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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/08.07.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 

τροποποιείται η απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/26.03.2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου, 

θέμα 4.2.: “Έγκριση Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας” ως προς τα 

άρθρα 3 και 4, ως ακολούθως:  

  

Άρθρο 3ο: Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας.  

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν 

κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο 

Ίδρυμα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του 

Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής 

έρευνας.  

  

3.2.Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις 

οδηγίες της εκάστοτε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:  

• Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο   

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.   

• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).   

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.   

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα   

• Γνώση μίας ξένης γλώσσας   

• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί   

• Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από 

ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, 

κάτοχο Δ.Δ.   

• Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο                 Υπόδειγμα στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για 

τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο 

Τμήμα.   

  

Άρθρο 4ο: Αξιολόγηση των αιτήσεων υποψηφιότητας   

Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί και καταχωρεί τις αιτήσεις με 

αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο 

πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί τις αιτήσεις στην 

Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, στην οποία 

συμμετέχει κάθε φορά ο/η προτεινόμενος/η από τον/την υποψήφιο/α Επιβλέπων/ουσα. 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εισηγηθεί προς τη Συνέλευση του Τμήματος ως προς τη 

συνάφεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτούντων/ουσων με τα γνωστικά 

αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που 



θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα. Στην εισήγηση, επιπλέον, 

προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η γλώσσα εκπόνησης, η διάρκεια, οι φάσεις 

και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και 

τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησής του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ακαδημαϊκής 

Μονάδας και της μεταδιδακτορικής έρευνας που θα αναπτύξει ο/η μεταδιδακτορικός/ή 

ερευνητής/τρια.   

Τα Μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος:   

• Λαμβάνουν υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Διδακτορικών και 

Μεταδιδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και για όσες αιτήσεις γίνουν 

αποδεκτές, προβαίνουν στον ορισμό Επιβλεπόντων/ουσων Καθηγητών/τριων 

υπευθύνων για την καθοδήγηση και επίβλεψη της μεταδιδακτορικής έρευνας. 

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 και θα πρέπει να έχει την ίδια ή συγγενή 

επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη 

μεταδιδακτορική έρευνα.   

• Ενημερώνουν τη Γραμματεία του Τμήματος για τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας   

  

   

  


