτλος Σπουδών, όπως αυτός απονεμήθηκε και αναγράφεται στο πτυχίο.

2. Πιστ. Μονάδες, που αποδόθηκαν στον συγκεκριμένο τίτλο σπουδών. Τυχόν
μεταφερόμενες πιστ. μονάδες (από άλλα ιδρύματα ή προγράμματα σπουδών)
δηλώνονται σε παρακάτω επιλογή.
3. Ημερομηνία Εγγραφής στο Ίδρυμα απονομής του τίτλου σπουδών.
4. Ημερομηνία Αποφοίτησης από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου σπουδών.
5. Διάρκεια Σπουδών, αφορά τα προβλεπόμενα έτη σπουδών από το εν λόγω πρόγραμμα,
όχι τα έτη που χρειαστήκατε για να ολοκληρώσετε τις σπουδές.
6. Συνεκτίμηση Τίτλου, είναι προεπιλεγμένο με βάση τη δήλωση που έγινε κατά τη
δημιουργία της αίτησης και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
7. Μεταφερόμενες Πιστ. Μονάδες, εάν οι σπουδές έγιναν σε περισσότερα ιδρύματα ή
προγράμματα σπουδών, πρέπει να αναγραφούν αναφέροντας, επίσης, και τις
πιστωτικές μονάδες που μεταφέρθηκαν από αυτά. Έτσι, στο πεδίο «Οι σπουδές έγιναν»,
πατώντας στο διακόπτη «σε περισσότερα Πανεπιστήμια», εμφανίζονται οι επιλογές να
εισάγετε το πανεπιστήμιο και τις μονάδες που μεταφέρθηκαν από αυτό. Επιπλέον, σας
δίνετε η δυνατότητα προσθήκης περισσοτέρων πανεπιστημίων και διαγραφής κάποιου
που εισάγατε, πατώντας στα αντίστοιχα κουμπιά (Εικόνα 17).

Εικόνα 17. Μεταφερόμενες πιστ. μονάδες από άλλα πανεπιστήμια

Περιοχή Δ
Σε περίπτωση επιλογής αντιστοιχίας του κρινόμενου τίτλου με Ελληνικό τίτλο σπουδών, είτε
κατά τη δημιουργία της αίτησης είτε από το αντίστοιχο πεδίο της Περιοχής Α της καρτέλας
αυτής (Εικόνα 14 – Σημείο Α), ενεργοποιείται η περιοχή αυτή όπου μπορείτε να επιλέξετε το
Τμήμα Πανεπιστημίου ή/και ΤΕΙ με το οποίο ζητάτε αντιστοιχία του βασικού σας πτυχίου από
τις λίστες των αντίστοιχων πεδίων.
Πατώντας στο κουμπί «X», μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή που έχετε κάνει και να
εμφανιστεί εκ νέου η λίστα με όλες τις επιλογές ώστε να επιλέξετε το επιθυμητό τμήμα.

Εικόνα 18. Παράδειγμα Αντιστοιχίας με Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ

5.2 Περίπτωση Αναγνώρισης Βασικού Με Συνεκτίμηση Μεταπτυχιακού
Στην περίπτωση επιλογής αναγνώρισης βασικού πτυχίου με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού,
εμφανίζεται επιπλέον μια καρτέλα «Συνεκτίμηση Τίτλων» για την εισαγωγή των στοιχείων
του μεταπτυχιακού τίτλου (Εικόνα 19). Οι επιλογές της καρτέλας αυτής είναι όμοιες με την
καρτέλα «Τίτλοι Σπουδών», οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στην υποενότητα 5.1 για τη
λεπτομερειακή τους περιγραφή.

Εικόνα 19. Εισαγωγή Στοιχείων Μεταπτυχιακού Τίτλου προς Συνεκτίμηση

Προσοχή! Στα δικαιολογητικά, πρέπει να επισυνάψετε το έντυπο συγκατάθεσης τόσο για το
Πανεπιστήμιο του κρινόμενου τίτλου, όσο και για αυτό του τίτλου προς συνεκτίμηση. Έτσι,
μπορείτε να δημιουργήσετε ένα pdf αρχείο το οποίο να περιέχει και τα δυο έντυπα
συγκατάθεσης και να το επισυνάψετε στο δικαιολογητικό «Έντυπο Συγκατάθεσης».
Διαφορετικά, εάν θέλετε τα επισυνάψετε ως ξεχωριστά αρχεία, μπορείτε να επισυνάψετε το
ένα στο δικαιολογητικό «Έντυπο Συγκατάθεσης» και το δεύτερο ως δικαιολογητικό «Άλλο»
όπου θα γράψετε στο πεδίο «Σχόλιο» (Εικόνα 22 – Σημείο Β) τον αντίστοιχο τύπο του
δικαιολογητικού (π.χ. Έντυπο συγκατάθεσης μεταπτυχιακού).

5.3 Περίπτωση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού
Στην περίπτωση όπου έχει επιλεγεί αναγνώριση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου
Σπουδών, τότε η καρτέλα αποτελείται από τρείς περιοχές καταχώρησης στοιχείων (Εικόνα
20), εκ των οποίων η περιοχή Β και Γ είναι όμοια σε όλους τους τύπους τίτλου σπουδών προς
αναγνώρισης και έχουν περιγραφεί αναλυτικά παραπάνω.

Εικόνα 20. Εισαγωγή Στοιχείων Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου προς Αναγνώριση

Περιοχή Α
3. Τύπος Φοίτησης
1. Συμβατικός: Η φοίτηση απαιτεί τη φυσική παρουσία του εκπαιδευομένου στον
τόπο διδασκαλίας. Επιπλέον του συμβατικού τύπου φοίτησης, πρέπει να επιλέξετε
εάν η φοίτηση ήταν:
iii.
Τακτική: Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε πλήρη βάση
φοίτησης
iv.
Μερική: Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων σε μερική βάση
φοίτησης, παρατείνοντας τη διάρκεια σπουδών.

2. Εξ αποστάσεως: Ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τον
διδάσκων και η διαδικασίας μάθησης πραγματοποιείται με χρήση σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων.
ii.
Εάν μέρος της φοίτησης έγινε στην Ελλάδα, πρέπει να δηλωθεί η πόλη και το
ίδρυμα όπου έγινε η διδασκαλία (Εικόνα 21 – Σημείο Α).
4. Βασικό Πτυχίο
a. Εάν το βασικό πτυχίο έγινε σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, πρέπει να εισάγετε
την πράξη αναγνώρισής του από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν δύναται η αναγνώριση
Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, εάν προηγουμένως δεν έχει
αναγνωριστεί το Βασικό Πτυχίο (Εικόνα 20).
b. Εάν το βασικό πτυχίο έγινε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, πατώντας στον
αντίστοιχο διακόπτη, ενεργοποιείται η επιλογή αυτή, και επιπλέον πρέπει να
εισάγετε το Τμήμα/Πανεπιστήμιο του βασικού σας πτυχίου, πχ. Τμήμα
Πολιτικών Μηχανιών/ΕΜΠ (Εικόνα 21 – Σημείο Β).

Εικόνα 21. Επιλογή Τύπου Φοίτησης και Βασικό Πτυχίο στην αναγνώριση Μεταπτυχιακού/
Διδακτορικού

Περιοχή Β
Βλέπε υποενότητα 5.1

Περιοχή Γ
Βλέπε υποενότητα 5.1

Προσοχή! Εάν ο τίτλος σπουδών σας δεν έχει πιστωτικές μονάδες, τότε συμπληρώνετε την
τιμή μηδέν (0) στο αντίστοιχο πεδίο.

6. Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών
Στην καρτέλα «Επισυναπτόμενα» πρέπει να μεταφορτώσετε όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για τη διαδικασία της αναγνώρισης. Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά,
μπορείτε να βρείτε είτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-doatap (Εικόνα 1 – Σημείο Γ)
είτε στην καρτέλα «Επισυναπτόμενα» (Εικόνα 22 – Σημείο Α).
Όλα τα δικαιολογητικά που θα μεταφορτώσετε πρέπει να είναι σε μορφή εγγράφου pdf
μεγέθους έως 13ΜΒ. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν σαρωθεί σε ψηφιακή μορφή με
σαρωτή (scanner) και όχι με φωτογραφική συσκευή (π.χ. κινητό). Επιπλέον, το περιεχόμενο
των εγγράφων να είναι ευκρινές. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα σας επιστραφεί για
τη διόρθωση των αρχείων των δικαιολογητικών.
Η διαδικασία της μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών έχει ως εξής:
1. Επιλογή δικαιολογητικού από την λίστα (Εικόνα 22 – Σημείο Α). Στη λίστα
αναγράφονται ποια δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά, και όταν μεταφορτώσετε ένα
δικαιολογητικό αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα. Για την οριστική υποβολή της
αίτησης πρέπει να μεταφορτώσετε όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά. Όταν επιλέξετε
ένα δικαιολογητικό, εμφανίζεται από κάτω μια σύντομη περιγραφή του
δικαιολογητικού. Στην περίπτωση που θέλετε να επιλέξετε από τη λίστα διαφορετικό
δικαιολογητικό, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Χ» ώστε να διαγραφεί η επιλογή που
έχετε κάνει και να εμφανιστεί η λίστα με όλα τα εναπομείναντα δικαιολογητικά για
μεταφόρτωση.
2. Επιλογή αρχείου (Εικόνα 22 – Σημείο Α). Πατήστε στο κουμπί «Επιλογή αρχείου»
προκειμένου να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να μεταφορτώσετε για το συγκεκριμένο
δικαιολογητικό που έχετε επιλέξει από τη λίστα.
3. Εμφάνιση μεταφορτωμένων αρχείων (Εικόνα 22 – Σημείο Β). Όταν ένα δικαιολογητικό
μεταφορτωθεί σωστά, αυτό αυτόματα εμφανίζεται στη λίστα των μεταφορτωμένων
αρχείων με τα εξής στοιχεία: ημερομηνία μεταφόρτωσης, τύπος του δικαιολογητικού,
όνομα αρχείου, ενέργειες που μπορείτε να κάνετε επί του αρχείου – προβολή και
διαγραφή αρχείου, σχόλιο που πιθανώς θέλετε να κάνετε προς τον Οργανισμό για το
συγκεκριμένο δικαιολογητικό, και σχόλιο του Οργανισμού για το συγκεκριμένο
δικαιολογητικό σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα και σας επιστραφεί η
αίτηση.
4. Γενικό σχόλιο (Εικόνα 22 – Σημείο Γ). Έχετε τη δυνατότητα να γράψετε ένα γενικό σχόλιο
προς τον Οργανισμό σχετικά με την αίτησή σας ή τα δικαιολογητικά σας.

Εικόνα 22. Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

Προσοχή! Εάν δεν εκπονήσατε διπλωματική εργασία στο πρόγραμμα σπουδών του
κρινόμενου τίτλου, ανεβάστε στο αντίστοιχο υποχρεωτικό πεδίο ένα αρχείο pdf που να
αναγράφετε ότι δεν ήταν υποχρεωτική η διπλωματική εργασία ή τον κανονισμό του
μεταπτυχιακού όπου αναφέρεται αυτό.

7. Εξέλιξη Αίτησης
Όταν μια αίτηση υποβληθεί οριστικά, πατώντας το κουμπί «Οριστική Υποβολή» (Εικόνα 12 –
Σημείο Γ), τότε εμφανίζεται η καρτέλα «Εξέλιξη Αίτησης» όπου προβάλετε σε μορφή
γραφήματος η πορεία της αίτησης σας (Εικόνα 23 – Σημείο Α).
Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λωρίδα χρόνο του γραφήματος, κρατώντας πατημένο το
αριστερό κλικ του ποντικιού σας και παράλληλα κουνώντας το ποντίκι δεξιά ή αριστερά.
Επίσης, μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση/σμίκρυνση του γραφήματος με την κύλιση της
ροδέλα του ποντικιού σας, αφότου αυτό βρίσκεται στην περιοχή του γραφήματος.
Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη κατάσταση της αίτησης σας,
τοποθετώντας το ποντίκι σας πάνω στη κάθε γραμμή χρόνου (Εικόνα 23 – Σημείο Β).

Εικόνα 23. Έλεγχος Πορείας Αίτησης

Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
Εάν η αίτηση περάσει τον προέλεγχο, το οποίο σημαίνει ότι ο έλεγχος πληρότητας και
ορθότητας της αίτησης έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να ξεκινήσει,
τότε η αίτηση παίρνει Αριθμό Πρωτοκόλλου. Η ενημέρωση για τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της
αίτησής σας γίνεται μέσω e-mail που σας στέλνετε, καθώς επίσης αναγράφεται πλέον στο
πάνω – δεξιά μέρος των καρτελών της αίτησής σας (Εικόνα 24 – Σημείο Α).

Εικόνα 24. Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης

8. Επιστροφή Υποβληθείσας Αίτησης
Εάν διαπιστωθεί κάποιο θέμα στην κατάθεση της αίτησής σας, για παράδειγμα λάθος
καταχώρηση, μη ευκρινή έγγραφα δικαιολογητικών κλπ., η αίτηση θα σας επιστραφεί
συνοδευόμενη με σχετικά σχόλια που μπορείτε να δείτε στη καρτέλα «Επισυναπτόμενα» είτε
στα σχόλια των δικαιολογητικών (Εικόνα 25 – Σημείο Α) είτε στο γενικό σχόλιο του
υπαλλήλου προελέγχου (Εικόνα 25 – Σημείο Β).
Σε αυτή τη περίπτωση, η αίτηση ξεκλειδώνει και σας δίνετε η δυνατότητα τροποποίησής της.
Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κάποια δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί,
να είναι κλειδωμένα ώστε να μην τροποποιηθούν (Εικόνα 25 – Σημείο Γ).
Αφότου κάνετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που σας έχουν ζητηθεί, πατήστε «Οριστική
Υποβολή» για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Εικόνα 25. Επιστροφή Υποβληθείσας Αίτησης προς Διόρθωση

9. Παραλαβή Πράξης Αναγνώρισης
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης, τότε σας αποστέλλετε ενημερωτικό e-mail και
μπορείτε να παραλάβετε την πράξη αναγνώρισης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας edoatap.
Η πράξη αναγνώρισης βρίσκεται στην καρτέλα «Επισυναπτόμενα», στο τέλος της λίστας των
επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (Εικόνα 26 – Σημείο Α). Προκειμένου να κατεβάσετε το
αρχείο της πράξης αναγνώρισης, πατήστε στο κουμπί «Προβολή» (Εικόνα 26 – Σημείο Β).

Εικόνα 26. Παραλαβή Πράξης Αναγνώρισης

Την πρώτη φορά θα κάνετε λήψη του αρχείου, θεωρείται ότι παραλάβατε την πράξη
αναγνώρισης και ορίζεται η τρέχουσα ημερομηνία ως ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση
που δεν μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου ή το αρχείο δεν ανοίγει, θα πρέπει εντός 10
ημερών να επικοινωνήσετε με τον ΔΟΑΤΑΠ (Εικόνα 27).

Εικόνα 27. Επιβεβαίωση Λήψης Πράξης Αναγνώρισης

Στο πάνω – δεξιά μέρος των καρτελών της αίτησης σας, μπορείτε πλέον να ενημερωθείτε και
για τον αριθμό της πράξης αναγνώρισής της (Εικόνα 28).

Εικόνα 28. Αριθμός Πράξης Αναγνώρισης

