
  
Αθήνα, 5/10/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Συνθήκες Πλήρους Αποδιοργάνωσης στον ΔΟΑΤΑΠ» 

Ο  Οργανισμός  Αναγνώρισης  Τίτλων  Ακαδημαϊκών  Σπουδών και 
Πληροφόρησης  (ΔΟΑΤΑΠ) έχοντας  ως  κύρια  αποστολή την 
αναγνώριση  τίτλων  σπουδών της  αλλοδαπής, πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής  κατεύθυνσης, έχει  δεχθεί  35 χιλιάδες  αιτήματα  για 
αναγνωρίσεις  την  περίοδο 2010-2015. Συνολικά, μόνο  από τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα  της  Κύπρου υποβάλλονται 1.500 αιτήσεις 
ετησίως, ενώ  τα  αιτήματα  για  αναγνώριση  μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών προσεγγίζουν τα 3,5 χιλιάδες έκαστο έτος.   

Η  αποστολή του  ΔΟΑΤΑΠ  πραγματοποιείται υπό συνθήκες  έλλειψης 
προσωπικού και  υποτυπώδους μηχανοργάνωσης  με  φακέλους 
κυριολεκτικά  στα  πατώματα, τη  στιγμή  μάλιστα  που ο  Οργανισμός 
έχει  επιφορτιστεί και  με  το  έργο  ελέγχου  για  πλαστά πτυχία στο 
δημόσιο  τομέα. Μόνο  την  τριετία  2013-2016, ο  ΔΟΑΤΑΠ  εντόπισε 20 
πλαστά πτυχία και  2 0  παραποιήσεις σε  γνήσια  πτυχία 
υποβοηθώντας το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
ως  προς την  ανάκληση  διορισμών  δημοσίων  υπαλλήλων που 
εξαπάτησαν τις υπηρεσίες τους.  

Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  μόνο  για  το  2015 κατατέθηκαν 
προς το ΔΟΑΤΑΠ 4.231 αιτήματα από δημόσιες υπηρεσίες αναφορικά 
με  τον  έλεγχο  της  γνησιότητας  κατατεθέντων  τίτλων  σπουδών και 
πιστοποιητικών, ενώ ο Οργανισμός τη διετία 2003-2005 εντόπισε 300 
πλαστά πτυχία ιατρικής κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 
καθώς  οι  άδειες  άσκησης  του  ιατρικού  επαγγέλματος λαμβάνονται 
από τις κατά τόπους περιφέρειες και με εξαίρεση από τους κείμενους 



Νόμους  της  προβλεπόμενης διαδικασίας  για  την  αναγνώριση  των 
αλλοδαπών πτυχίων ιατρικής. 

Στο  συνολικό  σκηνικό  εγκατάλειψης  του  Οργανισμού  έρχεται  να 
προστεθεί ο  παροπλισμός του  υφιστάμενου  αρχείου  καθιστώντας 
ιδιαίτερα  δυσχερή  την  ανεύρεση  στοιχείων  για  παλαιότερους 
φακέλους για αναγνωρισμένους ή μη τίτλους σπουδών κυρίως από 
την Κύπρο, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε  να  ενισχύσετε  με  προσωπικό τον  ΔΟΑΤΑΠ  ώστε  να 
προχωρήσει τάχιστα η υλοποίηση της κύριας αποστολής του που 
αφορά στην αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών καθώς και 
η  υποβοήθηση του  έργου  του  Σώματος  Επιθεωρητών/Ελεγκτών 
Δημόσιας  Διοίκησης  για  τον  εντοπισμό πλαστών πτυχίων και 
πιστοποιητικών;  

- Σκοπεύετε να  προσφέρετε ολοκληρωμένες  λύσεις  με  την  χρήση 
νέων  τεχνολογιών  σε  θέματα   μηχανοργάνωσης, καθώς  και  να 
προβείτε σε  δημόσια  πρόσκληση  για  την  προμήθεια και 
εγκατάσταση  πληροφοριακών συστημάτων   με  σκοπό την 
επιτάχυνση του έργου του ΔΟΑΤΑΠ; 

-  Ποιος  ο  προγραμματισμός για  την  μετατροπή του  αρχείου  του 
ΔΟΑΤΑΠ  από τη  συμβατική  του  μορφή  σε  ψηφιακή  ώστε  να 
βελτιωθεί  σημαντικά  η  εξυπηρέτηση των  πολιτών και  των 
δημόσιων υπηρεσιών; 

- Για  ποιο λόγο  οι  αλλοδαποί τίτλοι  σπουδών ιατρικής  δεν 
ελέγχονται  από τον  ΔΟΑΤΑΠ; Θεωρείτε  ότι  οι  περιφέρειες έχουν 
αξιόπ ιστους μηχανισμούς  ελέγχου  πτυχίων και  λοιπών 
πιστοποιητικών  ώστε  να  χορηγούνται  άδειες  εξασκήσεως 
επαγγέλματος κρίσιμου  όπως είναι  η  ιατρική  για  τη  δημόσια 
υγεία;   

Ο ερωτών βουλευτής 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 


