
Εσωτερικός Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ                                                                  

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1191/4-4-2017 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε 
με το ΦΕΚ 267/27-01-2021. 

Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με αριθμ. 
17/14-5-2021 και 19/11-6-2021, εξειδικεύτηκαν περαιτέρω τα κάτωθι: 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή ΜΕ 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. 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή του τμήματος, η οποία 
ορίζεται από τη Συνέλευση και εισηγείται εντός τακτής προθεσμίας. Στα κριτήρια 
αξιολόγησης περιλαμβάνεται το εν γένει επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, 
παρουσία σε επιστημονικά συνέδρια, διακρίσεις) και η διδακτική εμπειρία των 
υποψηφίων (εφ’ όσον προβλέπονται διδακτικά καθήκοντα). Επιπλέον, οι υποψήφιοι 
οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα της ΜΕ. Τα στοιχεία που μπορούν να τεκμηριώνουν τη γνώση της 
γλώσσας είναι πιστοποιητικά κρατικών και διεθνών φορέων (π.χ. Cambridge, 
Michigan University), οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, η συγγραφή διατριβών 
σε ξένη γλώσσα, καθώς και οι σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια.  

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να τηρούν όλες τις προβλέψεις του κανονισμού για τις υποχρεώσεις τους, 
μεταξύ των οποίων είναι και η υποβολή περιοδικών εκθέσεων προόδου. 

Πριν την παρέλευση  της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας (12-36 μήνες) οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Συνέλευση έκθεση περάτωσης 
και τηρούν εν γένει  όλες τις προβλέψεις του κανονισμού. Για να θεωρηθεί επιτυχής 
η περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας θα πρέπει να έχουν προκύψει 
τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά. 

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αριθμ. πρωτ.  3/13-12-2019 της Νομικής Επιτροπής του 
ΑΠΘ και την απόφαση της Συνέλευσης με αριθμ. 19/11-6-2021, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν 
να συνεχίζουν την επίβλεψη της μεταδιδακτορικής έρευνας και μετά την 
αφυπηρέτησή τους. 

 

 

 



1. Προτάσεις Ενδιαφερομένων για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Το Τμήμα δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προτάσεις και αιτήσεις εκπόνησης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου 
θα πραγματοποιηθεί η Μεταδιδακτορική Έρευνα, και συνυποβάλλονται όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΑΠΘ (ΦΕΚ 267/27-01-
2021) (Παράρτημα Α). 

H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο αναλυτικής Πρότασης Εκπόνησης 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Παράρτημα B). Στο έντυπο αυτό, το οποίο υπογράφεται 
από το προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ, περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας, οι πηγές 
χρηματοδότησης, καθώς και αναλυτικά τα πιθανά διδακτικά καθήκοντα. Στα 
διδακτικά καθήκοντα μπορεί να περιλαμβάνεται επικουρία σε εργαστηριακές και 
φροντιστηριακές ασκήσεις αλλά όχι πλήρης και αυτόνομη ανάθεση μαθημάτων, 
υποχρεωτικών ή επιλογής. 

2. Προκηρύξεις Τμήματος για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Επιπλέον, το Τμήμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να προβαίνει σε 
ανοικτές προκηρύξεις θέσεων ΜεΕρ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τις οποίες 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του. Τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται για την προκήρυξη 
θέσεων Μεταδιδακτορικής Έρευνας υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματος 
έντυπη πρόταση (Παράρτημα Β) όπου περιγράφεται το αντικείμενο της έρευνας, οι 
πηγές χρηματοδότησης και αναλυτικά τα πιθανά διδακτικά καθήκοντα. 

Στις προκηρύξεις αναφέρονται οι όροι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
υποψηφιοτήτων, καθώς και οι υποχρεώσεις των ΜεΕρ σχετικά με τη συμμετοχή τους 
στην έρευνα και διδασκαλία, με τα παραδοτέα και την ολοκλήρωση εκπόνησης της 
ΜΕ. 

Στην αίτηση των υποψηφίων προσδιορίζονται οι θέσεις ΜΕ για τις οποίες 
ενδιαφέρονται και επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον 
Κανονισμό. 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου Μεταδιδάκτορα 
 
  

Επώνυμο 
 
_________________________________________
Όνομα 
 
_________________________________________
Όνομα Πατρός 
 
_________________________________________ 
Όνομα Μητρός 
 
_________________________________________
Ημερομηνία Γέννησης 
 
_________________________________________
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου 
 
_________________________________________ 
Διεύθυνση: 
 
_________________________________________
Οδός & Αριθμός 
 
_________________________________________
ΤK -  Πόλη 
 
_________________________________________
Τηλέφωνο 
 
_________________________________________
e-mail 
 
 
Θεσσαλονίκη, ________________ 
 
 
Ο/Η Αιτ______________________ 

 
 

____________________________ 
Υπογραφή 
 
 

 
 
 
Προς  
 
τη Γραμματεία του Τμ. Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 

 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτησή μου, για εκπόνηση 

μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με θέμα: 

 

 

 
 Επισυνάπτω :   Χ ή # 

   

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα                                   

2. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος   

3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών   

4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος  

5. Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους 

προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 

 

6.  Συστατικές επιστολές ( τουλ. 2)*  

7 Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών  

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αριθμός)   

9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας      

10 Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

11 Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας  

 Σύνολο εγγράφων (αριθμός)  

 Σύνολο σελίδων  

 
 

*από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κατόχου 

Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΡΟΤΑΣΗ EΚΠΟΝΗΣΗΣ METAΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 (Υπογράφεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος με κάθε 

πρόταση ενδιαφερομένου ή για κάθε νέα θέση των ανοικτών προκηρύξεων Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας) 

Επιβλέπων/ουσα:  

Εργαστήριο:  

 

Ενδεικτική περιοχή: 

 

Θέμα: 

 

Σύντομη περιγραφή του ερευνητικού αντικειμένου (λέξεις-κλειδιά, ανασκόπηση ερευνητικής 

περιοχής, στόχοι, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, ενδεικτική βιβλιογραφία): 

 

 

Απαιτούμενες γνώσεις: (π.χ. σχέση με την επιστημονική κατάρτιση σε συγκεκριμένη ερευνητική 

περιοχή, πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεξιότητες, ειδική εμπειρία, γλώσσες κ.ά.): 

 

 

 

 

Χώρος εργασίας (κτίριο, όροφος, γραφείο): 

 

 

 
Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή (ερευνητικό έργο): 

 

 

 

 



 

 

 

 
Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή (διδακτικό έργο): 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία/χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της 

προτεινόμενης έρευνας (300-400 λέξεις): 

2. Εξηγήστε τους βασικούς στόχους και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (200-400 

λέξεις): 

3. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 

Δικαιολογείστε την καταλληλότητά της για τους στόχους/υποθέσεις της προτεινόμενης 

έρευνας (300-400 λέξεις): 

4. Προσδιορίστε την προβλεπόμενη διάρκεια των βασικών εργασιών/σταδίων εκπόνησης 

της έρευνας, όπως βιβλιογραφική ανασκόπηση, συλλογή και επεξεργασία ερευνητικού 

υλικού, διεξαγωγή πειραμάτων ή σεναρίων, σχεδιασμός λογισμικού, συγγραφή εκθέσεων 

και δημοσιεύσεων (300-600 λέξεις). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν διαθέσιμο 

στο διαδίκτυο project timeline schedule. 

5. Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας (λ.χ. προηγούμενες 

σχετικές επιστημονικές εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες 

εφόσον υπάρχουν) (200-400 λέξεις): 

6. Διευκρινίστε τους τρόπους διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (λ.χ. σε ποια 

συνέδρια/περιοδικά ή αυτοτελείς εκδόσεις θα επιδιώξετε την ανακοίνωση ή δημοσίευσή 

τους) (100-300 λέξεις): 

7. Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το 

συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγραφικό/διδακτικό) έργο του/της επιβλέποντος 

μέλους ΔΕΠ ή ομότιμου καθηγητή (100-300λέξεις): 

Βεβαιώνω ότι εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα                                                            Υπογραφή 

Επιβλέποντα 

 

 

Θεσσαλονίκη, ……/……./..........  


