
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1021/14.2.2022 
   Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-

νας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 και των παρ. 2 

ιβ και ιε του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο προ-
βλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΠΑ.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

4. Την υπ’ αρ. 814/6-8-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας του του Ιδρύματος (Β΄ 4087).

5. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής (4η συνεδρίαση 22-11-2021).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(14η συνεδρίαση 27-01-2022).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, έχει τη δυνατότητα 
να προσφέρει θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στις 
γνωστικές περιοχές που υπηρετεί.

Άρθρο 2
Αρμόδια Όργανα για την 
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Άρθρο 3 
Στόχοι

1. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, 
παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος 
αλλά και σε άμεσα συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημι-
ουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και 
στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.

2. Συγχρόνως, αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πα-
νεπιστήμιο γενικότερα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και 
διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και 
ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας.

3. Διάχυση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 
έρευνας και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Άρθρο 4
Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων 
για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση μεταδιδα-
κτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώ-
ματος (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από ΑΕΙ 
της αλλοδαπής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το 
γνωστικό πεδίο του Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 5
Επιβλέπων Καθηγητής - Τριμελής 
Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής μπορούν 
να αναλάβουν την επίβλεψη μεταδιδακτορικής έρευνας. 
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να έχει υπό την επίβλεψή του/
της έως και 10 μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το θέμα 
ή το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει 
να εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του επιβλέποντος 
ή να είναι συγγενές με την επιστημονική περιοχή στην 
οποία δραστηριοποιείται. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. θα 
πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή/τριας ή 
του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της 
Επίκουρου Καθηγητή/Καθηγήτριας ή να είναι αφυπηρε-
τούν μέλος ΔΕΠ, σύμφωνα πάντα με την νομοθεσία και 
τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο ορισμός του επιβλέποντος γίνεται από τη Συνέ-
λευση του Τμήματος Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση δια-
τμηματικής έρευνας, ο ορισμός του επιβλέποντος γίνεται 
από την Κοσμητεία, μετά την έγκριση της έρευνας από 
τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.

3. Σε περίπτωση αίτησης εκτός προκήρυξης, ο υπο-
ψήφιος ερευνητής προτείνει επιβλέποντα καθηγητή. 
Ο επιβλέπων μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνον 
που προτείνει ο αιτών/ούσα μόνο έπειτα από ειδικά τεκ-
μηριωμένη εισήγηση της ειδικής τριμελούς Επιτροπής 
Αξιολόγησης της πρότασης, που έχει συσταθεί από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος (παρ. 2 του άρθρου 7, του πα-
ρόντος Κανονισμού).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει για κάθε ερευ-
νητή, δύο (2) μέλη που ανήκουν στη βαθμίδα του/της 
Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγη-
τή/τριας ή του/της Επίκουρου Καθηγητή/Καθηγήτριας ή 
έχουν αφυπηρετήσει, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, 
τα οποία μαζί με τον επιβλέποντα συγκροτούν την τρι-
μελή Συμβουλευτική Επιτροπή, που παρακολουθεί και 
υποστηρίζει την πορεία της έρευνας.

5. Αντικατάσταση του Επιβλέποντος ή άλλου μέλους 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής γίνεται μόνο 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτι-
κής με μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ιδίου ή συνα-
φούς αντικειμένου.

6. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης 
του/της επιβλέποντος/ουσας Καθηγητή/τριας σε άλλο 
Τμήμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση 
της της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής ορίζε-
ται νέος/α επιβλέπων/ουσα.

Άρθρο 6
Προκήρυξη και Υποβολή αιτήσεων

1. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταδιδακτορική 
έρευνα για ένα ακαδημαϊκό έτος, έπειτα από αίτημα του 
Προέδρου του Τμήματος. Η πρόσκληση είναι δίγλωσση 
(Ελληνικά και Αγγλικά) και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την 
εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν σχε-
τική αίτηση στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Γραμματείας 
του Τμήματος.

2. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραί-
τητα δικαιολογητικά, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:

- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Αντίγραφο, εφόσον υπάρχει, διπλώματος μεταπτυχια-
κών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνω-
ρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ιδρύματος της αλλοδαπής.

- Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
- Κατάλογος επιστημονικών εργασιών, που έχουν εκ-

πονηθεί και δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με 
σύστημα κριτών.

- Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες 
ΑΕΙ ή από ερευνητές/τριες Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας αναγνωρι-
σμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού, κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

- Αναλυτικό Ερευνητικό Πρωτόκολλο (πρόταση εκπό-
νησης) της μεταδιδακτορικής έρευνας, το προτεινόμενο 
θέμα της οποίας θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να 
συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

- Επιστολή αποδοχής επίβλεψης από το μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος.

3. Υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής από το Τμήμα και 
συμμετοχής στο πρόγραμμα Αγγλόφωνων υποψηφί-
ων εφόσον το αποδέχεται ο επιβλέπων των οποίων η 
επικοινωνία και αλληλογραφία (αίτηση, πρόοδος κ.λπ.) 
γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αξιολόγηση Υποψηφίων

1. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλο-
νται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αρχει-
οθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου, προβαίνει 
σε έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας όλων των υπο-
βαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει ειδική τριμελή 
Επιτροπή Αξιολόγησης από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με 
βάση το θέμα της έρευνας που θέλουν να διεξάγουν οι 
υποψήφιοι. Η επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια του προτει-
νόμενου αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά αντι-
κείμενα που καλύπτει το Τμήμα Νοσηλευτικής και μπορεί 
να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων. Επί-
σης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους 
να παραστούν σε συνέντευξη. Εφόσον τεκμηριώνεται η 
σκοπιμότητα υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας, η 
τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης προωθεί την πρόταση 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Εάν ο υποψήφιος έχει λάβει προσωπική χρημα-
τοδότηση π.χ. από ΙΚΥ ή ΕΛΙΔΕΚ, γίνεται δεκτός και η 
Συνέλευση εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου 
αντικειμένου έρευνας και προτείνει τον Επιβλέποντα.

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ερευνητής έχει επι-
τύχει υποτροφία με διαδικασία επιλογής, η αίτησή του 
δεν εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή, αλλά υποβάλλεται 
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απευθείας στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. 
Στην ίδια συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει και τον επιβλέ-
ποντα, εάν δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Άρθρο 8
Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος και ενημερώνει τους επιτυχόντες και τους 
καλεί να εγγραφούν. Στη Γραμματεία του Τμήματος τη-
ρείται Μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών στο οποίο 
αναφέρεται το θέμα της έρευνας και η τριμελής συμβου-
λευτική Επιτροπή.

Άρθρο 9
Διάρκεια Εκπόνησης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδα-
κτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
ενός (1) έτους από την ημερομηνία της απόφασης απο-
δοχής του μεταδιδάκτορα ερευνητή από τη Συνέλευση 
και μπορεί να ανανεώνεται ετησίως, ύστερα από κατάθε-
ση έκθεσης προόδου από τον ερευνητή και σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. 
Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής 
έρευνας πέραν των τριών (3) ετών, μπορεί να γίνει με τη 
σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης ύστερα από αιτιολο-
γημένη πρόταση του επιβλέποντα για την ολοκλήρωση 
του ερευνητικού έργου.

Άρθρο 10
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, σε συνεργασία 
με τον επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια και με τη σύμ-
φωνη γνώμη των άλλων δύο (2) μελών της τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, συντάσσουν και υποβάλ-
λουν στη Συνέλευση του Τμήματος την έκθεση περά-
τωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας, όταν αυτή έχει 
ολοκληρωθεί.

Κατόπιν, υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς τους δημοσίως σε ημερομηνία και 
χώρο που ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος.

2. Μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευ-
νας η Συνέλευση αποφασίζει τη χορήγηση βεβαίωσης 
ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, στην οποία 
αναφέρεται το ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο 
του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, το γνωστικό 
αντικείμενο της έρευνας, η χρονική περίοδος διεξαγωγής 
της και η ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασής της. 
Επίσης, αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα 
του/της επιβλέποντα/ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται 
από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και η Γραμματεία 
του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν απο-
τελεί τίτλο σπουδών.

Άρθρο 11
Μετακίνηση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης 
του/της επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημε-

δαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/
την ερευνητή/τρια.

Άρθρο 12
Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές

1. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνα-
τότητα πρόσβασης στα εργαστήρια και στις κλινικές του 
Τμήματος ή και άλλων Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ 
και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις βιβλιοθήκες 
του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού, καθώς και σε 
νησίδες Η/Υ και τους παρέχεται λογαριασμός ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος, σε συνεννόηση με 
τον επιβλέπων/ουσα Καθηγητή/τρια. Ο επιβλέπων/ουσα 
Καθηγητής/τρια έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον/
την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια για τους κανονισμούς 
ασφαλείας των χώρων και των εργαστηρίων, καθώς και 
για θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να χρησιμο-
ποιούν τον τίτλο «Υποψήφιος Μεταδιδάκτωρ του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» και τα στοιχεία του Τμήματος 
κατά τη διάρκεια εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευ-
νας, με σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους 
κανόνες δεοντολογίας.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να αιτούνται 
για χρηματοδότηση από δράσεις που προβλέπονται από 
αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Ειδι-
κότερα, μπορούν να αμείβονται από πόρους προερχό-
μενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευ-
νητικά προγράμματα. Δύνανται, επίσης, να λαμβάνουν 
υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να λάβουν 
έπαινο από το Τμήμα Νοσηλευτικής για τη συμβολή τους 
στην επιστήμη της Νοσηλευτικής, όπως αυτή προκύπτει 
από την αναγνώριση του έργου της μεταδιδακτορικής 
έρευνας μέσω δημοσίευσης σε επιστημονικά συνέδρια 
και περιοδικά, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα 
και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να λάβουν 
κάλυψη μέρους ή του συνόλου των εξόδων συμμετοχής 
τους σε επιστημονικά συνέδρια ή της δημοσίευσης των 
ευρημάτων της μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με 
τη διαθεσιμότητα σχετικών κονδυλίων προερχόμενων 
από το Ε.Κ.Π.Α. ή άλλο φορέα.

6. Οι μεταδιδάκτρορες ερευνητές δεν έχουν τις πα-
ροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (μετακίνηση, σίτιση, δωρεάν 
συγγράμματα, στέγαση κ.λπ.).

7. Ο τίτλος του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας 
δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από 
το Ίδρυμα ή το Τμήμα.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες υποχρεούνται 
να συντάσσουν και να καταθέτουν, σε συνεργασία με τον 
επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων 
δύο (2) μελών της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, 
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στη Γραμματεία του Τμήματος, ετήσια έκθεση προόδου 
της μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία παρουσιάζεται 
στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση.

2. Οι μεταδιδάκτορες δύνανται να συμμετέχουν σε 
σεμινάρια, συμπόσια και επιστημονικά συνέδρια, απο-
βλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς τους και να 
επιδιώκουν δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευ-
νάς τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα 
κριτών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναγράφεται ρητά 
ότι εκπονήθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας 
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπε-
ριφέρονται, όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και να τηρούν τις διατάξεις του Εσωτερικού 
Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.

4. Το Τμήμα δύναται να αναθέτει επικουρικό (όχι αυ-
τόνομο) εκπαιδευτικό ή άλλο συναφές εργαστηριακό, 
φροντιστηριακό ή κλινικό έργο - στο πλαίσιο των προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
του - στους/στις μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, από 
κοινού με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο διδάσκει 
το σχετικό μάθημα/τα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία (παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011).

5. Εάν η ετήσια ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης είναι 
θετική, η Συνέλευση παρατείνει τη μεταδιδακτορική 
έρευνα για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ανεξάρτητα 
από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 14
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθ-
μίζονται σύμφωνα με τον ν. 2121/1993.

Άρθρο 15
Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Μεταξύ των λόγων για διαγραφή μεταδιδάκτορα περι-
λαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Μη τήρηση των υποχρεώσεών του.
2. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-

γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων, χωρίς 
αναφορά σε αυτούς (λογοκλοπή).

3. Δράσεις και συμπεριφορές που εκθέτουν και/ή προ-
καλούν ζημία στο Τμήμα ή στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

4. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον μεταδιδάκτο-
ρα ερευνητή.

5. Παρέλευση τριών (3) ετών

Άρθρο 16
Μεταβατικές Διατάξεις

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού εκπόνησης μετα-
διδακτορικής έρευνας αρχίζει την ημερομηνία ψήφισής 
του από τη Σύγκλητο του Ε.Κ.Π.Α. Όσοι μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές διεξάγουν την έρευνά τους ή έχουν υποβάλ-
λει ερευνητικό πρωτόκολλο προς έγκριση πριν από την 
ημερομηνία ψήφισης του Κανονισμού από τη Σύγκλητο, 
ακολουθούν τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού 
(απόφαση Συγκλήτου συνεδρία 15-07-2021).

Ακολουθούν τα έντυπα στα Ελληνικά και Αγγλικά:
1. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
2. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
3. Αποδοχή από μέλος ΔΕΠ
4. Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας
5. Βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας
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