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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 

THE DIPLOMA SUPPLEMENT 

 

Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα 
που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο 
της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του 
παραρτήµατος είναι να παράσχει επαρκή ανεξάρτητα 
στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και 
τη δίκαιη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική αναγνώριση 
των τίτλων σπουδών (διπλώµατα, πτυχία, πιστοποιητικά 
κ.τ.λ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, 
του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχοµένου και του 
καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε 
επιτυχία από το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά 
στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται 
αυτό το παράρτηµα. Στο παράρτηµα αυτό δεν θα 
κρίνεται η αξία, και δεν θα υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας 
ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση. Θα υπάρχουν 
πληροφορίες και στα οκτώ τµήµατα. Όπου δεν υπάρχουν 
πληροφορίες, θα δίδεται η σχετική εξήγηση. 

This Diploma Supplement model was developed by the 
European Commission, Council of Europe and UNESCO/ 
CEPES. The purpose of the supplement is to provide 
sufficient independent data to improve the 
international “transparency” and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, 
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a 
description of the nature, level, context, contents and 
status of the studies that were pursued and successfully 
completed by the individual named on the original 
qualification to which this supplement is appended. It 
should be free from any value judgements, equivalence 
statements or suggestions about recognition. Information 
in all eight sections should be provided. Where information 
is not provided, an explanation should give the reason 
why. 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1.1. Επώνυµο: 

1.2. Όνοµα: 

1.3. Ηµεροµηνία γεννήσεως (ηµέρα/ µήνας/ έτος) – Τόπος 
- Χώρα: 

1.4. Αριθµός  φοιτητικής  ταυτότητας  ή  κωδικός  
(αν υπάρχει): 

1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE 
QUALIFICATION 

1.1. Family name(s): 

1.2. Given name(s): 

1.3. Date of birth (day/month/year) - Place, Country of 
Birth: 

1.4. Student identification number or code (if available): 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1. Ονοµασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) 
ο συγκεκριµένος τίτλος: Πτυχίο Κοινωνικής 
Πολιτικής 

2.2. Κύριος τοµέας σπουδών για την απόκτηση τίτλου: 
Κοινωνική Πολιτική 

2.3. Ονοµασία και καθεστώς του απονέµοντος ιδρύµατος 
(στην πρωτότυπη γλώσσα): Τµήµα Κοινωνικής 
Πολιτικής. Ελληνικό Δηµόσιο Ίδρυµα 

2.4. Ονοµασία και καθεστώς του ιδρύµατος  (εάν 

2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

 

2.1. Name of qualification and (if applicable) title 
conferred: Degree in Social Policy 

2.2. Main field(s) of study for the qualification: Social 
Policy 

2.3. Name and status of awarding institution (in 
original language): Department of Social Policy. Greek 
Public Institution 

2.4. Name and status of institution (if different from 
2.3) administering studies (in original language): 



διαφέρει από το σηµείο 2.3) που παρέχει τις 
σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα): Πάντειο 
Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών. Ελληνικό Δηµόσιο Ίδρυµα 

2.5. Γλώσσα (−ες) διδασκαλίας / εξετάσεων: 
Ελληνική (σε ορισµένα µαθήµατα στην 
Αγγλική) 

Panteion University of Social and Political Sciences. 
Greek Public Institution  

 
2.5. Language(s) of instruction/ examination: Greek (in 

some courses in English) 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ 

3.1. Επίπεδο του τίτλου: Α΄ Κύκλος Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης - Επίπεδο 6 

3.2. Επίσηµη διάρκεια του προγράµµατος: 4 έτη (8 
εξάµηνα) - 240 ECTS 

3.3. Απαιτήσεις εισαγωγής: Απολυτήριο Λυκείου και 
Εξετάσεις σε Εθνικό Επίπεδο 

 INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

2.6. Level of qualification: First Circle of University 
Education - Level 6 

2.7. Official length of programme: 4 years (8 semesters) -
240 ECTS 

2.8. Access requirement(s): High School (Lyceum) Diploma 
and Exams at National Level 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4.1. Τρόπος σπουδών: Πλήρης ή Μερική Φοίτηση και 
επιτυχής ολοκλήρωση εξετάσεων. Η φοίτηση 
χωρίζεται σε εξάµηνα ( χειµερινό και εαρινό). Οι 
εξετάσεις γίνονται γραπτώς ή προφορικώς στο τέλος 
κάθε εξαµήνου και επαναληπτικά κάθε Σεπτέµβρη.  

4.2. Απαιτήσεις του προγράµµατος: Ολοκλήρωση 8 
εξαµήνων φοίτησης από την πρώτη εγγραφή 
(πιστοποιείται µε τις αντίστοιχες εξαµηνιαίες 
δηλώσεις µαθηµάτων του/της φοιτητή/τριας). 
Απόκτηση 240 Ακαδηµαϊκών Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) από τις οποίες οι 102 αποκτώνται µε την 
επιτυχή ολοκλήρωση 17 υποχρεωτικών µαθηµάτων, 
οι 36 ECTS µε την επιτυχή ολοκλήρωση 3 
Σεµιναρίων και οι 102 ECTS µε την επιτυχή 
ολοκλήρωση µαθηµάτων επιλογής και 
(προαιρετικά) εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (18 
ECTS).  

4.3. Λεπτοµέρειες του προγράµµατος: (π.χ. ενότητες ή 
µονάδες σπουδών) και οι ατοµικοί βαθµοί που 
ελήφθησαν: (εάν η πληροφορία αυτή διατίθεται σε 
επίσηµο έγγραφο, αυτό θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί εδώ) 

Τίτλος 
Μαθήµατος  

Κατηγορία 

ΥΠ=Υποχρεωτικό 

ΣΕΜ=Σεµινάριο 

ΕΕ=Ελεύθερης     

    Επιλογής 

Βαθµός ECTS 

    

    

 

4.4. Σύστηµα  βαθµολογίας  και,  αν  υπάρχει,  οδηγός 
κατανοµής των βαθµών: 

Η βαθµολογική κλίµακα είναι από το 0-10 µε 
ελάχιστο προαγωγικό βαθµό το 5. 

Βαθµολογική Κλίµακα: 

0-4,99 Ανεπιτυχώς 

5-6,49 Καλώς 

6,50-8,49 Λίαν Καλώς 

8,50-10 Άριστα 

4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND 
RESULTS GAINED 

4.1. Mode of study: Full time or Part time study and 
successful completion of exams. The study is organized 
in semesters (fall and spring). The exams are written or 
oral at the end of each semester, repeated each 
September.   

4.2. Programme requirements: Successful completion of 8 
semesters of study (certified from the applications for 
the participation in relevant courses in each semester). 
Obtainment of 240 ECTS from which 102 are gained by 
succeeding in the exams of 17 obligatory courses, 36 
ECTS after the successful completion of 3 seminars and 
the rest 102 ECTS are obtained after the successful 
completion of freely selected courses and (optionally) 
a thesis (18 ECTS).     

4.3. Programme details: (e.g. modules or units studied), 
and the individual grades/ marks/ credits obtained: 
(if this information is available on an official 
transcript this should be used here) 

 

 
 
 
4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution 

guidance: 

Grading scale from 0-10 with minimum successful 
achievement the grade 5. 

Grading Scale: 

0-4.99 Failed 

5-6.49 Good 

6.50-8.49 Very good 

      8.50-10 Excellent 

Course 
title 

Course type 

CO=Compulsory 

SEM=Seminar  

SC=Selection 
course 

Grade ECTS 

    

    



4.5. Γενική ταξινόµηση του τίτλου (στην πρωτότυπη 
γλώσσα):  

ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ: 

 

4.5. Overall classification of the qualification (in 
original language): 

NOMINATED GRADUATE OF THE DEPARTMENT 

GENERAL GRADE: 

DATE OF GRADUATION 

 

 

 
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 

5.1. Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: 

Ο τίτλος προσφέρει πρόσβαση στο Β΄ κύκλο 
πανεπιστηµιακών σπουδών (µεταπτυχιακές σπουδές 
επιπέδου 7) και σε κατάταξη σε άλλο ανώτατο 
πανεπιστηµιακό ίδρυµα άλλου γνωστικού 
αντικειµένου. 

5.2. Επαγγελµατικό καθεστώς (εάν υπάρχει): 

Οι πτυχιούχοι µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα στις παρακάτω ειδικότητες: α) ΠΕ 
Κοινωνικής  Πολιτικής, β) ΠΕ Κοινωνικών 
Επιστηµόνων, γ) ΠΕ Κοινωνιολόγων,  δ) ΠΕ 
Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπου υπάρχει  συνάφεια) 
και ε) ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστηµών (ως 
εκπαιδευτικοί κοινωνικοί επιστήµονες µετά την 
απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας ως επιπλέον του 
πτυχίου  προσόντος). Επίσης, έχουν δικαίωµα 
να πάρουν µέρος στις εξετάσεις εισαγωγής στην 
Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
για να γίνουν Ανώτερα Στελέχη της Δηµόσιας 
Διοίκησης.   

5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE 
QUALIFICATION 

5.1. Access to further study: 

This qualification provides access to the Second Circle 
of University Studies (Postgraduate Studies - level 7) 
and ranked for another degree in a different university 
discipline. 

5.2. Professional status (if applicable):  

The graduates can work as specialists in the public 
sector in the following areas: a) University 
Education (UE) in Social Policy, b) UE in Social 
Sciences, c) UE in Sociology, d) UE in Humanities 
and e) UE 78 in Social Sciences (as teachers after 
accreditation in pedagogics as an additional 
qualification). Furthermore, they can take part in 
the entrance exams of the National School of Public 
Administration and Local Government in order to 
become specialized officials of the Public 
Administration.       

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1. Συµπληρωµατικές πληροφορίες: 

6.2. Άλλες πηγές πληροφοριών: 

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών: https://www.panteion.gr/   

Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής:  
http://socialpolicy.panteion.gr/  

6.  ADDITIONAL INFORMATION 

6.1. Additional information: 

6.2. Further information sources: 

Panteion University of Social and Political Sciences: 
https://www.panteion.gr/en/  

Department of Social Policy: 
http://socialpolicy.panteion.gr/en  

 

 

7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

7.1. Ηµεροµηνία: 

7.2. Υπογραφή: 

7.3. Ιδιότητα: 

7.4. Σφραγίδα: 

 

7.   CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT  

7.1. Date:  

7.2. Signature:  

7.3. Capacity:  

7.4. Official stamp or seal: 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

http://www.eurydice.org  

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION 
SYSTEM 

http://www.eurydice.org  

http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

 
 


