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Άρθρο 1 

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις τη δυνατότητα να 
προσφέρει θέσεις για μεταδιδακτορικές σπουδές (ΜΔ.Σ.) στις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Σπουδές 

 

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: 
Ι) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου. 
ΙΙ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

 

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 

Στόχος 

1. Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις κείμενες διατάξεις, παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος αλλά 
και σε συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής 
έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της 
επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών. 
2. Συγχρόνως, αποτελεί για το Τμήμα, αλλά και το Πανεπιστήμιο γενικότερα, πηγή 
ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην ποσοτική και 
ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας. 

 

Άρθρο 5 

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) από Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή 
αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 
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Άρθρο 6 

Υποβολή αιτήσεων 

1. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Υπόδειγμα της αίτησης 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού. 
2. Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος υπό την επίβλεψη του 
οποίου επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα και 
επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
- Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί. 
- Μία (1) συστατική επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π. ή από ερευνητή 
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο 
Δ.Δ.. 
- Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που έχει καθιερώσει το Τμήμα και παρατίθεται στο Παράρτημα Β του παρόντος 
Κανονισμού. 

 

Άρθρο 7 

Αξιολόγηση Αιτήσεων 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται ο αιτήσεις με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό 
πρωτοκόλλου, προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί την αίτηση στη Γ.Σ.Ε.Σ.. 
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ.: 
- Εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου της 
έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και 
- Προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. υπεύθυνου για την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. θα πρέπει να 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου 
Καθηγητή. 

 

Άρθρο 8 

Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψηφίους για την απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν. 
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Άρθρο 9 

Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής του 
μεταδιδάκτορα ερευνητή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 

Άρθρο 10 

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική 
συμβολή στην επιστημονική γνώση. 
2. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές 
ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια και 
αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με 
σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό. 
3. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καθοδηγεί την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή 
μεταφέροντάς του επιστημονική εμπειρία και γνώση. 

 

Άρθρο 11 

Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. 
συντάσσει και υποβάλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει θεσπίσει το Τμήμα και παρατίθεται στο 
Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 12 

Μετακίνηση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα, 
προερχόμενου από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι μεταδιδάκτορες 
ερευνητές που το μέλος Δ.Ε.Π. επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε προηγουμένως, 
δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, υπό την επίβλεψη του 
μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους Δ.Ε.Π.. 

 

Άρθρο 13 

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές 

1. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 
εργαστήρια του Τμήματος καθώς και στον αντίστοιχο εξοπλισμό. 
2. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος και δικαίωμα δανεισμού. 
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3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία 
του Τμήματος για τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας. 
4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές δύνανται να αιτούνται για χρηματοδότηση από 
δράσεις που προβλέπονται από αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 
5. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται πιστοποιητικό διεξαγωγής 
μεταδιδακτορικής έρευνας στο οποίο αναφέρεται το Α.Ε.Ι., το Τμήμα, το όνομα, το 
επώνυμο, το όνομα πατρός και ο τόπος καταγωγής του ερευνητή, το γνωστικό 
αντικείμενο της έρευνας και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της. Το πιστοποιητικό 
δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 

 

Άρθρο 14 

Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της 
έρευνάς τους σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του 
επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π.. 
2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε 
μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και σεβόμενοι την παροχή ερευνητικής στέγης 
από το Ίδρυμα. 

 

Άρθρο 15 

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Μεταξύ 
των λόγων για διαγραφή μεταδιδάκτορα είναι οι ακόλουθοι: 
1. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων 
επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς. 
2. Δράσεις που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο 
φιλοξενούνται. 
3. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο. 

 

Άρθρο 16 

Διασφάλιση ποιότητας 

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., θεσπίζεται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησηςτης 
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. 
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Παράρτημα Α 
Υπόδειγμα αίτησης εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας 
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Προς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας 

 

1. Προσωπικά στοιχεία 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου…………………………………………………………… 

Όνομα πατρός…………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση κατοικίας………………….......Ταχυδρομικός κώδικας…………………… 

Τηλέφωνο επικοινωνίας......……………………………………………………………. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου……………………………………………….. 

Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας……………………Αρχή έκδοσης………………… 

Ημερομηνία έκδοσης…………………………………………………………………… 

 

2. Τίτλοι σπουδών 

Προπτυχιακές σπουδές 

Ανώτατο ίδρυμα Τμήμα Ημερομηνία 
απόκτησης πτυχίου 

Βαθμός πτυχίου 

1)    

2)    

Μεταπτυχιακές σπουδές 

Ανώτατο ίδρυμα Τμήμα Ημερομηνία 
απόκτησης πτυχίου 

Βαθμός πτυχίου 

1)    

2)    
Αν κάποιο πτυχίο έχει χορηγηθεί από ανώτατο ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να 
συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. 

 

3. Διακρίσεις/Υποτροφίες 
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4. Διπλωματικές, πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορική 
διατριβή 

Είδος εργασίας Τίτλος Επιβλέπων Βαθμός 

1)    

2)    
 

5. Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις 

 

 

 

 

 

 

6. Ξένες γλώσσες 

Γλώσσα Επίπεδο γνώσης 

1)  

2)  
 

7. Ερευνητική/Επαγγελματική δραστηριότητα 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς 
αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
 Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί. 
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 Μία (1) συστατική επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π. ή από ερευνητή αναγνωρισμένου 
ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο Δ.Δ.. 

 Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που έχει καθιερώσει το Τμήμα. 

 

Ημερομηνία…………… 

 

Ο/Η Αιτ….. 

 

 

(Υπογραφή) 
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Παράρτημα Β 
Υπόδειγμα πρότασης εκπόνησης 

μεταδιδακτορικής έρευνας 
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Προς: Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου μεταδιδάκτορος ερευνητή 

Τίτλος: 

Προτεινόμενο επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π.: 

 

Περίληψη 

 

 

 

 

 

Η περίληψη της πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας αναμένεται να 
διασαφηνίζει την ερευνητική περιοχή, το αντικείμενο και τη σημασία της έρευνας, 
τους ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και τη μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί. 
Επίσης, αναμένεται η παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και ενός 
χρονοδιαγράμματος περάτωσης. 
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Παράρτημα Γ 
Υπόδειγμα εντύπου έκθεσης περάτωσης 

μεταδιδακτορικής έρευνας 
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Προς: Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Θέμα: Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας 

Ονοματεπώνυμο μεταδιδάκτορος ερευνητή 

Ημερομηνία: 

 

1. Περιγραφή αποτελεσμάτων έρευνας 

 

 

 

 

 

 

2. Δημοσιεύσεις μεταδιδάκτορα ερευνητή 

 

 

 

 

 

3. Ετεροαναφορές 

 

 

 

4. Άλλες διακρίσεις 

 

 

 

Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/-ήτρια                                  Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. 

 

 

 

(Υπογραφή)                                                                                                  (Υπογραφή) 


