
 

ΑΙΤΗΣΗ 

(Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023) 

ΟΔΗΓΙΕΣ:  

1. Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση. 

2. Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τέλος της αίτησης.  

3. Υποβάλλετε τα την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

animalethics@philosophy.uoa.gr  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/9/2022 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Επώνυμο :         Όνομα :  

Όνομα Πατέρα :     Όνομα Μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης :                                  Τόπος Γέννησης :  

Διεύθυνση Κατοικίας : 

Τηλέφωνο:                                                Fax : 

Κινητό τηλέφωνο:                                             E-mail: 

 

Σπουδές (κατ’ αντίστροφη χρονολογική σειρά) 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Τμήμα Περίοδος 
Σπουδών 
(από-ως 

μήνας/έτος) 

Τίτλος 
Πτυχίου 

Ημερομηνία 
απονομής (ή 

αναμενόμενη) 

Βαθμός 
Πτυχίου 

      

      

      

 

mailto:animalethics@philosophy.uoa.gr


∆ιπλωματικές και µεταπτυχιακές εργασίες 

Τύπος εργασίας Τίτλος Επιβλέπων Ίδρυμα Βαθμός 

     

     

     

 
Ξένες Γλώσσες 

Γλώσσα Πιστοποιητικό Βαθμός 

   

   

   

 
∆ηµοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 

1)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές: 

1)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Παρακολούθηση συνεδρίων:  

1)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Eπαγγελµατική απασχόληση (περιλαµβάνεται απασχόληση σε ΑΕΙ και εκτός). 

Αναφέρετε όνοµα εργοδότη, είδος και διάστημα απασχόλησης (χρονολογικά 

αρχίζοντας από την πιο πρόσφατη περίοδο): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Άλλες δεξιότητες (π.χ. γνώση Η/Υ, στατιστική): 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Βραβεία, διακρίσεις και άλλες δραστηριότητες:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Άλλες δραστηριότητες:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ονόµατα και τίτλοι των δυο προσώπων, από τα οποία έχετε ζητήσει Συστατικές 

Επιστολές: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Υποτροφίες: 

Υποτροφίες τις οποίες έχετε λάβει ή επιδιώκετε. Αναφέρετε Ίδρυµα, τίτλο 

υποτροφίας, διάρκεια και ποσό.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Άλλες πληροφορίες για εσάς:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΕΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.  

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων Α’ κύκλου σπουδών. 

3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).  



4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον 

Β2. 

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

6. Δύο συστατικές επιστολές (είτε ακαδημαϊκές είτε από εργοδότη) 

7. Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) όπου θα συζητήσετε γιατί πιστεύετε 

ότι είναι σημαντική η επιστημονική ενασχόληση με τα πεδία της Ηθικής, του 

Δικαίου και της Ευζωίας σε σχέση με τα ζώα.  

8. Βιογραφικό σημείωμα. 

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ 

1. Δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό.  

2. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτά μπορούν να είναι τριών 

τύπων: 

 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν). 

Ως αποδεικτικό πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό doi (π.χ. 

https://doi.org/10.3390/ani8040053) ή να υποβάλετε ηλεκτρονικό 

αντίγραφο της δημοσίευσης. 

 Ανακοινώσεις σε ελληνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές 

(εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικό πρέπει να επισυνάψετε αντίγραφο 

της περίληψης της ανακοίνωσης στα πρακτικά του συνεδρίου.  

 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, 

συγχρηματοδοτούμενα, διεθνή, κλπ.). Ως αποδεικτικά πρέπει να 

προσκομίσετε βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, 

στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που συμμετείχατε, το 

αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής σας, καθώς και 

αντίγραφο της σύμβασής σας.  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

animalethics@philosophy.uoa.gr.   

 Ο τίτλος του κάθε αρχείου πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του/της 

υποψηφίου/ας καθώς και τον τύπο του δικαιολογητικού, π.χ.: Νίκος 

Παπαδάκης αντίγραφο πτυχίου ή Ελένη Παπαδοπούλου Certificate of 

Proficiency in English. Αρχεία που δε θα είναι αυτής της μορφής δε θα 

γίνονται δεκτά και θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου.  

 Δικαιολογητικά που περιλαμβάνουν πολλά υποαρχεία, π.χ. αποδεικτικά 

ερευνητικής δραστηριότητας, πρέπει να συγκεντρώνονται όλα σε ένα αρχείο 

https://doi.org/10.3390/ani8040053
mailto:animalethics@philosophy.uoa.gr


pdf. Π.χ. Μαίρη Γεωργίου αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (θα 

τοποθετήσετε όλα τα δικαιολογητικά σε ένα ενιαίο αρχείο pdf).  

 Παρακαλείστε να στείλετε μόνον τα δικαιολογητικά που κρίνονται 

απαραίτητα ή επιθυμητά (π.χ., μην στείλετε αντίγραφα πτυχίων ξένων 

γλωσσών εκτός της Αγγλικής, αντίγραφα πτυχίων γνώσης υπολογιστών, κλπ., 

καθώς δεν προσμετρώνται στην αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων).  

 

            

Ημερομηνία 

 

 

                           Ονοματεπώνυμο 
 
                                 
 

Υπογραφή 
 
 
                                

 


	ΑΙΤΗΣΗ
	(Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)


