
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Γενικά 

 Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται στα Ακαδημαϊκά Τμήματα 

μιας Σχολής από επιστήμονα κάτοχο διδακτορικού διπλώματος. Οι Μεταδιδακτορικοί 

Ερευνητές/-τριες (ΜΕ) είναι πολύτιμοι συνεργάτες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σημαντικό 

ρόλο στην εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος για διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου. 

 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρεί σημαντική την υποστήριξη της 

μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της 

επιστημονικής έρευνας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά 

και την ανάδειξη του ακαδημαϊκού του κύρους, μέσω της διάκρισης του ερευνητικού έργου. 

 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους 

εσωτερικούς κανονισμούς του έχοντας ως βασικούς στόχους: 

o την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες 

επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα 

o την ανάπτυξη νέων ερευνητικών πεδίων περιοχών του Τμήματος, συναφών με το 

επιστημονικό πεδίο της διατριβής του ερευνητή 

o τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών αντικειμένων  

o την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής 

έρευνας και των εφαρμογών της. 

 

Κατηγορίες Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/-τριών 

Οι ΜΕ είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

ισότιμου ακαδημαϊκού τίτλου. 

 Υποψήφιοι Μ.Ε μπορεί να είναι:  

 Διδάκτορες ελληνικών ή αλλοδαπών πανεπιστημίων που εκπονούν μεταδιδακτορική 

έρευνα με υποτροφία/βραβείο από ημεδαπό ή αλλοδαπό φορέα. 

 Διδάκτορες των οποίων εγκρίνεται η αίτηση για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας  

 ΜΕ που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο που διαχειρίζεται το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με συντονιστή – Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) μέλος ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή μεταδιδακτορικοί συνεργάτες άλλων ακαδημαϊκών, 

ερευνητικών ή τεχνολογικών φορέων στο πλαίσιο συμφωνητικών ή μνημονίων 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 



 Επισκέπτες Διδάκτορες, Έλληνες ή αλλοδαποί, που προσκαλούνται για την προώθηση 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

άρθρου 16 του ν. 4009/2011 ως έχει μέχρι σήμερα και το εδάφιο (ιη) της παραγράφου 2 

του άρθρου 21του ν. 4485/2017 

 Όλοι οι ΜΕ καταχωρούνται στο Μητρώο ΜΕ, το οποίο τηρείται στη Γραμματεία του 

Ακαδημαϊκού Τμήματος και μπορούν να κάνουν χρήση του τίτλου του ΜΕ (Postdoctoral 

Researcher / Fellow)  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

που εκπονούν τη μεταδιδακτορική έρευνα. 

 Οι ενέργειες και προϋποθέσεις για την διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας,  καθώς  οι  

υποχρεώσεις των ME, όπως και οι προσφερόμενες προς αυτούς παροχές εκ μέρους του 

Ιδρύματος περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, ο 

οποίος εγκρίνεται από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Οι ΜΕ οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

σεβόμενοι την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ιδρύματος. Σε περιπτώσεις 

διενέξεων, αυτές θα πρέπει να επιλύονται αρχικά από την Συνέλευση του Τμήματος ή την 

Κοσμητεία της Σχολής και σε οριστικό βαθμό από την Επιτροπή Ακαδημαϊκής 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

  



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα 

διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες 

διατάξεις. Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι: 

 Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες 

επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Ίδρυμα και η ενίσχυση επιστημόνων ικανών 

να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της. 

 Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του/της ερευνητή/τριας.  

 Η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών ερωτημάτων που απασχολούν το Ίδρυμα. 

 Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας 

και των εφαρμογών. 

 Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του 

Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 

Αρμόδια Όργανα και διαδικασία έγκρισης για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 Αρμόδια Όργανα για την διαδικασία έγκρισης της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

αποτελούν οι Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή, εφόσον η έρευνα 

διεξάγεται ή αφορά σε περισσότερα από ένα Τμήματα, η Κοσμητεία της αντίστοιχης Σχολής.  

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι 

Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της 

αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε 

αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας και οι οποίοι 

έχουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η λήψη του διδακτορικού 

διπλώματος δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο των 10 ετών από 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το χρονικό όριο από την λήψη του διδακτορικού 

μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδιδακτορικών που συμμετέχουν 

σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή μετά από τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

 Η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής 

έρευνας εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση 

Καθηγητή/τριας του Τμήματος. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος χρειάζεται να είναι 

αναλυτικά τεκμηριωμένη ως προς τις ερευνητικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν στο 



Τμήμα από τον/την υποψήφιο/α ΜΕ. Η παραπάνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. Ο ΕΥ καθορίζει τα κριτήρια και συμμετέχει στην Επιτροπή Επιλογής. 

 Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής ΜΕ, χωρίς διαδικασία δημοσίευσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με την υποβολή αίτησης προς τη 

Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/η πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις και διαθέτει αποδεδειγμένα επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου, υποβάλλει 

ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόταση και έχει ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση επίβλεψης της 

μεταδιδακτορικής έρευνας από Καθηγητή/τρια του Τμήματος. 

 Για την αποδοχή του/της ΜΕ είτε κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος είτε χωρίς τη διαδικασία αυτή (δηλ. με την υποβολή αίτησης από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα) απαιτείται απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από 

εισήγηση της τριμελούς επιτροπής που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. 

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας: 

o Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 1), 

στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του 

οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα. 

o Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

o Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει). 

o Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

o Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

o Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί. 

o Συστατική επιστολή από Καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από 

ερευνητή αναγνωρισμένου Α ή Β ή Γ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή 

εξωτερικού, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, όταν θα πρόκειται 

για ερευνητές / καθηγητές του εξωτερικού. 

o Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 

υπόδειγμα (Υπόδειγμα 2), στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η 

υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα ή τη Σχολή. 

o Έγκριση ερευνητικής πρότασης, αν απαιτείται, από την Επιτροπή Δεοντολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η Σχολή ή το Τμήμα δέχεται κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους 

ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία. Η Γραμματεία 

του Τμήματος ή της Σχολής, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των 



υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στον αντίστοιχο τομέα του 

τμήματος. 

Η συνέλευση του τομέα ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος για την 

εξέταση της πρότασης. 

 Η Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα: 

o τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα 

που καλύπτει το Τμήμα ή Σχολή 

o τη συνάφεια των σπουδών του υποψηφίου με το προτεινόμενο αντικείμενο έρευνας, 

o την ερευνητική δράση του υποψηφίου σε ζητήματα σχετικά με το προτεινόμενο 

αντικείμενο έρευνας, αλλά και γενικότερα, και το επίπεδο επάρκειας του υποψηφίου 

στη γλώσσα στην οποία είναι δημοσιευμένο το μεγαλύτερο μέρος της σχετικής προς 

το προτεινόμενο ερευνητικό αντικείμενο βιβλιογραφίας.  

 Σε περίπτωση έρευνας, που διεξάγεται σε ένα Τμήμα, ο ορισμός του Επιβλέποντος 

Καθηγητή/Καθηγήτριας γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση 

διατμηματικής έρευνας σε Σχολή ο ορισμός του Επιβλέποντος Καθηγητή γίνεται από την 

Κοσμητεία μετά την έγκριση της μεταδιδακτορικής έρευνας από τις Συνελεύσεις των 

Τμημάτων. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας 

ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή/τριας 

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.  

 Στην ειδική περίπτωση που ο ΜΕ καλείται να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής 

περιοχής, ο/η επιβλέπων/ουσα ορίζεται από το Τμήμα ή τη Σχολή χωρίς τον ως άνω 

περιορισμό. Ο/Η επιβλέπων/ουσα μπορεί να είναι διαφορετικός/η από εκείνον που 

υποδεικνύει ο/η αιτών/ούσα μόνο μετά από ειδικά τεκμηριωμένη εισήγηση της Επιτροπής 

εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται ανωτέρω. 

 Η Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής εγκρίνει την μεταδιδακτορική έρευνα και  

ενημερώνει την Γραμματεία του Τμήματος η οποία αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος και εγγράφει τον ερευνητή στο Μητρώο 

Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος/ Σχολής/Ιδρύματος.  

 

Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει σημαντικά στην 

επιστημονική γνώση. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος ή της Σχολής και μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Σε περίπτωση συνεργατών 

από το εξωτερικό το ελάχιστο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών μπορεί να μειώνεται με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.  Παράταση της χρονικής διάρκειας της 



μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να δοθεί, μετά από τεκμηριωμένη 

πρόταση του/της Επιβλέποντος/ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 Για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας ο ΜΕ οφείλει να παρουσιάσει μια 

τουλάχιστον δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας του σε αναγνωρισμένο περιοδικό 

με κριτές (peer reviewed journal) μέλος αναγνωρισμένης βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων 

(PUBMED) με impact factor μεγαλύτερο του 1.5.  

 Ο/Η Επιβλέπων/ουσα καθοδηγεί την έρευνα του ΜΕ, μεταφέροντας επιστημονική εμπειρία 

και τεχνογνωσία. 

 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 ή της 

Σχολής αντίστοιχα ορίζεται νέος/α Επιβλέπων/ουσα για τον ΜΕ. 

 Σε περίπτωση μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ ΜΕ και επιβλέποντος/ουσας, είναι 

δυνατή η αλλαγή επιβλέποντος/ουσας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

κατόπιν αίτησης είτε του ΜΕ είτε του/της επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος.  

 Με την ολοκλήρωση της έρευνας ο ΜΕ σε συνεργασία με τον/την επιβλέποντα/ουσα 

υποβάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Υπόδειγμα 3). 

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η 

Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας, ο ΜΕ λαμβάνει Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας στο οποίο αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, το Όνομα, το Επώνυμο, 

το Όνομα Πατέρα και ο Τόπος καταγωγής του/της ερευνητή/τριας, το γνωστικό αντικείμενο 

της έρευνας, ο χρόνος διεξαγωγής της και ο/η επιβλέπων/ουσα. Το Πιστοποιητικό 

υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος, τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή και 

τον/την Γραμματέα του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 

 

Υποχρεώσεις ερευνητών/τριών Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει στην εξέλιξη της 

επιστημονικής γνώσης. 

 Οι ΜΕ οφείλουν ετησίως να συντάσσουν έκθεση προόδου της έρευνάς τους σε συνεργασία 

με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος προς 

ενημέρωση. Οι ετήσιες εκθέσεις προόδου είναι απαραίτητες για την περάτωση της 

μεταδιδακτορικής έρευνας. 

 Οι ΜΕ οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα για την 

παρουσίαση της προόδου της έρευνάς τους. 



 Οι ΜΕ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, 

συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της 

έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με σύστημα κριτών. 

 Το Τμήμα δύναται να αναθέσει εκπαιδευτικό έργο - στο πλαίσιο των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του στον ΜΕ, εφόσον αυτό δεν αντίκειται με τις 

υποχρεώσεις της έρευνας και την κείμενη νομοθεσία. Η ανάθεση διδακτικών υποχρεώσεων 

δεν είναι αυτοδύναμη, αλλά επικουρική και γίνεται από κοινού με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

ή του Τομέα, το οποίο διδάσκει το σχετικό μάθημα/μαθήματα. 

 Οι ΜΕ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα/Σχολή υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» των 

οποίων εκπονούν την έρευνά τους (academic affiliation) σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωσή 

τους που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στο Ίδρυμα. 

 Οι ΜΕ οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από 

την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος ή από την ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύματος στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. 

 Οι ΜΕ οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 

και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς 

και τις διατάξεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Ιδρύματος. 

 Η κυριότητα και η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση 

της έρευνας, τους όρους και τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης χρηματοδότησης κ.λπ. Τα 

δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διάθεσης 

Προϊόντων (Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). 

 

Παροχές στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές /τριες 

 Οι ΜΕ κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον 

τίτλο «Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας». 

 Οι ΜΕ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του 

Τμήματος. 

 Οι ΜΕ έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, στα 

εργαστήρια και τον εξοπλισμό του Τμήματος, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς και σε 

όποια συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 

έρευνας. 

 Ο τίτλος του ΜΕ δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από το Ίδρυμα. Ωστόσο, 

οι ΜΕ δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται, 

βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή του Πανεπιστημίου στα πλαίσια της κείμενης 

νομοθεσίας. 



 Οι ΜΕ 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. Επισημαίνεται ότι οι ΜΕ δεν επιτρέπεται να αμείβονται από 

πόρους προερχόμενους από την τακτική κρατική επιχορήγηση. 

 Ο/Η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια, έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον ΜΕ για τους 

κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και 

δεοντολογίας της έρευνας. 

 Σε περίπτωση αλλοδαπού ΜΕ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας οφείλει να διευκολύνει τις τυπικές 

διαδικασίες που αφορούν σε άδειες παραμονής, σύναψη συμβάσεων, κ.ο.κ. 

 Οι ΜΕ δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς 

φοιτητές, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις. 

 

Μετακίνηση των ΜΕ 

Σε περίπτωση όπου επιβλέπων καθηγητής μετακαλείται, μετακινείται ή εκλέγεται στο Τμήμα, 

προερχόμενος από άλλο Τμήμα του ΠΘ ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής, ο ΜΕ που επέβλεπε στο Τμήμα 

που υπηρετούσε δύναται να ζητήσει την εγγραφή του στο Τμήμα υπό την επίβλεψη του 

μετακληθέντος, μετακινηθέντος ή εκλεγέντος Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή 

Καθηγητή. 

 

Διαγραφή των ΜΕ 

Η διαγραφή ΜΕ είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής της Σχολής 

για τους ακόλουθους λόγους: 

 Μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται ανωτέρω. 

 Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή εργασιών άλλων επιστημόνων. 

 Δράσεις των ΜΕ που ζημιώνουν ή εκθέτουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια ΜΕ 

 Ο/Η ΜΕ μπορεί να προσφύγει στο ανώτερο όργανο του Πανεπιστημίου (Κοσμητεία ή 

Σύγκλητο αντίστοιχα) κατά της απόφασης διαγραφής του/της. Για την εξέταση της 

προσφυγής του/ της από τα όργανα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Πανεπιστημίου. 

 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της 

εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Μεταξύ των κριτηρίων της αξιολόγησης είναι ο αριθμός των 

δημοσιεύσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο μεταδιδακτορικών ερευνών και οι αναφορές άλλων 

επιστημόνων σε αυτές. 

 

Τα υποδείγματα 1, 2, και 3 που αναφέρονται στον κανονισμό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού. 



 

 


