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ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς του έχοντας ως βασικούς στόχους: 
• την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών σε νέες επιστημονικές 
κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τα Τμήματα, 
• την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών των Τμημάτων συναφών με την επιστημονική περιοχή της 
διατριβής του ερευνητή, 
• την συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών αντικειμένων που απασχολούν τα Τμήματα, 
• την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και των 
εφαρμογών της. 
 
Η Ιατρική Σχολή υποστηρίζει τη Μεταδιδακτορική Έρευνα, καθώς θεωρεί ότι συμβάλλει στην ποιοτική και 
ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας στη Σχολή και αναδεικνύει το ακαδημαϊκό κύρος της 
μέσω της διάκρισης του ερευνητικού έργου. 
 
Η μεταδιδακτορική έρευνα που διεξάγεται στη Ιατρική Σχολή διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα (ΦΕΚ 4128/28-11-2017 τ. β’) και τις προβλέψεις 
του παρόντος κανονισμού.  
 
1) Κατηγορίες Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 
Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές (Μ.Ε.) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου 
αναγνωρισμένου (εφόσον απαιτείται) από τον ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου ακαδημαϊκού τίτλου. Όλοι οι ερευνητές 
που λαμβάνουν τον τίτλο του Μ.Ε. της Σχολής, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί τόσο ως προς το βιογραφικό 
τους όσο ως προς το έργο που προτείνεται να εκτελέσουν από σχετικές ακαδημαϊκές / επιστημονικές 
επιτροπές. 
Ως εκ τούτου, Μ.Ε. της Ιατρικής Σχολής σύμφωνα και με τον κανονισμό του ΠΚ μπορεί να είναι  
 

Α Μεταδιδάκτορες που συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό έργο που 
διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) μέλος ΔΕΠ 
της Ιατρικής Σχολής 

Β Μεταδιδάκτορες συνεργάτες άλλων ακαδημαϊκών, ερευνητικών ή τεχνολογικών 
φορέων στο πλαίσιο συμφωνητικών ή μνημονίων συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Γ Μεταδιδάκτορες που εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία / βραβείο από 
ημεδαπό ή αλλοδαπό φορέα. 

Δ Μετάδιδάκτορες των οποίων εγκρίνεται (α) η αίτηση για την εκπόνηση ατομικής 
μεταδιδακτορικής έρευνας ή (β) η υλοποίηση χρηματοδοτούμενης αυτόνομης 
μεταδιδακτορικής έρευνας από την Ιατρική Σχολή 

Ε Επισκέπτες μεταδιδάκτορες Έλληνες ή αλλοδαποί που προσκαλούνται για την 
προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 ως έχει μέχρι σήμερα και το εδάφιο (ιη) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4485/2017. 

 
υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
1) Οι Μ.Ε. των κατηγοριών Α-Δ πρέπει να έχουν ως κύρια εργασία τη μεταδιδακτορική έρευνα με πλήρες 
ωράριο σε εργαστήριο ή κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Ιατρικής 
Σχολής είτε άλλου Ιδρύματος με το οποίο υπάρχει συμφωνητικό ή μνημόνιο συνεργασίας που αφορά και τη 
συγκεκριμένη έρευνα. 
2) Οι Μ.Ε. των κατηγοριών Α και Β πρέπει να έχουν προσληφθεί σε πρόγραμμα που προβλέπει την 
απασχόληση μεταδιδακτόρων ερευνητών και να έχουν αξιολογηθεί, τόσο οι ίδιοι όσο και το ερευνητικό 
έργο, από σχετικές επιτροπές.  



3) Οι ΜΕ των κατηγοριών Γ, Δ και Ε πρέπει να έχουν αξιολογηθεί, τόσο οι ίδιοι όσο και το ερευνητικό τους 
έργο, από ακαδημαϊκή/επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης είτε του φορέα χρηματοδότησης είτε του 
Πανεπιστημίου Κρήτης είτε της Ιατρικής Σχολής και να υπάρχει η σχετική εγκριτική απόφαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση το τμήμα Ιατρικής έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει υποψήφιο Μ.Ε. και την ερευνητική 
του πρόταση εφόσον η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής το κρίνει απαραίτητο. 
 
 
2) Αρμόδιο τμήμα 
Γραμματεία Μεταπτυχιακών (Διδακτορικά) 
 
Η Γραμματεία διατηρεί Μητρώο σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΜΗΜΑ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΜΗΜΑ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΜΗΜΑ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΙΚΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ, τηλέφωνα, e-mails & websites) 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ & ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (κατηγοριοποίηση Frascati  του ΟΟΣΑ) 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΛΗΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΚΑ ΕΡΓΟΥ(ΩΝ) (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ ΠΚ) 
 
Θα υπάρχει μία καταχώρηση ανά ΜΕ για δεδομένο χρονικό διάστημα. 
 
Το μητρώο ξεκινά τις καταγραφές Μ.Ε. της Ιατρικής Σχολής από 28/11/2017 (η ημερομηνία δημοσίευσης 
του Κανονισμού του ΠΚ στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως). 
Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταχωρήσεις στο μητρώο. 
 
Η Γραμματεία θα τηρεί φάκελο για κάθε Μ.Ε. (ένα φάκελο ανά Μ.Ε.) στον οποίο θα τοποθετεί τα πτυχία και 
τις αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ιατρική Σχολή σε χρονολογική σειρά καθώς και τις σχετικές 
αποφάσεις των συνελεύσεων με την έναρξη και τη λήξη για κάθε χωριστό project.  
Η γραμματεία θα μπορεί να δίνει 3 τύπους βεβαίωσης βάσει των τηρουμένων στο αρχείο: 

o Βεβαίωση ότι κάποιος είναι Μ.Ε. στην Ιατρική Σχολή από (έναρξη) και εκπονεί έρευνα με 
τίτλο (τίτλος)  

o Βεβαίωση συγκεντρωτική για όλα τα διαστήματα στα οποία ο Μ.Ε. έχει εκπονήσει 
μεταδιδακτορική έρευνα στην Ιατρική Σχολή 

o Βεβαίωση σε Επιστημονικό Υπεύθυνο για τους Μ.Ε. με τους οποίους έχει συνεργαστεί 
 
  
3) Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο  
Για την εγγραφή στο Μητρώο ΜΕ της Σχολής όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν το ακόλουθο 
έντυπο/αίτηση 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ 
Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (ΙΔΡΥΜΑ, 
ΤΜΗΜΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ) 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΙΔΡΥΜΑ, ΤΜΗΜΑ,  



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΥ) 
ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ (ΙΔΡΥΜΑ, 
ΤΜΗΜΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ & 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση του εγχειριδίου  
Frascati  του ΟΟΣΑ) 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (Ελληνικά & 
Αγγλικά)  

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ / 
ΒΡΑΒΕΙΟΥ / 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (+ αριθμός 
σύμβασης αν υπάρχει) 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

 
και τα εξής δικαιολογητικά  

 Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
 Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος (μόνο την πρώτη φορά). Για τους υποψήφιους των 

κατηγοριών Γ-Ε, η λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε 
χρόνο προγενέστερο των 10 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατ’ εξαίρεση 
υποψήφιοι που εμπίπτουν στην κατηγορία Δβ και οι οποίοι είναι αποδέκτες Εθνικής ή Ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης που θέτει όριο μεγαλύτερο των 10 ετών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
εγγραφή στο Μητρώο Μ.Ε. 

 Αντίγραφο βασικού πτυχίου (μόνο την πρώτη φορά) 
 ι) Αντίγραφο της προκήρυξης της δράσης στην οποία ανήκει το χρηματοδοτούμενο ερευνητικό 

έργο, ιι) της προκήρυξης/πρόσκλησης για πρόσληψη μεταδιδάκτορα στο έργο και ιιι) της εγκριτικής 
απόφασης της επιλογής τους (για τις κατηγορίες Α, Β, Γ, Δβ και μόνο την πρώτη φορά που 
προσλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο) ιν) Το πρωτόκολλο συνεργασίας των Ιδρυμάτων εφόσον 
πρόκειται για υποψήφιο της κατηγορίας Β που εργάζεται σε άλλο ίδρυμα. 

 Αντίγραφα τίτλων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 
 Αντίγραφο της σύμβασης (εάν υπάρχει) 
 Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Α, Β, Γ και Δβ οφείλουν να υποβάλλουν αντίγραφο της ερευνητικής 

πρότασης ή του τεχνικού δελτίου στην οποία εργάζονται και η οποία χρηματοδοτήθηκε ή 
εκτεταμένη περίληψη εφόσον υπάρχουν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικών 
δεδομένων.  

 Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δα και Ε οφείλουν να υποβάλουν πρόταση εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας όπως ορίζεται στο Υπόδειγμα 2 του Κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Κρήτης για τη Μεταδιδακτορική Έρευνα (ΦΕΚ 4128/28-11-2017 τ. β’). Η υποβολή της ερευνητικής 
πρότασης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που ξεκινούν στο συγκεκριμένο έργο. 

  Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δα  και Ε οφείλουν να υποβάλουν  συστατική επιστολή από 
καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή Α ή Β ή Γ βαθμίδας 
αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος.  

 Υ.Δ. του επιστημονικού υπεύθυνου / επιβλέποντα ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει 
τη Σχολή σε περίπτωση που η σύμβαση ή το ερευνητικό έργο λήξει πρόωρα και ότι ο ΜΕ θα εργαστεί 
με πλήρες ωράριο ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε εργαστήριο ή κλινική του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 



 
Στην συνέχεια η ΕΜΣ θα κάνει τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων και:  
 
Για τους υποψηφίους των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δβ και Ε, εφόσον ό φάκελος είναι πλήρης, θα προωθείται στη 
Συνέλευση προς έγκριση για όσο διάστημα προβλέπουν οι συνημμένες συμβάσεις. 
 
Για τους υποψηφίους των κατηγοριών Δα, και για όσους άλλους υποψήφιους το κρίνει απαραίτητο θα 
προτείνει στον Κοσμήτορα την Τριμελή Επιτροπή που θα αξιολογήσει την ερευνητική τους πρόταση. 
 
Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Επιτροπής από τον Κοσμήτορα  οι υποψήφιοι καλούνται να παρουσιάσουν 
την ερευνητική τους πρόταση στην επιτροπή και να αξιολογηθούν από αυτήν όσον αφορά τον βιογραφικό 
τους και το προτεινόμενο έργο.  Συγκεκριμένα, η επιτροπή αξιολογεί: 
 τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει η Ιατρική Σχολή και 

με ερευνητικές περιοχές που επιθυμεί να θεραπεύσει η Σχολή 
 αν το προτεινόμενο διάστημα μεταδιδακτορικής έρευνας συνάδει με την κατατεθείσα πρόταση 
 αν το βιογραφικό του υποψηφίου παρέχει εχέγγυα επιτυχούς ολοκλήρωσης του προτεινόμενου έργου 

(π.χ. ύπαρξη δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές) 
 τη γνώση Αγγλικής επιπέδου τουλάχιστον B2 εφόσον αυτό δεν προκύπτει από τα πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας  
 
Η επιτροπή προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση της Σχολής. Αν η Συνέλευση εγκρίνει την αίτηση οι Μ.Ε. 
εγγράφονται στο Μητρώο Μ.Ε. του τμήματος για όσο διάστημα έχουν δηλώσει ή όσο θεωρεί η Συνέλευση ότι 
επαρκεί για την έρευνα. 
 
4. Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
Με τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος επέρχεται αυτόματη διαγραφή από το μητρώο χωρίς να χρειάζεται 
απόφαση Συνέλευσης. Η Γραμματεία ενημερώνει τη Συνέλευση για τη λήξη στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση. 
 
Για υποψήφιους που εμπίπτουν στις κατηγορίες Γ-Ε της παραγράφου 1, η διάρκεια της μεταδιδακτορικής 
έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της 
Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας και μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Αν οι Μ.Ε./Ε.Υ. επιθυμούν 
παράταση οφείλουν (Μ.Ε. και Ε.Υ.) να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση πριν τη λήξη του ανωτέρω 
διαστήματος. Την αίτηση εξετάζει η ΕΜΣ και εισηγείται αν απαιτείται εκ νέου έλεγχος από τριμελή ή 
αποτελεί αιτιολογημένη παράταση του προηγουμένου ερευνητικού έργου.  
 
5. Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών 
 
Οι Μ.Ε. πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό του ΠΚ Άρθρο 4. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 
που Μ.Ε της Σχολής που εργάζεται είτε στο ΠΚ είτε σε συνεργαζόμενο ίδρυμα, δεν αναφέρει και το ΠΚ σαν 
«ακαδημαϊκή στέγη» (academic affiliation) χάνει την ιδιότητα του Μ.Ε, διαγράφεται από τα μητρώα και δεν 
θα λαμβάνει σχετικές βεβαιώσεις στο μελόν περί αυτού. 
Επίσης αδυναμία τήρησης του κώδικα δεοντολογίας και του κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος και της 
Σχολής όπως αυτή θα βεβαιωθεί από αντίστοιχες επιτροπές της Σχολής ή του ΠΚ συνεπάγεται διαγραφή του 
Μ.Ε από τα μητρώα της Σχολής. 
 


