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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ 
 

Μεταδιδακτορική έρευνα   
 
Ως μεταδιδακτορική έρευνα χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή μονάδα 
της Σχολής από ερευνητή που είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και γίνεται δεκτός για 
αυτό το σκοπό από τη Σχολή, έχει δε ως βασικούς στόχους: 
• την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή σε νέες – πέρα 

από τα εν εξελίξει διδακτορικά - κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τη Σχολή, 
• την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στη Σχολή, συναφών με την επιστημονική περιοχή 

της διατριβής του ερευνητή, 
• τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν τη Σχολή. 
• την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας 

και των εφαρμογών, την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή διάκριση του 
ερευνητικού έργου του Ιδρύματος. 

 
Διαδικασία αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή 
 
Προκήρυξη θέσης 

 
Προκήρυξη θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή προκύπτει μετά από τεκμηριωμένη πρόταση 
μέλους ΔΕΠ της Σχολής στον Τομέα που  ανήκει.  
Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή χωρίς διαδικασία 
προκήρυξης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει, 
αποδεδειγμένα, επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου, υποβάλλει αξιόλογη ερευνητική 
πρόταση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για την 
εκπόνηση της οποίας έχει ή δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Η Σχολή δέχεται κατά την 
διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής (βλ.  
υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Η απόφαση του Τομέα για την προκήρυξη της θέσης εγκρίνεται 
από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει υποτροφία από το 
ΙΚΥ, ή ΕΛΙΔΕΚ ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν και για την περίπτωση της 
διδακτορικής διατριβής.  
 
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές πρέπει απαραιτήτως: (α) να είναι κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού επισήμως 
αναγνωρισμένου στην Ελλάδα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης 
μεταδιδακτορικής έρευνας και (β) να γνωρίζουν άριστα, τουλάχιστον, μια ξένη γλώσσα. Οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, στην οποία αναφέρουν το 
αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας και το προτεινόμενο ως επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Στην 
αίτηση επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, 
κατάλογος δημοσιευμένων εργασιών, δύο συστατικές επιστολές και σύντομη ερευνητική 
πρόταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 
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Αποδοχή 
 
Η  αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής,  μετά 
από γραπτή εισήγηση του μέλους ΔΕΠ που προκάλεσε τη θέση ή του προτεινόμενου ως 
επιβλέποντα, στην οποία: 
• θα προσδιορίζονται το αντικείμενο και ο σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου, που 

θα εκτελέσει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής 
• θα περιγράφονται οι φάσεις, η χρονική διάρκεια και τα αναμενόμενα αποτελέσματα  του 

ερευνητικού έργου 
• θα  τεκμηριώνεται η ανάγκη εκτέλεσης του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων της Σχολής. 
 

Εφ' όσον η εισήγηση γίνει δεκτή, η ΓΣ προβαίνει στην αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή 
και τον ορισμό του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.  

 
Επίβλεψη και κρίση μεταδιδακτορικής έρευνας 
 
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα συνεργάζεται με τον επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής 
έρευνας. Στον μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από τη Σχολή, με ευθύνη του 
επιβλέποντα, όλες οι διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες  για  την εκτέλεση του ερευνητικού 
του έργου.  
 
Ο Τομέας και η Σχολή έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές 
επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
  
Μετά το πέρας της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο 
μεταδιδακτορικός ερευνητής υποβάλει στη Σχολή, σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ,  
αναλυτική Έκθεση, έκτασης 10.000 – 20.000 λέξεων, στην οποία περιγράφονται η εργασία και 
τα αποτελέσματα  που αποκτήθηκαν  κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του δραστηριότητας 
στη Σχολή, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ και ορίζεται, από τη Γραμματεία 
της Σχολής, δημόσια παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας από τον ερευνητή, ενώπιον 
ανοιχτού ακροατηρίου και διάρκειας 0,5 έως 1 ώρας. 
 
Η κρίση και η αξιολόγηση του ερευνητικού έργου της μεταδιδακτορικής έρευνας γίνεται από 
τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, που ορίζεται από την ΓΣ της Σχολής για το σκοπό αυτό. Στην 
τριμελή επιτροπή συμμετέχουν, εκτός του επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής έρευνας, δύο 
ακόμη μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ή 
καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’, ή Γ’, συναφούς αντικειμένου. 
Μετά από θετική κρίση, χορηγείται βεβαίωση στον μεταδιδακτορικό ερευνητή ότι εργάσθηκε 
ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής. 
 
Η χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι 18 έως 24 μήνες από την ημερομηνία 
αποδοχής του μεταδιδακτορικού ερευνητή από τη ΓΣ της Σχολής. Παράταση της χρονικής 
διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας  πέραν των δύο ετών μπορεί να γίνει, μετά από 
τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής για 
την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1 έτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α. Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
Β. Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας  
Γ. Υπόδειγμα Εντύπου Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
Ζωγράφου Τ. Κ. 157 80 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ 

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Πληροφορίες: Τηλ: 210 772 2781, 2761, Fax: 210 772 2690 Αριθ.Πρωτ.:_________________________ 
 E-mail: secret@survey.ntua.gr Παρελήφθη στις:______________20____ 
Ώρες συνεργασίας: Καθημερινά  11.30 – 13.30   

 
ΑΙΤΗΣΗ  

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 
 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας : ………………………………………………………………………………………………. 

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

Διεύθυνση κατοικίας : ………………………………………………………………………………………………Τ.Κ.……………. 

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

mail : ………………………………………………………………………………………………… 

Αριθμ. Αστυνομικής Ταυτότητας : ……………………………………  Εκδ. Αρχή : ………………………………….…… 

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

2. TΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΣΧΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΣΧΟΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

mailto:secret@survey.ntua.gr


 5 

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 
και αναλυτική βαθμολογία 

• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών 
του εξωτερικού και αναλυτική βαθμολογία 

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού  

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
• Συστατικές επιστολές (2) από μέλος ΔΕΠ ή από Ερευνητή των βαθμίδων A', 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 η 

Σχολή. 

Ο/Η Αιτ.....................................................................................  

Υπογραφή    Ημερομηνία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Υπόδειγμα Πρότασης 
Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Προς  τη  
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 
  

Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

ΕΠΙΘΕΤΟ: _______________________________________________________ ______________ 

ΟΝΟΜΑ: ________________________________________________________ ______________ 

Τίτλος: __________________________________________________________ ______________ 

Προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα : _________________________________ ______________ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της προτεινόμενης έρευνας) 

1. Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής 

2. Αντικείμενο έρευνας και στόχοι 

3. Θεματική περιοχή/ές: 

4. Χρονοδιάγραμμα 

5. Λέξεις - κλειδιά (από 2 έως 5} 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

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

2. Εξηγείστε τους βασικούς στόχους και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας: 

3. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 
Δικαιολογείστε την καταλληλότητα της για τους στόχους/υποθέσεις της προτεινόμενης 
έρευνας: 

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, υποβολή αναλυτικού πλάνου 
συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων/μερών.  

5. Διευκρινίστε το βαθμό ωριμότητας της προτεινόμενης έρευνας (λ.χ. προηγούμενες σχετικές 
επιστημονικές εργασίες/έρευνες/εφαρμογές ή επαγγελματικές δραστηριότητες εφόσον 
υπάρχουν): 

 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση και εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας 

 
 
Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα Υπογραφή 
Προτεινόμενου Επιβλέποντα 

               Αθήνα …/…/…. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Υπόδειγμα Εντύπου 
Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΓΣ της Σχολής  Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ  

ΘΕΜΑ: Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ. Ε.: ________________________________________________________ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _______________________________ 

1. Εισαγωγή 

2. Ορισμός προβλήματος-στόχοι 

3. Περιγραφή αποτελεσμάτων έρευνας 

4. Δημοσιεύσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας 

5. Αναφορές 
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