ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (DIPLOMA SUPPLEMENT)

Η διάταξη του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/2-82005 τ. Α΄) προβλέπει την έκδοση Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος, το οποίο επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης.
Επιπλέον η Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ 1091/ 1008-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού (∆ιορθώσεις σφαλµάτων ΦΕΚ 2161/8-11-2007 τ. Β΄),
περιλαµβάνει τον Καθορισµό Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος είναι ένα
επεξηγηµατικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την
αναλυτική βαθµολογία που παρέχουν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης.
Επισυνάπτεται στους τίτλους προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών που
χορηγούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης (πτυχία, διπλώµατα κ.λπ.).
Στο Παράρτηµα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις
ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.
Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO / CEPES. Στόχος του 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.λπ.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της
φύσης, του επιπέδου, του υπόβαθρου, 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.
Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος εκδίδεται αυτοµάτως, χωρίς καµία οικονοµική
επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του
παραρτήµατος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για
το χορηγούµενο τίτλο σπουδών. Η ηµεροµηνία έκδοσης του παραρτήµατος δε
συµπίπτει υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία χορήγησης του τίτλου, αλλά δεν µπορεί
ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Σε κάθε σελίδα του παραρτήµατος θα πρέπει
να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του πτυχιούχου και ο αριθµός µητρώου.
Όπως ορίζεται στο νόµο και στη σχετική υπουργική απόφαση το βασικό
περιεχόµενο του παραρτήµατος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύµατα ανώτατης
εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για τον τύπο και τους τοµείς του παραρτήµατος, οι
οποίοι ορίζονται σε οκτώ (8). Οι τοµείς αυτοί διαµορφώνονται επί χάρτου γραφής
χρώµατος λευκού, διαστάσεων 30 επί 21 εκατοστών περίπου, σύµφωνα µε τον τύπο
που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. Φ5/72535/Β3/18-7-2006 (ΦΕΚ
1091/ 10-08-2006 τ. Β΄), όπως διορθώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (∆ιορθώσεις σφαλµάτων ΦΕΚ 2161/811-2007 τ. Β΄).

Όσον αφορά τις µεταπτυχιακές σπουδές, ο τύπος Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3685/2008,
συµπεριλαµβάνεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ∆.Π.Θ. Ο
Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών είχε εγκριθεί στην αριθµ. 87/1-7-2010 (Θέµα
7ο) συνεδρίαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του ∆.Π.Θ. (αριθµ. πρωτ. Α
10636/27-8-2010 Απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης). Η προσθήκη του
(τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα) στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του
υπάρχοντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ∆.Π.Θ. (ως εξής: 9. Τύπος
Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος) ως αναπόσπαστο µέρος αυτού έγινε µε απόφαση της
Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.
Υπεύθυνη για το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (αριθµ. πρωτ. Β 4724/25-7-2012
στην αριθµ. 857/24-7-2012 συνεδρίασή του έχει οριστεί η Καθηγήτρια του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. κα Μαρία Μιχαλοπούλου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το παράρτηµα διπλώµατος διατίθενται
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html
Τι προσφέρει το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος:
Στους Φοιτητές:
•
•

•
•
•

Ένα έγγραφο το οποίο είναι ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιµο στο
εξωτερικό,
Μία ακριβή περιγραφή της ακαδηµαϊκής τους καριέρας και των
ικανοτήτων/δεξιοτήτων, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών
τους,
Μία αντικειµενική περιγραφή των επιτευγµάτων τους και των δεξιοτήτων
τους,
Ευκολότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες για εύρεση εργασίας και συνέχιση των
σπουδών τους στο εξωτερικό,
Προώθηση της απασχολησιµότητάς τους.

Στα Ιδρύµατα Ανώτατης εκπαίδευσης:
•
•
•
•
•
•

∆ιευκόλυνση της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναγνωρισιµότητας,
αυξάνοντας τη διαφάνεια των προσόντων των φοιτητών,
Προστατεύει την εθνική/ιδρυµατική αυτονοµία προσφέροντας ένα κοινό
πλαίσιο το οποίο είναι αναγνωρισµένο σε όλη την Ευρώπη,
Προάγει τις ενηµερωµένες αποφάσεις σχετικά µε τα προσόντα τα οποία θα
εκτιµηθούν σε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο,
Αυξάνει την ορατότητα του Ιδρύµατος στο εξωτερικό,
Προάγει την απασχολησιµότητα των αποφοίτων σε εθνικό αλλά και διεθνές
επίπεδο,
Προσφέρει εξοικονόµηση χρόνου καθώς παρέχει απαντήσεις σε πολλά
ερωτήµατα τα οποία αφορούν στη διοίκηση και γραµµατειακή υποστήριξη

των Ιδρυµάτων που καλύπτουν θέµατα περιεχοµένου και φορητότητας των
παρεχόµενων τίτλων σπουδών.
Στο Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ. Α΄) και συγκεκριµένα στην παρ. ιστ)
του άρθρου 5 αναφέρεται ότι στον Οργανισµό του Πανεπιστηµίου καθορίζονται
µεταξύ άλλων «οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραµµάτων προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των
καθηγητών από τους φοιτητές, οι µέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι
απαραίτητες πιστωτικές µονάδες για την απονοµή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση
των µαθηµάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και
λειτουργίας θερινών εξαµήνων για ταχύρρυθµη διδασκαλία ύλης εξαµήνου».
Στο άρθρο 11 παρ. 12 αναφέρονται τα κάτωθι:
«Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισµού του ιδρύµατος αποτελεί ο
κανονισµός µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, στον οποίο προβλέπονται, ιδίως, η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας των µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών προγραµµάτων σπουδών, τα κριτήρια γλωσσοµάθειας, καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες πιστωτικές µονάδες, οι µέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράµµατα µεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχετικού
τίτλου σπουδών».
Στο άρθρο 30 του ιδίου νόµου που αναφέρεται στη ∆ιάρθρωση των σπουδών
ορίζονται τα εξής:
«1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον
τρίτο.
2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός
προγράµµατος σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε
180 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή τίτλου σπουδών. Με
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των
ιδρυµάτων, οι οποίες διατυπώνονται µετά από γνώµη των κοσµητειών των οικείων
σχολών, καθώς και ύστερα από γνώµη της Α∆ΙΠ, ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών
µονάδων που απαιτούνται για την απονοµή τίτλου σπουδών από όλα τα οµοειδή
προγράµµατα σπουδών, λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε
επιστηµονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β) Κάθε ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές µονάδες.
γ) Κάθε ίδρυµα µπορεί να οργανώνει προγράµµατα σύντοµου κύκλου σπουδών, τα
οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα που αντιστοιχούν κατά µέγιστο σε 120 πιστωτικές
µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντοµου
κύκλου, κατά τα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Το πιστοποιητικό αυτό
δεν είναι ισότιµο µε τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.
3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών, περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την
απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Σπουδών (Μ.∆.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος
διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει για κάθε πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές µονάδες, και την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία έτη µε την απονοµή

διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Οργανισµό κάθε
ιδρύµατος.
5. Στον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας των κύκλων σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής
µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυτούς».

Στο άρθρο 30 στην παρ. β) του άρθρου 32 ορίζεται ότι: «Σύµφωνα µε το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραµµα σπουδών περιέχει
επίσης τα µαθησιακά αποτελέσµατα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο
του προγράµµατος σπουδών, καθώς και από κάθε επί µέρους µάθηµα ή εκπαιδευτική
δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαµβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές
µονάδες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1466), καθώς και το επίπεδο των
προσόντων σε αντιστοίχησή του µε εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ∆ια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρµόδια όργανα για την απόδοση
πιστωτικών µονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράµµατος
σπουδών είναι η κοσµητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της
συνέλευσης του οικείου τµήµατος σε περίπτωση προγράµµατος προπτυχιακών
σπουδών, και η κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από
εισήγηση της οικείας οµάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράµµατος
µεταπτυχιακών σπουδών».

Στο άρθρο 36 αναφέρονται τα εξής: «δ) Προκειµένου περί φοιτητών
εγγεγραµµένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές µονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η
επιτυχής παρακολούθηση των µαθηµάτων και η βαθµολογία τους στο Α.Ε.Ι.
υποδοχής λαµβάνονται υπόψη, µεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκαν
στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα µαθήµατα αυτά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένο
πρόγραµµα συνεργασίας. ε) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. µπορεί να προβλέπεται
η δυνατότητα προσωρινής µετακίνησης ενός φοιτητή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της
ηµεδαπής, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα ακαδηµαϊκό έτος, η
διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων και ρυθµίζονται τα λοιπά σχετικά
θέµατα. στ) Με τους Οργανισµούς των Α.Ε.Ι. ρυθµίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικών µονάδων από το Α.Ε.Ι. υποδοχής, καθώς και
η διατήρηση όσων φοιτητικών παροχών µπορούν να µεταφερθούν σε ίδρυµα
υποδοχής της αλλοδαπής».

