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Κανονισμός 

Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

 

Άρθρο 1 

Στόχοι της Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις για την ενίσχυση 

του ερευνητικού έργου το Τμήμα Θεολογίας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 

σπουδές μεταδιδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία 

εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του. Για την ενίσχυση του 

ερευνητικού έργου, το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε 

μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Η μεταδιδακτορική έρευνα θα 

πρέπει να είναι μια πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα 

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Θεολογίας. 

Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν οδηγεί σε πιστοποιητικό ή τίτλο 

σπουδών. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ο ανώτατος τίτλος 

σπουδών που χορηγεί ένα πανεπιστήμιο. Η μεταδιδακτορική 

έρευνα αφορά την παραγωγή ερευνητικού έργου από νέους 

διδάκτορες που αναζητούν συνεργασία με το Τμήμα και υπαγωγή 

τους σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα (academic affiliation).  

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Θεολογίας 
είναι οι ακόλουθοι: 

 η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των 
ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το 
Τμήμα, 

 η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την 
επιστημονική περιοχή της διατριβής του/της ερευνητή/τριας, 

 η επιλογή ενός νέου ερευνητικού πεδίου στο γνωστικό αντικείμενο της 
ενασχόλησης του υποψηφίου, 
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 η συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που 
απασχολούν το Τμήμα, 

 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 Θεολογίας. 

 
Άρθρο 2 

Αρμόδια Όργανα για την πραγμάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Αρμόδια όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας είναι: 

1) η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 

2) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος, η οποία 

προκηρύσσει ή αποφασίζει τις θέσεις και αποφαίνεται για τυχόν χρηματοδότηση 

μεταδιδακτορικής έρευνας και αναρτά τις προκηρύξεις στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

 

Άρθρο 3 

Υποψήφιοι για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικών σπουδών – μεταδιδακτορικής 

έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 

ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της 

αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (που 

έχει αποκτηθεί το πολύ εντός επταετίας πριν από την αίτησή του). 

Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας:  

 αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο του 

Τμήματος, το οποίο εγκρίνει ή όχι και ορίζει το μέλος Δ.Ε.Π. υπό την επίβλεψη 

του οποίου θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, 

 αντίγραφο πτυχίου ή τίτλων σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  

 αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει), 

 αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν 

καλώς» 

 αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, 



3 

 

 πολύ καλή και αποδεδειγμένη γνώση μιας ξένης γλώσσας (τουλάχιστον), 

 κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί, 

 μία συστατική επιστολή από Καθηγητή μέλος της επιτροπής κρίσεως της 

διδακτορικής διατριβής 

 σύντομη πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας (έως 2000 λέξεις), στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ερευνητική υπόθεση (στοιχεία προμελέτης), η 

μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα με βάση την προκήρυξη. 

 

Άρθρο 4 

Αξιολόγηση των αιτήσεων 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η 

Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό 

πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας 

όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, και προωθεί τις αιτήσεις στην Γ.Σ.Ε.Σ. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει κάθε αίτηση ξεχωριστά ως προς τη συνάφεια του 

προτεινόμενου από τον ενδιαφερόμενο αντικειμένου της έρευνας με τα γνωστικά 

αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, εγκρίνει ή όχι την αίτηση και ορίζει τον 

Επιβλέποντα (μέλος Δ.Ε.Π.), υπεύθυνο για την καθοδήγηση και επίβλεψη της 

έρευνας. Το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του 

Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το γνωστικό αντικείμενο 

του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο επιστημονικό χώρο, στον οποίο ο 

υποψήφιος μεταδιδάκτορας θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα. 

 

Είναι δυνατή η από κοινού ανάληψη επίβλεψης Μεταδιδακτορικής Έρευνας από 

δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ένα άλλου 

Τμήματος ή Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Ο χρόνος ανάληψης υπολογίζεται από την ημερομηνία απόφασης του αρμοδίου 

οργάνου του Τμήματος της Σχολής (Γ.Σ.Ε.Σ.). 

 

Άρθρο 5 

Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος  και ενημερώνει τους υποψηφίους για την 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και τους καλεί να εγγραφούν. 
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Άρθρο 6 

Πλαίσιο Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή 

στην επιστημονική γνώση. 

2. Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών, από την 

ημερομηνία της απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. και μεγαλύτερη των 3 ετών. Παράταση της 

χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί 

να δοθεί, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Επιβλέποντος για την ολοκλήρωση 

του ερευνητικού έργου και με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

3. Το Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. καθοδηγεί την έρευνα του μεταδιδάκτορα ερευνητή 

μεταφέροντάς του επιστημονική εμπειρία και γνώση. 

4. Κάθε Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. δεν δύναται να έχει περισσότερους από 5 

ερευνητές μεταδιδακτορικής έρευνας. 

5. Σε περίπτωση μετακίνησης ή μετάκλησης του Επιβλέποντος σε άλλο Τμήμα ή 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, 

α. ορίζεται νέος Επιβλέπων για τον ερευνητή, ή  

β. ο μεταδιδάκτορας ερευνητής δύναται να ζητήσει με αίτησή του την εγγραφή του 

στο νέο Τμήμα όπου μετακινήθηκε ο Επιβλέπων καθηγητής του, ή 

γ. σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα 

Θεολογίας, προερχομένου 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 

Θεολογίας υπό την επίβλεψη του μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος 

μέλους Δ.Ε.Π μετά την έγκριση της ΓΣΕΣ. 

6. Σε περίπτωση μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητή και Επιβλέποντος 

είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν κοινής 

αίτησης και του ερευνητή και του Επιβλέποντος προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε 

διαφορετική περίπτωση διαγράφεται. 

7. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής καλείται να συμμετέχει ενεργά στη διεθνή 

ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, 

στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς του με δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (όπου αυτό είναι εφικτό). 
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8. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής καταθέτει ετησίως σε συνεργασία με τον 

Επιβλέποντα στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Έκθεση προόδου, όπου αναγράφεται 

αναλυτικά η εξέλιξη της μεταδιδακτορικής έρευνας του ερευνητή. 

9. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας ο ερευνητής υποβάλλει σε 

συνεργασία με τον Επιβλέποντα υποβάλλει τελική αναλυτική έκθεση των 

αποτελεσμάτων της ερευνητικής του δραστηριότητας και ορίζεται, από τη 

Γραμματεία της Σχολής, δημόσια παρουσίαση της έκθεσης από την ερευνητή, 

ενώπιον της ΓΣ της Σχολής και ανοιχτού ακροατηρίου. Η ΓΣ πιστοποιεί, μετά από 

αίτηση του ερευνητή, την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής του έρευνας. 

10. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

μεταδιδακτορικής έρευνας και χορηγεί στον ερευνητή 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 

ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος διεξαγωγής της και ο 

Επιβλέπων. Το Πιστοποιητικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και 

τον/την Γραμματέα του Τμήματος και δεν είναι τίτλος σπουδών. 

 

Άρθρο 7 

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος 

και τους παρέχεται ταυτότητα μεταδιδακτορικού ερευνητή για τη διευκόλυνση 

πρόσβασής τους σε Εθνικές και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, Βάσεις Δεδομένων, 

Ιστορικά Αρχεία, δημόσιους χώρους έρευνας στο πεδίο και γενικότερα για τη 

διευκόλυνσή τους στην ερευνητική διαδικασία. 

2. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται πρόσβαση,  στις Βιβλιοθήκες του 

Τμήματος με δικαίωμα δανεισμού, πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων, στις οποίες 

έχει δικαίωμα χρήσης το Πανεπιστήμιο, στα εργαστήρια, στον εξοπλισμό του 

Τμήματος και σε όποια άλλη συμπληρωματική παροχή το Τμήμα κρίνει απαραίτητη 

για την ολοκλήρωση της έρευνας. 

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές: 

α. δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική 

επιχορήγηση του Τμήματος 

β. είναι δυνατό να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα 

εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες ή βραβεία κατόπιν απόφασης 

της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 
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Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων ερευνητών 

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συντάσσουν ετησίως έκθεση προόδου 

της έρευνάς τους σε συνεργασία με το Επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π., η οποία κατατίθεται 

στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος προς ενημέρωση. 

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές καλούνται να συμμετέχουν σε σεμινάρια, ημερίδες 

ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα για την ενδεχόμενη παρουσίαση της 

προόδου της έρευνάς τους. Ακόμη, καλούνται 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, εφόσον τυγχάνουν 

χρηματοδότησης για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Σε κάθε δημοσίευση ή 

συμμετοχή οι ερευνητές οι μεταδιδάκτορες ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να 

αναφέρουν το Τμήμα και το Ίδρυμα υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου 

εκπονούν την έρευνά τους, καθώς και τον ερευνητικό τομέα του Τμήματος στον 

οποίο έχουν ενταχθεί. 

3. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές αναλαμβάνουν αντίστοιχες δεσμεύσεις με τους 

υποψήφιους διδάκτορες.  

4. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές επιτρέπεται να εργάζονται ή να έχουν 

οποιαδήποτε θέση σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής.  

5. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις 

βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης του 

Τμήματος. 

6. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε 

μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής 

Δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και 

τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 9 

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 

Η διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών είναι δυνατή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τμήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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1. μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 8, και 

επίδειξη εν γένει συμπεριφορών μη σύμφωνων με την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

2. Προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμήμα, τη Σχολή ή το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

3. Εφόσον υποβάλλουν αίτηση διαγραφής τους. 

 

 

 

                     Γ.Σ.Ε.Σ./10.7.2017 


