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Άρκρο 1  

Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ  

Το Τμιμα Νοςθλευτικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ κείμενεσ διατάξεισ, ζχει τθ δυνατότθτα να 

προςφζρει κζςεισ για μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ (ΜΔ.Σ.) ςτισ γνωςτικζσ περιοχζσ που 

υπθρετεί. 

Άρκρο 2 

Αρμόδια Όργανα για τθν Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

Αρμόδια Όργανα για τθν ζγκριςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ είναι: 

1. Η Σφγκλθτοσ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Σ.Ε.Σ) του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν. 

2. Η Γενικι Συνζλευςθ Ειδικισ Σφνκεςθσ (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ και ο 

αντίςτοιχοσ τομζασ.   

Άρκρο 3 

 Στόχοσ 

1. Η εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ διζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ 

κείμενεσ διατάξεισ, παρζχει εξειδίκευςθ ςτο γνωςτικό πεδίο του Τμιματοσ αλλά και ςε 

άμεςα ςυγγενι πεδία, αποβλζπει ςτθ δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ και ςτθν ενίςχυςθ επιςτθμόνων ικανϊν να ςυμβάλουν ςτθν πρόοδο τθσ 

επιςτιμθσ, τθσ ζρευνασ και των εφαρμογϊν. 

2. Συγχρόνωσ, αποτελεί για το Τμιμα, αλλά και το Πανεπιςτιμιο γενικότερα, πθγι 

ακαδθμαϊκοφ κφρουσ και διεκνοφσ διάκριςθσ και ςυμβάλλει ςτθν ποςοτικι και ποιοτικι 

αναβάκμιςθ τθσ ζρευνασ.   

Άρκρο 4  

Τυπικά Προςόντα Υποψθφίων για τθν Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για τθν εκπόνθςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ζχουν κάτοχοι 

Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ με γνωςτικό αντικείμενο 

ςυναφζσ με το γνωςτικό πεδίο του Τμιματοσ. 

Άρκρο 5  

Επιβλζπων Κακθγθτισ 

Οι Κακθγθτζσ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ μποροφν να αναλάβουν τθν επίβλεψθ 

μεταδιδακτορικισ ερευνάσ. Το κζμα ι το αντικείμενο τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ πρζπει 

να εμπίπτει ςτο γνωςτικό αντικείμενο του Επιβλζποντοσ Κακθγθτι. Το επιβλζπον μζλοσ 

Δ.Ε.Π. κα πρζπει να ανικει ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, του Αναπλθρωτι Κακθγθτι ι του 

Επίκουρου Κακθγθτι ςφμφωνα πάντα με τθν Νομοκεςία και τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Αντικατάςταςθ του Επιβλζποντοσ Κακθγθτι γίνεται μόνο μετά από απόφαςθ τθσ Γ.Σ.Ε.Σ. με 

μζλοσ Δ.Ε.Π. του οικείου Τμιματοσ ιδίου ι ςυναφοφσ αντικειμζνου. 

Άρκρο 6  

Προκιρυξθ και Υποβολι αιτιςεων 

1. Η Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ αποφαςίηει για τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ για μεταδιδακτορικι ζρευνα για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ, μετά από αίτθμα 

του οικείου Τομζα. Στθν πρόςκλθςθ περιλαμβάνεται ο αρικμόσ υποψθφίων που κα 



γίνουν δεκτοί  και ςυγκεκριμζνα πεδία ζρευνασ. Η πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. Οι υποψιφιοι που ενδιαφζρονται για τθν εκπόνθςθ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτο πρωτόκολλο τθσ Κεντρικισ 

Γραμματείασ του Τμιματοσ.  

2. Τθν αίτθςθ ςυνυπογράφει και το μζλοσ Δ.Ε.Π. του Τμιματοσ υπό τθν επίβλεψθ του 

οποίου επικυμεί ο ενδιαφερόμενοσ να εκπονιςει τθ μεταδιδακτορικι του ζρευνα 

(Επιβλζπων Κακθγθτισ) και επιςυνάπτονται τα ακόλουκα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

ςε ζντυπθ ι θλεκτρονικι μορφι: 

 Αίτθςθ 

 Αντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγοφσ αναγνωριςμζνου 

από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

 Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγοφσ 

αναγνωριςμζνου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, . 

 Αντίγραφο Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ομοταγοφσ 

αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σθμείωμα 

 Βεβαιϊςεισ και πιςτοποιθτικά, κακϊσ και επιςτθμονικζσ εργαςίεσ που ζχουν εκπονθκεί 

και δθμοςιευκεί ςε επιςτθμονικά περιοδικά με ςφςτθμα κριτϊν  

 Συςτατικι επιςτολι από μζλοσ Δ.Ε.Π. (πλθν του Επιβλζποντοσ Κακθγθτι) ι ερευνθτι 

αναγνωριςμζνου ερευνθτικοφ κζντρου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ (απαραίτθτα 

κάτοχου Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ). 

 Αναλυτικό Ερευνθτικό Πρωτόκολλο  εκπόνθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ το 

προτεινόμενο κζμα τθσ οποίασ κα πρζπει να είναι πρωτότυπο και να ςυμβάλει ςτθν 

προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ.   

Άρκρο 7  

Αξιολόγθςθ Υποψθφίων 

1. Η Γραμματεία του Τμιματοσ, ςτθν οποία υποβάλλονται οι αιτιςεισ με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά, αρχειοκετεί τισ αιτιςεισ με αρικμό πρωτοκόλλου, προβαίνει ςε τυπικό 

ζλεγχο και ζλεγχο πλθρότθτασ όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν και προωκεί 

τθν αίτθςθ ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ.. 

2. Ο οικείοσ Τομζασ ςυςτινει Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, με βάςθ τα ςτοιχεία του 

φακζλου των υποψθφίων. Η επιτροπι εξετάηει τθ ςυνάφεια του προτεινόμενου 

αντικειμζνου τθσ ζρευνασ με τα γνωςτικά αντικείμενα που καλφπτει ο αντίςτοιχοσ 

Τομζασ και μπορεί να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ πρόςκετων ςτοιχείων. Επίςθσ, θ Επιτροπι 

μπορεί να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ να παραςτοφν ςε ςυνζντευξθ. Ο Τομζασ 

προτείνει ςτθ Γ.Σ.Ε.Σ. τθν ζγκριςθ ι μθ του κζματοσ τθσ ζρευνασ, τθ διάρκεια αυτισ και 

τον Επιβλζποντα Κακθγθτι. Η τελικι απόφαςθ λαμβάνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμιματοσ. 

3. Εάν ο υποψιφιοσ ζχει λάβει προςωπικι χρθματοδότθςθ π.χ. από ΙΚΥ ι ΕΛΙΔΕΚ, γίνεται 

δεκτόσ και ο οικείοσ Τομζασ εξετάηει τθ ςυνάφεια του προτεινόμενου αντικειμζνου 

ζρευνασ και προτείνει τον Επιβλζποντα Κακθγθτι. 

Άρκρο 8 

Εγγραφζσ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν 

Η γραμματεία του Τμιματοσ αναρτά τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των υποψθφίων 

ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ και ενθμερϊνει τουσ επιτυχόντεσ και τουσ καλεί να 

εγγραφοφν. Στθ Γραμματεία του Τμιματοσ τθρείται ςχετικό Μθτρϊο μεταδιδακτορικϊν 

ερευνθτϊν ςτο οποίο αναφζρεται το κζμα τθσ ζρευνασ και ο επιβλζπων κακθγθτισ.. 



Άρκρο 9 

Διάρκεια Εκπόνθςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

Η χρονικι διάρκεια για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ δεν μπορεί να είναι 

μικρότερθ του ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ αποδοχισ του 

μεταδιδάκτορα ερευνθτι από τθ Γ.Σ.Ε.Σ. και μπορεί να ανανεϊνεται ετθςίωσ και ςε κάκε 

περίπτωςθ δεν μπορεί να μεγαλφτερθ των τριϊν ετϊν.   

Άρκρο 10 

Εκπόνθςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

1. Η μεταδιδακτορικι ζρευνα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και να αποτελεί ςθμαντικι 

ςυμβολι ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ.  

2. Η επίβλεψθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ανατίκεται ςε Κακθγθτι, Ανάπλ. κακθγθτι ι 

Επίκουρο Κακθγθτι με ίδιο ι ςυναφζσ επιςτθμονικό πεδίο ςτο οποίο διεξαχκεί θ 

ζρευνα.  

Άρκρο 11 

Περάτωςθ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 

Ο επιβλζπων κακθγθτισ υποβάλει ςτον οικείο Τομζα ετιςια ενδιάμεςθ ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ ςτθν οποία αναγράφεται θ εξζλιξθ και θ προοπτικι τθσ μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ και όταν ολοκλθρωκεί θ ζρευνα υποβάλει τθν Ζκκεςθ Περάτωςισ τθσ. Μετά από 

ειςιγθςθ του οικείου Τομζα, θ Γενικι Συνζλευςθ του Τμιματοσ αποφαςίηει τθ χοριγθςθ 

Πιςτοποιθτικοφ Ολοκλιρωςθσ Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ, ςτο οποίο αναφζρεται το Α.Ε.Ι., 

το Τμιμα, το όνομα, το επϊνυμο, το όνομα πατρόσ, το γνωςτικό αντικείμενο τθσ ζρευνασ 

και θ χρονικι περίοδοσ διεξαγωγισ τθσ. Το πιςτοποιθτικό δεν αποτελεί τίτλο ςπουδϊν.   

Άρκρο 12 

Μετακίνθςθ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν 

Σε περίπτωςθ μετάκλθςθσ, μετακίνθςθσ ι εκλογισ μζλουσ Δ.Ε.Π. ςτο Τμιμα, προερχόμενου 

από Τμιμα του ιδίου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ, οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ που το 

μζλοσ Δ.Ε.Π. επζβλεπε ςτο Τμιμα που υπθρετοφςε προθγουμζνωσ, δφνανται να ηθτιςουν 

τθν εγγραφι τουσ ςτο Τμιμα, υπό τθν επίβλεψθ του μετακλθκζντοσ ι μετακινθκζντοσ ι 

εκλεγζντοσ μζλουσ Δ.Ε.Π. 

Άρκρο 13 

Παροχζσ προσ τουσ Μεταδιδάκτορεσ Ερευνθτζσ 

 

1. Στουσ μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ παρζχεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα εργαςτιρια 

του Τμιματοσ, κακϊσ και ςτον αντίςτοιχο εξοπλιςμό ςε ςυνεννόθςθ με τον 

επιβλζποντα. 

2. Στουσ μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ παρζχεται πρόςβαςθ ςτθ Βιβλιοκικθ του Ιδρφματοσ 

και δικαίωμα δανειςμοφ. 

3. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ δφνανται να χρθςιμοποιοφν τον τίτλο «Υποψιφιοσ 

Μεταδιδάκτωρ του Τμιματοσ Νοςθλευτικισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν» και τα ςτοιχεία του Τμιματοσ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ 

μεταδιδακτορικισ ζρευνασ.  

4. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ δφνανται να αιτοφνται για χρθματοδότθςθ από δράςεισ 

που προβλζπονται από αποφάςεισ του Τμιματοσ και του Πανεπιςτθμίου.  



5. Οι μεταδιδάκτρορεσ ερευνθτζσ δεν ζχουν τισ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ 

προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (μετακίνθςθ, ςίτιςθ, δωρεάν 

ςυγγράμματα, ςτζγαςθ κλπ)  

Άρκρο 14 

Υποχρεϊςεισ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν 

1. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ υποχρεοφνται να κατακζτουν ςτον επιβλζπονται 

κακθγθτι και ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ετιςια ζκκεςθ προόδου 

2. Οι μεταδιδάκτορεσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςε ςεμινάρια, ςυμπόςια και επιςτθμονικά 

ςυνζδρια αποβλζποντασ ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ζρευνάσ τουσ και να επιδιϊκουν 

δθμοςιεφςεισ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνάσ τουσ ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά 

με ςφςτθμα κριτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αναγράφεται ρθτά ότι εκπονικθκε 

ςτο πλαίςιο μεταδιδακτορικισ ζρευνασ ςτο Τμιμα Νοςθλευτικισ του Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. 

3. Οι μεταδιδάκτορεσ ερευνθτζσ οφείλουν να ςυμπεριφζρονται όπωσ αρμόηει ςε μζλθ τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και να τθροφν τισ διατάξεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 

λειτουργίασ του Ιδρφματοσ. 

4. Ο οικείοσ Τομζασ δφναται να ανακζτει επικουρικό (όχι αυτόνομο) εκπαιδευτικό  ι άλλο 

ςυναφζσ εργαςτθριακό, φροντιςτθριακό ι κλινικό ζργο ςτουσ μεταδιδάκτορεσ 

ερευνθτζσ από κοινοφ με μζλοσ ΔΕΠ του Τμιματοσ το οποίο διδάςκει το ςχετικό 

μάκθμα/τα.  

5. Εάν θ ζνδιάμεςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ είναι κετικι, ο Τομζασ με απόφαςι του μπορεί να 

παρατείνει τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ, ανεξάρτθτα 

από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

 

Άρκρο 15 

Διαγραφι Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν 

Είναι δυνατι θ διαγραφι μεταδιδάκτορα ερευνθτι με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 

Ειδικισ Σφνκεςθσ, μετά από πρόταςθ του οικείου Τομζα. Μεταξφ των λόγων για διαγραφι 

μεταδιδάκτορα περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:  

1. Μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

2.Δράςεισ που εκκζτουν και/ι προκαλοφν ηθμία ςτο  Τμιμα ι ςτο Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν.  

3. Υποβολι αίτθςθσ διαγραφισ από τον μεταδιδάκτορα ερευνθτι.   

4.  Παρζλευςθ τριϊν ετϊν 

 


