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        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 82/14.04.2022 

Απόσπασμα πρακτικού 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε  συνεδρίαση 

η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με 

αρ. πρωτ. 2004/Φ20/07-04-2022 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη. 

Παρόντες  

Νικόλαος Κατσαράκης    Πρύτανης  

Εμμανουήλ Δρακάκης    Αντιπρύτανης  

Θρασύβουλος Μανιός  Αντιπρύτανης  

Νεκτάριος Παπαδογιάννης                  Αντιπρύτανης  

Χρήστος Φλώρος    Αντιπρύτανης 

Στυλιανός Παπαδάκης  Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας 

Παναγιώτης Νεκτάριος  Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  

Βασίλειος Ζαφειρόπουλος Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας 

Εμμανουήλ Καραπιδάκης Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών 

Ευθύμιος Μπακαρέζος Κοσμήτορας Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών 

Τεχνολογιών  

Ιωάννης  Χατζηαντωνίου Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

Ειρήνη Δήμου Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού  

Κων/νος Παναγιωτάκης Πρόεδρος Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας  

Εμμανουήλ Ροδιτάκης Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας  

Γεώργιος Μαρκάκης Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Διατροφής και 

Διαιτολογίας  

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας  

Χρήστος Κλεισιάρης Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής  

Φώτιος Μαυροματάκης Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών 

Γεώργιος Καβουλάκης Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  

Ιωάννης Χατζάκης Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

Βασίλειος Δημητρίου Πρόεδρος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και 

Ακουστικής 

Ευάγγελος Μαρκάκης Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.  

Στυλιανή Κυρμιζάκη Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.  

Ειρήνη-Ερωφίλη Τζανάκη Εκπρόσωπος Διοικητικών Υπαλλήλων  

 

Απόντες 

  

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει 

υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους. 

Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και 

Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών. 
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Θέμα 11ο 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε  Επιστήμονες για τη διεξαγωγή Εκπαιδευτικού 

και Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

 

O Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 

11-04-2022 εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη Θρασύβουλου Μανιού, με θέμα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού και 

Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από διαλογική συζήτηση και 

αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ. Α΄/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 τ. Α΄/23-9-2020)  «Ψηφιακή 

Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την με αριθ. πρωτ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 2153/Φ20/13-04-

2022 (ΑΔΑ: 9Ω2546ΜΗ2Ι-Σ6Σ) 10η τροποποίηση και ισχύει. 

6. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

7. Τις διατάξεις της παραγρ. 6 α και β του άρθρου 18 (Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) του ν. 

4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ΄Α/3-8-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 

διατάξεις», σύμφωνα με τον οποίο παρατείνεται η θητεία του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έως 31-08-2022. 

 

Αποφάσισε 

Να εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή 

Εκπαιδευτικού και Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο, ως εξής: 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο απευθύνει: 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε  Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή 

Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο  

  

1. Αντικείμενο και Στόχοι 

Η αξιοποίηση τμήματος των πόρων που είναι διαθέσιμοι στα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ιδρύματος 

(από αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων) για την ενίσχυση, με σαφή και 

ΑΔΑ: 6ΛΛ446ΜΗ2Ι-Ν1Ι



 3 

μετρήσιμο τρόπο, της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στο σύνολο των αντικειμένων τα οποία θεραπεύουν τα Τμήματα 

του, αλλά και τα Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου, με σκοπό τη βελτίωση 

των αντίστοιχων ερευνητικών δεικτών αλλά και τη δημιουργία βιώσιμων και παραγωγικών 

ερευνητικών μονάδων.  

  

Οι επιμέρους στόχοι μέσω των οποίων θα επιτευχθεί αυτό είναι: 

- Η κάλυψη σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης μεταδιδακτορικών ερευνητών, για την 

υλοποίηση ενός σαφούς ερευνητικού και εκπαιδευτικού αντικειμένου σε περίοδο 24 μηνών, 

επιτρέποντας την κάλυψη μεγάλου μέρους των αναγκών των Τμημάτων σε έρευνα και 

διδασκαλία.  

- Η κάλυψη σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης μεταδιδακτορικών ερευνητών, για την 

υλοποίηση ενός σαφούς ερευνητικού αντικειμένου σε περίοδο 24 μηνών, στο πλαίσιο των 

Ινστιτούτων του ΠΕΚ του ΕΛΜΕΠΑ και σε συνεργασία με καταξιωμένους εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

- Η ενίσχυση ομάδων που είτε έχουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα ή βρίσκονται στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξής της και με την ενίσχυση αυτή θα πολλαπλασιάσουν το ερευνητικό 

τους αποτύπωμα. 

- Η προσέλκυση στο Ίδρυμα προσώπων με υψηλά προσόντα, από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό, ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό αποτύπωμα του Ιδρύματος και των αντίστοιχων 

δεικτών, ειδικά εν όψει και των επικείμενων αξιολογήσεων. 

- Η περαιτέρω εδραίωση των Ινστιτούτων του ΠΕΚ ως εργαλεία επέκταση των συνεργασιών 

και των δράσεων του ΕΛΜΕΠΑ έξω από το στενό πλαίσιο του Πανεπιστημίου και η 

συνεργασία με σημαντικές ερευνητικές ομάδες της Ελλάδας και όχι μόνο.  

- Η ποσοτικοποίηση εξαρχής του αποτελέσματος, με τον ορισμό συγκεκριμένων ποσοτικών 

(αριθμός δημοσιεύσεων) και ποιοτικών (ποιότητα περιοδικών) στόχων, που θα εμφανίζονται 

στην ευρέως χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων SCOPUS, ώστε να εξασφαλιστεί η 

βελτίωση της εικόνας του Πανεπιστημίου στους ερευνητικούς δείκτες.  

 

Το σύνολο του κόστους των αμοιβών θα καλυφθεί από τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ιδρύματος. 

Το συνολικό κόστος της δράσης εκτιμάται στις 700.000 € για περίοδο δύο ετών και αφορά την 

κάλυψη 17 θέσεων μεταδιδακτορικών ερευνητών. Η κατανομή αυτών των θέσεων έχει ως εξής: 

- 11 θέσεις στα Τμήματα (μια ανά Τμήμα), σε συνδυασμό και με εκπαιδευτικό έργο. 

- 6 θέσεις στα Ινστιτούτα του ΠΕΚ σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες εγνωσμένης 

ερευνητικής αξίας.  

 

2. Διαδικασία και Αξιολόγηση για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές στα Τμήματα  

 

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να συμμετέχουν Έλληνες ή Ευρωπαίοι πολίτες, κάτοχοι 

διδακτορικού τίτλου στα αντικείμενα που καλύπτουν τα 11 Τμήματα του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετέπειτα από 

την 1η Ιανουαρίου 2010, και σε περίπτωση που προέρχεται από Ίδρυμα της αλλοδαπής θα πρέπει 

να έχει και την αντίστοιχη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Πολίτες της ΕΕ μπορούνε επίσης να 

συμμετέχουν αρκεί να έχουν επάρκεια στην Ελληνική Γλώσσα. 

 

Υποψήφιοι θα μπορούν να είναι και ερευνητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τη 

διαδικασία εκπόνησης και απονομής του τίτλου, πριν τη σχετική προκήρυξη, και οπωσδήποτε 

πριν τον Αύγουστο του 2022. Για να ληφθούν υπόψη οι υποψηφιότητες θα πρέπει να 

συνοδεύονται από βεβαιώσεις φοίτησης που να αναφέρουν ότι ολοκληρώνουν τουλάχιστον το 3ο 

έτος του διδακτορικού μέσα στο 2022 και σχετική επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή που να 

αναφέρει πότε εκτιμά ότι θα έχουν ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή.    

 

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να έρθει σε επαφή με ένα Εργαστήριο (ως σύνολο 

ατόμων) ή με συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ, του οποίου τα ερευνητικά αντικείμενα σχετίζονται με τα 

ΑΔΑ: 6ΛΛ446ΜΗ2Ι-Ν1Ι



 4 

δικά του. Η ερευνητική δραστηριότητα θα λάβει χώρα στο Εργαστήριο αυτό και σε συνεργασία 

με το αντίστοιχο μέλος ΔΕΠ και για το λόγο αυτό απαιτείται η σχετική σύμφωνη γνώμη. Αυτή 

θα αναφέρεται ρητά στην πρόταση που θα κατατεθεί. Σε περίπτωση που δεν θα αξιοποιηθεί 

εξοπλισμός Εργαστηρίου, η σύμφωνη γνώμη αφορά μόνο το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ.  

 

Σε συνεργασία με το μέλος ΔΕΠ θα πρέπει να συνδεθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η με τη διδασκαλία 

ενός μαθήματος κάθε εξάμηνο (είτε μόνο θεωρητικό είτε θεωρία και εργαστήριο) και δεν θα 

ξεπερνά τις 4 ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης. Σχετική επιβεβαίωση της συμφωνίας και της 

διαθεσιμότητας του μαθήματος για να το υλοποιήσει ο/ενδιαφερόμενος /η, θα εκδίδεται από 

τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.   

 

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τους πόρους που αναφέρονται στην Παράγραφο 3 

του παρόντος, καθώς και τον εξοπλισμό και τις ερευνητικές δομές που διαθέτει το Εργαστήριο, 

που επίσης θα πρέπει να καταγραφούν και παρουσιαστούν στη σχετική πρόταση.  

 

Η κάθε πρόταση δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα ή μέρος υπάρχοντος προγράμματος στο οποίο 

εμπλέκεται το Εργαστήριο ή το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ. Η πρόταση που θα κατατεθεί θα 

είναι αυστηρά 10 σελίδες και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δομή που χρησιμοποιήθηκε στις 

προτάσεις του «Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ» της ΓΓΕΚ. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει 

σχετική γνώση, θα στέλνεται η προκήρυξη του Β’ Κύκλου.  

 

Μια 11η σελίδα, θα αναφέρεται στα μετρήσιμα αποτελέσματα της προσπάθειας καταγράφοντας 

πόσες δημοσιεύσεις και σε ποια περιοδικά θα παραχθούν μέσα από το έργο αυτό καθώς και 

αντίστοιχος αριθμός παρουσιάσεων και σε ποια συνέδρια. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει και ένα 

κείμενο στην ίδια 11η σελίδα σχετικά με την «επόμενη μέρα», δηλαδή με ποιο τρόπο θα 

συνεχιστεί η συνεργασία και θα εξασφαλιστούν νέες χρηματοδοτήσεις. Χωριστά θα κατατίθεται 

και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της κάθε ενδιαφερόμενου/ης.  

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναρτηθούν ηλεκτρονικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία (βλέπε 

Παράγραφος 4) στο http://eforms.hmu.gr/postdoc.   

 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα αναπτυχθούν 12 επιτροπές: 

- Μια Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΚΕΑ). Θα αναλάβει την τελική αξιολόγηση και την 

τελική κατάταξη των προτάσεων, ενώ θα μπορεί να εισηγηθεί τη μη σύναψη σύμβασης σε 

ένα Τμήμα (σε περίπτωση που κρίνει την ποιότητα των προτάσεων χαμηλή) και τη σύναψη 

σύμβασης της θέσης αυτής σε άλλα Τμήματα.  

- 11 Τμηματικές Επιτροπές Αξιολόγησης (ΤΕΑ). Θα αναλάβουν την αξιολόγηση των 

προτάσεων που θα κατατεθούν σε κάθε Τμήμα. 

 

Η ΚΕΑ θα αποτελείται από: 

1. Δύο εσωτερικά μέλη: 

I. Καθηγητής Θρασύβουλος Μανιός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης. 

II. Καθηγητής ς Φλώρος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης. 

2. Τρία εξωτερικά μέλη: 

I. Καθηγητής Κωσταντίνος Ζοπουνίδης, Πολυτεχνείο Κρήτης.  

II. Καθηγήτρια Κάτια Λαζαρίδη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.  

III. Στρατάκης Μανώλης, Ερευνητής Α, ΙΤΕ. 

 

Η κάθε ΤΕΑ θα αποτελείται από: 

1. Τον/την Πρόεδρο του Τμήματος 

2. Τον/την Καθηγητή/τρια ή Αναπληρωτή/ώτρια Καθηγητή/τρια με τις περισσότερες 

δημοσιεύσεις στο Τμήμα από το 2017 μέχρι και σήμερα, όπως αυτές εμφανίζονται στο 

http://eforms.hmu.gr/postdoc
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Scopus. Σε περίπτωση ίδιου αριθμού, η επιλογή θα γίνεται με βάση το h-index και σε 

αντίστοιχη ίση τιμή με βάση το σύνολο των ετεροαναφορών. 

3. Εξωτερικό μέλος ΔΕΠ (άλλου ιδρύματος) που θα προτείνει το Τμήμα, σε βαθμίδα Καθηγητή 

/τρια ή Αναπληρωτή/τρια Καθηγητή/τρια. 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο Τμήμα μέλη ΔΕΠ που να πληρούν τις ουσιαστικές (έντονη 

και σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα) και τυπικές (βαθμίδα) προϋποθέσεις, τότε μπορούν να 

προταθούν ως μέλη των ΤΕΑ: 

- Μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής. Ένα μέλος ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου μπορεί να συμμετέχει σε δύο ΤΕΑ.  

- Ένα ακόμα εξωτερικό μέλος ΔΕΠ, σε αντιστοιχία με αυτά που ορίζονται παραπάνω.  

 

Επίσης, τα μέλη της ΤΕΑ δεν μπορούν να ανήκουν στην κύρια ομάδα έργου κάποιας πρότασης. 

Σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια πρόταση, θα πρέπει να 

αντικατασταθούν με κάποιο άλλο μέλος είτε από το ίδιο Τμήμα, (αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις), 

ή σε αντιστοιχία με αυτά που ορίζονται παραπάνω. 

 

Η ΤΕΑ θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει την κάθε πρόταση, και θα τοποθετήσει τη σειρά σε 

βαθμολογική σειρά κατάταξης, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Βιογραφικό ενδιαφερομένου/ης:                 15 βαθμοί 

2. Ποιότητα ερευνητικής πρότασης:                20 βαθμοί 

3. Δυνατότητα υλοποίησης στο Εργαστήριο φιλοξενίας:  10 βαθμοί 

4. Δυνατότητα υλοποίησης με βάση τους διαθέσιμους πόρους:  10 βαθμοί 

5. Ποιότητα και ποσότητα του προς δημοσίευση έργου:  15 βαθμοί 

6. Ρεαλιστικότητα σχεδίου «επόμενης μέρας»:               10 βαθμοί 

7. Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών:      20 βαθμοί  

 

Η ΚΕΑ θα λάβει τις προτάσεις των Τμημάτων και θα αξιολογήσει τις πρώτες 3 βαθμολογικά 

προτάσεις ή σε περίπτωση πολύ κοντινής βαθμολογίας (διαφορά μικρότερη από 5 βαθμούς) τις 

πρώτες 5 προτάσεις από κάθε Τμήμα. Η ΚΕΑ είναι αρμόδια για να επανα-βαθμολογήσει τις 

προτάσεις και να αλλάξει την τελική σειρά κατάταξης. Τα τελικά αποτελέσματα θα εγκριθούν 

από τη Σύγκλητο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το χρονοδιάγραμμα όλων των 

βημάτων παρουσιάζεται στην Παράγραφο 4, του παρόντος.  

 

Στην παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα άτομα που είχαν συμμετάσχει και 

επιλεγεί στην 1η σχετική πρόσκληση το 2020 και είχαν υπογράψει σχετική σύμβαση 

συνεργασίας. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να αιτηθούν παράταση της σύμβασης τους κατά ένα 

έτος, κάτι που θα αποφασιστεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με τη 

ΚΕΑ και θα αφορά μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών.  

 

Απορίες και ερωτήσεις θα απευθύνονται στο email: postdoc@hmu.gr ή στο 2810379304. 

 

3. Διαδικασία και Αξιολόγηση για Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές στα Ινστιτούτα του 

ΠΕΚ  

 

Τις προτάσεις που θα κατατεθούν για τις θέσεις στο Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο, θα 

αξιολογήσει μια επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

- Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Θρασύβουλος 

Μανιός, ο οποίος και θα Προεδρεύει. 

- Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρος του ΠΕΚ, Καθηγητής 

Χρήστος Φλώρος. 

- Αντιπρόεδρος ΠΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Κυμάκης. 

- Διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ, Καθηγητής Μιχαήλ 

Ταταράκης. 

mailto:postdoc@hmu.gr
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- Διευθύντρια του Ινστιτούτου Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, Καθηγήτρια Αικατερίνη 

Αλεξίου-Χατζάκη. 

 

Τα μέλη της επιτροπής, δεν μπορούν να ανήκουν στην κύρια ομάδα έργου κάποιας πρότασης. Σε 

περίπτωση που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποια πρόταση, θα πρέπει  να αντικατασταθούν 

με κάποιο άλλο μέλος με προτεραιότητας τους Διευθυντές των ΠΕΚ. 

 

Στην παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα άτομα που είχαν συμμετάσχει και 

επιλεγεί στην 1η σχετική πρόσκληση το 2020 και είχαν υπογράψει σχετική σύμβαση 

συνεργασίας.  

 

Οι αιτήσεις θα έχουν την ίδια μορφή με αυτή που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, 

ενώ απαραίτητη είναι η συνεργασία του μεταδιδακτορικού ερευνητή με ένα μέλος του ΠΕΚ που 

δεν ανήκει στο ΕΛΜΕΠΑ (εξωτερικός συνεργάτης) και με ένα μέλος που ανήκει στο δυναμικό 

του Πανεπιστημίου.  

 

Η συνδυαστική αυτή πρόταση θα έχει ως βασικό αντικείμενο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των εξωτερικών μελών των ΠΕΚ και του ΕΛΜΕΠΑ και την ανάπτυξη δεσμών με 

ισχυρές ερευνητικές ομάδες.   

 

Η βαθμολογία των προτάσεων θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Βιογραφικό ενδιαφερομένου/ης:                 15 βαθμοί 

2. Ποιότητα ερευνητικής πρότασης:                20 βαθμοί 

3. Βιογραφικό Εξωτερικούς Μέλους του ΠΕΚ:    30 βαθμοί 

4. Βιογραφικό Εσωτερικού Μέλους του ΠΕΚ:    15 βαθμοί 

5. Δυνατότητα υλοποίησης με βάση τους διαθέσιμους πόρους:  5 βαθμοί 

6. Ποιότητα και ποσότητα του προς δημοσίευση έργου:  5 βαθμοί 

7. Ρεαλιστικότητα σχεδίου «επόμενης μέρας»:               10 βαθμοί 

 

Τελική απόφαση για την κατάταξη των προτάσεων και τις επιλογές που θα κάνει η επιτροπή θα 

λάβει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.  

 

4. Υποχρεώσεις, Πόροι και Παροχές  

 

Σε ό,τι αφορά τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές στα Τμήματα οι απαιτήσεις είναι οι εξής: 

- Φυσική παρουσία τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των 

Τμημάτων. 

- Ως ελάχιστο ερευνητικό αποτέλεσμα ορίζονται οι τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις σε διεθνή 

περιοδικά με κριτές και impact factor, που να εμφανίζονται στο Scopus. 

- Σε όλες ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να εμφανίζεται ως 1ο όνομα και corresponding 

author και δεν επιτρέπεται να υπάρχει άλλο affiliation πέρα από αυτό του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Συνεργασίες με μέλη της κοινότητα του ΕΛΜΕΠΑ πέρα από 

το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ είναι ευπρόσδεκτες. 

 

Γίνεται σαφές ότι οι πόροι αυτοί αφορούν την ενίσχυση του ΕΛΜΕΠΑ και σε κάθε περίπτωση οι 

προαναφερθείσες δημοσιεύσεις θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρούν αυτόν τον κανόνα. Κατά τη 

διάρκεια των 24 αυτών μηνών, που όπως θα αναφερθεί και παρακάτω είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, ο/η μεταδιδακτορικός/ή  ερευνητής/τρια μπορούν να δημοσιεύουν 

και άλλες εργασίες και από άλλες συνεργασίες, που δεν θα προσμετρούνται όμως στην 

παραπάνω απαίτηση. Σε αυτές, και πάλι οι ερευνητές θα πρέπει να έχουν ως μοναδικό affiliation 

το ΕΛΜΕΠΑ.    

 

Σε ότι αφορά τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές στα Ινστιτούτα του ΠΕΚ οι απαιτήσεις είναι οι 

εξής: 
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- Ως ελάχιστο ερευνητικό αποτέλεσμα ορίζονται οι έξι (6) δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

με κριτές, που να εμφανίζονται στο google scholar ή στο Scopus. 

- Σε τέσσερεις από αυτές ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να εμφανίζεται ως 1ο όνομα και 

corresponding author.  

- Επιτρέπεται να υπάρχει άλλο affiliation πέρα από αυτό του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου, καθώς εδώ ο στόχος είναι οι συνεργασίες με ερευνητές εκτός ΕΛΜΕΠΑ. 

 

Το ύψος της αντιμισθίας θα οριστεί με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, που συνεπάγεται ότι 

διαμορφώνεται ανάλογα τα τυπικά προσόντα του αναδόχου και φυσικά την οικογενειακή του 

κατάσταση και την επαγγελματική εμπειρία. Για κατόχους διδακτορικού η μικτή μηνιαία 

αποζημίωση για πλήρη απασχόληση (περιλαμβανομένων και ασφαλιστικών εισφορών) εκτιμάται 

μεταξύ 1.800 και 2.300 € και για περίοδο 24 μηνών.  

 

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό η ερευνητική αυτή δραστηριότητα θα ενισχυθεί με 5.000 € για 

την περίοδο των 2 ετών και για δράσεις που θα αιτηθεί ο ανάδοχος. Με την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει έναν πίνακα στη Διεύθυνση Οικονομικού 

του ΕΛΜΕΠΑ με την κατανομή στα τρία ημερολογιακά έτη της σύμβασης και την κατανομή σε 

ταξίδια, αναλώσιμα και άλλες υπηρεσίες. 

 

Η εργασία θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ο/η ανάδοχος θα κληθεί να 

υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ως αποτέλεσμα ο/η ανάδοχος δεν επιτρέπεται να διατηρεί 

οποιαδήποτε άλλη θέση ερευνητική ή μη, σε οποιοδήποτε Ίδρυμα ή φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 

εσωτερικού ή εξωτερικού για την περίοδο των 24 αυτών μηνών. Επίσης, απαιτείται η φυσική 

παρουσία του ενδιαφερόμενου στους χώρους του Τμήματος.  

 

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές που θα προσληφθούν στα πλαίσια του ΠΕΚ θα μπορούν να 

εργάζονται και σε χώρους άλλων Ιδρυμάτων, εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από την αντίστοιχη 

συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή τη συμμόρφωση τους με τους όρους της χρηματοδότησης θα 

την επιβεβαιώνουν τόσο ο εξωτερικός συνεργάτης του ΠΕΚ όσο και το αντίστοιχο μέλος ΠΕΚ 

που ανήκει στο δυναμικό του ΕΛΜΕΠΑ. 

 

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος προσληφθεί σε άλλη θέση, θα πρέπει να καταθέσει την 

παραίτηση του και να παραδώσει το σύνολο των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

 

Τα πνευματικά δικαιώματα των ερευνητικών αποτελεσμάτων ανήκουν στο Ελληνικό 

Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ότι αφορά την έρευνα που υλοποιείται εντός των Τμημάτων, ενώ 

σε ότι αφορά το ΠΕΚ το ΕΛΜΕΠΑ έχει τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στον ρόλο του 

Ερευνητή. 

 

Μετά τη διαδικασία που αναφέρεται στην πρόσκληση θα ακολουθήσει σχετική προκήρυξη του 

γνωστικού αντικειμένου, η οποία θα γίνει μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 

και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος ή με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρυτανικού 

Συμβουλίου σε ότι αφορά το ΠΕΚ.  Ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δε δύναται να 

υπερβεί τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.  

 

 

5. Χρονοδιάγραμμα: 

  

- Δημοσίευση της Πρόσκλησης:        4η Μαΐου 2022 

- Εναρκτήρια Ημερομηνία Κατάθεσης Προτάσεων:     9η Μαΐου 2022 

- Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προτάσεων:     31η Μαΐου 2022  

- Αξιολόγηση από τις ΤΕΑ:                  30η Ιουνίου 2022 

- Αξιολόγηση από ΚΕΑ και ανάρτηση αποτελεσμάτων: 15η  Ιουλίου 2022  

- Περίοδος ενστάσεων:                                          5 ημερολογιακές ημέρες 
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- Τελικά Αποτελέσματα (Έγκριση Συγκλήτου):     31η  Ιουλίου 2022 

- Έναρξη έργων:          1η Οκτωβρίου 2022   
 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Η Γραμματέας 

 

 

Μούντη Μαρία 
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