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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

      Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα, που διεξάγεται από ερευνητή, ο 

οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου. 

Σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να 

συμβάλλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων. Η Μεταδιδακτορική 

Έρευνα ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο στόχο του Τμήματος για προαγωγή της 

επιστημονικής έρευνας και αναμένεται να οδηγήσει σε πρωτότυπες επιστημονικές 

δημοσιεύσεις. 

     Το Π.Τ.Δ.Ε. μετά την υποβολή προτάσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος, Καθηγητών,  

Αναπληρωτών Καθηγητών και μόνιμων Επίκουρων Καθηγητών, προκηρύσσει κάθε χρόνο 

θέσεις για Μεταδιδακτορική Έρευνα σε συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές. Η πρόταση 

κατατίθεται στον οικείο Τομέα του ΠΤΔΕ στον οποίο ανήκει το μέλος ΔΕΠ που θα αναλάβει 

την εποπτεία της έρευνας. Ο Τομέας, σε Γενική Συνέλευση, αποφαίνεται αν την αποδέχεται ή 

όχι.  Στη συνέχεια η πρόταση του Τομέα διαβιβάζεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης, η οποία παίρνει την τελική απόφαση. Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους 

Τομείς στη Γραμματεία του Τμήματος από Ιανουάριο μέχρι τέλος Μαρτίου.  Στη συνέχεια 

συζητούνται και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  Μετά την έγκρισή τους δημοσιεύεται σχετική 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Ο υποψήφιος μπορεί να είναι διδάκτορας οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ελληνικού 

ή ξένου ΑΕΙ  ή ισότιμου ιδρύματος που παρέχει διδακτορικό τίτλο σύμφωνα με το 

Νόμο και τις Διατάξεις που ισχύουν. Προτεραιότητα θα δίνεται στους Διδάκτορες 

άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων. 

 Ο υποψήφιος καταθέτει έκθεση στην οποία τεκμηριώνει επιστημονικά το ενδιαφέρον 

του για τη συγκεκριμένη ερευνητική περιοχή για την οποία υποβάλλει αίτηση. 

Παράλληλα καταθέτει σχέδιο εργασίας για το ερευνητικό θέμα που έχει προταθεί από 

το μέλος ΔΕΠ. 

 Ο ανώτατος αριθμός μεταδιδακτορικών ερευνητών ανά μέλος ΔΕΠ (Καθηγητή, 

Αναπληρωτή Καθηγητή και Μόνιμο Επίκουρο) του Τμήματος ορίζεται σε τρεις (3). O 



επιβλέπων τη μεταδιδακτορική έρευνα δεν μπορεί να είναι ο κύριος επιβλέπων της 

διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου. 

 Η επίβλεψη της μεταδιδακτορικής έρευνας θα γίνεται από τριμελή συμβουλευτική 

επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον επιβλέποντα Καθηγητή, που έχει υποβάλει 

τη σχετική ερευνητική πρόταση στη Γραμματεία, καθώς και από δύο μέλη ΔΕΠ, άλλων 

Τμημάτων ή Πανεπιστημίων εσωτερικού ή εξωτερικού, στη βαθμίδα του Καθηγητή, 

του  Αναπληρωτή Καθηγητή ή του μόνιμου Επίκουρου, με σχετικό προς την έρευνα 

επιστημονικό ενδιαφέρον. 

 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της έρευνας είναι δύο (2) έτη συμπληρωμένα. 

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα θα χορηγεί βεβαίωση στον υποψήφιο περάτωσης της 

μεταδιδακτορικής έρευνας υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει δημοσιεύσει 

μέρος ή συνοπτικά την έρευνά του σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 

 
 
 
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

Ο υποψήφιος, προκειμένου να γίνει δεκτός για μεταδιδακτορική έρευνα οφείλει: 

 να έχει αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του 

εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. 

 να υποβάλει σχετική έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και 

βιογραφικό - υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, σπουδές, 

αποκτηθέντες τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες 

(αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά 

περιοδικά, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες (θα 

κατατίθεται το πλήρες σώμα των εργασιών), επιμέλειες βιβλίων, συμμετοχή με 

ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λπ. Με την αίτηση και το βιογραφικό, καθώς και το 

υπόμνημα ο υποψήφιος υποβάλλει επίσης παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, 

βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 

 
 
 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Ο υποψήφιος καταθέτει ολοκληρωμένη την έρευνα προς έγκριση στην επιτροπή που 



έχει ορισθεί μέσα στον αποκλειστικό και καθορισμένο χρόνο (δέκα οκτώ μήνες). 

Παράταση χρόνου θα δίνεται μόνο με τεκμηριωμένη εισήγηση της επιτροπής ύστερα 

από σχετική αίτηση του υποψηφίου. Αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το μισό του αρχικού χρόνου. 

 Με την τελική κατάθεση της έρευνας, θα κατατίθενται και επιμέρους εργασίες (άρθρα, 

έρευνες) που θα έχουν προκύψει από αυτή, οι οποίες θα έχουν τυχόν δημοσιευθεί σε 

έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή τουλάχιστον θα 

έχουν κατατεθεί προς δημοσίευση και θα έχουν γίνει αποδεκτές. 

 Μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός 

ερευνητής θα μπορεί, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής του έρευνας, 

να αναλάβει από κοινού με κάποιο μέλος ΔΕΠ διδακτικές υποχρεώσεις. Θα μπορεί 

ακόμη να προσφέρει σεμινάρια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 

σχετικά με την έρευνα που διεξάγει. 

 Ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής οφείλει να δηλώσει αν η μεταδιδακτορική 

του έρευνα χρηματοδοτείται από άλλο φορέα προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και να αναφέρει τις υποχρεώσεις του έναντι αυτού του φορέα. 

 Στο τέλος και πριν την έγκριση της εργασίας του, ο υποψήφιος θα παρουσιάσει και θα 

υποστηρίξει δημόσια ενώπιον της επιτροπής, αλλά και σε ακροατές τα αποτελέσματα 

της έρευνάς του. 

 

 


