
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    απόφ. 984/29-12-2021 
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 και των παρ. 2 

ιβ και ιε του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114).

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΠΑ.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

4. Την υπ’ αρ. 814/6-8-2021 (Β’ 4087) απόφαση της 
Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Ιδρύματος.

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) και ιδίως του άρθρου 
16.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλοσοφίας (5η συνεδρίαση 23-11-2021).

7. Tο απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(11η συνεδρίαση 20-12-2021).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Οργάνωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρέχει τη δυνα-
τότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επι-
στήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο 
της Φιλοσοφίας.

2. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής 
έρευνας είναι:

α) Η επέκταση της ειδίκευσης ή των αποτελεσμάτων 
που έχουν αποκτηθεί με τη διδακτορική διατριβή των 
ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις 
που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρ-
μογών της.

γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστη-
μονικής έρευνας.

δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά 
τεχνογνωσίας.

ε) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής 
διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Φιλο-
σοφίας του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μετα-
διδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος Φιλοσοφίας ή ευρύτερα ανθρωπιστικών 
σπουδών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση 
της γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορι-
κή έρευνα. Η γνώση αυτή τεκμαίρεται με την κατάθεση 
τίτλων σπουδών ή διπλωμάτων από αναγνωρισμένους 
εκπαιδευτικούς φορείς. 

3. Το Τμήμα εκδίδει προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτό-
ρων ή δέχεται αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην 
έναρξη κάθε χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου 
ακαδημαϊκού έτους. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
μεταδιδακτορικής έρευνας αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος, καθώς και του Πανεπιστημίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος του Τμήματος 
υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας θα πραγματοποι-
ήσει ο υποψήφιος τη μεταδιδακτορική έρευνα και επι-
συνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής,

β) αντίγραφο -εφόσον υπάρχει- Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του 
καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ), 

γ) αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμένων Τμη-
μάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ),

δ) αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
ε) κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκ-

πονηθεί/δημοσιευθεί,
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγη-

τές/τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, 
κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου 
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

ζ) πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η 
οποία συγκροτείται από βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη 
ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής, αντικείμενο 
έρευνας και προσδοκώμενους στόχους, μεθοδολογία, 
χρονοδιάγραμμα, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5). Η έκτασή 
της θα πρέπει να κυμαίνεται από 3000-4000 λέξεις. 

η) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος του Τμή-
ματος.

5. Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας προβαίνει 
σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας όλων των υπο-
βαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτρο-
πή από μέλη του Τμήματος για την εξέταση της πρότα-
σης. Η Επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής 
πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το 
Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θερα-
πεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα και εφόσον 
τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτει-
νομένης έρευνας προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για την έγκριση της πρότασης.

7. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθ-
μίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/
τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/
τριας ή να είναι αφυπηρετούν μέλος και θα πρέπει να 
έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δραστηριοποιεί-
ται στην ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτήν 
στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτο-
ρική έρευνα. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι δια-
φορετικός/η από εκείνον που προτείνει ο/η αιτών/ούσα 
μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Επι-
τροπής. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα δεν μπορεί ταυτόχρονα να 
εποπτεύει περισσότερες από τρεις (3) μεταδιδακτορικές 
έρευνες. 

8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ερευνητής έχει επι-
τύχει υποτροφία με διαδικασία επιλογής, η αίτησή του 

δεν εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, αλλά υποβάλλεται 
απευθείας στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. 
Στην ίδια συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει και τον επι-
βλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια - εάν δεν έχει προταθεί 
από τον υποψήφιο.

9. Σε περίπτωση προκήρυξης μεταδιδακτορικής έρευ-
νας, ο ορισμός του επιβλέποντος καθηγητή/καθηγήτριας 
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση 
διατμηματικής έρευνας, ο ορισμός του επιβλέποντος 
γίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής ή των Σχολών 
που εμπλέκονται, μετά την έγκριση της έρευνας από τις 
Συνελεύσεις των Τμημάτων.

10. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) 
μέλη, που ανήκουν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τρι-
ας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/
της Επίκουρου Καθηγητή/τριας ή έχουν αφυπηρετήσει, 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία μαζί με τον 
επιβλέποντα καθηγητή συγκροτούν την τριμελή συμ-
βουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί και υποστηρίζει 
την πορεία της έρευνας.

11. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνεται για την 
έγκριση και εγγράφει τον ερευνητή στο Μητρώο Μετα-
διδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος. Στο Μητρώο 
αυτό εγγράφονται και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
σε περίπτωση διατμηματικής έρευνας. 

Άρθρο 3
Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας

1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορι-
κής έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να δοθεί 
άπαξ, για ένα (1) έτος, έπειτα από τεκμηριωμένη πρότα-
ση του/της επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωση 
του ερευνητικού έργου και με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Αν η μεταδιδακτορική έρευνα δεν ολο-
κληρωθεί εντός του καθορισμένου χρόνου, ο ερευνητής 
διαγράφεται. 

2. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης 
του/της επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/
την ερευνητή/τρια.

3. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας 
ο/η ερευνητής/τρια, σε συνεργασία με τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο 
μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπο-
βάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλή-
ρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η Γραμματεία 
του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών.

Άρθρο 4
Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες 
Ερευνητές/τριες

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά τη διάρ-
κεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρη-
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σιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με 
σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους κανόνες 
δεοντολογίας.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβα-
ση στα εργαστήρια του Τμήματος ή και άλλων Σχολών 
και Τμημάτων του ΕΚΠΑ και στον αντίστοιχο εξοπλισμό 
τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανει-
σμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ και τους παρέχεται λο-
γαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος.

3. Ο τίτλος του μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας 
δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από 
το Ίδρυμα.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που 
προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της 
Σχολής ή των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου.

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματο-
δοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 
Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς 
ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έχει υποχρέ-
ωση να ενημερώσει τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των 
εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας 
της έρευνας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να 
συντάσσουν έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής 
έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/
ουσα ανά ακαδημαϊκό έτος, η οποία κατατίθεται στη 
Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
παρουσιάζουν την πρόοδο της μεταδιδακτορικής τους 
έρευνας σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που 
διοργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέπο-
ντος μέλους, με απώτερο στόχο την προβολή της έρευ-
νάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα 
κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεω-
μένοι/ες να αναφέρουν το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή 
αιγίδα» του οποίου εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα 
(academic affiliation), σε κάθε δημοσίευσή τους.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συ-
μπεριφέρονται, όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Η Σχολή/το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά 
εκπαιδευτικό έργο -στο πλαίσιο των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του- στον/
στην ερευνητή/τρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία (παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011).

Άρθρο 6
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, σε συνεργασία 
με τον/την επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη 
των άλλων δύο μελών της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση 
του Τμήματος την έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής 
έρευνας, αφού προηγηθεί έλεγχος λογοκλοπίας. Κατόπιν 
υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους δημοσίως σε ημερομηνία και χώρο που θα 
ορίσει η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βε-
βαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, στην 
οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματε-
πώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, το 
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος 
διεξαγωγής της και δημόσιας παρουσίασής της και το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της επιβλέποντα/
ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
τίτλο σπουδών.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθ-
μίζονται σύμφωνα με τον ν. 2121/1993.

Άρθρο 8
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τριας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:

α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών του
β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-

γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

γ) Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή 
το Τμήμα Φιλοσοφίας.

δ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια 
τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
2. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
3. Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας
4. Βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας
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APPLICATION FOR POSTDOCTORAL RESEARCH 

TO: The Department of Philosophy 

Last name:  First name:  

Father’s name:   

Mother’s name:  

Date of birth:   

Place of birth:  

ID number:    

Adress:  street:  number:  zip 
code: 

 

mail:  

 

1. DEGREES 

UNDERGRADUATE STUDIES (Bachelor) 

UNIVERSITY DEPARTMENT DATE GRADE 

    

    

 

POSTGRADUATE STUDIES (Master & PhD) 

UNIVERSITY DEPARTMENT DATE GRADE 
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2. DINSTINCTIONS/SCHOLARSHIPS 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3. BACHELOR THESIS/MASTER THESIS/PhD THESIS 

TYPE OF THESIS TITLE SUPERVISOR GRADE 

    

    
 
 

4. PUBLICATIONS 

 

 
___________________________________________________________________________ 

5. RESEARCH/PROFESSIONAL ACTIVITY 

_________________________________________________________________________
____ 

 

6. FOREIGN LANGUAGES  
LANGUAGE CERTIFICATION/CEFR LEVELS 
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Attached documents: 

 Copy of bachelor degree 

 Copy of master degree 

 Copy of PhD degree 

 CV 

 Recommendation letters 

 List of scientific papers 

 Postdoctoral research proposal (according to the guidelines of the Department of 
Philosophy) 

 Letter of acceptance from the supervisor (in case the supervisor is proposed by the 
candidate) 

 

Athens, …/…/… 

 

(signature) 
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POSTDOCTORAL RESEARCH PROPOSAL 
LAST NAME: 

FIRST NAME: 

DEPARTMENT: DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

TITLE: 

SUPERVISOR: 

 

 

ABSTRACT 

 

1. Literature review 

2. Hypothesis/objectives 

3. Research methods 

4. Timetable 

5. Key words (2-5) 

 

 

Athens, …/…/… 

 

The candidate 

(name) 

 

(signature) 

 

I certify that I am aware of and approve the above Postdoctoral Research Proposal  

The Supervisor 

(name/status)  

 

(signature) 
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SCHOOL OF PHILOSOPHY 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

 

Postdoctoral research report  
 

Last name  First name:  
Registration number:  Registration date:  
 

Date: 

 

1. Introduction  

 

 

2. Hypothesis-Objectives 

 

 

3. Outcomes 

 

 

4. Publications of the postdoctoral research 

 

 

5. References 

 

The Postdoctoral researcher 

 

(signature) 

The supervisor 

 

(signature) 
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SCHOOL OF PHILOSOPHY 

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 

 

Address:  Athens 00/00/0000 

Contact person:  

Telephone:  

e-mail: Reference No: 

 

CERTIFICATE 

Last name  First name:  
Father’s name:  Mother’s name:  
Place of birth:  Date of birth:  
Registration number:  Registration date:  
 

 

This is to certify that the above mentioned doctor has completed his postdoctoral research in 
“…”, from …/…/… to …/…/…, under the supervision of … . He/She has presented his/her work in 
public on …/…/… 

This certificate is issued for all legal purposes. 

The President of the Department of Philosophy 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002742801220016*
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