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EΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤOΥ ΣΥΝΗΓOΡOΥ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤO
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ΑΛΛO∆ΑΠΗΣ (∆ΙΚΑΤΣΑ)

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΜO∆ΙOΤΗΤΕΣ ΤOΥ ΣΥΝΗΓOΡOΥ ΤOΥ ΠOΛΙΤΗ

O Συνήγορος του Πολίτη, Ανεξάρτητη Αρχή συνταγµατικά κατοχυρωµένη, έχει ως
αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ διοίκησης και πολιτών, προκειµένου να διασφαλίσει την
προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση
της νοµιµότητας. Η Αρχή ερευνά ατοµικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες
οργάνων της διοίκησης που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα
φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παράγρ. 5, εδάφιο 3 του ιδρυτικού του νόµου
(2477/1997) και του άρθρου 7, παράγρ. 6 του Π∆ 273/1999, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει τη
δυνατότητα υποβολής στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση
αρµόδιο υπουργό ειδικών εκθέσεων, που αφορούν σε θέµατα ιδιαίτερης σοβαρότητας. Oι εκθέσεις
αυτές έχουν διττό στόχο: (α) να αναδείξουν συστηµικά προβλήµατα στη λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης, που προκύπτουν από τη µελέτη και την επεξεργασία σηµαντικού αριθµού οµοειδών
αναφορών πολιτών και συνδέονται µε συγκεκριµένες πρακτικές ενός ή περισσότερων υπηρεσιών
ή δηµόσιων φορέων, και (β) να διατυπώσουν προτάσεις για νοµοθετικές, διοικητικές ή και
οργανωτικές ρυθµίσεις, ικανές να συµβάλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
εντοπιζόµενων προβληµάτων, στη βελτίωση της λειτουργίας της διοίκησης και στην προάσπιση
των δικαιωµάτων των πολιτών.
Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε την παρούσα έκθεση, που
αφορά στο ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (∆ΙΚΑΤΣΑ)
και στα προβλήµατα που συνδέονται µε τη µέχρι στιγµής λειτουργία του. Η έκθεση βασίζεται σε
διαπιστώσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία 244 αναφορών οι οποίες διερευνήθηκαν από
τον Συνήγορο του Πολίτη κατά το χρονικό διάστηµα από 1.10.1998 (ηµεροµηνία έναρξης και
λειτουργίας της Αρχής) έως 31.12.2001.

2.

ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙO ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ

2.1.

Νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου

Το ∆ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής είναι Νοµικό
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύεται από τον Yπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση τις διατάξεις του Ν. 741/1977, όπως αυτές έχουν
τροποποιηθεί µε τις διατάξεις τoυ άρθρου 78 του Ν. 1566/1985, τoυ άρθρου 7 του Ν. 2158/1993,
των άρθρων 16 και 23 του Ν. 2327/1995 και τoυ άρθρου 46 του Ν. 2413/1996.
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2.2.

Αρµοδιότητες του Κέντρου

Αρµοδιότητα του Κέντρου είναι η αναγνώριση: (α) ανώτατων σχολών της αλλοδαπής ως
οµοταγών προς ανώτατες σχολές της ηµεδαπής, (β) των χορηγούµενων από αυτές τίτλων
σπουδών ως ισότιµων και αντίστοιχων προς τίτλους που απονέµονται από ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της ηµεδαπής, και (γ) τίτλων σπουδών χορηγούµενων από οµοταγή ανώτατα ιδρύµατα
της αλλοδαπής ως ισότιµων προς τίτλους σπουδών ΑΕΙ της ηµεδαπής, σε περιπτώσεις όπου δεν
υφίσταται στην Ελλάδα αντίστοιχη ειδικότητα.

2.3.

Όργανα κρίσης
Το Κέντρο έχει τα ακόλουθα όργανα κρίσης:

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ), το οποίο απαρτίζεται από 13 µέλη του ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (∆ΕΠ) ελληνικών ΑΕΙ και έχει τριετή θητεία. Τα µέλη του ∆Σ ορίζονται από τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από προτάσεις των ΑΕΙ. Κάθε µέλος
είναι αρµόδιο για έναν συγκεκριµένο κύκλο σπουδών.
2. O Πρόεδρος του ∆Σ είναι αρµόδιος για την έκδοση των διοικητικών πράξεων αναγνώρισης των
ΑΕΙ και των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
3. Oι Επιτροπές Κρίσης Τίτλων Σπουδών είναι τριµελείς, ορίζονται από το ∆Σ κάθε χρόνο ύστερα
από προτάσεις των ΑΕΙ και απαρτίζονται από µέλη ∆ΕΠ. Σκοπός των επιτροπών αυτών είναι
να εξετάζουν τους υποβαλλόµενους τίτλους, να διατυπώνουν γνώµη κατά περίπτωση και να
εισηγούνται στο ∆Σ περί του οµοταγούς ή µη σχολών της αλλοδαπής και περί της
ισοτιµίας/αντιστοιχίας των τίτλων που έχουν απονεµηθεί από αυτές.

2.4.

∆ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής

Η διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που ακολουθεί το
∆ΙΚΑΤΣΑ περιλαµβάνει τρία στάδια:
1. Υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόµενους που συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά
και στη συνέχεια πρωτοκόλληση και προκαταρκτική εξέταση από τους αρµόδιους
εισηγητές/διοικητικούς υπαλλήλους του ∆ΙΚΑΤΣΑ, οι οποίοι συµπληρώνουν ένα φύλλο κρίσης.
2. Εξέταση του φακέλου από την αρµόδια επιτροπή κρίσης, η οποία διατυπώνει την πρότασή της
προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέντρου.
3. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί της υπόθεσης και έκδοση της σχετικής πράξης
αναγνώρισης από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ειδικότερα, η διαδικασία αναγνώρισης έχει ως στόχο να διακριβώσει:
α) το οµοταγές ή µη του ιδρύµατος της αλλοδαπής, δηλαδή κατά πόσον το συγκεκριµένο ίδρυµα
κρίνεται ως ισότιµο µε τα ελληνικά ΑΕΙ˙
β) την ισοτιµία του απονεµηθέντος τίτλου σπουδών από το ΑΕΙ της αλλοδαπής, δηλαδή κατά
πόσον αυτός είναι ισότιµος µε τους τίτλους που απονέµουν τα ελληνικά ΑΕΙ˙
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γ) την αντιστοιχία του απονεµηθέντος τίτλου, δηλαδή κατά πόσον η ειδικότητα του τίτλου που έχει
απονεµηθεί από το ΑΕΙ της αλλοδαπής είναι αντίστοιχη µε ειδικότητα/ειδικότητες τίτλων που
απονέµονται από ελληνικά ΑΕΙ.
Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, κατ' αρχάς αξιολογείται το επίπεδο του
τµήµατος του ΑΕΙ της αλλοδαπής που έχει απονείµει τον τίτλο σπουδών, καθώς επίσης και το
πρόγραµµα σπουδών του, το οποίο και συγκρίνεται µε το πρόγραµµα σπουδών ενός ή
περισσότερων αντίστοιχων ή συγγενέστερων τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ. Επισηµαίνεται ότι το
∆ΙΚΑΤΣΑ -χωρίς να δεσµεύεται- παρέχει στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να υποδείξουν
στην αίτησή τους συγκεκριµένο τµήµα ελληνικού ΑΕΙ το οποίο επιθυµούν να χρησιµεύσει ως µέτρο
σύγκρισης για την αιτούµενη αναγνώριση. Ανάλογα µε την έκβαση της αξιολόγησης, το ∆ΙΚΑΤΣΑ
χορηγεί ισοτιµία και αντιστοιχία. Σε περίπτωση όµως που το ∆Σ του Κέντρου κρίνει ότι η
αντιστοιχία δεν µπορεί να χορηγηθεί, τότε παραπέµπει τον ενδιαφερόµενο να εξεταστεί σε αριθµό
µαθηµάτων από τµήµα ελληνικού ΑΕΙ.
Σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ισοτιµίας (για παράδειγµα,
περιπτώσεις συνυπολογισµού σπουδών διαφορετικών ιδρυµάτων ή περιπτώσεις όπου τα
µαθήµατα που δεν διδάχθηκαν στο ΑΕΙ της αλλοδαπής αλλά προβλέπονται στο συγκρινόµενο
αντίστοιχο τµήµα ελληνικού ΑΕΙ υπερβαίνουν τα 15), ο ενδιαφερόµενος παραπέµπεται σε εξέταση,
προκειµένου να καταταχτεί σε κάποιο εξάµηνο σπουδών τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ. Aν, τέλος,
κριθεί ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο ή συγγενές τµήµα σε ελληνικό ΑΕΙ και εφόσον το ΑΕΙ της
αλλοδαπής είναι οµοταγές, εκδίδεται από το ∆ΙΚΑΤΣΑ πράξη βεβαίωσης ισοτιµίας αλλά όχι
αντιστοιχίας, µε τη διευκρίνιση ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα σπουδές αντίστοιχης ειδικότητας.

3.

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡOΒΛΗΜΑΤΑ ΠOΥ ΑΝΑΚΥΠΤOΥΝ ΑΠO ΤΗΝ ΑΚOΛOΥΘOΥΜΕΝΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Από τη διερεύνηση των φακέλων 244 αναφορών πολιτών, που περιήλθαν στον Συνήγορο
του Πολίτη από 1.10.1998 έως 31.12.2001, ύστερα από επισκέψεις στελεχών της Αρχής στο
Κέντρο και εκτενή τηλεφωνική επικοινωνία και αλληλογραφία µε τα στελέχη του ∆ΙΚΑΤΣΑ,
διαπιστώθηκε µια σειρά οργανωτικών και διαδικαστικών προβληµάτων, τα οποία παρατηρούνται
σε όλο το φάσµα της ακολουθούµενης διαδικασίας αναγνώρισης (δηλαδή απονοµής ισοτιµίας
ή/και αντιστοίχισης) τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Τα προβλήµατα αυτά, τα οποία από
πλευράς όγκου παρουσιάζουν αυξητική τάση προϊόντος του χρόνου, µπορούν να οµαδοποιηθούν
σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται κατά τη διεκπεραίωση
των αιτηµάτων των πολιτών, (β) ελλιπής επικοινωνία µε τους πολίτες, και (γ) η γενικότερη λογική
που διέπει τη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών.

3.1.

Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτηµάτων

Με το παρόν καθεστώς, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή της υποβολής
της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών έως και την παραλαβή της πράξης
αναγνώρισης είναι ιδιαίτερα µεγάλο και προσεγγίζει, κατά µέσο όρο, τους 8 έως 10 µήνες. Η
καθυστέρηση αυτή -µεταξύ άλλων- έχει συχνά ως αποτέλεσµα να αποκλείονται οι ενδιαφερόµενοι
από τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σε θέσεις της ειδικότητάς τους και εν γένει λειτουργεί
ανασταλτικά στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η παρατηρούµενη καθυστέρηση αφορά σε όλο το φάσµα της εσωτερικής διαδικασίας του
∆ΙΚΑΤΣΑ και ειδικότερα:
(α) στον έλεγχο πιστοποιητικών˙
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(β) στην επικοινωνία του Κέντρου µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες ή µε αλλοδαπά ΑΕΙ,
προκειµένου να αποκτηθούν πρόσθετα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία˙
(γ) στη διαβίβαση των εισηγήσεων των διοικητικών υπηρεσιών προς τις επιτροπές κρίσης˙
(δ) στη µη τακτική σύγκληση των επιτροπών κρίσης, λόγω της αδυναµίας προσέλευσης των
τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ (ορισµένες επιτροπές κρίσης συνέρχονται
ανά εξάµηνο), µε αποτέλεσµα να συσσωρεύεται µεγάλος αριθµός αιτήσεων προς εξέταση, ο
οποίος ολοένα και διογκώνεται˙
(ε) στο µεγάλο χρονικό διάστηµα που συνήθως απαιτείται για την καθαρογράφηση των
πρακτικών και τη διεκπεραίωση της τελικής αλληλογραφίας µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν έχει εξαιρεθεί από την
προθεσµία των 60 ηµερών που θέτει ο νόµος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων, αφού δεν
εκδόθηκε η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν. 1943/1991 κοινή υπουργική απόφαση, µε την
οποία οι προθεσµίες αυτές θα µπορούσαν να επεκταθούν. Το ζήτηµα της εξαίρεσης από την
προθεσµία καθίσταται επιτακτικότερο µετά την πρόσφατη συνταγµατική κατοχύρωση της
υποχρέωσης απάντησης-διεκπεραίωσης των αιτηµάτων των πολιτών µέσα στις προαναφερθείσες
προθεσµίες.

3.2.

Ελλιπής επικοινωνία µε τους ενδιαφερόµενους πολίτες

Υπό το ισχύον καθεστώς λειτουργίας του και της ακολουθούµενης πρακτικής του, το
∆ΙΚΑΤΣΑ αδυνατεί: (α) να παράσχει στους ενδιαφερόµενους προφορική ή και γραπτή ενηµέρωση
για την πορεία της υπόθεσής τους, (β) να τους γνωστοποιήσει τους λόγους της µεγάλης
καθυστέρησης που παρατηρείται στη διεκπεραίωσή της, και (γ) σε ορισµένες περιπτώσεις να τους
ειδοποιήσει έγκαιρα για τη συµπλήρωση του φακέλου τους. Λόγω φόρτου εργασίας η τηλεφωνική
επικοινωνία µε το Κέντρο είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Το ίδιο ισχύει και για την προσωπική επαφή µε
τους αρµόδιους χειριστές των υποθέσεων, χωρίς όµως να έχει προβλεφθεί από το υπάρχον
Γραφείο Πληροφόρησης κάποιος άλλος αποτελεσµατικότερος τρόπος εξυπηρέτησης των πολιτών.
Τέλος, οι πολίτες που προσφεύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη συχνά παραπονούνται για
ανάρµοστη συµπεριφορά ορισµένων υπαλλήλων του Κέντρου.

3.3.

∆ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών

Στην τελευταία αυτή κατηγορία, που αφορά στην ουσία του έργου του ∆ΙΚΑΤΣΑ, έχει
εντοπιστεί µια σειρά από προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες σε διάφορα στάδια της
διαδικασίας αναγνώρισης και αποτελούν την κυριότερη αιτία προστριβής τους µε το ∆ΙΚΑΤΣΑ.
Όπως διαφαίνεται από τις αναφορές των πολιτών που έχουν κατατεθεί στον Συνήγορο του Πολίτη,
τα προβλήµατα αυτά ποικίλλουν ως προς την ουσία τους και καλύπτουν όλο το φάσµα της
διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.
Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:
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3.3.1. Απονοµή ισοτιµίας και αντιστοιχίας
Όπως προκύπτει από τις αναφορές πολιτών, καθώς και από τη διερεύνησή τους από τον
Συνήγορο του Πολίτη, στην πράξη η διαδικασία αξιολόγησης ενός τίτλου πολύ συχνά δεν καλύπτει
το περιεχόµενο των γνώσεων συνολικά ούτε περιλαµβάνει σύγκριση του προγράµµατος
σπουδών, προκειµένου να διαπιστωθεί η διδαχθείσα ύλη σε όλο της το φάσµα, αλλά περιορίζεται
στη σύγκριση των τίτλων των µαθηµάτων. Επίσης, η αναζήτηση τµηµάτων ηµεδαπών ΑΕΙ, το
πρόγραµµα των οποίων µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αντιστοιχίας, δεν εκτείνεται σε
όλο το φάσµα των συγγενών (παρεµφερών ή συναφών) τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ.
Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι αφενός οι πολίτες να έχουν συγκεχυµένη εικόνα ως προς
τα κριτήρια αξιολόγησης και αφετέρου να διακατέχονται από την εύλογη εντύπωση ότι
παραπέµπονται για εξέταση σε µαθήµατα ηµεδαπού ΑΕΙ, το περιεχόµενο των οποίων αποτελεί
ενότητα που έχουν ήδη διδαχθεί σε µαθήµατα µε διαφορετική ονοµασία στο ίδρυµα της
αλλοδαπής απ' όπου απέκτησαν τον τίτλο σπουδών τους.
Επισηµαίνεται ότι κατά καιρούς έχουν εκδοθεί από το ∆ΙΚΑΤΣΑ βεβαιώσεις αναγνώρισης
στις οποίες δεν τηρείται η προαναφερθείσα συνήθης πρακτική. Σύµφωνα µε αυτές και παρά το
γεγονός ότι τα προς αναγνώριση ιδρύµατα της αλλοδαπής περιλαµβάνονται στον κατάλογο των
οµοταγών µε τα ελληνικά, οι απονεµηθέντες τίτλοι δεν κρίνονται κατ' ελάχιστον ως ισότιµοι, αλλά
ως ισότιµοι και αντίστοιχοι, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εξέτασης σε αριθµό µαθηµάτων ή
της κατάταξης σε κάποιο εξάµηνο σπουδών τµήµατος ελληνικού ΑΕΙ.
Kατά το ∆ΙΚΑΤΣΑ, η πρακτική αυτή που περιγράφηκε µόλις παραπάνω επιβάλλεται από
την ανάγκη συνολικής αξιολόγησης του επιπέδου σπουδών που παρέχουν τµήµατα των
αλλοδαπών ΑΕΙ (ακόµη και εκείνων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως οµοταγή προς τα ελληνικά),
προκειµένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν οι απονεµόµενοι από αυτά τίτλοι. Μια πρώτη
συνέπεια αυτής της διαφοροποίησης, που στην πράξη παρατηρείται στη διαδικασία αναγνώρισης,
είναι η δηµιουργία µιας εικόνας διαφορετικής αντιµετώπισης κατόχων τίτλων ίδιων τµηµάτων του
ίδιου ΑΕΙ, η οποία είναι εντονότερη σε περιπτώσεις αναγνώρισης τίτλων που εκδόθηκαν µε
σχετικά µικρή χρονική διαφορά µεταξύ τους, οπότε συχνότατα δηµιουργείται στους
ενδιαφερόµενους η εντύπωση της άνισης µεταχείρισης.

3.3.2. Κριτήρια σύγκρισης των προς αναγνώριση τίτλων
Η λογική που ακολουθείται στη σύγκριση του περιεχοµένου γνώσεων κατά τη διαδικασία
αναγνώρισης τίτλων στηρίζεται κατά κανόνα λιγότερο σε ουσιαστικά και περισσότερο σε τυπικά
κριτήρια, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συχνά δυσεξήγητες αν όχι αντιφατικές καταστάσεις.
Ως ενδεικτικά παραδείγµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή µπορούν να αναφερθούν:
(α) περιπτώσεις πτυχίων Ψυχολογίας, για τα οποία η χορηγηθείσα ισοτιµία συνοδεύτηκε από
παραποµπή για εξέταση παιδαγωγικών κυρίως µαθηµάτων από το Tµήµα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και όχι παραποµπή για εξέταση σε µαθήµατα από αµιγή τµήµατα Ψυχολογίας που υπάρχουν
σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ, προκειµένου να χορηγηθεί και η αντιστοιχία προς τους τίτλους που
αυτά εκδίδουν. Επισηµαίνεται ότι οι αποφάσεις αυτές δεν συνοδεύονταν από επαρκή
αιτιολόγηση για τους λόγους που επέβαλαν αυτή την πρακτική.
(β) περίπτωση κατόχου τίτλου Πληροφορικής, ο οποίος, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του
∆ΙΚΑΤΣΑ, παραπέµφθηκε να εξεταστεί σε µαθήµατα από «τµήµα πληροφορικής ή επιστήµης
των υπολογιστών σχολής θετικών επιστηµών ελληνικού ΑΕΙ», για να του χορηγηθεί
αντιστοιχία, χωρίς όµως περαιτέρω υπόδειξη ως προς συγκεκριµένο τµήµα ή τµήµατα.
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Ύστερα από την επιτυχή εξέταση των µαθηµάτων στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και αφού προσκόµισε τη σχετική βεβαίωση
στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, ο πολίτης πληροφορήθηκε ότι αυτή δεν θα γίνει δεκτή, διότι το συγκεκριµένο
τµήµα, παρόλο που προέβλεπε τα ορισθέντα από το ∆ΙΚΑΤΣΑ µαθήµατα, δεν παρέχει την
αντίστοιχη ειδικότητα, δεν υπάγεται σε σχολή θετικών επιστηµών και δεν είναι τµήµα
πληροφορικής ή επιστήµης των υπολογιστών.

3.3.3. Απουσία ευκρινών κριτηρίων στη χορήγηση αντιστοιχίας
Σε περιπτώσεις όπου οι πολίτες δεν υπέδειξαν στην αρχική τους αίτηση συγκεκριµένα
τµήµατα των ελληνικών ΑΕΙ τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως µέτρο σύγκρισης για
την αιτούµενη αναγνώριση, το ∆ΙΚΑΤΣΑ χορήγησε µόνον ισοτιµία και όχι αντιστοιχία στους
υποβληθέντες τίτλους σπουδών, µε αποτέλεσµα οι ενδιαφερόµενοι να αναγκαστούν να ζητήσουν
την επανεξέταση του ζητήµατος, γεγονός που συνεπάγεται επιπλέον καθυστέρηση και καταβολή
νέου παραβόλου.
Στην ουσία µε αυτή την πρακτική η διοίκηση, προκειµένου να εξυπηρετήσει τον πολίτη,
απαιτεί από αυτόν να είναι γνώστης της ύλης όλων των ίδιων ή συναφών ή παρεµφερών
τµηµάτων µε όλες τις τυχόν ειδικεύσεις ή κατευθύνσεις που υπάρχουν στα ελληνικά ΑΕΙ και κατά
συνέπεια να την υποκαταστήσει, προτείνοντας συγκεκριµένο τµήµα. Επισηµαίνεται ότι η υπόδειξη
των πολιτών δεν είναι δεσµευτική για το ∆ΙΚΑΤΣΑ, το οποίο έχει την υποχρέωση από τον νόµο να
συγκρίνει το γνωστικό περιεχόµενο των προς εξέταση τίτλων.

3.3.4. Αναντιστοιχία µεταξύ προαιρετικών και υποχρεωτικών µαθηµάτων στη χορήγηση ισοτιµίας
ή/και αντιστοιχίας
Oι περιπτώσεις αυτές παραπέµπουν σε προβλήµατα που αναφύονται όταν το ∆ΙΚΑΤΣΑ,
για να χορηγήσει ισοτιµία ή/και αντιστοιχία τίτλων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, παραπέµπει
πολίτες για εξέταση σε µαθήµατα που είναι προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά στο πρόγραµµα των
ελληνικών ΑΕΙ. Eκτός από την αντικειµενική δυσκολία αξιολόγησης που δηµιουργεί ένα τέτοιο
εγχείρηµα, το πρόβληµα επιτείνεται από το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές
αποφάσεις του Κέντρου στερούνται επαρκούς αιτιολόγησης.

3.3.5. Παραποµπή για εξέταση σε µη προβλεπόµενα µαθήµατα
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περιπτώσεις όπου το Κέντρο παρέπεµψε πολίτες για
εξέταση σε µαθήµατα τα οποία, όµως, δεν προβλέπονταν στο πρόγραµµα σπουδών των
τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ που επιφορτίζονταν µε την ευθύνη της διεξαγωγής των σχετικών
εξετάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εµπλεκόµενα τµήµατα ζήτησαν από τους πολίτες την
αναλυτική τους βαθµολογία (transcripts), προκειµένου να κρίνουν ποια από τα µαθήµατα που
διαθέτουν είναι συναφή και να εξετάσουν τους πολίτες σε αυτά.
Πέραν των προφανών προβληµάτων που αναδεικνύει αυτή η διαδικασία, εγείρει επίσης το
ερώτηµα εάν τα εµπλεκόµενα ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τα προς εξέταση µαθήµατα
που προβλέπει η απόφαση του ∆ΙΚΑΤΣΑ, γεγονός που στην ουσία συνιστά έµµεση τροποποίηση
της απόφασης του ∆Σ του Κέντρου. Επιπλέον, η παραποµπή για εξέταση σε µαθήµατα που δεν
υπάρχουν στα επιφορτιζόµενα τµήµατα δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες για την ορθότητα της
προηγηθείσας διαδικασίας στο επίπεδο των επιτροπών κρίσης του ∆ΙΚΑΤΣΑ.
Σελ. 9

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

3.3.6. Απόδειξη πραγµατοποίησης των σπουδών εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό
Προβλήµατα και µεγάλες καθυστερήσεις προκύπτουν από την απαίτηση του ∆ΙΚΑΤΣΑ για
την προσαγωγή στοιχείων ικανών να αποδείξουν ότι οι σπουδές και οι εξετάσεις που αφορούν
στον προς αναγνώριση τίτλο πραγµατοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή. Oι περιπτώσεις
αυτές αφορούν σε ΑΕΙ της αλλοδαπής τα οποία συνεργάζονται µε Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Mάλιστα, τα σχετικά προβλήµατα ανακύπτουν από την
ουσιαστική αδυναµία του ∆ΙΚΑΤΣΑ να εξεύρει κατάλληλο τρόπο διασταύρωσης των απαιτούµενων
στοιχείων, µε αποτέλεσµα το Κέντρο να ζητεί από τα εµπλεκόµενα ΑΕΙ της αλλοδαπής βεβαιώσεις
και πιστοποιητικά που αυτά είτε αδυνατούν είτε για διάφορους λόγους αρνούνται να εκδώσουν.
Για παράδειγµα, εκτός από βεβαίωση παρακολούθησης και εξέτασης µαθηµάτων στη
χώρα που έχει την έδρα του το εµπλεκόµενο ΑΕΙ της αλλοδαπής, ένα από τα έγγραφα τα οποία το
∆ΙΚΑΤΣΑ για λόγους ασφαλείας απαιτεί να του αποσταλούν απευθείας, χωρίς τη διαµεσολάβηση
τρίτων, είναι κατάλογος όλων των Ελλήνων που αποφοίτησαν από το εν λόγω ΑΕΙ κατά το ίδιο
έτος µε τον αιτούµενο πολίτη, καθώς και αντίγραφα συµβολαίων ενοικίασης κατοικίας και άλλα
στοιχεία διασταύρωσης. Επισηµαίνεται ότι το αίτηµα του Κέντρου για παροχή στοιχείων που
αφορούν σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή τους, ενδεχοµένως εγείρει ζητήµατα παραβίασης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σηµειώνεται ότι, µε βάση την ακολουθούµενη πρακτική του ∆ΙΚΑΤΣΑ, εάν ΑΕΙ της
αλλοδαπής αρνηθεί να χορηγήσει την αιτούµενη βεβαίωση ή κάποια άλλα σχετικά στοιχεία ή για
κάποιο λόγο δεν µπορέσει να τα χορηγήσει, η διαδικασία αναγνώρισης αναστέλλεται, χωρίς να
ευθύνεται γι' αυτό ο πολίτης. Το ∆Σ του Κέντρου µε σχετικές αποφάσεις του κατά τα έτη 1998,
1999 και 2000 ανέστειλε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων που
έχουν απονεµηθεί από 16 γαλλικά ΑΕΙ αναγνωρισµένα ως οµοταγή µε ελληνικά.
Τέλος, επισηµαίνεται η εµµονή του ∆ΙΚΑΤΣΑ σε συγκεκριµένη φραστική διατύπωση σε
έγγραφα που ζητούνται από τα ΑΕΙ της αλλοδαπής για το υπό εξέταση ζήτηµα και η αδυναµία του
παράλληλα να προβεί µε δική του πρωτοβουλία σε επεξεργασία και σε συνδυασµό των στοιχείων
που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι και αποδεικνύουν την πραγµατοποίηση των σπουδών εξ
ολοκλήρου στο εξωτερικό.

3.3.7. Αναστολή διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων ΑΕΙ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας
της Μακεδονίας
Από το 1991, ύστερα από σχετική οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών και λόγω των
προβληµάτων που ανέκυψαν στις σχέσεις των δύο κρατών, το ∆ΙΚΑΤΣΑ έχει αναστείλει επ'
αόριστον την εξέταση τίτλων σπουδών που έχουν εκδοθεί από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι ο πολυετής
εγκλωβισµός πολιτών σε µια ασαφή και αδιαφανή κατάσταση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την
επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Ανεξάρτητα από την ουσία του θέµατος, η υπερδεκαετής
καθυστέρηση που παρατηρείται στην αντιµετώπιση του προβλήµατος συνιστά φαινόµενο σοβαρής
κακοδιοίκησης, το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά τρόπο αποτελεσµατικό, προκειµένου να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο εξελίξεων που θα µπορούσαν να εκθέσουν τη χώρα διεθνώς.
Το υπάρχον πρόβληµα επιτείνεται επί της αρχής και από το γεγονός ότι, παράλληλα µε τη
διαιωνιζόµενη εκκρεµότητα, η ελληνική πολιτεία έχει αποδεχθεί την εγκυρότητα πτυχιακών τίτλων
σπουδών που έχουν εκδοθεί από ΑΕΙ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας,
προκειµένου να εγκρίνει την εγγραφή πολιτών του κράτους αυτού ως φοιτητών σε µεταπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών κεντρικού ελληνικού ΑΕΙ.
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3.3.8. ∆ιαδικασία αντιστοίχισης της βαθµολογίας των πτυχίων της αλλοδαπής µε τη δεκάβαθµη
κλίµακα των ελληνικών ΑΕΙ
Το ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν προβλέπει διαδικασία µέσω της οποίας να χορηγείται αυτοτελώς
αντιστοίχιση της βαθµολογίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, αλλά θέτει ως προϋπόθεση για
κάτι τέτοιο την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης.
Ένα πρόβληµα που προκύπτει από τη συγκεκριµένη αυτή πολιτική του Κέντρου αφορά
ειδικότερα στις κατηγορίες πτυχίων που έχουν απονεµηθεί από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Mετά την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν απαιτείται πλέον αναγνώριση των πτυχίων στην περίπτωση έξι επαγγελµάτων
υγείας, καθώς και στους αρχιτέκτονες. Πλην όµως, για να διεκδικήσει ένας πολίτης θέση στο
δηµόσιο, είναι απαραίτητη η αντιστοίχιση της βαθµολογίας. Η απαίτηση αυτή συνεπάγεται σοβαρή
καθυστέρηση, εφόσον το ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν την χορηγεί αυτοτελώς αλλά απαιτεί να προηγηθεί η
διαδικασία της αναγνώρισης.

3.3.9. Έλλειψη επαρκούς αιτιολόγησης
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι περιπτώσεις που αφορούν στη διαδικασία
αναγνώρισης καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα και, τις περισσότερες φορές, έχουν κοινό παρονοµαστή
την έλλειψη επαρκούς αιτιολόγησης των αποφάσεων του ∆Σ του Κέντρου.
Πολλές φορές η έλλειψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πριν από την τελική απόφαση δεν
υπάρχει ενδελεχής αξιολόγηση όλων των παραµέτρων που αφορούν στο περιεχόµενο των προς
αναγνώριση τίτλων σπουδών.
Αν και ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) και οι γενικές αρχές του
διοικητικού δικαίου επιβάλλουν την αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων, η αδυναµία του ∆Σ του
∆ΙΚΑΤΣΑ να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην επιταγή της επαρκούς αιτιολόγησης των
αποφάσεών του έχει ως αποτέλεσµα αυτές αφενός να µην µπορούν να ελεγχθούν και αφετέρου
πολύ συχνά να µην πείθουν τον ενδιαφερόµενο πολίτη και να του δίνουν το δικαίωµα να τις θεωρεί
αυθαίρετες.
Η επίκληση εκ µέρους του ∆ΙΚΑΤΣΑ της ιδιοµορφίας του έργου του -επειδή απαιτούνται
ειδικές γνώσεις για τη διεκπεραίωση της αποστολής του- σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
αποτελέσει επαρκή δικαιολογία για την τακτική αυτή.

3.3.10. Εφαρµογή δικαστικών αποφάσεων
Από τη διερεύνηση αναφορών που έχουν κατατεθεί στον Συνήγορο του Πολίτη προκύπτει
ότι, παρά τη ρητή επιταγή του πρόσφατα αναθεωρηθέντος Συντάγµατος (άρθρο 95, παράγρ. 5)
για άµεση συµµόρφωση της διοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις, το ∆ΙΚΑΤΣΑ συχνά δεν
εφαρµόζει στην ουσία σχετικές αποφάσεις του ΣτE.

3.3.11. Αναγνώριση τίτλων ΑΕΙ κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ενότητα αυτή καθίσταται αναγκαία, λόγω των δεδοµένων που δηµιουργεί η µέσω του Π∆
165/2000 πρόσφατη εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Oδηγία 89/48 της ΕΕ, καθώς
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και η επικείµενη εναρµόνιση µε τη νεότερη Oδηγία 01/19, µε την οποία τα κράτη-µέλη οφείλουν να
συµµορφωθούν το αργότερο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.
Oι οδηγίες αυτές αφορούν στην αναγνώριση τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στην
κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων πτυχιούχων συγκεκριµένων ειδικοτήτων, οι οποίοι
αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ήδη ενσωµατωµένη στο εθνικό δίκαιο Oδηγία 89/48 ρητώς αναφέρει ότι
οι αρχές του κράτους-µέλους οφείλουν να αναγνωρίσουν τα διπλώµατα που χορηγήθηκαν σε άλλο
κράτος-µέλος, εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για να ασκήσει το
ίδιο επάγγελµα στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του. Εάν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές
µεταξύ της κατάρτισης που έλαβε ο ενδιαφερόµενος στο κράτος φοίτησης και αυτής που
προσφέρεται στο κράτος υποδοχής, τότε το τελευταίο µπορεί να απαιτήσει από τον ενδιαφερόµενο
ως αντιστάθµισµα την επαγγελµατική πείρα, τη δοκιµασία επάρκειας ή την πρακτική άσκηση
προσαρµογής.
Με στόχο την εναρµόνιση της ελληνικής έννοµης τάξης µε την οδηγία αυτή, εκδόθηκε το Π∆
165/2000, το οποίο µεταξύ άλλων θεσπίζει διαδικασία επαγγελµατικής αναγνώρισης τίτλων που
εκδόθηκαν από ΑΕΙ των κρατών-µελών της ΕΕ και αναθέτει την ευθύνη γι' αυτό στο Συµβούλιο
Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ).
Με αυτά τα δεδοµένα, καθίσταται επιτακτική η αποσαφήνιση της διαδικασίας που πρέπει
να ακολουθούν οι ενδιαφερόµενοι, ώστε να αναγνωριστούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατά τους,
σύµφωνα µε όσα προβλέπει το Π∆ 165/2000 και υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται σε αυτό. Μια τέτοια αποσαφήνιση θα τους επιτρέψει να γνωρίζουν µε βεβαιότητα εάν η
ενδεχόµενη αναγνώριση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων από το ΣΑΕΙΤΤΕ τους
απαλλάσσει ή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να ακολουθήσουν τη διαδικασία
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των τίτλων τους από το ∆ΙΚΑΤΣΑ.

3.3.12. Αναγνώριση τίτλων που απονέµονται από ιδρύµατα του Ηνωµένου Βασιλείου
Στο Ηνωµένο Βασίλειο λειτουργούν ιδρύµατα τα οποία το ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν αναγνωρίζει ως
οµοταγή µε τα ελληνικά ΑΕΙ, µε την αιτιολογία ότι: (α) δεν λειτουργούν µε βασιλική εξουσιοδότηση
(Royal Charter), και (β) δεν τους έχει δοθεί µε νόµο (Act of Parliament) η δυνατότητα να χορηγούν
αυτόνοµα ακαδηµαϊκούς τίτλους (degrees). Mετά τη σχετική διερεύνηση του θέµατος από τον
Συνήγορο του Πολίτη προέκυψαν τα ακόλουθα πραγµατολογικά στοιχεία:
1. O νόµος «Education Reform Act» του 1988 (ERA) εξουσιοδοτεί τον Yπουργό Παιδείας του
Ηνωµένου Βασιλείου να προσδιορίζει τα ιδρύµατα εκείνα (Recognised Bodies) που διαθέτουν
την εξουσιοδότηση που προκύπτει από το Royal Charter ή από νοµοθετική πράξη του
Βρετανικού Kοινοβουλίου [ΕRA, άρθρο 214 (2) (α)] και τα οποία, κατά συνέπεια, µπορούν να
χορηγούν αυτόνοµα ακαδηµαϊκούς τίτλους.
2. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 214 (2) (β) του ίδιου νόµου, ο ακαδηµαϊκός τίτλος δεν εκδίδεται
αποκλειστικά από τα Recognised Bodies αλλά και από µια δεύτερη κατηγορία ιδρυµάτων η
οποία συµπεριλαµβάνει εκείνα τα ιδρύµατα που είναι εξουσιοδοτηµένα να προετοιµάζουν
φοιτητές (δηλαδή να παραδίδουν µαθήµατα) για την απονοµή πτυχίου από τα Recognised
Bodies. O Yπουργός Παιδείας προσδιορίζει αυτά τα ιδρύµατα µε τον τίτλο Listed Bodies
(Education Order 1999, S.I. No. 834).
3. Εφόσον ο τίτλος που απονέµεται ύστερα από σπουδές σε ένα από τα Listed Bodies επικυρωθεί
από ένα Recognised Body, θεωρείται τίτλος πανεπιστηµίου ισότιµος µε τίτλο που απονεµήθηκε
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από ίδρυµα που λειτουργεί µε Royal Charter ή µε νοµοθετική πράξη του Βρετανικού
Κοινοβουλίου.
Το ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν αναγνωρίζει την ισοτιµία των τίτλων που επικυρώνονται από ένα
Recognised Body, όταν οι σπουδές φαίνονται ότι έχουν πραγµατοποιηθεί σε Listed Body.
Επισηµαίνεται ότι αυτές οι περιπτώσεις αφορούν συχνά σε ιδρύµατα που έχουν συγκεκριµένη
συµφωνία συνεργασίας και επίβλεψη από τα Recognised Bodies, µε σκοπό να παραδίδουν
εξειδικευµένα µαθήµατα εκ µέρους των τελευταίων.

3.4.

Tα βαθύτερα αίτια των προβληµάτων

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω διαπιστώνεται ότι, αφενός ο συνδυασµός της διαδικασίας
που ακολουθείται από το ∆ΙΚΑΤΣΑ κατά την αναγνώριση τίτλων και αφετέρου η ανεπάρκεια της
υλικοτεχνικής του υποδοµής και των µεγάλων ελλείψεων στη στελέχωσή του, έχουν δηµιουργήσει
σοβαρά διοικητικά και οργανωτικά προβλήµατα, τα οποία δεν επιτρέπουν στο Κέντρο να
ανταποκριθεί µε επάρκεια στην αποστολή του. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών του, καθώς και
η αντιφατικότητα που συχνά φαίνεται να διακρίνει τις αποφάσεις του, οδηγούν σχεδόν
αναπόδραστα σε αδιαφάνεια, η οποία λειτουργεί αρνητικά για τη δηµόσια εικόνα του Κέντρου,
δηµιουργώντας στους πολίτες ακόµη και την αίσθηση της αυθαιρεσίας. Στη συνέχεια επιχειρείται η
ενδελεχέστερη παρουσίαση τόσο των οργανωτικών και λειτουργικών θεµάτων όσο και των
ζητηµάτων που αφορούν στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, όπου
εντοπίζονται τα µείζονα, δοµικά προβλήµατα λειτουργίας του Κέντρου. (Η ελλιπής επικοινωνία του
∆ΙΚΑΤΣΑ µε τους πολίτες αποτελεί συνέπεια των δύο αυτών θεµατικών και, ως εκ τούτου, δεν
απαιτεί ιδιαίτερο σχολιασµό σε αυτό το σηµείο της έκθεσης).

3.4.1. Oργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα
Από τη µελέτη του θέµατος, στην οποία συµπεριλαµβάνονται και επιτόπιες επισκέψεις,
προκύπτει ότι τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα ζητήµατα οφείλονται κατά κύριο λόγο:
1. Στην έλλειψη σύγχρονης οργανωτικής δοµής στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, η οποία να αποτυπώνεται σε έναν
οργανισµό ικανό να διευκολύνει τη ροή των εργασιών και να προβλέπει τον αναγκαίο αριθµό
οργανικών θέσεων για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου. Η έλλειψη αυτή πηγάζει κυρίως
από την επί µακρόν εκκρεµούσα υλοποίηση της αλλαγής της νοµικής µορφής του ∆ΙΚΑΤΣΑ, η
οποία έχει προβλεφθεί νοµοθετικά. Ειδικότερα, µε σχετική διάταξη του Ν. 2327/1995 ιδρύθηκε
το Συµβούλιο Ισοτιµιών ως όργανο αρµόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της
αλλοδαπής, καταργώντας παράλληλα το ∆ΙΚΑΤΣΑ. O ίδιος νόµος προέβλεπε τη λειτουργία του
∆ΙΚΑΤΣΑ µεταβατικά έως ότου ενεργοποιηθεί ο νέος φορέας, ο οποίος όµως ουδέποτε
λειτούργησε. Η εξέλιξη αυτή εµπόδισε την κατάρτιση νέου οργανισµού του ∆ΙΚΑΤΣΑ µε
σύγχρονη οργανωτική διάρθρωση και πρόβλεψη επιπλέον οργανικών θέσεων.
Πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση µετέβαλε εκ νέου το προαναφερθέν καθεστώς, καταργώντας το
Συµβούλιο Ισοτιµιών και προβλέποντας τη λειτουργία του ∆ΙΚΑΤΣΑ ως Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η αλλαγή αυτή παρέχει και πάλι στο Κέντρο τη δυνατότητα κατάρτισης νέου
οργανωτικού σχήµατος.
2. Στην ελλιπή στελέχωση του ∆ΙΚΑΤΣΑ, η οποία υπό το σηµερινό καθεστώς είναι απολύτως
ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στην προβλεπόµενη από τον νόµο αποστολή του Κέντρου. O
ισχύων οργανισµός προβλέπει 12 οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών, οι οποίες είναι όλες
πληρωµένες, 5 προσωποπαγείς θέσεις µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
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χρόνου και υπαλλήλους, κυρίως εκπαιδευτικούς αποσπασµένους από υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά 2 έτη. O αριθµός της τελευταίας
κατηγορίας κυµαίνεται από 10 έως 12 άτοµα.
Επισηµαίνεται ότι, λόγω του ιδιαίτερα αυξηµένου φόρτου εργασίας αλλά και λόγω απουσίας
οικονοµικών κινήτρων, παρατηρείται γενική απροθυµία υπαλλήλων να αποσπαστούν στο
∆ΙΚΑΤΣΑ από το Yπουργείο Εθνικής Παιδείας αλλά και από άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου.
Eκτός όµως από αυτό, η γενικότερη αρχή της στελέχωσης µε αποσπασµένους υπαλλήλους
µπορεί να γίνει αποδεκτή µόνον ως λύση ανάγκης περιορισµένης διάρκειας για µια υπηρεσία η
λειτουργία της οποίας απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό σε µόνιµη βάση.
Βασική συνέπεια των προαναφερθέντων προβληµάτων είναι η συχνά µη έγκαιρη προετοιµασία
των προς εξέταση φακέλων, µε αποτέλεσµα την αναβολή προγραµµατισµένων συνεδριάσεων
των επιτροπών κρίσης ή και του ∆Σ.
H µη τακτική σύγκληση των επιτροπών κρίσης τίτλων σπουδών οφείλεται επίσης στην
αδυναµία -για διαφορετικούς λόγους- των µελών ∆ΕΠ των ΑΕΙ που έχουν οριστεί ως τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών αυτών να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις, µε
αποτέλεσµα αυτές να αναβάλλονται. Η χαµηλή αµοιβή που προβλέπει ο νόµος για τη
συχνότατα επίπονη και χρονοβόρα απασχόληση -η οποία βρίσκεται σε δυνητική αναντιστοιχία
µε το κύρος, την ακαδηµαϊκή ιδιότητα αλλά και τις πολλαπλές απασχολήσεις των µελών των
επιτροπών κρίσης- ενδεχοµένως να εξηγεί την πρακτική που έχει διαµορφωθεί. Η κατάσταση
αυτή εγείρει επίσης ευρύτερα ερωτήµατα σχετικά µε τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για την
επιλογή των µελών των επιτροπών κρίσης, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έµµεση ένδειξη ότι, υπό
το παρόν καθεστώς, τα θεσµικά όργανα κρίσης και διοίκησης του ∆ΙΚΑΤΣΑ δεν απολαµβάνουν
του απαραίτητου υψηλού κύρους, που θα λειτουργούσε ως επαρκές κίνητρο για τη συµµετοχή
σε αυτά ενός µεγαλύτερου αριθµού µελών ∆ΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ.
3. Στην εξαιρετικά µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στη συνολική διεκπεραίωση των
αιτηµάτων για αναγνώριση τίτλων σπουδών, που δηµιουργείται στο ∆ΙΚΑΤΣΑ από την
ανεπάρκεια και ως προς το ανθρώπινο δυναµικό και ως προς τις απαραίτητες δεξιότητές του. Η
καθυστέρηση εντοπίζεται σε δύο κυρίως στάδια της διαδικασίας διεκπεραίωσης των αιτηµάτων:
(α) στον χειρισµό των υποθέσεων από το διοικητικό προσωπικό, και (β) στην εξέταση των
αιτηµάτων από τα όργανά του Kέντρου. Για παράδειγµα, απαιτείται περίπου ένα εξάµηνο, κατά
µέσο όρο, για να καθαρογραφεί ένα πρακτικό του ∆Σ.
4. Στην ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία (α) µεταφράζεται σε έλλειψη αξιόπιστων και
σύγχρονων µηχανισµών διασταύρωσης και επεξεργασίας στοιχείων (π.χ. βάσεις δεδοµένων)
ικανών να επιτρέψουν τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνική και διεθνή
βάση, για θέµατα που αφορούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, και (β) καθιστά ιδιαίτερα
δυσχερή την επικοινωνία µε ΑΕΙ της αλλοδαπής, η οποία εξαρτάται από την τακτική ενηµέρωση
των σχετικών καταλόγων µε τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (αριθµοί τηλεφώνων, φαξ, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
5. Στην έλλειψη δυνατότητας υποβολής ένστασης κατά των αποφάσεων του ∆Σ. Το ισχύον νοµικό
πλαίσιο παρέχει µόνο τη δυνατότητα επανεξέτασης µιας απόφασης µέσα σε διάστηµα έξι
µηνών από την έκδοσή της. Η επανεξέταση αυτή όµως λαµβάνει τη µορφή νέας αίτησης
εξέτασης για αναγνώριση και όχι ένστασης ή προσφυγής. Εξετάζεται δε µε βάση την ίδια
διαδικασία (νέο παράβολο κ.λπ.) από το ίδιο όργανο και συνήθως απαιτεί τον ίδιο χρόνο
διεκπεραίωσης µε την αρχική αίτηση.
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3.4.2. Ζητήµατα ουσίας στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών
Πρόκειται, κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, για το µείζον δοµικό πρόβληµα που
αντιµετωπίζει το Κέντρο στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί µε επάρκεια στην αποστολή του
και που, σε τελευταία ανάλυση, αφορά στη λογική η οποία διέπει τη διαδικασία αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών. Συγκεκριµένα, το θέµα εξειδικεύεται σε τρία σκέλη: (α) στην ακολουθούµενη
πολιτική αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, δηλαδή στον τρόπο απονοµής ισοτιµίας και
αντιστοιχίας, (β) στις προβλεπόµενες διαδικασίες επεξεργασίας και διασταύρωσης στοιχείων, και
(γ) στην ακολουθούµενη πρακτική αιτιολόγησης των πράξεων που εκδίδουν τα εξουσιοδοτηµένα
όργανα του Κέντρου.
Για λόγους που θα αναλυθούν αµέσως παρακάτω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η
επιχειρούµενη κάθε φορά σύγκριση των τίτλων των µαθηµάτων αλλά ακόµη και των
προγραµµάτων σπουδών µεταξύ ελληνικών και αλλοδαπών ΑΕΙ δεν αποτελεί επαρκές ουσιαστικό
κριτήριο για τη διαπίστωση του περιεχοµένου των γνώσεων και κατά συνέπεια για τη χορήγηση
ισοτιµίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών. Oι κυριότεροι λόγοι που τεκµηριώνουν την άποψη
αυτή είναι οι εξής:
1.

Κριτήρια αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιµίας

α) Η υιοθέτηση, σύµφωνα µε την τρέχουσα πρακτική, ενός τυπικού κριτηρίου αναγνώρισης
ισοτιµίας και αντιστοιχίας, που εκφράζει σε τελευταία ανάλυση η απαίτηση του ∆ΙΚΑΤΣΑ για την
ύπαρξη «ίδιου» περιεχοµένου γνώσεων ή «ίδιων» µαθηµάτων των ΑΕΙ της αλλοδαπής µε τα
ελληνικά, προκειµένου να απονεµηθεί η αντιστοιχία αλλά σε πολλές περιπτώσεις και η ισοτιµία,
δηµιουργεί έντονα προβλήµατα, αφού, τόσο στην περίπτωση των αλλοδαπών ιδρυµάτων όσο
και των ελληνικών ΑΕΙ, τα παρεµφερή ή συναφή ή ακόµη και τα ίδιας ονοµασίας τµήµατα
διαφοροποιούνται συχνότατα µεταξύ τους ως προς τα διδακτέα µαθήµατα, υποχρεωτικά ή/και
επιλογής. Επιπλέον, στα ελληνικά ΑΕΙ υπάρχει πληθώρα συγγενών τµηµάτων, των οποίων
όµως το πρόγραµµα σπουδών ή τα µεµονωµένα µαθήµατα διαφέρουν σηµαντικά, καθιστώντας
ιδιαίτερα δυσχερή και συχνά αδύνατη τη διαµόρφωση ευκρινών και διαφανών κριτηρίων στα
οποία να στηριχθεί η διαδικασία απονοµής αντιστοιχίας ή ισοτιµίας.
β) Η άρνηση αναγνώρισης της ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή λόγω της
αδυναµίας ταύτισης των µαθηµάτων που περιέχονται στο πρόγραµµα σπουδών µε αντίστοιχα
ή συγγενή τµήµατα των ΑΕΙ της αλλοδαπής και της ηµεδαπής, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι
ανάλογη αδυναµία ταύτισης που παρατηρείται και στην περίπτωση των ελληνικών ΑΕΙ δεν
οδηγεί σε αµφισβήτηση της ειδικότητας και ακόµη περισσότερο της ισοτιµίας των τίτλων που
απονέµονται, δηµιουργεί στην πράξη δύο διαφορετικά και άνισα καθεστώτα σε ό,τι αφορά την
αναγνώριση ειδικότητας στη χώρα και εγείρει σοβαρά νοµικά προβλήµατα.
γ) Η απουσία ουσιαστικών δεδοµένων, που λειτουργούν ως κριτήρια διαπίστωσης του γνωστικού
περιεχοµένου των προς αναγνώριση τίτλων -όπως, για παράδειγµα, η επιστηµονική
αξιολόγηση της διδακτέας ύλης, χωρίς αυτή να είναι απαραιτήτως ταυτόσηµη, η δοµή και το
περιεχόµενο των σπουδών, η γενικότερη αξιολόγηση του συγκεκριµένου ΑΕΙ της αλλοδαπής, η
δυνατότητα άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος κ.λπ.-, στερεί τη διαδικασία
αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιµίας από την αναγκαία ορθολογικότητα και διαφάνεια που θα
την καθιστούσαν πιο κατανοητή και αποδεκτή από τους πολίτες.

2.

Η δυναµική των εξελίξεων

Μια δεύτερη, σηµαντική, διάσταση του θέµατος αποτελεί το γεγονός ότι η ακολουθούµενη
πολιτική αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής τείνει να υπερκεραστεί από τη δυναµική
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των εξελίξεων, οι οποίες, προϊόντος του χρόνου, παρατηρούνται στην ελληνική τριτοβάθµια
εκπαίδευση και εν πολλοίς απαιτούν ανάλογες προσαρµογές εµπλεκόµενων φορέων, όπως το
∆ΙΚΑΤΣΑ. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων εξελίξεων που έχουν αντίκτυπο και στο Κέντρο
αποτελούν και τα ακόλουθα:
α)

Η δηµιουργία, σχεδόν σε ετήσια βάση, νέων τµηµάτων στα ελληνικά ΑΕΙ, εξέλιξη που
πολλαπλασιάζει τις παραλλαγές του συστήµατος στο οποίο στηρίζεται η πολιτική αντιστοιχίας
και ισοτιµίας, επιβαρύνοντας ανάλογα τη δυσχέρεια του όλου εγχειρήµατος.

β)

Oι συχνές αλλαγές που παρατηρούνται στο πρόγραµµα σπουδών ή στην ονοµασία των
µαθηµάτων σε αρκετά τµήµατα ελληνικών ΑΕΙ.

γ)

Η όχι σπάνια εµφανιζόµενη µετονοµασία τµηµάτων σε ελληνικά ΑΕΙ, που έχει ως αποτέλεσµα
την αλλαγή της ειδικότητας που αυτά παρέχουν και άρα την αλλαγή των «τυπικών»
δεδοµένων σύγκρισης, στα οποία µπορεί να στηριχθεί µια ενδεχόµενη κρίση για αντιστοιχία ή
ισοτιµία.

δ)

Η πρακτική πολλών τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ να παρέχουν κατευθύνσεις ή εξειδικεύσεις
σπουδών κατά τον τρίτο χρόνο φοίτησης ή και νωρίτερα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αποτελούν το Τµήµα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο
παρέχει επτά κατευθύνσεις και το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του ίδιου
ιδρύµατος, στο οποίο η Κατεύθυνση Εφαρµοσµένων Τεχνών προσφέρει δεκατέσσερις
ειδικεύσεις. Η συνεχής αυτή αύξηση των κατευθύνσεων και των ειδικεύσεων απαιτεί µε τη
σειρά του διαφορετικούς συνδυασµούς µαθηµάτων, γεγονός που καθιστά ακόµη
δυσχερέστερη την αξιολόγηση -µε τυπικά κριτήρια- του γνωστικού περιεχοµένου των
µαθηµάτων και συνεπώς την ταύτισή τους µε τίτλους της αλλοδαπής.

ε)

Η προϊόντος του χρόνου αυξανόµενη τάση των ΑΕΙ της αλλοδαπής, ιδιαίτερα στον χώρο των
θεωρητικών επιστηµών και της πληροφορικής, να ιδρύουν τµήµατα τα οποία, ακολουθώντας
τη λογική της διεπιστηµονικότητας, συνδυάζουν στο γνωστικό τους αντικείµενο σπουδές δύο ή
και περισσότερων ειδικοτήτων. Αυτή όµως η εξέλιξη, που συµβαδίζει µε τις τάσεις τις
σύγχρονης επιστηµονικής προσέγγισης, δηµιουργεί προβλήµατα για µια διαδικασία παροχής
αντιστοιχίας και ισοτιµίας, η οποία στηρίζεται στη λογική των τυπικών και όχι των ουσιαστικών
κριτηρίων. Ένα από τα προβλήµατα που προκύπτουν αναπόφευκτα από την εµµονή σε µια
διαδικασία που δεν συµβαδίζει µε τις εξελίξεις της σύγχρονης επιστήµης είναι ότι, σε πολλές
περιπτώσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν σε τµήµα διεπιστηµονικού
προσανατολισµού που παρέχει τίτλο µε δύο ειδικότητες, το ∆ΙΚΑΤΣΑ προκειµένου να
χορηγήσει αντιστοιχία επιλέγει τη µία από τις δύο ειδικότητες, χρησιµοποιώντας συνήθως ως
κριτήριο τον αριθµό των µαθηµάτων. Η προσφυγή όµως στο τυπικό αυτό κριτήριο έχει συχνά
ως αποτέλεσµα µια σειρά εξελίξεων ιδιαίτερα αρνητικών για τον πολίτη, όπως: (α) να τίθεται
εκτός αξιολόγησης ένα ολόκληρο τµήµα των σπουδών του ενδιαφεροµένου, (β) ο αριθµός των
µαθηµάτων που τελικά λαµβάνεται υπόψη για την αναγνώριση να υπολείπεται του συνόλου
που απαιτείται για την παροχή ισοτιµίας και αντιστοιχίας µε ελληνικό ΑΕΙ -παρά το γεγονός ότι
στο σύνολό του ο αριθµός των µαθηµάτων ήταν επαρκής για την απονοµή του τίτλου από το
ΑΕΙ της αλλοδαπής-, (γ) να αγνοείται παντελώς η ειδικότητα εκείνη η οποία εκπροσωπείται µε
µικρότερο αριθµό µαθηµάτων, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά της και (δ) το κυριότερο, να
παραπέµπεται ο πολίτης για εξέταση σε µαθήµατα, έτσι ώστε ο αριθµός των προς
αναγνώριση µαθηµάτων να προσεγγίσει τον αριθµό των µαθηµάτων του ελληνικού τµήµατος
το οποίο χρησιµεύει ως µέτρο σύγκρισης για την αναγνώριση.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η τάση προς τη διεπιστηµονικότητα αποτυπώνεται ήδη και στην
ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί σε ελληνικά ΑΕΙ
τµήµατα συνδυασµένων ειδικοτήτων, πράγµα το οποίο καθιστά ακόµη δυσχερέστερη την
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επιζητούµενη ταύτιση µαθηµάτων κατά τη διαδικασία αναγνώρισης. Ενδεικτικά αποτελούν
στην Ελλάδα τα τµήµατα: (α) Πολιτικής Eπιστήµης και Iστορίας, (β) ∆ιεθνών και Eυρωπαϊκών
Oικονοµικών Σπουδών, (γ) Λογιστικής και Xρηµατοοικονοµικής, (δ) Στατιστικής και
Aσφαλιστικής Eπιστήµης (ε) Xρηµατοοικονοµικής και Tραπεζικής ∆ιοίκησης κ.ά.
Εν κατακλείδι, η ταύτιση, ως προς την ειδικότητα και τα µαθήµατα, του γνωστικού
περιεχοµένου τίτλων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και συνδυάζουν σπουδές δύο
ειδικοτήτων µε το γνωστικό περιεχόµενο ανάλογων τµηµάτων ελληνικών ΑΕΙ είναι σχεδόν
αδύνατη, µε αποτέλεσµα το ∆ΙΚΑΤΣΑ να παραπέµπει σχεδόν πάντα τους ενδιαφερόµενους για
εξέταση σε µεγάλο αριθµό µαθηµάτων, προκειµένου να χορηγήσει την αντιστοιχία ή και την
ισοτιµία µε κάποιο τµήµα ελληνικού ΑΕΙ, συγγενές µε µία συνήθως από τις δύο ειδικότητες, ή
ακόµη και να αποφασίσει για κατάταξη σε οικεία σχολή.

3.

Η παραποµπή σε εξέταση µαθηµάτων

Η λογική της τρέχουσας διαδικασίας αναγνώρισης που συνδέει άµεσα τον αριθµό των
ελληνικών τµηµάτων µε την αναγνώριση τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή έχει
επιπλέον την εξής αρνητική συνέπεια: κάθε φορά που απονέµονται τίτλοι από νέο τµήµα
ελληνικού ΑΕΙ, ή ακόµη και όταν υπάρξει αλλαγή του προγράµµατος σπουδών σε υφιστάµενο
τµήµα, προκύπτει αυτοµάτως το ενδεχόµενο το πρόγραµµα του νέου τµήµατος ή αυτό που
τροποποιήθηκε να συµπίπτει µε το αντίστοιχο του τµήµατος του ΑΕΙ της αλλοδαπής από το οποίο
έχουν εκδοθεί οι προς αναγνώριση τίτλοι.
Άµεσο επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι ότι οι πολίτες, προκειµένου να επιτύχουν
τη µείωση των µαθηµάτων στα οποία παραπέµπονται προς εξέταση ώστε να τους χορηγηθεί
αντιστοιχία, καλούνται να παρακολουθούν οι ίδιοι τις αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών των
τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ ή τη δηµιουργία νέων τµηµάτων, ώστε να είναι σε θέση να ζητούν
επανεξέταση αφού παρέλθει ο κατάλληλος χρόνος, ο οποίος, ανάλογα µε την προβλεπόµενη
διάρκεια σπουδών, µπορεί να φθάσει τα 4 έως 6 χρόνια. Αυτό συµβαίνει διότι, κατά το ∆ΙΚΑΤΣΑ, η
σύγκριση τίτλου από την αλλοδαπή µε τίτλο που απονέµεται από τµήµα ελληνικού ΑΕΙ µπορεί να
γίνει µόνο µετά την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών του ελληνικού τµήµατος. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση που η βεβαίωση του ∆ΙΚΑΤΣΑ απονέµει µόνο ισοτιµία και όχι αντιστοιχία, εφόσον
κριθεί ότι σπουδές αντίστοιχης ειδικότητας δεν προσφέρονται από τα ελληνικά ΑΕΙ.
Mε τον τρόπο αυτό, οι πολίτες καλούνται να λειτουργήσουν ως συµπληρωµατικός
µηχανισµός της διοίκησης και να εντοπίζουν ανά πάσα στιγµή το πρόγραµµα σπουδών των
τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ (ίδιων, συναφών ή παρεµφερών) στα οποία θα στηριχθεί η
διαδικασία αναγνώρισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Η κατάσταση όµως αυτή έχει δύο αρνητικότατες
συνέπειες για τους ενδιαφερόµενους πολίτες: Aφενός λειτουργεί εκ των προτέρων ως
ανασταλτικός, εξω-ακαδηµαϊκός, γραφειοκρατικός µηχανισµός, ο οποίος ωθεί τον πολίτη να
επιλέξει µαθήµατα στο ΑΕΙ της αλλοδαπής όπου φοιτά µε γνώµονα όχι το ουσιαστικό κριτήριο της
σηµασίας τους για την πληρέστερη κατάρτισή του, αλλά το τυπικό κριτήριο της µείωσης του
αριθµού των µαθηµάτων στα οποία αυτός δυνητικά θα παραπεµφθεί προς εξέταση, προκειµένου
να του αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών του από το ∆ΙΚΑΤΣΑ και να αξιοποιηθεί ο τίτλος του
επαγγελµατικά. Αφετέρου, η αδυναµία των πολιτών να έχουν την αναγκαία εποπτεία των
προγραµµάτων σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ, προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν τον αριθµό των
προς εξέταση µαθηµάτων, συνεπάγεται την εκ των υστέρων ταλαιπωρία τους και την παραποµπή
τους για εξέταση σε µεγαλύτερο αριθµό µαθηµάτων απ' ό,τι θα ήταν αναγκαίο, εάν το σύστηµα
αναγνώρισης λειτουργούσε µε έναν πιο ορθολογικό και διαφανή τρόπο.
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Κεντρικό συµπέρασµα του παρόντος κεφαλαίου είναι ότι η λογική που διέπει τη διαδικασία
αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από το ∆ΙΚΑΤΣΑ διακρίνεται από έλλειψη
ευκρινών, διαφανών και συνεπών πρακτικών, η οποία, σε συνδυασµό µε τα δοµικά προβλήµατα
που αφορούν στη στελέχωση και στην υλικοτεχνική υποδοµή του Κέντρου, έχει ως αποτέλεσµα
την αδυναµία του ∆ΙΚΑΤΣΑ να ανταποκριθεί µε επάρκεια και συνέπεια στην αποστολή του. Με τη
σειρά της, µια τέτοια κατάσταση επιδρά αρνητικά στην εικόνα του Κέντρου και συµβάλλει στην
απαξίωσή του και στην απονοµιµοποίησή του στα µάτια των πολιτών.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας ειδικής έκθεσης είναι αφενός να καταγράψει και να αναδείξει τα
προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί από την επεξεργασία υποθέσεων που αφορούν στο ∆ΙΚΑΤΣΑ
και αφετέρου να διατυπώσει προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των
προβληµάτων αυτών στο µέλλον.
Όπως µόλις επισηµάνθηκε, το ∆ΙΚΑΤΣΑ δηµιουργεί σε µεγάλη µερίδα της ελληνικής
κοινωνίας και ιδίως σε νέους επιστήµονες τη γενική εικόνα ενός οργανισµού που εστιάζεται κυρίως
στον έλεγχο. Η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση µε το ελεγκτικό έργο δεν επιτρέπει στο Kέντρο
να ανταποκριθεί στην αποστολή του, να λειτουργήσει δηλαδή ως σηµαντικός διοικητικός
µηχανισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος µιας κοινωνίας, της οποίας υψηλό ποσοστό της
σπουδάζουσας νεολαίας επιλέγει να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Συνοπτικά, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες στη συναλλαγή τους µε το
∆ΙΚΑΤΣΑ είναι τα εξής:
1. Μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που
αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.
2. Έλλειψη ενηµέρωσης των πολιτών για την πορεία της υπόθεσής τους, η οποία σε ορισµένες
περιπτώσεις έχει συνοδευτεί από µη ενδεδειγµένη συµπεριφορά ορισµένων υπαλλήλων του
Κέντρου.
3. Ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4. Το µείζον ζήτηµα που αφορά στη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων, καθώς και στη λογική
που τη διέπει.
O µεγάλος όγκος των αιτήσεων των πολιτών προς το ∆ΙΚΑΤΣΑ, που για βασικούς και
µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ίσως υπερβαίνει τις 12.000 ετησίως, καθώς και η ελλιπής
στελέχωση, η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδοµή και η δυσχέρεια συγκρότησης των τριµελών
επιτροπών κρίσης δεν µπορούν να αποτελέσουν επαρκή δικαιολογία για τη µεγάλη ταλαιπωρία
που υφίστανται οι πολίτες. Πρέπει το συντοµότερο δυνατόν να βρεθούν οι ενδεδειγµένοι τρόποι
επίλυσης των οργανωτικών και λειτουργικών προβληµάτων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή αφενός
η υιοθέτηση µιας πιο ευέλικτης, διαφανούς, ταχείας και αποτελεσµατικής διαδικασίας αναγνώρισης
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και αφετέρου η λειτουργία του Κέντρου κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται στην αποστολή του αλλά και στις προσδοκίες των πολιτών. Σηµαντικό σκέλος µιας
τέτοιας εξέλιξης θα ήταν και η αναβάθµιση της επικοινωνιακής υποδοµής του Κέντρου µε τους
πολίτες, η οποία, στην παρούσα φάση, είναι ιδιαίτερα ελλιπής και αποτελεί πρόσθετο σηµείο
τριβής.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, η οποία και
αποτελεί τον πυρήνα του έργου του ∆ΙΚΑΤΣΑ, κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της όλης λογικής
Σελ. 18

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

που τη διέπει, µε στόχο την υιοθέτηση κανόνων ευκρινών και διαφανών, ικανών να συµβάλουν
στην αποφυγή λαθών ή παραλείψεων που λειτουργούν σε βάρος των πολιτών, τους δηµιουργούν
αισθήµατα αδικίας και οδηγούν σε απώλεια της εµπιστοσύνης τους προς τη διοίκηση. Για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, κρίνεται αναγκαίος ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του ∆ΙΚΑΤΣΑ
σε νέο πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων, την επαρκή
αιτιολόγηση των πράξεών του Kέντρου και την απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών της ΕΕ οι οποίες
έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο. Oι προτάσεις που ακολουθούν στόχο έχουν να συµβάλουν:
(α) στην επαναοριοθέτηση της αποστολής του Κέντρου, καθώς και του πλαισίου λειτουργίας του,
προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας, (β) στην αντιµετώπιση της
κακοδιοίκησης που σχετίζεται µε τον υπάρχοντα τρόπο λειτουργίας του, (γ) στην
επανανοµιµοποίησή του στα µάτια των πολιτών ως µηχανισµού µε σαφείς στόχους και επαρκή
υποδοµή για την πραγµάτωσή τους, και (δ) στη δηµιουργία προϋποθέσεων ικανών να
χρησιµεύσουν µακροπρόθεσµα ως βάση για τη διεύρυνση της αποστολής του Κέντρου ώστε αυτό
να αναδειχθεί σε αξιόπιστο σύµβουλο του Υπουργείου Eθνικής Παιδείας και σε µηχανισµό
αξιοποίησης της συσσωρευµένης του τεχνογνωσίας προς όφελος της δοµής, της οργάνωσης και
της λειτουργίας της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

5.
5.1.

ΠΡOΤΑΣΕΙΣ
Oργανωτικές

5.1.1. Έκδοση νέου οργανισµού
Με την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση που αφορά στη νοµική µορφή του ∆ΙΚΑΤΣΑ είναι
πλέον δυνατή η έκδοση προεδρικού διατάγµατος που θα περιέχει νέο σύγχρονο οργανισµό, ικανό
να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του ∆ΙΚΑΤΣΑ. O νέος οργανισµός, εκτός από οργανωτική
δοµή σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του έργου του Κέντρου, θα πρέπει να προβλέπει τη σύσταση των
αναγκαίων οργανικών θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο, και ειδικότητα, εφόσον το επιτρέπουν οι
πάγιες διατάξεις, ώστε να καταστεί δυνατή η στελέχωση του ∆ΙΚΑΤΣΑ µε το κατάλληλο
επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Θεωρείται αυτονόητο ότι ο νέος οργανισµός
θα πρέπει αφενός να συνεκτιµά τα πραγµατικά δεδοµένα και τις νέες τάσεις που διαµορφώνονται
διεθνώς για οργανώσεις µε ανάλογο έργο και αποστολή και αφετέρου -και κυρίως- τις νέες
τεχνολογικές δυνατότητες που διευκολύνουν τη ροή των εργασιών και την επικοινωνία, και να µην
περιοριστεί µόνο στην αύξηση των οργανικών θέσεων που είναι µεν απαραίτητη, αλλά δεν λύνει
αφεαυτής τα προβλήµατα.

5.1.2. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής
Παράλληλα µε το νέο οργανωτικό σχήµα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδοµή που θα συµβάλει στην καλύτερη λειτουργία του Κέντρου. Η προτεινόµενη
αναβάθµιση περιλαµβάνει τη βελτίωση του µηχανογραφικού εξοπλισµού του ∆ΙΚΑΤΣΑ, τη
δηµιουργία σύγχρονης βάσης δεδοµένων, συνδεδεµένης µε ΑΕΙ του εξωτερικού και κατ' εξοχήν
του εσωτερικού, και γενικότερα τον εκσυγχρονισµό της λειτουργικής του υποδοµής. Επισηµαίνεται
ότι η λειτουργία σύγχρονης βάσης δεδοµένων (και υπό τον όρο της συνεχούς ενηµέρωσής της)
µπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο τόσο στην επίσπευση των διαδικασιών όσο και
στη διασφάλιση συνθηκών αξιοπιστίας, συνέπειας και διαφάνειας που αφορούν στις αποφάσεις
του Κέντρου.
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5.1.3. ∆ηµιουργία κέντρου πληροφόρησης
Η δηµιουργία ενός σύγχρονου κέντρου πληροφόρησης θα έχει στόχο την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που µέχρι στιγµής αντιµετωπίζει το Κέντρο στον τοµέα της επικοινωνίας του µε
το κοινό. Μέσω του προτεινόµενου κέντρου πληροφόρησης οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
απευθύνονται στο ∆ΙΚΑΤΣΑ τηλεφωνικώς (ενδεχοµένως µε τετραψήφιο αριθµό), µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µε επίσκεψη. Η δηµιουργία του θα συµβάλει ουσιαστικά στην αµφίδροµη
πληροφόρηση, η οποία µε τη σειρά της θα προαγάγει το απαραίτητο κλίµα διαφάνειας στη
λειτουργία του Κέντρου. Επισηµαίνεται ότι το δικαίωµα στην πληροφόρηση καθιερώνεται ρητώς
και στο άρθρο 5A του Συντάγµατος, ενώ η υποχρέωση των δηµόσιων φορέων να απαντούν σε
κάθε αίτηµα των πολιτών και να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις κατοχυρώνεται µε
το άρθρο 10, παράγρ. 1 και 3.

5.1.4. Όργανα κρίσης τίτλων σπουδών
Λόγω του αυξηµένου όγκου των αιτήσεων που δέχεται το ∆ΙΚΑΤΣΑ είναι αναγκαίο να
εξεταστεί η δυνατότητα κρίσης των βασικών τίτλων σπουδών απευθείας από τις επιτροπές ή µόνο
από τους εκπροσώπους των επιστηµονικών κλάδων και όχι από το ∆Σ. Η πρακτική αυτή, η οποία
εν µέρει ακολουθείται στην περίπτωση των υπό αναγνώριση µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, έχει
το πλεονέκτηµα ότι συµβάλλει ουσιαστικά στην αποσυµφόρηση των συνεδριάσεων του ∆Σ,
απαλλάσσοντάς το τουλάχιστον από την εξέταση πτυχίων συγκεκριµένων ΑΕΙ της αλλοδαπής,
των οποίων η αξιολόγηση είναι ευκολότερη λόγω των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το
∆ΙΚΑΤΣΑ. ∆ιευκρινιστικά αξίζει να επισηµανθεί ότι για τους µεταπτυχιακούς τίτλους η αναγνώριση
γίνεται µε πράξη του Προέδρου του ∆Σ και οι σχετικές αιτήσεις και τίτλοι βρίσκονται στη διάθεση
των εκπροσώπων των οικείων κλάδων, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση και να
υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ∆Σ µέσα σε τακτή προθεσµία.

5.1.5. ∆ιεύρυνση επιτροπών κρίσης
Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να επιλυθεί και το πρόβληµα της τακτικής σύγκλησης
των επιτροπών κρίσης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη διεύρυνση του αριθµού των µελών τους
και µε τον διορισµό περισσότερων µελών και αναπληρωτών ∆ΕΠ από όλο το φάσµα των κατά
περίπτωση συναφών ή παρεµφερών τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ.
Η διεύρυνση των επιτροπών κρίσης µε µέλη που προέρχονται από όλα τα συναφή κατά
περίπτωση τµήµατα ΑΕΙ θα είχε το πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι θα συνέβαλε στην αποφυγή λαθών
και γενικότερα στην αυξηµένη αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας παραποµπής των
ενδιαφεροµένων σε εξέταση µαθηµάτων τα οποία κρίνονται αναγκαία για την απονοµή
αντιστοιχίας.

5.1.6. Υιοθέτηση κινήτρων για τη διεύρυνση του κύκλου επιστηµόνων, ικανών να στελεχώνουν την
ηγεσία του Κέντρου και τις επιτροπές του
Η προτεινόµενη αύξηση του ύψους αποζηµίωσης των µελών των επιτροπών κρίσης, σε
συνδυασµό µε τις προτάσεις που ακολουθούν και στόχο έχουν τη βελτίωση της λειτουργίας του
Κέντρου, µπορεί να συµβάλει στην προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού έµπειρων και
καταξιωµένων µελών ∆ΕΠ. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε πολλαπλασιαστικά οφέλη για το Κέντρο
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τόσο σε επίπεδο κύρους όσο και αποτελεσµατικότητας και θα διευκόλυνε σηµαντικά την
προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού επιστηµόνων κύρους στις θέσεις της ηγεσίας του ∆ΙΚΑΤΣΑ.

5.2.

∆ιαδικαστικές

5.2.1. Θέσπιση δυνατότητας διοικητικής προσφυγής
Με δεδοµένα τα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει το υπάρχον σύστηµα, κρίνεται
αναγκαίο να θεσπιστεί µε διάταξη νόµου η δυνατότητα διοικητικής προσφυγής κατά των
αποφάσεων του ∆Σ του ∆ΙΚΑΤΣΑ, προκειµένου να παρασχεθεί στους πολίτες η ευχέρεια να
ζητούν, εφόσον το επιθυµούν, ανάκληση ή τροποποίηση ή ακύρωση της διοικητικής πράξης.
Η δυνατότητα που παρέχεται σήµερα για µία επανεξέταση εντός εξαµήνου και στη συνέχεια
για ακόµη µία δεν αποτελεί διοικητική προσφυγή αλλά αίτηµα επανάληψης της διαδικασίας
αναγνώρισης λόγω της ύπαρξης νέων δεδοµένων. Χρήζει δε αλλαγής, διότι, για την επί της ουσίας
επανεξέταση, το χρονικό διάστηµα των έξι µηνών που προβλέπει το ισχύον καθεστώς κρίνεται
ανεπαρκές, ειδικά όσον αφορά στην απονοµή αντιστοιχίας µέσω της επιτυχούς παρακολούθησης
αριθµού µαθηµάτων σε τµήµα ελληνικού ΑΕΙ, αφού η επί της ουσίας επανεξέταση σχετίζεται
άµεσα µε τη δυνητική αλλαγή δεδοµένων στα συναφή τµήµατα, όπως για παράδειγµα η
διαφοροποίηση της ύλης ή η δηµιουργία νέων τµηµάτων.
Είναι επιβεβληµένο, λοιπόν, να δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των αιτήσεων των
πολιτών για αναγνώριση τίτλων σπουδών, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισµούς, σύµφωνα µε
τη βασική αρχή του διοικητικού δικαίου για ακρόαση από τη διοίκηση, υπό τον απαράβατο όρο
βεβαίως ότι δεν είναι καταχρηστική, δηλαδή επαναλαµβανόµενη.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι το δικαίωµα της επανεξέτασης που παρέχεται σήµερα από το
∆ΙΚΑΤΣΑ και, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα των πολιτών
δεν πρέπει να συγχέεται µε τη δυνατότητα προσβολής της πράξης νόµω και ουσία, µέσω
διοικητικής προσφυγής.

5.2.2. Προσαρµογή της διαδικασίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών στις σύγχρονες απαιτήσεις
Η επανεξέταση του σκεπτικού που διέπει την αναγνώριση, δηλαδή την απονοµή ισοτιµίας
και αντιστοιχίας, προβάλλει ως ζήτηµα µείζονος σηµασίας, δεδοµένου ότι αποτελεί το µεγαλύτερο
σηµείο τριβής µεταξύ πολιτών και Κέντρου και αιτία σοβαρής κακοδιοίκησης.
O Συνήγορος του Πολίτη έχει την άποψη ότι η απονοµή ισοτιµίας και αντιστοιχίας πρέπει
να διαφοροποιηθεί ριζικά και να οργανωθεί σε δύο διακριτές βάσεις: πρώτον, στη σαφή διάκριση
µεταξύ αντιστοιχίας και ισοτιµίας και στον δραστικό περιορισµό της πρώτης µόνο σε περιπτώσεις
συγκεκριµένων ειδικοτήτων, οι οποίες, λόγω ειδικών απαιτήσεων, όπως ο διορισµός σε
συγκεκριµένους κλάδους (π.χ. της εκπαίδευσης), απαιτούν εκ του νόµου την τεκµηρίωση
συγκεκριµένων γνώσεων. ∆εύτερον, στη νοµική πραγµατικότητα που δηµιούργησαν το Π∆
165/2000 και η κατ' επιταγήν αυτού διάκριση στην πράξη µεταξύ της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης
και της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
Τελικό αποτέλεσµα της προτεινόµενης αλλαγής θα είναι ο περιορισµός του ∆ΙΚΑΤΣΑ σε
θέµατα που αφορούν αυστηρά στην ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών, όπου αυτή
απαιτείται ρητώς από τον νόµο. Μια τέτοια εξέλιξη θα συµβάλει καταλυτικά στον εξορθολογισµό
της λειτουργίας του Κέντρου και θα του επιτρέψει να λειτουργήσει ως έγκυρο και αξιόπιστο τµήµα
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του ευρύτερου διοικητικού µηχανισµού της εκπαίδευσης, που συνδέεται µε µια κοινωνία της
οποίας στατιστικά σηµαντικό ποσοστό της νεολαίας της επιλέγει να σπουδάσει στην αλλοδαπή.
Συγκεκριµένα, η προτεινόµενη επαναοριοθέτηση της λογικής που διέπει τη διαδικασία
αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από το ∆ΙΚΑΤΣΑ θα λειτουργήσει ευεργετικά προς
την κατεύθυνση της µεγάλης ελάφρυνσης του έργου που καλείται να αναλάβει το Κέντρο. Με τη
σειρά της, η ελάφρυνση αυτή θα παράσχει στο ∆ΙΚΑΤΣΑ τη δυνατότητα της αναβάθµισης της
ποιότητας των υπηρεσιών του και θα κατατείνει στην οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ
αυτού και των πολιτών.
Η λογική των προτάσεων αυτών δεν έχει στόχο το µικροεπίδεδο της δυνητικής τους
εφαρµογής της. Κατά συνέπεια, δεν επιχειρείται εδώ η απαρίθµηση των συγκεκριµένων
ειδικοτήτων για τις οποίες µε βάση τα προτεινόµενα θα ισχύσει το νέο καθεστώς που θα διέπει τη
διαδικασία αντιστοίχισης από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων ειδικοτήτων προς
αντιστοίχιση αποτελούν εκείνες που απαιτούνται ως προϋπόθεση για διορισµό σε θέσεις ∆EΠ
(ερευνητή ή µέλος), όπου η απαίτηση για ακαδηµαϊκή αναγνώριση είναι προφανής, ή για διορισµό
σε θέση φιλολόγου στη µέση εκπαίδευση και δασκάλου στη βασική εκπαίδευση, όπου απαιτούνται
γνώσεις ελληνικής ιστορίας, λογοτεχνίας, γλώσσας κ.λπ. Aυτή η αντιστοίχιση της ειδικότητας είναι
απαραίτητο να γίνεται µε διάταξη νόµου, κατ' αναλογίαν µε ό,τι ισχύει για τα δύο απαιτούµενα
µαθήµατα των ιατρικών σχολών, και όχι µε απόφαση του ∆Σ, ώστε να µην παραµένει στους
πολίτες η παραµικρή αµφιβολία για την ορθότητα και τη νοµιµότητά της ακολουθούµενης
διαδικασίας.

5.2.3. Η διαδικασία της παροχής ισοτιµίας
Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, το νέο καθεστώς, το οποίο θα διέπει την
προτεινόµενη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής και θα περιορίζει την
απαίτηση παροχής αντιστοιχίας σε µικρό αριθµό συγκεκριµένων περιπτώσεων, θα έχει ως άµεσο
αποτέλεσµα την υπαγωγή της συντριπτικής πλειονότητας των αιτήσεων αναγνώρισης που δέχεται
το ∆ΙΚΑΤΣΑ στην κατηγορία της ισοτιµίας.
H διαδικασία της παροχής ισοτιµίας θα πρέπει, µε τη σειρά της, προκειµένου να
λειτουργήσει αποτελεσµατικά, να προβλέψει δύο διακριτές υποκατηγορίες. Κριτήριο για την
υπαγωγή στη µία ή την άλλη υποκατηγορία θα αποτελεί το ακαδηµαϊκό επίπεδο σπουδών του
συγκεκριµένου ΑΕΙ της αλλοδαπής που ανά πάσα στιγµή οφείλει να γνωρίζει το ∆IKATΣA έτσι
ώστε να το αναγνωρίσει ως οµοταγές. Η διαδικασία υπαγωγής προϋποθέτει και διαφανή και
αυστηρή προηγούµενη αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. Η λειτουργία της προτεινόµενης βάσης
δεδοµένων του Κέντρου θα επιτρέψει τη µεταφορά συγκεκριµένων ΑΕΙ της αλλοδαπής από τη µία
υποκατηγορία στην άλλη, ακόµη δε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και αντιστρόφως. Στην πρώτη
υποκατηγορία θα εντάσσονται όλα εκείνα τα ΑΕΙ της αλλοδαπής για τα οποία η συσσωρευµένη
γνώση του ∆ΙΚΑΤΣΑ παρέχει κάθε διαβεβαίωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν
οµοταγή µε ελληνικά ΑΕΙ. Στη δεύτερη υποκατηγορία, αντίθετα, θα υπάγονται κατ' αρχήν όλα
εκείνα τα ΑΕΙ της αλλοδαπής, για τα οποία η υπάρχουσα πληροφόρηση δεν επιτρέπει την ένταξη
τους στην κατηγορία των οµοταγών, χωρίς περαιτέρω διερεύνηση ή και κάποιες άλλες
προϋποθέσεις που θα ορίζει σαφώς η σχετική διάταξη νόµου και δυνητικά θα εξειδικεύει σχετικό
προεδρικό διάταγµα.
Ενδεικτικά και µόνον στην πρώτη κατηγορία µπορούν να ενταχθούν τα περισσότερα, αν
όχι όλα, τα ΑΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διεθνώς καταξιωµένα των ΗΠΑ και του Καναδά
(ενδεχοµένως δε, αναλόγως του επιπέδου γνώσης γι' αυτά, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας
και της Ιαπωνίας), καθώς και εκείνα που λειτουργούν σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η
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Ισλανδία, που δεν ανήκουν µεν στην ΕΕ, πλην όµως παρέχουν αδιαµφισβήτητα υψηλό επίπεδο
σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στη δεύτερη κατηγορία θα ενταχθούν κατ' αρχήν εκείνα τα
ΑΕΙ των ΗΠΑ ή άλλων χωρών τα οποία είτε δεν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για να
αναγνωριστούν ως οµοταγή είτε δεν είναι επαρκώς γνωστά στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, έτσι ώστε να τα εντάξει
αυτοµάτως στην κατηγορία των οµοταγών. Είναι προφανές ότι στο ∆ΙΚΑΤΣΑ θα εναπόκειται η
διακριτική ευχέρεια να κρίνει εάν, µετά την απόκτηση των αναγκαίων πληροφοριών, ένα
συγκεκριµένο ΑΕΙ της αλλοδαπής πληροί τις προϋποθέσεις µεταφοράς του από τη δεύτερη
κατηγορία στην πρώτη. Για λόγους διαφάνειας και όχι µόνον, οι κατάλογοι των ΑΕΙ της αλλοδαπής
που θα ενταχθούν σε καθεµιά από τις δύο αυτές κατηγορίες θα πρέπει να είναι άµεσα και ανά
πάσα στιγµή προσιτοί στους ενδιαφερόµενους πολίτες.
Μια τέτοια προσέγγιση του ζητήµατος της ισοτιµίας έχει το προφανές πλεονέκτηµα ότι
επιτρέπει στο ∆ΙΚΑΤΣΑ να απονέµει ισοτιµία αυτόµατα (ή µε εξαιρετικά απλές διαδικασίες) σε
αιτήσεις που αφορούν τίτλους που αποκτήθηκαν σε ΑΕΙ ενταγµένα στην κατηγορία των οµοταγών
και να αφιερώνει τις προσπάθειές του στις περιπτώσεις εκείνες της δεύτερης κατηγορίας που
απαιτούν ενδελεχέστερο και άρα πιο χρονοβόρο έλεγχο και την πλήρωση συγκεκριµένων
προϋποθέσεων, προκειµένου να παρασχεθεί η ισοτιµία. Κάτι τέτοιο θα διασφαλίσει την
ακεραιότητα της διαδικασίας παροχής ισοτιµίας και θα ενισχύσει το κύρος του ∆ΙΚΑΤΣΑ προς κάθε
κατεύθυνση.
O Συνήγορος του Πολίτη αναγνωρίζει ότι η προτεινόµενη αλλαγή συνεπάγεται σηµαντική
επιβάρυνση ως προς το σκέλος: (α) της διαµόρφωσης των κριτηρίων, µε βάση τα οποία θα
συνταχθεί ο κατάλογος των οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής που θα επιτρέπει την αυτόµατη
αναγνώριση ισοτιµίας, και (β) της µεµονωµένης διαδικασίας αναγνώρισης του οµοταγούς
καθεστώτος για όσα ιδρύµατα αυτό κριθεί αναγκαίο. Είναι όµως σίγουρο ότι η όποια επιβάρυνση
προκύψει από τις δύο αυτές διαδικασίες θα είναι πολύ µικρότερη σε ανθρωποώρες από εκείνη
που προκαλεί το ισχύον σύστηµα αναγνώρισης ισοτιµίας και αντιστοιχίας, ενώ µακροπρόθεσµα θα
έχει πολλαπλασιαστικά θετικά αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τόσο την εύρυθµη λειτουργία του
Κέντρου όσο και τη νοµιµοποίησή του στα µάτια των πολιτών.
Με την προτεινόµενη λύση καθίσταται ευχερέστερη:
(α)

Η βελτίωση της σχέσης ∆ΙΚΑΤΣΑ-πολιτών.

(β)

Η ουσιαστική εναρµόνιση του ελληνικού δικαίου µε το κοινοτικό.

(γ)

Η µείωση του χρόνου αναγνώρισης των τίτλων.

(δ)

Η ουσιαστική απεµπλοκή ή η ριζική µείωση της εµπλοκής των ΑΕΙ της ηµεδαπής από τη
διαδικασία αναγνώρισης, αφού η εξέταση µαθηµάτων σε αυτά είτε δεν θα είναι αναγκαία
είτε θα περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

(ε)

Η πρόσβαση στην παραγωγική διαδικασία ικανού αριθµού νέων επιστηµόνων χωρίς
ιδιαίτερες καθυστερήσεις.

(στ)

Η άρση του αισθήµατος πικρίας και αδικίας που συχνά νιώθουν πολλοί πολίτες, επειδή δεν
αναγνωρίζεται η ειδικότητα που έχουν αποκτήσει µέσω των σπουδών τους.

Για τους τίτλους που απονέµονται από AEI κρατών-µελών της ΕΕ ακολουθεί ξεχωριστή
πρόταση, λόγω των Oδηγιών της οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο.
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5.2.4. Αναγνώριση τίτλων ΑΕΙ κρατών-µελών της Ε.Ε.
Η µέσω του Π∆ 165/2000 ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Oδηγίας 89/48, η οποία
τροποποιήθηκε από την Oδηγία 01/19/ και µε την οποία έχει υποχρέωση η Ελλάδα ως κράτοςµέλος να συµµορφωθεί το αργότερο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003, καθώς και η λειτουργία του
Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΣΑΕΙΤΤΕ) κρατών-µελών της ΕΕ δηµιουργούν νέα δεδοµένα στη δυνατότητα των πολιτών να
επιτύχουν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών αλλοδαπής που κατέχουν, προκειµένου να
διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
Το µείζον πλεονέκτηµα που προκύπτει από τα δεδοµένα αυτά για το ∆ΙΚΑΤΣΑ είναι ότι
δυνητικά το απαλλάσσει από την αρµοδιότητα αναγνώρισης, µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, τίτλων ΑΕΙ
που λειτουργούν σε κράτη-µέλη της ΕΕ, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα κριτήρια αυτά
είναι απαραίτητα για σκοπούς διαφορετικούς από τη διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, όπως π.χ. η συνέχιση σπουδών σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης. Με την εξαίρεση,
λοιπόν, των έξι επαγγελµάτων υγείας και των αρχιτεκτόνων, για τα οποία δεν χρειάζεται καµία
διαδικασία αναγνώρισης, λόγω της ύπαρξης ειδικών Oδηγιών της ΕΕ για το θέµα αυτό, η
αναγνώριση των τίτλων που προκύπτει από τη διαδικασία την οποία καθορίζει το Π∆ 165/2000
αρκεί από µόνη της για να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και δεν απαιτεί
παράλληλη ή προηγούµενη προσφυγή για αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ, το οποίο η ολοµέλεια
του ΣτΕ (3457/1998) έχει αµετάκλητα αναγνωρίσει ως αρµόδιο για την αναγνώριση τίτλων
σπουδών για ακαδηµαϊκούς σκοπούς.
Μια τέτοια εξέλιξη θα λειτουργούσε και πάλι ευεργετικά για το ∆ΙΚΑΤΣΑ, εφόσον θα
συνέβαλε στη σηµαντική µείωση του όγκου εργασίας του, χωρίς σε καµία περίπτωση να µειώσει
την αποφασιστικού χαρακτήρα λειτουργία του στον χώρο της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.
Για να λειτουργήσει απρόσκοπτα αυτός ο διαχωρισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ του ∆ΙΚΑΤΣΑ
(αναγνώριση για ακαδηµαϊκούς σκοπούς) και του ΣΑΕΙΤΤΕ (αναγνώριση για πρόσβαση στην
αγορά εργασίας), απαιτείται πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών από το Yπουργείο Εθνικής
Παιδείας σχετικά µε τις αρµοδιότητες του κάθε φορέα. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το ΣΑΕΙΤΤΕ,
απαιτείται η σαφής κατοχύρωση του Συµβουλίου ως οργάνου που, σύµφωνα µε τις επιταγές της
Oδηγίας 89/48, είναι το µόνο αρµόδιο να προβεί στην επαγγελµατική αναγνώριση τίτλων σπουδών
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκδιδόµενων από ΑΕΙ κρατών-µελών της ΕΕ, προκειµένου η
αναγνώριση αυτή να χρησιµοποιηθεί για την εξασφάλιση πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Με
άλλα λόγια, στην περίπτωση της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοτιµίας δεν θα απαιτείται
πρόσθετη παρέµβαση του ∆ΙΚΑΤΣΑ.

5.2.5. Συµµόρφωση µε δικαστικές αποφάσεις
Όπως κάθε δηµόσιος φορέας έτσι και το ∆ΙΚΑΤΣΑ έχει υποχρέωση άµεσης συµµόρφωσης
µε τις δικαστικές αποφάσεις. Η διοίκηση και τα όργανα του ∆ΙΚΑΤΣΑ οφείλουν να εφαρµόζουν
άµεσα τις αποφάσεις του ΣτΕ, όπως επιτάσσει το Σύνταγµα. Η εφαρµογή αυτή πρέπει να έχει
ουσιαστικό χαρακτήρα και να λαµβάνει υπόψη το διατακτικό που διέπει τις σχετικές αποφάσεις της
δικαιοσύνης, και όχι απλώς τυπικό χαρακτήρα, ο οποίος, προκειµένου να παρακάµψει το
πρόβληµα που δηµιουργεί η δικαστική απόφαση, που παίρνει τη µορφή της έκδοσης νέας πράξης
χωρίς να διαφέρει από την ακυρωθείσα.
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5.2.6. Επαρκής αιτιολόγηση διοικητικών πράξεων
Ένα από τα προβλήµατα που έχει διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη σε ό,τι αφορά στο
∆ΙΚΑΤΣΑ είναι ότι συχνά οι αποφάσεις του ∆Σ του δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. Αυτό ισχύει
ειδικότερα στις οιονεί κανονιστικού περιεχοµένου αποφάσεις του ∆Σ που άπτονται ζητηµάτων
ευρύτερης σηµασίας και θεµάτων γενικής εφαρµογής. Είναι δε γεγονός ότι το ΣτΕ έχει σε αρκετές
περιπτώσεις ακυρώσει αποφάσεις του ∆Σ του Κέντρου γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
Eκτός όµως από την υποχρέωση συµµόρφωσης που προκύπτει από τις σχετικές γενικές
αρχές του διοικητικού δικαίου και από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (άρθρο 17), η επαρκής
αιτιολόγηση των αποφάσεων του ∆Σ του Κέντρου θα συµβάλει ουσιαστικά στην αυξηµένη
διαφάνεια των διαδικασιών του, στη βελτίωση της εικόνας του, ως τµήµατος µιας σύγχρονης
δηµόσιας διοίκησης, και στη νοµιµοποίησή του στα µάτια των πολιτών.

5.2.7. Απόδειξη πραγµατοποίησης σπουδών εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό
Το πρόβληµα έχει ανακύψει αφενός από την αναζήτηση από πλευράς του ∆ΙΚΑΤΣΑ
τρόπων συλλογής αποδεικτικών στοιχείων ικανών να τεκµηριώσουν ότι η παρακολούθηση και η
εξέταση των κατόχων σπουδών τίτλων της αλλοδαπής πραγµατοποιήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια
των σπουδών στην έδρα του ΑΕΙ της αλλοδαπής και αφετέρου από την άρνηση για διαφόρους
λόγους ορισµένων από αυτά (γαλλικών κυρίως) να χορηγήσουν ορισµένα από τα ζητούµενα
στοιχεία. Η αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος οδήγησε το ∆Σ του Κέντρου στην απόφαση να
διακόψει την εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση τίτλων που έχουν απονεµηθεί από τα
εµπλεκόµενα ΑΕΙ. Συγκεκριµένα, τα εν λόγω ΑΕΙ αρνούνται να βεβαιώσουν ότι οι κάτοχοι των
οποίων οι τίτλοι σπουδών εκδόθηκαν από αυτά παρακολούθησαν µαθήµατα και εξετάστηκαν στην
έδρα τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επικαλούµενα είτε ότι η παρακολούθηση και η
εξέταση δεν είναι υποχρεωτικές είτε ότι δεσµεύονται από άλλους λόγους.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξευρεθεί ο κατάλληλος τρόπος πιστοποίησης των
απαραίτητων στοιχείων, ο οποίος να βασίζεται κυρίως στο ∆ΙΚΑΤΣΑ αλλά ενδεχοµένως να
προκύπτει και από συνεργασία του Κέντρου µε άλλες ελληνικές δηµόσιες αρχές, έτσι ώστε να
εξευρεθεί µια διαφανής, ορθολογική και αποτελεσµατική διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων
σπουδών που εµπίπτουν στην επίµαχη αυτή κατηγορία. H διαδικασία αυτή πρέπει να διασφαλίζει
τα δικαιώµατα των πολιτών οι οποίοι κατέχουν νόµιµους τίτλους σπουδών και να µην αδικεί
εκείνους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των τίτλων που απέκτησαν.
Επίσης πρέπει να εξευρεθεί συντοµότερος και ασφαλέστερος τρόπος επικοινωνίας µε τα
ΑΕΙ της αλλοδαπής, αφού µε την ισχύουσα πρακτική το ∆ΙΚΑΤΣΑ καθυστερεί πολύ να αποστείλει
τα σχετικά έγγραφα στα ΑΕΙ, µε αποτέλεσµα ο συνολικός χρόνος της διαδικασίας αναγνώρισης να
επιµηκύνεται.

5.2.8. Χορήγηση αντιστοιχίας της δεκάβαθµης κλίµακας βαθµολογίας
Με βάση όσα περιέχονται στην ενότητα που αφορά τις προτάσεις για τη διαδικασία
αναγνώρισης των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, το ζήτηµα αυτό θα προκύπτει πλέον µόνο στις
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες θα απαιτείται η προσφυγή στη διαδικασία παροχής
αντιστοιχίας. ∆ηλαδή, σε σηµαντικά µικρότερο αριθµό περιπτώσεων από ό,τι µέχρι σήµερα.
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Με αυτά τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, προτείνεται,
σε κάθε περίπτωση και παράλληλα µε τη βεβαίωση αναγνώρισης, να χορηγείται η βεβαίωση
αντιστοιχίας της βαθµολογίας στη δεκάβαθµη κλίµακα που χρησιµοποιείται από τα ελληνικά ΑΕΙ,
χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόµενη από νέο παράβολο, πρακτική που προκαλεί
µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Η δυνατότητα αυτόµατης παροχής θα βελτιωθεί σηµαντικά µε τη
σταδιακή συλλογή έγκυρων πληροφοριών που θα ενταχθούν στην προτεινόµενη βάση
δεδοµένων.
Στις περιπτώσεις (α) τίτλων που έχουν εκδοθεί από ΑΕΙ κρατών-µελών της ΕΕ και
αφορούν στα έξι επαγγέλµατα υγείας και στους αρχιτέκτονες, οι οποίοι αναγνωρίζονται αυτόµατα
µε βάση τα Π∆ που έχουν εκδοθεί κατ' επιταγή των σχετικών Oδηγιών, αλλά και (β) τίτλων που
έχουν αναγνωριστεί από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προτείνεται, το ∆ΙΚΑΤΣΑ, ύστερα από απλή αίτηση του
ενδιαφεροµένου, να χορηγεί εντός 10 ηµερών τη σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας της βαθµολογίας
του προς αναγνώριση τίτλου εκφρασµένη στη δεκάβαθµη κλίµακα των ελληνικών ΑΕΙ. Με τον
τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή η χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις συµµετοχή των
ενδιαφεροµένων σε διαδικασίες πρόσληψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.2.9. Τίτλοι σπουδών της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας
Η αβεβαιότητα που εδώ και σχεδόν µια δεκαετία περιβάλλει το καθεστώς αναγνώρισης των
τίτλων σπουδών που εκδόθηκαν από ΑΕΙ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας πρέπει να αντιµετωπιστεί. Είναι προφανές ότι η οποιαδήποτε πιθανή λύση απαιτεί
συνεργασία µε το ΥΠΕΞ. ∆εν επιτρέπεται, όµως, να διαιωνίζεται η κατάσταση οιονεί οµηρίας στην
οποία έχουν εκ των πραγµάτων περιέλθει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, έλληνες πολίτες, λόγω της
αδυναµίας της ελληνικής πολιτείας να εξεύρει λύση στο ζήτηµα αυτό για τόσο µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
Η προσφάτως διαφαινόµενη κινητικότητα στο θέµα της ονοµασίας αυτού του κράτους
εγείρει την πιθανότητα της δηµιουργίας ενός κλίµατος ευνοϊκού για την επίλυση του ζητήµατος της
αναγνώρισης των σχετικών τίτλων.
Ακόµη όµως και στην περίπτωση που το υπάρχον καθεστώς παραταθεί, είναι επιτακτικό
να αναζητηθεί βιώσιµη και ευπρεπής λύση που να εµπίπτει στη λογική του. O Συνήγορος του
Πολίτη αναγνωρίζει ότι η επίλυση του ζητήµατος συναρτάται µε τη διευθέτηση ευρύτερων και
πολιτικά σηµαντικών θεµάτων που απαιτούν λεπτούς χειρισµούς. Θεωρεί παρά ταύτα ότι η
πολιτεία οφείλει να αναζητήσει τρόπους αποτελεσµατικής αντιµετώπισής του, µέσα από µια σειρά
εξειδικευµένων επί µέρους παρεµβάσεων εστιασµένων στα συγκεκριµένα προβλήµατα που εγείρει
η κάθε αναφορά. Η τυχόν επίλυση του ζητήµατος αυτού θα συµβάλει επίσης και στη άρση µιας
πράξης σοβαρότατης κακοδιοίκησης, η διαιώνιση της οποίας ενέχει τον κίνδυνο να εκθέσει τη
χώρα διεθνώς.

6.

ΕΠΙΛOΓOΣ

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να συµβάλει (α) στην επαναοριοθέτηση της
αποστολής του ∆ΙΚΑΤΣΑ, η οποία θα επιτρέψει στο Κέντρο να λειτουργήσει µε επάρκεια ως
κεντρικός µηχανισµός ακαδηµαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής στην Ελλάδα,
και (β) στη βελτίωση της λειτουργίας των διοικητικών του µηχανισµών.
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H επαναοριοθέτηση νοείται σε δύο κύρια επίπεδα: το πρώτο αφορά στην απαλλαγή του
∆ΙΚΑΤΣΑ από λειτουργίες που δεν άπτονται αυτής της απόλυτης ειδικότητάς του και που µπορούν
να ανατεθούν σε άλλα όργανα της πολιτείας, τα οποία µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις
λειτουργούν παράλληλα µε αυτό αλλά εξυπηρετούν ποιοτικά διαφορετικούς σκοπούς. Κατ' εξοχήν
παράδειγµα τέτοιου οργάνου αποτελεί το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης κρατών-µελών της ΕΕ (ΣΑΕΙΤΤΕ), στόχος του οποίου είναι η
επαγγελµατική αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, προκειµένου να διευκολύνεται η
πρόσβαση των κατόχων τους στην αγορά εργασίας.
Το δεύτερο επίπεδο στόχο έχει να διαχωρίσει συστηµατικά και µε σαφήνεια τη διαδικασία
απονοµής της ισοτιµίας από αυτήν της αντιστοίχισης και να περιορίσει την τελευταία µόνο σε
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις.
Σε συνδυασµό µε τις προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των
διοικητικών µηχανισµών του Κέντρου, η επανοριοθέτηση που προτείνει ο Συνήγορος του Πολίτη,
µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία που προκύπτει από τη διερεύνηση ικανού αριθµού αναφορών
πολιτών, στόχο έχει να συµβάλει στην ουσιαστική αναβάθµιση του ∆ΙΚΑΤΣΑ και να του επιτρέψει
να ανταποκριθεί µε επάρκεια στην αποστολή του, χωρίς τα συσσωρευµένα προβλήµατα, τα οποία
υπό το παρόν καθεστώς λειτουργίας του ταλανίζουν για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα το
προσωπικό του, την εκάστοτε διοίκησή του, τους συνεργαζόµενους µε αυτό πανεπιστηµιακούς και,
πάνω απ' όλα, τους πολίτες.
Άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι η ενδεχόµενη πραγµάτωση των στόχων αυτών
εκ των πραγµάτων θα αυξήσει ουσιαστικά την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία του
∆ΙΚΑΤΣΑ και θα του επιτρέψει να λειτουργήσει ως φορέας πρακτικών που προσιδιάζουν σε µια
σύγχρονη δηµόσια διοίκηση. Μακροπρόθεσµα, µια τέτοια εξέλιξη θα του παράσχει τη δυνατότητα
να αξιοποιήσει τη συσσωρευµένη του γνώση και να αντιµετωπίσει ακόµη και το ενδεχόµενο της
διεύρυνσης της αποστολής του και της επιπλέον λειτουργίας του ως µηχανισµού έγκυρης
πληροφόρησης, ικανού να συµβάλει στη µεταφορά τεχνογνωσίας από την αλλοδαπή, σε ό,τι
αφορά στη δοµή, την οργάνωση και τη λειτουργία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Κάτι τέτοιο αναµφίβολα θα συµβάλει στην αναβάθµιση του κύρους του και θα καταστήσει δυνητικά
ευχερέστερη την προσέλκυση µεγαλύτερου αριθµού επιστηµόνων υψηλού επιπέδου στα όργανα
λήψης των αποφάσεων του Kέντρου.
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