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Άρθρο 1 

Σκοπός μεταδιδακτορικής έρευνας 

1.Η μεταδιδακτορική έρευνα (ME) αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας 
επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην 
πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα 
Κοινωνικής Πολιτικής ενισχύοντας το ερευνητικό έργο και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία 
του Τμήματος.   

2. Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή ει ́ναι άμισθη . Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής  
μπορεί  να χρηματοδοτείται για μέρος ή το σύνολο της χρονικ ής διάρκειας της έρευνάς του, 
εφόσον αυτή αποτελεί  τμήμα ερευνητικού προγράμματος. 

3. Οι Μεταδιδακτορικοί  Ερευνητές έχουν το δικαι ́ωμα να χρησιμοποιούν το όνομα του 
Τμήματος ως ακαδημαϊ κή στέγη τους και να φέρουν την ιδιότητα του μεταδιδακτορικού 
ερευνητή. Παράλληλα οι μεταδιδακτορικοί  ερευνητές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ως ακαδημαϊ κή στέγη τους σε κάθε επιστημονική τους 
δημοσίευση ή συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. 

 

  

Άρθρο 2 

Διάρκεια και επίβλεψη της μεταδιδακτορικής έρευνας 

Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ του 
Τμήματος και διαρκεί για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη. Οι Επιβλέποντες που 
αφυπηρετούν παραμένουν Επιβλέποντες έως την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής 
έρευνας. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτοχρόνως μέχρι τρεις 
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές (εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος).  

 

Άρθρο 3 

Υποβολή Αιτήσεων 

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να υποβάλλουν στην 
ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα τα ακόλουθα στη Γραμματεία του Τμήματος: 

-Αίτηση όπου αναφέρεται ο τίτλος, η επιθυμητή διάρκεια της έρευνας του υποψηφίου και 
το όνομα του προτεινόμενου ως Επιβλέποντος.  

-Πρόταση, έκτασης 1500 με 2000 λέξεων, η οποία θα περιλαμβάνει: το αντικείμενο της 
έρευνας και τους στόχους, την ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής, τα ερευνητικά 



ερωτήματα, τις μεθόδους εργασίας και το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της 
μεταδιδακτορικής έρευνας.  

-Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται και οι μέχρι τώρα επιστημονικές 
δημοσιεύσεις του υποψήφιου.   

 -Αντίγραφο διδακτορικού τίτλου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού πανεπιστημίου με 
Πράξη Αναγνώρισης της Ισοτιμίας του πτυχίου και του διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ.  

 

Άρθρο 4 

Αρμόδια Όργανα 

Αρμόδια όργανα για τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές (ΜΕ) είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος και η Επιτροπή Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΕΜΕ). Η Επιτροπή Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας είναι τετραμελής και αποτελείται από τους Διευθυντές  του ΚΕΚΜΟΚΟΠ, του 
Εργαστηρίου Φύλου, της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής 
Διδακτορικών Σπουδών.   

 

Άρθρο 5 

Επιλογή ΜΕ 

1. Η επιλογή των Μεταδιδακτόρων Ερευνητών γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
μετά από εισήγηση του προτεινόμενου ως Επιβλέποντα και έκφραση γνώμης της Επιτροπής 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΕΜΕ) ως προς τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
προτεινομένων.   

2. Ο Επιβλέπων θα πρέπει να ανήκει στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή 
της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας  

3. Η Γραμματεία του Τμήματος καταρτίζει Μητρώο ΜΕ, χορηγεί ειδική κάρτα και τηρεί 
σχετικό αρχείο.  

 

Άρθρο 6  

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας  εκτείνεται μέχρι τρία έτη και ανανεώνεται 
ετησίως έως τη συμπλήρωση των τριών ετών, με πρόταση της ΕΜΕ και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, αναλόγως της έκθεσης προόδου που υποβάλλει ο 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και της γνώμης του Επιβλέποντα.   



2. Οι Μεταδιδάκτορες παρουσιάζουν την πορεία της έρευνας τους, κατ' έτος, καθώς και 
μετά την ολοκλήρωσή της ύστερα από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα στη διάρκεια του 
κοινού σεμιναρίου ΥΔ και ΜΕ του Τμήματος. 

3. Οι ΜΕ είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το Τμήμα σε κάθε επιστημονική ή άλλη 
δημοσίευσή τους. 

4. Οι ΜΕ διαγράφονται οποτεδήποτε, αυτοδικαίως, μετά από αίτησή τους προς τη 
Γραμματεία του Τμήματος, ή σε περίπτωση λογοκλοπής. Διαγράφονται επίσης, μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του Επιβλέποντα και απόφαση του Τμήματος, εάν κριθεί ότι δεν 
υπάρχει εμφανής πρόοδος στην έρευνά τους.    

 

Άρθρο 7 

Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας, αυτή κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος, αφού έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ακολουθώντας 
τις σχετικές ακαδημαϊκές προδιαγραφές που προβλέπονται στο κανονισμό συγγραφής 
εργασιών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα ο ΜΕ καταθέτει στη Γραμματεία και 
συνολική έκθεση πεπραγμένων. 

2. Ο ΜΕ λαμβάνει βεβαίωση περάτωσης της μεταδιδακτορικής έρευνας που υπογράφεται 
από τον Επιβλέποντα και τον Πρόεδρο του Τμήματος 

 

Άρθρο 8 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ΜΕ 

1. Στους ΜΕ παρέχονται κατά τη διάρκεια της έρευνας: 

- Κάρτα ΜΕ.  

-Πρόσβαση στα Εργαστήρια του Τμήματος και στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ.  

-Πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού.  

-Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων στις οποίες έχει δικαίωμα χρήσης το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. 

2. Οι ΜΕ συμμετέχουν στην εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος κάνοντας μέχρι δύο 
διαλέξεις το εξάμηνο  σε μαθήματα ή σεμινάρια που άπτονται του αντικειμένου τους 
(και μέχρι οκτώ διαλέξεις συνολικά το ακαδημαϊκό έτος), συμμετέχουν στα σεμινάρια 
και τις εκδηλώσεις  που διοργανώνει το ΚΕΚΜΚΟΠ και το Τμήμα ενώ πραγματοποιούν 
επιτηρήσεις στη διάρκεια των εξετάσεων.     



 

Άρθρο 9  

Τροποποίηση του Κανονισμού 

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να τροποποιεί τον Κανονισμό όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις ανώτερης ισχύος (Κανονισμός του 
Πανεπιστημίου, νόμος, κ.ά.)  

 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές Διατάξεις 

 Όσοι ΜΕ έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο Τμήμα συνεχίζουν την έρευνά τους υπό τις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

  


