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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 814
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής
Έρευνας του Εθνικού 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 διατάξεις»
(Α’ 114), εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΠΑ.
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011«Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).
4. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (33η
συνεδρίαση, 15-7-2021).
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής
Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως
ακολούθως:
Άρθρο 1:
Οργάνωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας
1. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής
Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα
των Σχολών/Τμημάτων του.
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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 τη Σχολή/το Τμήμα.
β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά
τεχνογνωσίας.
ε) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής
διάκριση του ερευνητικού έργου του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2:
Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος 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 μεταδιδακτορική έρευνα.
3. Το Τμήμα δύναται: α) να προκηρύσσει θέσεις για
μεταδιδακτορική έρευνα στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, β) να δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/
τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής/
του Τμήματος και γ) να εφαρμόζει συνδυασμό των δύο
ανωτέρω περιπτώσεων.
4. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος της Σχολής/
του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας θα
πραγματοποιήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) αντίγραφο -εφόσον υπάρχει- Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του
καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ),
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γ) αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ),
δ) αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
ε) κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί,
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές/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) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από το μέλος της
Σχολής ή του Τμήματος.
5. Η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος, στην οποία
υποβάλλεται η αίτηση, προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας
και πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη Συνέλευση της Σχολής/
του Τμήματος.
6. Ο Πρόεδρος της Σχολής/του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη της Σχολής/του Τμήματος για την
εξέταση της πρότασης. Η Επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια
της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει η Σχολή/το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει
η Σχολή/το Τμήμα και εφόσον τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας προωθεί
την πρόταση στη Συνέλευση της Σχολής/του Τμήματος
για την έγκριση της πρότασης.
7. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα 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 δραστηριοποιείται στην ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτήν
στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.
8. Σε περίπτωση προκήρυξης μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ορισμός του επιβλέποντος καθηγητή/καθηγήτριας
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση
διατμηματικής έρευνας σε Σχολή, ο ορισμός του επιβλέποντος γίνεται από την Κοσμητεία μετά την έγκριση της
έρευνας από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
9. Σε περίπτωση αίτησης εκτός προκήρυξης, ο υποψήφιος ερευνητής προτείνει επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/
τρια. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/η από εκείνον που προτείνει ο/η αιτών/ούσα μόνο
έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής.
10. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ερευνητής έχει
επιτύχει 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 επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια - εάν δεν έχει προταθεί
από τον υποψήφιο.
11. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2)
μέλη, που ανήκουν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/
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της Επίκουρου Καθηγητή/τριας ή έχουν αφυπηρετήσει,
με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία μαζί με τον
επιβλέποντα καθηγητή συγκροτούν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί και υποστηρίζει
την πορεία της έρευνας.
12. Η Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος ενημερώνεται για την έγκριση και εγγράφει τον ερευνητή στο
Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος.
Άρθρο 3:
Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής
Έρευνας
1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία
λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.
Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής
έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να δοθεί, έπειτα από τεκμηριωμένη πρόταση του/της επιβλέποντος/
ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
2. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης
του/της επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής 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 επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο
μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υποβάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη Συνέλευση
της Σχολής/του Τμήματος.
4. Ο/Η Πρόεδρος της Σχολής/του Τμήματος πιστοποιεί
την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η
Γραμματεία της Σχολής/του Τμήματος ενημερώνει το
Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών.
Άρθρο 4:
Παροχές στους/στις Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/
τριες
1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία της Σχολής/του Τμήματος με σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους
κανόνες δεοντολογίας.
2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια και στις κλινικές της Σχολής/του Τμήματος ή και άλλων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ και
στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιοθήκες του
Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ και τους παρέχεται λογαριασμός 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.
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5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να
αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα 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 υποχρέωση 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 σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η Σχολή/το Τμήμα, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση της
Σχολής/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 τη Σχολή/το Τμήμα με ευθύνη του
επιβλέποντος μέλους, με απώτερο στόχο την προβολή
της έρευνάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά με
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.
3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν τη Σχολή/το Τμήμα, υπό την
«ακαδημαϊκή αιγίδα» του οποίου εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα (academic affiliation), σε κάθε δημοσίευσή
τους.
4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται, 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 νομοθεσία (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
της Σχολής/του Τμήματος την έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας. Κατόπιν υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσίως
σε ημερομηνία και χώρο που θα ορίσει η Γραμματεία
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της Σχολής/του Τμήματος. Στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του κάθε Τμήματος δύναται να ορίζονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την περάτωση
της έρευνας.
2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, στην
οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο 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 της
Σχολής/του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.
Άρθρο 7:
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τον ν. 2121/1993.
Άρθρο 8:
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας
1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής/του
Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους, μεταξύ άλλων:
α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών του
β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς
αναφορά σε αυτούς.
γ) Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή
τη Σχολή/το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
δ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια
τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια.
Άρθρο 9:
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, ο ανώτατος αριθμός
μεταδιδακτόρων ερευνητών, οδηγίες για την πρόταση
μεταδιδακτορικής έρευνας περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς των Τμημάτων.
2. Ο Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας των Σχολών/Τμημάτων εναρμονίζεται με τον παρόντα Κανονισμό, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματός ύστερα
από εισήγηση της Συνέλευσης της Σχολής/του Τμήματος.
3. Ο Κανονισμός μεταδιδακτορικής έρευνας αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Σχολής/του Τμήματος.
4. Οι προκηρύξεις των θέσεων μεταδιδακτορικής
έρευνας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής/του
Τμήματος, καθώς και του Πανεπιστημίου.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
1. Ȱʀʏɻʍɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
2. Ʌʌʊʏɲʍɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
3. ȶʃɽɸʍɻ ʋɸʌɳʏʘʍɻʎ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
4. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
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ȰȻɈȸɇȸ
ȵȾɅɃɁȸɇȸɇ ɀȵɈȰȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇ ȵɆȵɉɁȰɇ
ɅɆɃɇ:

ʏɻ ɇʖʉʄɼ/ʏʉ Ɉʅɼʅɲ

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ(2):
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:

ɈȾ:

ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ. Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
(ȵmail):

1. ɈȻɈȿɃȻ ɇɅɃɉȴɏɁ
ɅɆɃɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ɇɅɃɉȴȵɇ
ȰȵȻ ɼ ɈȵȻ

ɈɀȸɀȰ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ
ɅɈɉɍȻɃɉ

ȲȰȺɀɃɇ ɅɈɉɍȻɃɉ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȰɅɃȾɈȸɇȸɇ ɅɈɉɍȻɃɉ

ȲȰȺɀɃɇ ɅɈɉɍȻɃɉ

ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ɇɅɃɉȴȵɇ
ȰȵȻ ɼ ɈȵȻ

ɈɀȸɀȰ
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2. ȴȻȰȾɆȻɇȵȻɇ/ɉɅɃɈɆɃɌȻȵɇ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ȴȻɅȿɏɀȰɈȻȾȵɇ, ɅɈɉɍȻȰȾȵɇ, ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾȵɇ ȵɆȳȰɇȻȵɇ ʃɲɿ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸ ȴȻȰɈɆȻȲȸ
ȵȻȴɃɇ ȵɆȳȰɇȻȰɇ

ɈȻɈȿɃɇ

ȵɅȻȲȿȵɅɏɁ

ȲȰȺɀɃɇ

4. Ȱȿȿȵɇ ȵɅȻɇɈȸɀɃɁȻȾȵɇ ȴȸɀɃɇȻȵɉɇȵȻɇ

___________________________________________________________________________
5. ȵɆȵɉɁȸɈȻȾȸ/ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ
_________________________________________________________________________
____

6. ɂȵɁȵɇ ȳȿɏɇɇȵɇ
ȳȿɏɇɇȰ

ȴȻɅȿɏɀȰ ɼ ȵɅȻɅȵȴɃ ȳɁɏɇȸɇ
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ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʏʐʖʀʉʐ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ

ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ

ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ƒ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ȰȵȻ ʏʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉʐ ʏʀʏʄʉʐ

ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ƒ Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ
Ƒ ɇʐʍʏɲʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ
Ƒ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ
Ƒ Ʌʌʊʏɲʍɻ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ

ʃɲɽɿɸʌʙʍɸɿ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ
Ƒ ȵʋɿʍʏʉʄɼ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɸʋʀɴʄɸʗɻʎ ɲʋʊ ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ (ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʐ ʉ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʋʉʗɼʔɿʉ)

Ȱɽɼʆɲ, …/…/…
Ƀ/ȸ Ȱɿʏ
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Ʌʌʊʏɲʍɻ ȵʃʋʊʆɻʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ
ȵɅȻȺȵɈɃ:
ɃɁɃɀȰ:
ɈɀȸɀȰ:
Ɉʀʏʄʉʎ:
Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ/ɻ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ:

ɅȵɆȻȿȸɎȸ
(ɈȰɉɈɃɈȸɈȰ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ)
1. Ȱʆɲʍʃʊʋɻʍɻ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
2. Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ʍʏʊʖʉɿ
3. ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ
4. ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
5. ȿɹʇɸɿʎ-ʃʄɸɿɷɿɳ (ɲʋʊ 2 ɹʘʎ 5)

[Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ (ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ, ɹʃʏɲʍɻ ʃ.ɳ.) ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ.]
Ȱɽɼʆɲ, …/…/…
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ ʅɸʏɲɷɿɷɳʃʏʉʌɲ ɸʌɸʐʆɻʏɼ

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

Ȳɸɴɲɿʙʆʘ ʊʏɿ ɹʖʘ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɸɶʃʌʀʆʘ ʏɻʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʌʊʏɲʍɻ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ
ȶʌɸʐʆɲʎ.
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/Ȼɷɿʊʏɻʏɲ
Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐ ȵʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

54857
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APPLICATION FOR POSTDOCTORAL RESEARCH
TO:

The School/The Department of

Last name:

First name:

Father’s name:
Mother’s name:
Date of birth:
Place of birth:
ID number:
Adress:

street:

number:

zip
code:

ȵmail:

1. DEGREES
UNDERGRADUATE STUDIES (Bachelor)
UNIVERSITY

DEPARTMENT

DATE

GRADE

DATE

GRADE

POSTGRADUATE STUDIES (Master & PhD)
UNIVERSITY

DEPARTMENT

2. DINSTINCTIONS/SCHOLARSHIPS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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___________________________________________________________________________
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:
Ƒ Copy of bachelor degree
Ƒ Copy of master degree
Ƒ Copy of PhD degree
Ƒ CV
Ƒ Recommendation letters
Ƒ List of scientific papers
Ƒ Postdoctoral research proposal (according to the guidelines of the School/Department)
Ƒ 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:
TITLE:
SUPERVISOR:

ABSTRACT

1. Literature review
2. Hypothesis/objectives
3. Research methods
4. Timetable
5. Key words (2-5)
[Proposal guidelines (content, length etc.) are set in the Postdoctoral research regulation of
the School/Department]

Athens, …/…/…

The candidate
(name)

(signature)

I certify that I am aware of and approve the above Postdoctoral Research Proposal
The Supervisor
(name/status)

(signature)

54861
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ɇɍɃȿȸ …
ɈɀȸɀȰ …

ȶʃɽɸʍɻ Ʌɸʌɳʏʘʍɻʎ ɀɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ȶʌɸʐʆɲʎ
ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ:

Ʉʆʉʅɲ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɶɶʌɲʔɼʎ:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
1. ȵɿʍɲɶʘɶɼ

2. ɉʋʊɽɸʍɻ-ʍʏʊʖʉɿ

3. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ɹʌɸʐʆɲʎ

4. ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʏɻʎ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ

5. Ȱʆɲʔʉʌɹʎ

Ƀ/ȸ ʅɸʏɲɷɿɷɳʃʏʉʌɲʎ ɸʌɸʐʆɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ

Ƀ/ȸ ɸʋɿɴʄɹʋʘʆ/ʉʐʍɲ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
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SCHOOL OF …
DEPARTMENT OF …

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

The supervisor

(signature)

(signature)
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ɇɍɃȿȸ …
ɈɀȸɀȰ …
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:

ȰȺȸɁȰ, 00/00/0000

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:
ȸʄ. ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ:

Ȱʌɿɽʅ. ʋʌʘʏ.:

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ ɀȵɈȰȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾȸɇ ȵɆȵɉɁȰɇ
ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ:

Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏɹʌɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɶɶʌɲʔɼʎ:

Ƀ/ȸ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɸʇɼɶɲɶɸ ʅɸʏɲɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʍʏɻʆ/ʍʏʉʆ/ʍʏɿʎ «…» (ɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ), ɲʋʊ …/…/… ɹʘʎ …/…/…, ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ʏʉʐ/ʏɻʎ …
(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ/ʉʐʍɲʎ) ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɼ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ʏʉʐ/ʏɻʎ ʍʏɿʎ …/…/…
ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʆʊʅɿʅɻ ʖʌɼʍɻ.

Ƀ/ȸ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ/ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
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SCHOOL OF …
DEPARTMENT OF …
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 School/Department …

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 6 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4087/07.09.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02040870709210016*

