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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Όργανα
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας που εμπίπτει στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
Αρμόδιο όργανο για την απόφαση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας ορίζεται η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Άρθρο 2
Στόχος/Σκοπός
Η έρευνα θα πρέπει να εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του
Τμήματος και να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και στη γενικότερη ποσοτική
και ποιοτική αναβάθμιση του Τμήματος

Άρθρο 3
Επιλογή των Υποψηφίων
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη διεξαγωγή της μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι
Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων
σπουδών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η
Επιλογή των υποψηφίων γίνεται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεξάγουν μεταδιδακτορική έρευνα, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη Γραμματεία του Τμήματος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
α. Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό του
Τμήματος), στην οποία θα αναφέρεται το μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος που ο υποψήφιος
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προτείνει για την επίβλεψη της μεταδιδακτορικής του έρευνας.
β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου
του εξωτερικού (πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό)
γ. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη διδακτικού προσωπικού ελληνικού
ή αλλοδαπού πανεπιστημίου ή από ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
ε. Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι από ένα έως
τρία έτη. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί ο χρόνος αυτός με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Ως χρόνος
έναρξης ορίζεται η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος που έλαβε την απόφαση για την αποδοχή του υποψηφίου.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση των Υποψηφίων
Η Γραμματεία του Τμήματος, μετά από τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των
υποψηφίων, προωθεί τις αιτήσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών. Η επιτροπή αυτή εξετάζει τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και
ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, όπου εξετάζεται η συνάφεια της
προτεινόμενης έρευνας με τα γνωστικά και τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών
Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ο Επιβλέπων την έρευνα θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του
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Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή των μεταδιδακτορικών ερευνητών στο
Τμήμα είναι η παραγωγή ερευνητικού έργου. Επιπρόσθετα, οι μεταδιδακτορικοί
ερευνητές μπορούν να έχουν συμμετοχή και στο διδακτικό έργο του Τμήματος.
Ειδικότερα:
α. Το Τμήμα μπορεί να εγκρίνει επικουρικά την ανάθεση έργου στους
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που αφορά στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα. Το είδος του έργου αυτού εξαρτάται από τις ανάγκες των προγραμμάτων
σπουδών και των μελών Δ.Ε.Π., π.χ. διδασκαλία, διεξαγωγή και υποστήριξη
φροντιστηρίων, επιτήρηση εξετάσεων.
β. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές συμμετέχουν στα Ερευνητικά Σεμινάρια του
Τμήματος και μπορούν να παρουσιάσουν τη δική τους έρευνα.
γ. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση αμοιβής των μεταδιδακτορικών ερευνητών.
Αν οι ερευνητές συμμετέχουν σε ερευνητικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
είναι δυνατόν να αμειφθούν από τα κονδύλια των προγραμμάτων αυτών. Η
χρηματοδότηση των μεταδιδακτορικών ερευνητών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια
ή για τη δημοσίευση άρθρων ορίζεται για κάθε έτος από το Κέντρο Ερευνών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με την Ερευνητική Πολιτική.
δ. Οι ερευνητές υποχρεούνται να δηλώσουν αν η μεταδιδακτορική έρευνά τους
χρηματοδοτείται από κάποιον φορέα και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, που αφορούν τόσο στην ανωτέρω χρηματοδότηση όσο και στις
υποχρεώσεις έναντι του φορέα αυτού.
ε. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποβάλλουν έκθεση περάτωσης προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος με την ολοκλήρωση της έρευνάς τους.
στ. Τέλος, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής υποχρεούται να αναφέρει ρητά τον δεσμό
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του με το Τμήμα σε κάθε ερευνητική δραστηριότητα.

Άρθρο 8
Παροχές στους Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές
α. Στον ερευνητή παρέχονται όλες οι υπηρεσίες που προβλέπονται στους εκάστοτε
κανονισμούς του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και η πρόσβαση
στη Βιβλιοθήκη με δικαίωμα δανεισμού.
β. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, χορηγείται βεβαίωση διεξαγωγής
μεταδιδακτορικής έρευνας από τον Πρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
Συγκεκριμένα, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα
Καθηγητή, υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την Έκθεση Περάτωσης. Κατόπιν,
η Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει την περάτωση της έρευνας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του
Τμήματος για τη χορήγηση της βεβαίωσης.

Άρθρο 9
Διαγραφή των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Είναι δυνατή η διαγραφή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και
σε περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, κατόπιν εισήγησης του
Επιβλέποντος Καθηγητή, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις λογοκλοπής ή ενεργειών
που εκθέτουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.
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