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Άρθρο 1  

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας  
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει σε επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου τη 

δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις. Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής 

έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι:  

• Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών/τριών σε 

νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα.  

• Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου να συμβάλλουν στην 

πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.  

• Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη 

ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών/τριων.  

• Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών θεμάτων που απασχολούν το Ίδρυμα και 

την κοινωνία.  

• Η ενίσχυση του ακαδημαϊκού κύρους και του ερευνητικού έργου του Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλίας και η συμβολή του στην ανάσχεση φυγής ικανών ερευνητών/τριών στο εξωτερικό 

και στην ενδυνάμωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας.  

Άρθρο 2  

Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας  
Αρμόδια όργανα για την έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι οι Συνελεύσεις 

των Τμημάτων. Δεκτό για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να γίνει 

επιστημονικό προσωπικό που:  

1. Έχει εγκεκριμένες μεταδιδακτορικές υποτροφίες, από φορείς ή ιδρύματα, όπως το ΙΚΥ, το 

ΕΛΙΔΕΚ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.λπ.  

2. Έρχεται ως επισκέπτης από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

3. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έρευνα υψηλού επιπέδου, από εθνικούς, διεθνείς ή 

ιδιωτικούς φορείς.  

4. Υποβάλλει προς ένα Τμήμα αναλυτική ερευνητική πρόταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

υποβολή αίτησης αποτελεί η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής 

έρευνας. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχονται κατά τη διάρκεια όλου του 



έτους αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες. Η αίτηση συνοδεύεται από 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αντίγραφα πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν 

δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με το σύστημα των κριτών, 

μονογραφιών, βιβλίων, κεφαλαίων συλλογικών τόμων, κ.λπ.  

3. Αν η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά επισκέπτη καθηγητή άλλου ΑΕΙ, 

καταθέτει την περίληψη της πρότασης, και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα 

συνεργαζόμενου καθηγητή του τμήματος.  

4. Αν η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας προέρχεται από εγκεκριμένη υποτροφία ή 

άλλο φορέα που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις, καταθέτει μόνο την περίληψη της 

πρότασης και την απόφαση του φορέα που έχει εγκρίνει την πρόταση. Καταθέτει επίσης το 

όνομα του επιβλέποντος καθηγητή που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή. Η αίτηση 

στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη συνέλευση χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.  

5. Αν η μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου χρηματοδοτούμενου 

ερευνητικού έργου και η πρόσληψη έχει γίνει μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών, 

περιγράφει το δικό του ρόλο στο έργο και την ιδιαίτερη συνεισφορά του σε αυτό. H αίτηση 

υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού 

υπευθύνου του έργου. Τα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους μεταδιδάκτορες του 

τμήματος στο οποίο ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος.  

6. Αν η υποψηφιότητα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά μη 

χρηματοδοτούμενη έρευνα, τότε ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, 

βάσει εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, σχετικά με την μεταδιδακτορική έρευνα που θα 

διεξαχθεί, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α 

επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα. Καταθέτει, επίσης, σχετική βεβαίωση 

του επιβλέποντα που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή.  

7. Βεβαίωση της Επιτροπής Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος ή της 

Εσωτερικής Επιτροπής Δεοντολογίας των τμημάτων, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από 

την αποδοχή της αίτησης. 

 Το τμήμα αναθέτει σε μια τριμελή επιτροπή να προβεί στον έλεγχο της πληρότητας όλων 

των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Η τριμελής επιτροπή εξετάζει, επίσης, τη συνάφεια 

της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και προωθεί 

την πρόταση στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της.  

Άρθρο 3  

Εγγραφές μεταδιδακτόρων Ερευνητών  
1. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους/τις υποψηφίους/ες για την επιλογή τους, το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μεταδιδακτορικής έρευνας και τον Κανονισμό Δεοντολογίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τηρεί ειδικό Μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών με το 

θέμα και το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Τα ονόματα των μεταδιδακτόρων είναι, 

επίσης, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος.  



2. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή, απαιτείται μια 

ετήσια αναφορά προόδου, την οποία καταθέτει ο/η υποψήφιος/α προς έγκριση στη 

Συνέλευση του Τμήματος.  

Άρθρο 4  

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας  
1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική 

συμβολή στην επιστημονική γνώση.  

2. Ο/η μεταδιδάκτορας οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο ελληνικό και διεθνές 

ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συμπόσια και επιστημονικά συνέδρια, 

αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με το 

σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό, όπου αναγράφεται ρητά ότι εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

3. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του επιβλέποντος Καθηγητή σε άλλο 

Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 

ορίζεται νέος επιβλέπων.  

4. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, ο/η μεταδιδάκτορας, σε συνεργασία με το 

μέλος ΔΕΠ που τον επιβλέπει, συντάσσει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση 

ολοκλήρωσης της μεταδιδακτορικής του έρευνας.  

5. Μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, χορηγείται στον ερευνητή/τρια 

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην οποία αναφέρεται το 

Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή, ο τίτλος της έρευνας, η χρονική 

περίοδος διεξαγωγής της και ο φορέας χρηματοδότησης, όπου υπάρχει. Η Βεβαίωση 

Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας υπογράφεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής 

και τον Πρόεδρο του Τμήματος.  

6. Η βεβαίωση ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, όσων ανήκουν σε ερευνητικά έργα 

της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ της περίπτωσης 5 του άρθρου 2, παρέχεται από τον/την 

πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.  

7. Άλλες λεπτομέρειες, όπως η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, 

η επίβλεψη σε περίπτωση μετακίνησης του επιβλέποντος, η δημόσια παρουσίαση και 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε τμήματος. 

Τεύχος B’ 2992/20.07.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30457  

Άρθρο 5  

Υποχρεώσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών  
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες:  

1. Συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας με εισήγηση του 

επιβλέποντος, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.  

2. Οφείλουν να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια, 

ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα.  

3. Είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα υπό την «στέγη» του οποίου εκπονούν την 

έρευνά τους σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εν 

λόγω έρευνας τους. Επίσης, οφείλουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου 



Θεσσαλίας στη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 

προκύπτουν.  

4. Οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να 

τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και του 

Εργαστήριου στο οποίο πιθανόν εντάσσονται.  

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις 

βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του 

Τμήματος ή από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.  

6. Τα δικαιώματα επί της διανοητικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διαχείρισης 

Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας.  

7. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές, αν το επιθυμούν οι ίδιοι και αν το τμήμα συμφωνεί 

μπορεί να τους ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο.  

Άρθρο 6  

Παροχές προς τους μεταδιδάκτορες ερευνητές  
1. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας, οι ερευνητές/τριες 

χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Ερευνήτρια» του Τμήματος 

(υποδοχής) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του Τμήματος και 

στον αντίστοιχο ερευνητικό εξοπλισμό σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.  

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με 

δικαίωμα δανεισμού, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και σε οποιαδήποτε 

συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.  

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους 

προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, 

στέγαση, έκπτωση στις μετακινήσεις. 

Άρθρο 7  

Διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών  
Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες διαγράφονται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος για 

τους εξής λόγους:  

1. Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα 

κανονισμό.  

2. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τους ίδιους.  

3. Αρνητική εισήγηση του επιβλέποντος.  

4. Χρησιμοποιούν ιδέες, μεθόδους και αποτελέσματα άλλων ερευνητών με τρόπους μη 

σύμφωνους με την ακαδημαϊκή δεοντολογία.  

5. Δρουν με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο που 

τους φιλοξενεί.  



Άρθρο 8  

Διασφάλιση Ποιότητας των εκπονούμενων μεταδιδακτορικών ερευνών  
Πριν την απονομή του τίτλου, κατατίθεται στη Συνέλευση η Βεβαίωση του επιβλέποντος ότι 

ολοκληρώθηκε η εργασία, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της και μνημονεύονται οι 

δημοσιεύσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα σχετικά 

στοιχεία κατατίθενται στο ερευνητικό αποθετήριο του ιδρύματος, στην Ο.Μ.Ε.Α του 

Τμήματος και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Τμήματος. Οι μεταδιδακτορικοί 

ερευνητές δεν καταβάλλουν δίδακτρα, το δε ίδρυμα, δεν είναι υποχρεωμένο να προβλέψει 

αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε αυτό.  

Άρθρο 9 

Μεταβατικές διατάξεις  
Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δύνανται να εξειδικεύσουν τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τα γνωστικά τους αντικείμενα. Τα 

άτομα που ήδη εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα σύμφωνα με το πλαίσιο του παρόντος 

Κανονισμού μπορούν να ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των μεταδιδακτόρων του 

Ιδρύματος.  

Άρθρο 10  

Έναρξη ισχύος  
Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 

απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Βόλος, 6 Ιουλίου 2020  


