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1 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
1.1 Γενικός Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) παρέχει σε επιστήμονες κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε τομείς 
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και γνωστικά αντικείμενα των Σχολών και των 
Τμημάτων του. 

Στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Π.Δ.Μ. είναι: 

i. Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής 
ερευνητών/ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις 

ii. Η ενίσχυση των επιστημόνων για τη συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης, της 
έρευνας και των εφαρμογών της 

iii. Η καινοτομία και αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας 
iv. Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά της τεχνογνωσίας 
v. Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

1.1.1 Διαδικασία έγκρισης μεταδιδακτορικής έρευνας 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μεταδιδακτορικής Έρευνας έχουν οι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου 
σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 
προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας ή/και της γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα. 

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στις Γραμματείες 
των Τμημάτων. 

Στην αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) αναγράφεται ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια του 
Τμήματος και συνοδεύεται από:  

i. την επιστολή αποδοχής επίβλεψης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας  
ii. αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
iii. αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει) 
iv. αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
v. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

vi. κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί 
vii. δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές Α, Β ή Γ βαθμίδας, 

κατόχους διδακτορικού, αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

viii. πρόταση εκπόνησης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
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Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εξετάζει τη 
συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα και τα ερευνητικά πεδία 
που θεραπεύει το Τμήμα. 

1.1.2 Διάρκεια Μεταδιδακτορικής έρευνας 
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους 36 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης υλοποίησής της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μετά από αίτηση και σχετική τεκμηρίωση του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι δυνατή 
η έγκριση της παράτασης από τη Συνέλευση του Τμήματος έως και 12 Μήνες. 

1.1.3 Δικαιώματα Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια, στον εξοπλισμό, στις 
βιβλιοθήκες και στις νησίδες Η/Υ του Ιδρύματος. 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, δύναται να αιτούνται χρηματοδότησης ή υποτροφίας για 
δράσεις που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Τμήματος ή της Σχολής ή των αρμόδιων 
Οργάνων του Ιδρύματος. 

1.1.4 Υποχρεώσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών 
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας, οφείλουν να τηρούν τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας καθώς και 
τον Κώδικα Δεοντολογίας και καλής πρακτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές οφείλουν να συντάσσουν έκθεση προόδου της 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε συνεργασία με τον/την επιβλέπων/ουσα σε ετήσια βάση. Η 
έκθεση προόδου κατατίθεται σε ετήσια βάση στη Συνέλευση του Τμήματος, στο οποίο 
εκπονείται η έρευνα. 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύναται να παρουσιάζουν την έκθεση προόδου της 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις του Τμήματος με 
ευθύνη του επιβλέποντος μέλους, με απώτερο σκοπό την αναγνώριση της 
πραγματοποιθείσας Μεταδιδακτορικής έρευνας μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο. 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της 
έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (τουλάχιστον ένα). Στη δημοσίευση 
οφείλουν να αναφέρουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας καθώς και το Τμήμα στο 
οποίο εκπονείται η Μεταδιδακτορική Έρευνα (academic affiliation). 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τον Εσωτερικό Κανονισμό 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

1.1.5 Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε συνεργασία με τον/την επιβλέπων/ουσα συντάσσουν 
την Έκθεση Περάτωσης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) και την 
υποβάλλουν μαζί με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα στη Συνέλευση του Τμήματος. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υποχρεωτικά, δημοσίως σε χώρο και ημερομηνία που 
ορίζει η Γραμματεία του Τμήματος. 
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Μετά τη ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται Βεβαίωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 

1.1.6 Διαγραφή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η διαγραφή του 
Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για τους παρακάτω λόγους: 

i. Μη τήρηση των υποχρεώσεών του όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα 
Κανονισμό.  

ii. Μη τήρηση του Κανονισμού Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

iii. Συμπεριφορά του μεταδιδακτορικού ερευνητή, η οποία εκθέτει ή ζημιώνει το 
Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται. 

iv. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον μεταδιδακτορικό ερευνητή. 
 

2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
2.1 Υποτροφίες αριστείας για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές 
Συνολικό ποσοστό έως 5%1 του αποτελέσματος τη προηγούμενης πιστοποιημένης χρήσης 
του ΕΛΚΕ, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και επικύρωση της συγκλήτου του 
Π.Δ.Μ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των μεταδιδακτορικών ερευνητών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, εφόσον το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις/δεσμεύσεις 
του ΕΛΚΕ. Οι υποτροφίες αυτές δίδονται ως χρηματικοί έπαινοι και έχουν σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση της δραστηριότητας μεταδιδακτορικών ερευνητών που βρίσκονται 
στην αρχή της καριέρας τους και έχουν ήδη σημαντικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας ισχύουν γενικά τα παρακάτω για τους υποτρόφους:  

1. Δεν μπορούν να είναι μόνιμοι μισθωτοί υπάλληλοι στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.  
2. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι το πολύ τριετής.  
3. Σε περίπτωση παραίτησης του υποτρόφου εντός διαστήματος μικρότερου της 

διάρκειας της υποτροφίας, η υποτροφία διακόπτεται αυτοδικαίως. 
4. Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 

παραίτησης από την υποτροφία ή διακοπής της υποτροφίας για οποιοδήποτε λόγο, θα 
ενημερώνει άμεσα τον ΕΛΚΕ για την διακοπή της υποτροφίας.  

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθορίζει στο 1ο εξάμηνο 
κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα εγκεκριμένα αποτελέσματα του προηγούμενου 
έτους, το συνολικό αριθμό και την επιμέρους κατανομή στις Σχολές του ΠΔΜ καθώς και το 
ύψος του χρηματικού ποσού. Το ποσό της υποτροφίας χορηγείται στο δικαιούχο σύμφωνα 
με τη σχετική προκήρυξη και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, η οποία εγκρίνεται από 
την Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

Κάθε υποψήφιος για υποτροφία αριστείας μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να υποβάλλει 
σχετική αίτηση2, η οποία θα περιγράφει το πλαίσιο/σχέδιο της προτεινόμενης ερευνητικής 
εργασίας που θα διεξάγει, τους στόχους, την καινοτομία και πρόοδο που θα επιτευχθεί σε 

                                                            
1 Το ποσοστό αυτό καλύπτει όλα τα είδη των υποτροφιών που θα χορηγεί ο ΕΛΚΕ 
2 Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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σχέση με την τρέχουσα τεχνολογική στάθμη, την μεθοδολογία και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. 

2.1.1 Διαδικασία επιλογής προτάσεων υποτροφιών αριστείας  
Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
προκήρυξης/ανακοίνωσης:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας (θα προσδιοριστεί στην σχετική προκήρυξη).  
2. Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης έρευνας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

 
Οι υποψηφιότητες παραπέμπονται σε Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον/την 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Π.Δ.Μ. Η Ειδική 
Επιτροπή ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Η Ειδική 
Επιτροπή αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης αναθέτοντας προς 
αξιολόγηση τις υποψήφιες προτάσεις σε εξωτερικούς (εκτός ΠΔΜ) εξειδικευμένους 
Καθηγητές, ερευνητές και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό. Η κάθε πρόταση θα ανατίθεται σε τουλάχιστον δύο (2) αξιολογητές και ο τελικός 
βαθμός θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών. Σε περιπτώσεις όπου η διαφορά 
στην βαθμολογία των δύο αξιολογητών υπερβαίνει τις 25 μονάδες, τότε η πρόταση θα 
αποστέλλεται για αξιολόγηση και σε τρίτο εξωτερικό αξιολογητή. Στη συνέχεια και μετά την 
ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, η Ειδική Επιτροπή εντός ενός μηνός σε συνεδρίασή της θα 
προχωρά στην κατάταξη των υποψηφίων καθώς και στην υποβολή σχετικής εισήγησης στην 
ΕΕ Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθεί η περίοδος της 
ενδεχόμενης υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους. Τις ενστάσεις τις εξετάζει 
αντίστοιχη επιτροπή που θα αποτελείται από των Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΕΛΚΕ και ένα 
εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Π.Δ.Μ. Στην συνέχεια το οριστικό πρακτικό επιλογής 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία δίνει και την τελική έγκριση. Η υποτροφία 
χορηγείται σε μηνιαία βάση, ενώ ο/η υπότροφος που δεν παραλαμβάνει την χορηγούμενη 
υποτροφία εντός τριών μηνών τίθεται εκτός προγράμματος. Η απόφαση της ΕΕ 
επικυρώνεται και από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ. 

  

2.1.2 Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων υποτροφιών αριστείας  
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων ερευνητικών προτάσεων για τη χορήγηση 
υποτροφιών αριστείας σε Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, διακρίνονται σε δύο ομάδες:  

1. Επιστημονικό προφίλ Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (Βαρύτητα: 40%) 
a) Επιστημονικά επιτεύγματα Μεταδιδακτορικού Ερευνητή. 

i. Το συνολικό επιστημονικό έργο (π.χ. συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά 
ερευνητικά προγράμματα, αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά ή/και συνέδρια, αριθμός συγγραφέων ανά εργασία, 
σταθμισμένος συντελεστής απήχησης περιοδικών που έχουν δημοσιευθεί 
οι εργασίες, αριθμός ετεροαναφορών, δείκτης h, κα).  

ii. Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις). 
iii. Επιστημονική ωριμότητα του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για την 

υλοποίηση του ερευνητικού έργου (Σε ποιο βαθμό ο Μεταδιδακτορικός 
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Ερευνητής διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και 
ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού 
έργου. 

 
2. Ερευνητική Πρόταση (Βαρύτητα: 60%) 

a) Επιστημονική πρωτοτυπία και στόχοι. 
i. Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. 

ii. Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέραν από την παρούσα 
επιστημονική/τεχνολογική στάθμη (π.χ. ανάπτυξη νέων τεχνικών, 
εργαλείων, εννοιών, θεωριών ή/και προσεγγίσεων). 

iii. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την προτεινόμενη έρευνα 
iv. Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις. 
v. Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι “high risk/high gain” («υψηλού 

κινδύνου/σημαντικού οφέλους»). 
vi. Πρωτοποριακή φύση και δυνητικός αντίκτυπος του προτεινόμενου 

ερευνητικού έργου. 
 

b) Επιστημονική μεθοδολογία και υλοποίηση 
i. Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η προτεινόμενη επιστημονική προσέγγιση. 

ii. Σε ποιο βαθμό η πρόταση συνεπάγεται την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ή 
την εφαρμογή μεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην πρόοδο πέραν της 
παρούσας επιστημονικής/τεχνολογικής στάθμης 

iii. Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας για 
την επίτευξη των στόχων του έργου. 

iv. Σε ποιο βαθμό το σχέδιο υλοποίησης και τα χρονοδιαγράμματα του έργου 
είναι απαραίτητα και αιτιολογημένα. 

 
 Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος θα συνεκτιμάται στη διαδικασία 
αξιολόγησης.  

Τα ανωτέρω στοχεύουν στο να αξιολογήσουν την ποιότητα του υποψηφίου και του 
προτεινόμενου θέματος καθώς και την πρωτοτυπία της έρευνας και την νέα επιστημονική 
γνώση που αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την τρέχουσα τεχνολογική στάθμη στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιπλέον, όπως αναφέρεται αξιολογείται η αναμενόμενη 
επίδραση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα και στην κοινωνία 
γενικότερα. Τέλος, κρίνεται η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 
επιστημονικής/τεχνολογικής μεθοδολογίας όπως προτείνεται στο σχετικό σχέδιο της 
έρευνας.  

Για τις υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών ερευνητών στους οποίους χορηγείται 
υποτροφία Αριστείας, για τ η διαδικασία περάτωσης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας 
καθώς για τη διαδικασία διαγραφής τους, ισχύουν τα άρθρα 1.1.4, 1.1.5 και 1.1.6 του 
παρόντος κανονισμού.  
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2.2 Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτορικών Ερευνητών για τη συμμετοχή 
τους σε Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Οι υποτροφίες αυτές προορίζονται για μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι μετέχουν 
σε ερευνητικές ομάδες συγχρηματοδοτούμενων έργων ή άλλων πράξεων που προβλέπεται 
από το πλαίσιο τους η χορήγηση και η επιλεξιμότητα τέτοιων δαπανών (υποτροφίες σε 
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές) που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, από πόρους που προέρχονται από τα 
προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στον αντίστοιχο οδηγό 
εφαρμογής τους. 

Για τη χορήγηση υποτροφίας συμμετοχής σε ερευνητικό έργο ισχύουν γενικά τα παρακάτω 
για τους υποτρόφους:  

1.  Δεν μπορούν να είναι μόνιμοι μισθωτοί υπάλληλοι στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό 
Τομέα.  

2.  Μπορούν να αμείβονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες από άλλο έργο που χειρίζεται ο 
ΕΛΚΕ ΠΔΜ, ή να λαμβάνουν συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή αρκεί να μην 
ξεπερνούν μηνιαίως τις 143 ώρες απασχόλησης βάσει της ωριαίας χρονοχρέωσής 
τους. Το ανώτερο ύψος των υποτροφιών της συγκεκριμένης κατηγορίας ορίζεται σε 
1300€/μήνα και στο τελικό κείμενο των επιστημονικών δημοσιεύσεων που θα 
προκύψουν από την μεταδιδακτορική έρευνα θα αναγράφεται η επισήμανση του 
έργου από το οποίο χρηματοδοτήθηκε η εκπόνησή της. 

3.  Η διάρκεια εκάστης υποτροφίας είναι το πολύ τριετής.  

4. Σε περίπτωση παραίτησης του υποτρόφου εντός διαστήματος μικρότερου της 
διάρκειας της υποτροφίας, η υποτροφία διακόπτεται αυτοδικαίως. 

5. Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 
παραίτησης από την υποτροφία ή διακοπής της υποτροφίας για οποιοδήποτε λόγο, 
θα ενημερώνει άμεσα τον ΕΛΚΕ για την διακοπή της υποτροφίας.  

 

2.2.1 Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών 
στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο 
από την αναθέτουσα αρχή, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου υποβάλει 
στον ΕΛΚΕ αίτημα που περιλαμβάνει:  

• αίτημα για τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μαζί με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες (χρονική διάρκεια της υποτροφίας, ύψος δαπάνης, 
γνωστικό αντικείμενο, απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα) 

• βεβαίωση ότι η χορήγηση υποτροφίας προβλέπεται στο πρόγραμμα και στον 
αντίστοιχο οδηγό εφαρμογής 

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με εισήγηση του 
Επιστημονικά Υπεύθυνου και επικύρωση από την Επιτροπή Ερευνών. Μετά την ανακοίνωση 
των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθεί η περίοδος της ενδεχόμενης υποβολής 
ενστάσεων από τους υποψηφίους. Τις ενστάσεις τις εξετάζει η αντίστοιχη Επιτροπή 
Ενστάσεων, η οποία επίσης ορίζεται με εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και 
επικύρωση από την Επιτροπή Ερευνών. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης  και τα 
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οριστικά αποτελέσματα επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών, λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στη Γραμματεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας εντός προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στη σχετική προκήρυξη/ανακοίνωση:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας (θα προσδιοριστεί στην σχετική προκήρυξη).  
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
3. Όποια άλλα δικαιολογητικά προβλέπονται στην προκήρυξη/ανακοίνωση. 

 

2.2.2 Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών στα 
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη οι τίτλοι σπουδών και το συνολικό 
επιστημονικό τους έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης 
θέσης (π.χ., συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια, κα), καθώς και τα απαιτούμενα και επιθυμητά 
προσόντα που αναφέρονται ρητά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για τη χορήγηση της υποτροφίας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:  

1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που ανήκει ο υπότροφος.  
2. Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν είναι ασφαλισμένος, οφείλει να προσκομίσει 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο από ιδιωτική εταιρεία για Προσωπικό ατύχημα και 
Αστική ευθύνη υπέρ τρίτων. 
 

Για τις υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών ερευνητών στους οποίους χορηγείται 
υποτροφία Αριστείας, για τ η διαδικασία περάτωσης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας 
καθώς για τη διαδικασία διαγραφής τους, ισχύουν τα άρθρα 1.1.4, 1.1.5 και 1.1.6 του 
παρόντος κανονισμού.  

 

3 Ισχύς του Κανονισμού 
Ο παρόν Οδηγός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην περίπτωση που η υποτροφία χορηγείται στο 
πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικού προγράμματος, υπερισχύει ο Οδηγός Χρηματοδότησης 
που διέπει το πρόγραμμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Προς: 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

□ Τμήμα………………….. (επιλέγεται εφόσον δε χορηγείται υποτροφία από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ) 

□ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (επιλέγεται μόνο εφόσον αφορά χορήγηση Υποτροφίας Αριστείας ) 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας: …………………………………………… 

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

Διεύθυνση κατοικίας:……………………………………………………….. 

Ταχ. Κώδικας:………………………………………………………………. 

Τηλ. Επικοινωνίας:…………………………………………………………. 

E-mail: ……………………………………………………………………… 

Αριθμ. Αστυν. Ταυτότητας:…………………… Εκδ. Αρχή:……………… 

Ημερομηνία Γέννησης:…………………………………………………….. 

 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ 
Η/Α ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ 
Η/Α ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 
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3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 

 

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΒΑΘΜΟΣ 

    

    

 

5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 

 
6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 

  

  

 
7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:  

□ Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού. 

□ Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου 
τίτλου σπουδών του εξωτερικού. 

□ Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού.  

□ Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

□ Συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή από ερευνητή βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, κατόχου 
Διδακτορικού Διπλώματος αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού.  

□ Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί.  

□ Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει 
καθιερώσει το Τμήμα.  
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:  
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1. οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι 

ακριβείς και αληθείς. □ 
2. συναινώ στη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου στοιχείων 

από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας □ 
 
 

Ο/Η Αιτ…… 
 
 

Υπογραφή ………………………………Ημερομηνία……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω34Α469Β7Κ-ΓΧ6



 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Υπόδειγμα Πρότασης 
Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

□ Τμήμα………………….. (επιλέγεται εφόσον δε χορηγείται υποτροφία από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ) 

□ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (επιλέγεται μόνο εφόσον αφορά χορήγηση Υποτροφίας Αριστείας ) 

 
Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

ΕΠΙΘΕΤΟ: ……………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………………………….. 

Τίτλος: ………………………………………………………………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Προτεινόμενου/ης Επιβλέποντα/ουσας: 
…………………………………………………………… 

Ιδιότητα Προτεινόμενου/ης Επιβλέποντα/ουσας: ……………………………………. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της προτεινόμενης έρευνας) 

1. Αντικείμενο έρευνας και στόχοι 

2. Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

4. Αναμενόμενα αποτελέσματα 

5. Βιβλιογραφία 

6. Θεματική περιοχής/ες 

7. Λέξεις κλειδιά (από 2 έως 5) 

 

Η πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις επτά (7) 

σελίδες συμπεριλαμβανομένου του εξώφυλλου καθώς και των βιβλιογραφικών αναφορών 

Γραμματοσειρά: Times New Roman με Μέγεθος 11pt 

Περιθώρια: τουλάχιστο 1.5 cm πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά  
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Ο/Η υποψήφιος/α Μεταδιδάκτορας 

Ερευνητής/τρια 

 

[υπογραφή] 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

Κοζάνη/Φλώρινα…/…/…. 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση και 

εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση 

Μεταδιδακτορικής Έρευνας. 

[Υπογραφή Επιβλέποντα] 

 

Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα Προτεινόμενου 

Επιβλέποντα 

Κοζάνη/ Φλώρινα ../../… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Υπόδειγμα Εντύπου  
Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

□ Τμήμα………………….. (επιλέγεται εφόσον δε χορηγείται υποτροφία από τη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ) 

□ ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ (επιλέγεται μόνο εφόσον αφορά χορήγηση Υποτροφίας Αριστείας ) 

ΘΕΜΑ: Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ. Ε.: ………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………………………………………………. 

 

1. Εισαγωγή  

2. Αντικείμενο έρευνας – Επιστημονικοί στόχοι 

3. Περιγραφή υλοποίησης της έρευνας και ερευνητικά αποτελέσματα ανά ενότητα 

εργασίας  

4. Δημοσιεύσεις Μεταδιδακτορικού Ερευνητή/τριας που προέκυψαν από την 

υλοποίηση της Μεταδιδακτορικής έρευνας 

5. Βιβλιογραφία  

 

 

 Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια  Ο/Η Επιβλέπων/ουσα 

 

 (υπογραφή) (υπογραφή)  
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