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Ο παρών Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών εγκρίθηκε στην υπ΄ 
αριθμ. 12η/12-03-2020 συνεδρίαση και τροποποιήθηκε στην υπ΄ αριθμ. 
21η/24-09-2020 συνεδρίαση της Προσωρινής Συνέλευσης του τμήματος 
Μαθηματικών και έχει ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής του για όλους 
τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές του τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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Άρθρο 1. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 
Το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να 
προσφέρει θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας στις επιστημονικές περιοχές της 
Ανάλυσης, της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας, της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων, των 
Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Διδακτικής των Μαθηματικών και 
σε οποιαδήποτε γνωστική περιοχή της Μαθηματικής Επιστήμης που υπηρετεί.  
 
 
Άρθρο 2. Αρμόδια όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής 
έρευνας  
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις αρμόδια όργανα για 
την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι: 

1. Η Συνέλευση του Τμήματος (Άρθρο 21, παρ. 2(ιη), Ν. 4485/2017)  
2. Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Άρθρο 16, παρ.7, Ν. 4009/2011) 

 
 
Άρθρο 3. Προηγούμενες αποφάσεις 
Κάθε προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου του Τμήματος που αντίκειται στον 
παρόντα Κανονισμό καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.  
 
 
Άρθρο 4. Σκοπός 
1. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

κείμενες διατάξεις, παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος, αλλά και 
σε συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής 
έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της 
επιστημονικής έρευνας και των σχετικών εφαρμογών που απορρέουν από αυτήν. 

2. Αποτελεί για το Τμήμα, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, αλλά και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην 
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής διαδικασίας. 

 
 
Άρθρο 5. Προσόντα επιλογής Υποψηφίων  
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι του εσωτερικού ή του εξωτερικού σε 
αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.  
 
 
Άρθρο 6. Υποβολή αιτήσεων  
1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνα 

υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. 
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2. Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος υπό την επίβλεψη του 
οποίου επιθυμεί ο υποψήφιος να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα. 
Επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφ’ όσον υπάρχει). 
• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί. 
• Πρόταση σχετική με τη μεταδιδακτορική έρευνα που θα διεξαχθεί. 
• Αν η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας προέρχεται από εγκεκριμένη 

υποτροφία ή άλλο φορέα που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις, ο υποψήφιος 
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. 

• Αν η μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου 
χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου και η πρόσληψη έχει γίνει μετά από 
προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών, ο υποψήφιος 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, ο οποίος ανήκει στο τμήμα Μαθηματικών.  
 
 

Άρθρο 7. Αξιολόγηση αιτήσεων  
1. Η Γραμματεία του Τμήματος αρχειοθετεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις με αριθμό 

πρωτοκόλλου και προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά προωθούνται 
στη Συνέλευση του Τμήματος. 

2. Η  Συνέλευση του Τμήματος: 
• Εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της μεταδιδακτορικής 

έρευνας, από τον ενδιαφερόμενο, με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 
Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του μέλους Δ.Ε.Π., που προτείνεται 
να επιβλέψει την εν λόγω έρευνα. 

• Προβαίνει στον ορισμό του Επιβλέποντος Καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να 
ανήκει στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή 
Καθηγητή, σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις. 

• Αν ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει σε θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος, 
ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής εγγράφεται και ως μέλος του αντίστοιχου 
εργαστηρίου. 
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Άρθρο 8. Εγγραφές Μεταδιδακτορικών Ερευνητών  
1. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την επιλογή τους, 

για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μεταδιδακτορικής έρευνας και τον 
Κανονισμό Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους εγγράφει στο 
ειδικό Μητρώο Μεταδιδακτορικών  Ερευνητών του τμήματος Μαθηματικών με το 
θέμα και το όνομα του Επιβλέποντος Καθηγητή. Τα ονόματα των 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

2. Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή απαιτείται 
κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους η ετήσια αναφορά προόδου, την οποία 
συντάσσει ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και την 
καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.  

 
 
Άρθρο 9. Διάρκεια εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας 
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής του 
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
 
Άρθρο 10. Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 
1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική 

συμβολή στην επιστημονική γνώση. 
2. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 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.   

3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής, συνεργάζεται και καθοδηγεί την έρευνα του 
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή μεταφέροντας του σχετική ερευνητική γνώση και 
εμπειρία. 

4. 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. 

 
 
 
Άρθρο 11.  Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας 
Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, σε συνεργασία με το μέλος Δ.Ε.Π. που τον επιβλέπει, 
συντάσσει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος έκθεση ολοκλήρωσης της 
μεταδιδακτορικής του έρευνας. 
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Άρθρο 12. Υποχρεώσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
1. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της 

ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το Τμήμα με 
ευθύνη του Επιβλέποντος. 

2. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, τη νομοθεσία και τους εσωτερικούς 
κανονισμούς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ακαδημαϊκών μονάδων του. 

3. Στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές μπορεί να ανατεθεί εκπαιδευτικό έργο, αν το 
επιθυμούν οι ίδιοι και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

4. Σε κάθε δημοσίευση σε περιοδικό, συλλογικό τόμο ή παρουσίαση σε συνέδριο, αν 
παρουσιάζονται αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής έρευνας που έγινε στο Τμήμα, 
ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής υποχρεούται να δηλώνει διεύθυνση επικοινωνίας 
(affiliation) το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, 
οφείλουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη 
διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
προκύπτουν. 

 
 
Άρθρο 13. Επικουρικό διδακτικό έργο  
Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικό ή αυτοδύναμο διδακτικό έργο στους 
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, που να αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
μαθήματά του. Το είδος του διδακτικού έργου εξαρτάται από τις ανάγκες των 
αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών και ενδεικτικά μπορεί να είναι: παρουσίαση 
διαλέξεων, διεξαγωγή και υποστήριξη φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, 
επιτήρηση εξετάσεων, οργάνωση ερευνητικών εκδηλώσεων, κ.α. Πιο συγκεκριμένα: 
• Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές είναι υποχρεωμένοι και εφόσον τους ζητηθεί, και 

πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος της μεταδιδακτορικής έρευνας, να 
προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, 
το μέγιστο, ανά εξάμηνο. 

• Η κατανομή επικουρικού διδακτικού έργου προτείνεται από τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή. 

• Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του 
προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του 
Τμήματος. Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται 
πριν απονεμηθεί το πιστοποιητικό μεταδιδακτορικής έρευνας. 

• Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές μπορούν, σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, να 
συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή/και διπλωματικών εργασιών και στη 
διόρθωση ασκήσεων. Το έργο αυτό μπορεί να προσμετράται και πλέον των 6 ωρών 
εβδομαδιαίως. 

• Η Συνέλευση αξιολογεί το επικουρικό έργο των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο 
τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές που θα 
αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση απασχόλησης και η 
προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους.  
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• Σε περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων κονδυλίων κάθε μορφής, είναι δυνατή η 
αποζημίωση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών για την παροχή του βεβαιωμένου 
επικουρικού έργου. 

• Η συμμετοχή τους στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική.  
 
 
Άρθρο 14. Παροχές προς τους Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές  
1. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας, οι ερευνητές/τριες 

χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/Ερευνήτρια» του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

2. Στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 
εργαστήρια του Τμήματος και στον αντίστοιχο ερευνητικό εξοπλισμό σε συνεννόηση 
με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, όπως και στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Ιδρύματος 
(email κλπ).  

3. Αν ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής εγγραφεί σε θεσμοθετημένο εργαστήριο αποκτά 
και όλες τις παροχές και τα προνόμια που προβλέπονται στον κανονισμό του 
εργαστηρίου. 

4. Στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη 
Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και το δικαίωμα δανεισμού από αυτήν, στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες καθώς και σε οποιαδήποτε συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνάς τους. 

5. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές δύνανται να αιτούνται, από το Τμήμα, τη Σχολή 
Θετικών Επιστημών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, χρηματοδότηση για ερευνητικές 
δράσεις εντός των πλαισίων της ερευνητικής τους προσπάθειας, εφόσον αυτό 
προβλέπεται ή/και είναι εφικτό, σε συνεννόηση πάντα με τον Επιβλέποντα 
Καθηγητή. 

6. Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής προσπάθειας στους Μεταδιδακτορικούς 
Ερευνητές χορηγείται Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην 
οποία αναφέρονται: το Α.Ε.Ι., η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή 
(ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, καταγωγή και έτος γεννήσεως), το 
γνωστικό αντικείμενο και το θέμα της έρευνας, η χρονική περίοδος διεξαγωγής της 
καθώς και ο φορέας χρηματοδότησης, όπου υπάρχει.  

7. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας υπογράφεται από τον/την 
Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. 
Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, όσων ανήκουν σε 
ερευνητικά έργα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως η 
περίπτωση προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος 
Κανονισμού, παρέχεται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. 

8. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν αποτελεί τίτλο Σπουδών. 
 
 
Άρθρο 15. Μετακίνηση των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
Σε περίπτωση όπου Επιβλέπων Καθηγητής μετακαλείται, μετακινείται ή εκλέγεται στο 
Τμήμα, προερχόμενος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλου Α.Ε.Ι. 
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της ημεδαπής, ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 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. 
 
 
Άρθρο 16.  Διαγραφή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών  

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής/τρια διαγράφεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος, η οποία κρίνει ότι δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται 
στον παρόντα Κανονισμό και εφόσον: 

• Ζητηθεί από τον ίδιο με αίτησή του. 
• Χρησιμοποιεί ιδέες, μεθόδους και αποτελέσματα με τρόπους μη σύμφωνους με την 

ακαδημαϊκή δεοντολογία. 
• Δρα με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα ή το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας, που τον φιλοξενεί. 
• Ο Επιβλέπων Καθηγητής κρίνει αιτιολογημένα ότι η μεταδιδακτορική έρευνα δεν 

σημείωσε πρόοδο. 
 
 
Άρθρο 17.  Διασφάλιση ποιότητας των εκπονούμενων μεταδιδα-
κτορικών ερευνών  
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται η διαδικασία εσωτερικής 
αξιολόγησης της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας. Σχετικά κριτήρια 
αξιολόγησης αποτελεί ο αριθμός των δημοσιεύσεων ή και μονογραφιών που 
προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και η διεθνής 
αναγνώριση και απήχηση των ερευνητικών συνεδρίων, συγγραμμάτων και περιοδικών. 
Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στην Ο.Μ.Ε.Α του Τμήματος και αξιολογούνται από 
αυτήν κατά την αξιολόγηση του Τμήματος.  
 
 
Άρθρο 18. Τελική διάταξη 
Ο παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές 
του Τμήματος, ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας. Η 
Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό, είτε στον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2992/20-07-2020, τ.Β.), είτε στις σχετικές παραπομπές 
που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που προκύπτει και που αντίκειται στην 
εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε αναθεώρηση του κανονισμού βάσει των 
κείμενων διατάξεων. Μέχρι την αυτοδυναμία του τμήματος Μαθηματικών, όπου στο 
παρόν αναφέρεται «Συνέλευση» νοείται «Προσωρινή Συνέλευση», ενώ όπου 
αναφέρεται «μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος» νοείται «μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή μέλος 
Δ.Ε.Π. της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας».  
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