
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 

ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. 

 

 

1) Πότε και πως μπορώ να αναγνωρίσω το μεταπτυχιακό / διδακτορικό μου  

Από την ημερομηνία ορκωμοσίας – ανάληψης υπηρεσίας και μετά, κατατίθεται 

αίτηση για την αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού Τίτλου 

Σπουδών στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ’. Σε 

περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός  μεταπτυχιακών – διδακτορικών τίτλων, 

κατατίθενται το σύνολο αυτών.  

 

2) Τι χρειάζεται να προσκομίσω για την αναγνώριση 

Τα δικαιολογητικά (σε απλές φωτοτυπίες)  που επισυνάπτονται στην ανωτέρω αίτηση 

είναι τα εξής:  

 

Για Μεταπτυχιακούς Τίτλους Ημεδαπής: 

α) Τίτλος  Σπουδών 

β)  Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού 

γ) Βασικός Τίτλος Σπουδών  

 

Για Διδακτορικούς Τίτλους Ημεδαπής: 

α) Τίτλος Σπουδών  

β) Βεβαίωση του αρμόδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην οποία να αναγράφεται ο 

τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής 

γ) Περίληψη – περιεχόμενα Διδακτορικής Διατριβής 

δ) Βασικός Τίτλος Σπουδών  

 

 

Για Μεταπτυχιακούς Τίτλους Αλλοδαπής: 

α) Ξενόγλωσσος Τίτλος  Σπουδών  

β)  Επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από 

δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς  στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου  

γ) Ξενόγλωσση Αναλυτική Βαθμολογία Μεταπτυχιακού 



δ)  Επίσημη μετάφραση της ανωτέρω αναλυτικής βαθμολογίας από δικηγόρο ή από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της 

μετάφρασης από δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς  στο φωτοαντίγραφο η 

σφραγίδα του δικηγόρου. 

ε) Πράξη  Αναγνώρισης Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ - ΔΙΚΑΤΣΑ 

γ) Βασικός Τίτλος Σπουδών  

 

 

Για Διδακτορικούς Τίτλους Αλλοδαπής: 

α) Ξενόγλωσσος Τίτλος Σπουδών  

β)  Επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από 

δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς  στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου  

γ) ) Βεβαίωση του αρμόδιου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην οποία να αναγράφεται ο 

τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής 

δ)  Επίσημη μετάφραση της ανωτέρω Βεβαίωσης από δικηγόρο ή από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της μετάφρασης από 

δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς  στο φωτοαντίγραφο η σφραγίδα του δικηγόρου 

ε) Ξενόγλωσση Περίληψη – περιεχόμενα Διδακτορικής Διατριβής 

στ) Επίσημη μετάφραση της ανωτέρω περίληψης – περιεχομένων  από δικηγόρο ή 

από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην περίπτωση της 

μετάφρασης από δικηγόρο, να αποτυπώνεται εμφανώς  στο φωτοαντίγραφο η 

σφραγίδα του δικηγόρου 

στ) Πράξη  Αναγνώρισης Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ - ΔΙΚΑΤΣΑ 

ζ) Βασικός Τίτλος Σπουδών  


