
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 975/21-12-2021 
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-

λεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 και την 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 το άρθρο 8 του ν. 4485/2017 «Οργάνω-
ση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’114), Εσωτερικός 
Κανονισμός του ΕΚΠΑ.

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των 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 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (συνεδρίαση 
25-10-2021).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(8η συνεδρίαση 16-11-2021).

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

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), αναφερόμενο στο εξής ως «Τμήμα», έχοντας 
υπόψη τους ν. 4009/2011 και ν. 4485/2017, καθώς και 
τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΕΚΠΑ 
(Β’ 4087/2021) παρέχει σε ερευνητές, κατόχους διδακτο-
ρικού διπλώματος, τη δυνατότητα διεξαγωγής Μετα-
διδακτορικής Έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που 
αυτό θεραπεύει.

2. Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται 
η έρευνα που διεξάγεται από ερευνητές κατόχους διδα-
κτορικού διπλώματος με σκοπό την ανάπτυξη υψηλού 
επιπέδου επιστημονικής έρευνας, την επέκταση απο-
τελεσμάτων διδακτορικής έρευνας σε αντικείμενα που 
ενδιαφέρουν το Τμήμα, τη διεύρυνση των ερευνητικών 
περιοχών που θεραπεύει το Τμήμα, τη διάχυση ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Άρθρο 2
Στόχος

1. Η εκπόνηση Μ.Ε. έχει ως στόχο τη συμβολή του 
ερευνητή σε γνωστικά πεδία και ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα του Τμήματος, μέσω της προσέγγισης ειδικών 
ερευνητικών προβλημάτων και της παραγωγής επιστη-
μονικών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας, καθώς και 
την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονι-
κής έρευνας, τη διάχυση των αποτελεσμάτων της και τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας, την επέκταση υφιστάμενων 
και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών αντικειμένων, την 
εξέλιξη νέων ερευνητών με υψηλού επιπέδου γνώσεις 
και εξειδίκευση, την ανάδειξη του ερευνητικού έργου 
και τη διεύρυνση του ακαδημαϊκού κύρους του Τμή-
ματος.

2. Ο θεσμός της Μ.Ε. δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή 
και την ερευνητική παιδεία, ώστε οι υποψήφιοι να απο-
κτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, ερευνητική 
εμπειρία και μεταβιβάσιμες δεξιότητες για τη μετέπειτα 
σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με την ηθική και επαγγελ-
ματική δεοντολογία του Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Αρμόδια όργανα

1. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση διεξαγωγής της 
Μ.Ε. είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

2. Την παρακολούθηση της εκπόνησης της Μ.Ε. ανα-
λαμβάνει Επιβλέπων Καθηγητής και τριμελής Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Επιβλέπων και δύο μέλη) που ορίζει 
η Συνέλευση του Τμήματος.

3. Επιβλέπων και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή έχουν αφυπη-
ρετήσει, με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 4
Υποψήφιοι

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Μ.Ε. 
έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών 
από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενα συναφή με τις 
ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος.

2. Βασική προϋπόθεση για το δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για την εκπόνηση Μ.Ε. είναι ο υποψήφιος Με-
ταδιδακτορικός Ερευνητής (ΜδΕ) να έχει ολοκληρώσει 
τις διδακτορικές του σπουδές και να έχει λάβει το διδα-
κτορικό του τίτλο (PhD ή ισοδύναμο τίτλο) σε συναφές 
αντικείμενο, το οποίο αποκτήθηκε μέσα στην προηγού-
μενη δεκαετία (10 έτη) από την κατάθεση της αίτησης 
υποψηφιότητας για Μ.Ε.. Απαραίτητη είναι επίσης και η 
άριστη γνώση της γλώσσας, στην οποία θα εκπονηθεί 
η ΜδΕ.

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων

1. Η υποβολή αιτήσεων Μ.Ε. γίνεται κατόπιν πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, η δημοσί-
ευση της οποίας εγκρίνεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και αναρτάται στην ιστοθέση του.

H πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων έχει ετήσια 
ισχύ.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει:
i) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ii) τις θεματικές πε-

ριοχές στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους των 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος για Μ.Ε., iii) τα απαιτούμενα 
προσόντα των ΜδΕ και iv) τη διαδικασία αξιολόγησης 
των αιτήσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

2. Ο αριθμός των ΜδΕ δεν είναι προκαθορισμένος. 
Όσοι επιλέγονται για εκπόνηση Μ.Ε., σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό, εντάσσονται 
στον κατάλογο επιτυχόντων ΜδΕ του Τμήματος.

3. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α και περιλαμβά-
νουν υποχρεωτικά:

α) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος (ενεργό ή αφυπηρετούν), υπό την επίβλεψη 
του οποίου ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πραγματο-
ποιήσει τη Μ.Ε.,

β) αντίγραφα i) πτυχίου ή διπλώματος ii) διπλώματος 
μεταπτυχιακών σπουδών (εφόσον υπάρχει) και

iii) διδακτορικού διπλώματος, όλα από ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής,

γ) αντίγραφα Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας,
δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ε) κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν 

εκπονηθεί/δημοσιευθεί από τον υποψήφιο,
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από μέλη ΔΕΠ, 

είτε από διδάκτορες Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευ-
νητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

ζ) πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το Πα-
ράρτημα Β, η οποία περιλαμβάνει: i) συνοπτική περιγρα-
φή: περίληψη, αντικείμενο έρευνας και στόχοι, θεματική 
περιοχή, χρονοδιάγραμμα, λέξεις- κλειδιά και ii) αναλυ-
τικά στοιχεία της πρότασης: σημασία και πρωτοτυπία 
της προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις), βασικοί 
στόχοι και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (200-
400 λέξεις), ερευνητική μεθοδολογία (300-400 λέξεις), 
προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/στα-
δίων εκπόνησης της έρευνας, (300-600 λέξεις), βαθμός 
ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας (200-400 λέξεις) 
και τρόποι διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
(100-300 λέξεις).

Άρθρο 6
Διαδικασία έγκρισης - Επιβλέπων

1. Η Γραμματεία του Τμήματος πρωτοκολλεί κάθε αίτη-
ση και προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

2. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Τμήματος, ορίζει τρι-
μελή επιτροπή αξιολόγησης κάθε αίτησης. Η τριμελής 
επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
και στην οποία συμμετέχει κάθε φορά ο προτεινόμενος 
από τον υποψήφιο Επιβλέπων, εξετάζει διεξοδικά την 
αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Κατόπιν, η 
επιτροπή καταθέτει γραπτή εισήγηση προς τη Συνέλευ-
ση του Τμήματος όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την 
απόρριψη κάθε υποβληθείσας αίτησης.

3. Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης, συνυπολογί-
ζονται: i) η ακαδημαϊκή πορεία και οι τίτλοι του υπο-
ψηφίου, ii) το πραγματικό του υπόβαθρο ως προς τις 
θεματικές περιοχές του ενδιαφέροντός του και γενι-
κότερα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, 
iii) άλλες επιστημονικές δραστηριότητες, iv) οι συστα-
τικές επιστολές, v) η διαφαινόμενη ικανότητά του για 
ερευνητικό έργο, vi) η ύπαρξη υποτροφίας, vii) η εν 
γένει προσωπικότητα και τα κίνητρά του, όπως αυτά 
προκύπτουν από τα στοιχεία του βιογραφικού του ση-
μειώματος. Στην εισήγηση πρέπει να γίνεται αναφορά 
στη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα, καθώς και 
στις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί 
να θεραπεύσει το Τμήμα.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει την εισήγηση 
της επιτροπής και εφόσον την αποδεχθεί, εγκρίνει τον 
ορισμό του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, υπευθύνου για 
την καθοδήγηση και την επίβλεψη της Μ.Ε. και ορίζει τα 
άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο Επι-
βλέπων μπορεί να είναι διαφορετικός από εκείνον που 
προτείνει ο αιτών, μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Επιτροπής.
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5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΜδΕ έχει επιτύχει 
υποτροφία με διαδικασία επιλογής, η αίτησή του δεν εξε-
τάζεται από τριμελή επιτροπή, αλλά υποβάλλεται απευ-
θείας στη Συνέλευση του Τμήματος προς έγκριση. Στην 
ίδια συνεδρίαση η Συνέλευση ορίζει και τον Eπιβλέποντα 
Kαθηγητή - εάν δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Άρθρο 7
Εγγραφή

1. Μετά την έγκριση της εκπόνησης Μ.Ε., η Γραμματεία 
του Τμήματος ενημερώνει τον υποψήφιο και τον καλεί 
να εγγραφεί στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
του Τμήματος που τηρείται στη Γραμματεία.

2. Όλοι οι ΜδΕ που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό 
μητρώο μπορούν να κάνουν χρήση του τίτλου του Με-
ταδιδακτορικού Ερευνητή (Postdoctoral Researcher) 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εκπονούν τη Μ.Ε.

Άρθρο 8
Επιβλέπων και Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Ο Επιβλέπων θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος, στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, ή να έχει αφυ-
πηρετήσει, και θα πρέπει να έχει το ίδιο γνωστικό αντι-
κείμενο ή να δραστηριοποιείται στην ίδια ή σε συγγενή 
επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία διεξάγεται 
η Μ.Ε.. Στην τελευταία περίπτωση εντάσσονται και οι 
ειδικές περιπτώσεις όπου ο ΜδΕ καλείται να συμβάλει 
στην ανάπτυξη νέας επιστημονικής περιοχής.

2. Ο Επιβλέπων καθοδηγεί τη Μ.Ε., μεταφέροντας επι-
στημονική εμπειρία και τεχνογνωσία, είναι υπεύθυνος 
για τη διασφάλιση του χώρου εργασίας του ΜδΕ και την 
πρόσβασή του στον απαιτούμενο εξοπλισμό, ενώ έχει 
υποχρέωση να ενημερώνει τον ΜδΕ για τους κανονι-
σμούς ασφάλειας των χώρων και των εργαστηρίων και 
για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

3. Είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντα, μετά από από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης 
είτε του ΜδΕ είτε του Επιβλέποντα προς τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

4. Ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων ΜδΕ ανά Επιβλέ-
ποντα ορίζεται στους τρεις (3).

5. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) μέλη 
ΔΕΠ, που ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή ή έχουν 
αφυπηρετήσει, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα 
οποία μαζί με τον Επιβλέποντα Καθηγητή συγκροτούν 
την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί 
και υποστηρίζει την πορεία της έρευνας.

Άρθρο 9
Διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει 
σημαντικά στην επιστημονική γνώση. Η διάρκεια κάθε 
Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μη-
νών από την ημερομηνία της έγκρισης εκπόνησής της 

από τη Συνέλευση του Τμήματος και μεγαλύτερη των 
τριάντα έξι (36) μηνών.

2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της Μ.Ε. μπορεί 
να δοθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Επιβλέποντα για 
την αναγκαιότητα της παράτασης, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί το ερευνητικό έργο, στο οποίο είναι ενταγμέ-
νος ο ΜδΕ.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση και παρουσίαση

1. Η ολοκλήρωση της Μ.Ε. μπορεί να γίνει οποτεδή-
ποτε μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, εφόσον 
συντρέχουν τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω κατη-
γορίες δημοσιεύσεων συνδυαστικά ή ανά περίπτωση: 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκυρα επιστημονικά περιοδικά 
ή επιστολές αποδοχής τους, Δημοσιεύσεις σε πρακτικά 
αξιόλογων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ή επιστο-
λές αποδοχής τους, Δημοσιεύσεις βιβλίων σε συναφές 
με το αντικείμενο της Μ.Ε. πεδίο, σε διεθνείς εκδοτικούς 
οίκους.

2. Για την ολοκλήρωση της Μ.Ε., ο ΜδΕ θα πρέπει να 
παρουσιάσει δημόσια τα ερευνητικά αποτελέσματα και 
να υποβάλει προς τη Γραμματεία έκθεση ολοκλήρωσης 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ, συνο-
δευόμενη από θετική εισήγηση του Επιβλέποντα και με 
τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής. Η δημόσια παρουσίαση της 
Μ.Ε. ανακοινώνεται στην ιστοθέση του Τμήματος του-
λάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα. Η έκθεση ολοκλήρω-
σης αξιολογείται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Μ.Ε., Ο Πρόε-
δρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της με-
ταδιδακτορικής έρευνας και η Γραμματεία του Τμήματος 
ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων Ερευνητών. Ο 
ερευνητής λαμβάνει «Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας», η οποία δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Άρθρο 11
Παροχές

1. Οι MδΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο και 
τα στοιχεία του Τμήματος για το χρονικό διάστημα που 
έχουν την ιδιότητα του ΜδΕ με σεβασμό στη φήμη του 
Πανεπιστημίου και τους κανόνες δεοντολογίας.

2. Εφόσον η φύση της Μ.Ε. απαιτεί ή ευνοείται από τη 
φυσική παρουσία του ερευνητή στο Τμήμα, στο πλαίσιο 
της συνεργασίας και της πρόσβασης σε επιστημονικό 
εξοπλισμό, διατίθεται, με μέριμνα του Επιβλέποντα, η 
ανάλογη θέση εργασίας στο Τμήμα.

3. Οι ΜδΕ λαμβάνουν, κατόπιν αίτησής τους, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος (@di.uoa.gr),
έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
στις βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ, καθώς και σε όποια συμπλη-
ρωματική παροχή που το Τμήμα κρίνει απαραίτητη για 
την ολοκλήρωση της έρευνάς τους.

4. Ο Επιβλέπων Καθηγητής έχει υποχρέωση να ενη-
μερώσει τον ΜδΕ για τους κανονισμούς ασφάλειας των 
χώρων και των εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής 
και δεοντολογίας.
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5. Ο τίτλος του ΜδΕ δεν εγείρει οποιαδήποτε υπο-
χρέωση αμοιβής του από το Τμήμα. Ωστόσο, οι ΜδΕ 
δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους 
από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, 
ως μέλη ερευνητικών ομάδων του Τμήματος, καθώς και 
να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς και διεθνείς φο-
ρείς και ιδρύματα.

6. Το Τμήμα οφείλει να στηρίζει την ερευνητική προ-
σπάθεια των MδΕ μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων 
στα οποία να συμμετέχουν ως ακροατές είτε ως ομιλητές, 
της δυνατότητας συμμετοχής τους σε ερευνητικά προ-
γράμματα και διεθνείς συνεργασίες, και της πρόσβασης 
στις υπάρχουσες υποδομές του, τις οποίες και να ενι-
σχύει κατά το δυνατόν ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
αντίστοιχης έρευνας.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις

1. Οι ΜδΕ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το Τμήμα 
σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωσή τους που θα προκύ-
ψει ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί κατά τη 
διάρκεια της Μ.Ε. Συγκεκριμένα, κάθε ΜδΕ, ανεξαρτήτως 
της πιθανής σχέσης του με άλλους ερευνητικούς οργα-
νισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, υποχρεούται 
να δηλώνει και την ερευνητική διεύθυνση (affiliation) 
με τον πλήρη τίτλο: «Department of Informatics and 
Telecommunications, National and Kapodistrian 
University of Athens» («Τμήμα Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών») και ηλεκτρονική διεύθυνση email 
στον τομέα (domain) του Τμήματος «@di.uoa.gr»
σε όλες τις δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, συνέδρια, κεφά-
λαια βιβλίων, κ.ά.) που προκύπτουν από τη Μ.Ε.

2. Οι ΜδΕ οφείλουν να συμπεριφέρονται, όπως αρμό-
ζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, σεβόμενοι την 
κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς του ιδρύματος, 
τον παρόντα κανονισμό και τις αποφάσεις της Συνέλευ-
σης και των οργάνων του Τμήματος.

3. Οι ΜδΕ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη 
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διε-
θνείς συνεργασίες, σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, 
στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς τους 
μέσω δημοσιεύσεων σε πρακτικά επιστημονικών συνε-
δρίων και περιοδικά με σύστημα κριτών.

4. Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαι-
δευτικό έργο - στο πλαίσιο των προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του - στον ΜδΕ, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 7α του άρ-
θρου 29 του ν. 4009/2011).

5. Οι ΜδΕ οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στις ακα-
δημαϊκές δραστηριότητες του Τμήματος, καθώς και σε 
σεμινάρια, συνέδρια ή άλλες δράσεις που διοργανώνει 
το Τμήμα για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς 
τους.

6. Οι ΜδΕ οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτά-
σεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομά-
δα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος στο 
πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης 
ποιότητας.

7. Οι ΜδΕ οφείλουν, με την ολοκλήρωση κάθε έτους εκ-
πόνησης της Μ.Ε., να συντάσσουν έκθεση προόδου της 
έρευνάς τους σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, την οποία 
συνυπογράφει ο Επιβλέπων, και καταθέτουν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος. Στην έκθεση προόδου θα πρέπει 
να αναφέρουν τα αποτελέσματα της μέχρι τότε έρευνάς 
τους, τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν, τις δη-
μοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, το επικουρικό 
εκπαιδευτικό έργο, καθώς και κάθε άλλη εκπαιδευτική 
και επιστημονική συνεργασία τους εντός και εκτός του 
Τμήματος.

8. Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθ-
μίζονται ανάλογα με την περίπτωση από την κείμενη 
νομοθεσία, τον Κανονισμό του ΕΚΠΑ και τα προβλεπό-
μενα στα επιμέρους ερευνητικά έργα ή πρωτόκολλα 
συνεργασίας.

9. Θέματα που δεν αντιμετωπίζονται από τον παρόντα 
Κανονισμό, επιλύονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
ή από την Επιτροπή Δεοντολογίας - Βιοηθικής του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 13
Διαγραφή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

1. Η διαγραφή ΜδΕ είναι δυνατή με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος για τους ακόλουθους λόγους: 
i) χρήση επιστημονικών ιδεών, μεθόδων και αποτελε-
σμάτων ή αντιγραφή μέρους ή του συνόλου εργασιών 
άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς ή όπου 
αυτό απαιτείται χωρίς άδεια από αυτούς, ii) παράπτωμα 
που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
(ν.2121/1993), iii) μη τήρηση των υποχρεώσεών τους, 
όπως αυτές αναγράφονται στον παρόντα κανονισμό, 
Ενέργειες και δράσεις που ζημιώνουν ή εκθέτουν το Τμή-
μα ή/και το ΕΚΠΑ, iv) υποβολή αίτησης διαγραφής από 
τον ίδιο τον ΜδΕ, v) μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση 
του Επιβλέποντα, vi) εφόσον υπερβεί τα προβλεπόμενα 
χρονικά όρια εκπόνησης της Μ.Ε.

2. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν του χορηγείται 
«Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας».

3. Ο ΜδΕ έχει δικαίωμα να προσφύγει στη Σύγκλητο 
του ΕΚΠΑ κατά της απόφασης διαγραφής του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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