
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας  

στο  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.,  

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ, (ΦΕΚ. 1191/4-4-

2017, .Β΄, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ. 267/27-01-2021, τ.Β΄. 

β) την σχετική απόφαση της με αρ. 545/16-6-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας*  

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

 

την πλήρωση μίας (1) θέσης για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ) στη θεματική 

περιοχή «Γλωσσική κατάκτηση και επεξεργασία». 

 

1. Δικαίωμα αίτησης για εκπόνηση ΜΕ τηρούν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο 

συναφές με το υπό προκήρυξη.  

 

2. Προϋποθέσεις 

α. Οι υποψήφιοι/-ιες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία θα δημοσιεύσουν 

τα αποτελέσματα της ΜΕ. 
β. Οι υποψήφιοι/-ιες δεν επιτρέπεται να εκπονούν ταυτόχρονα ΜΕ στο ίδιο ή σε άλλο Τμήμα του 
Ιδρύματος ή άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός και εάν η Συνέλευση του Τμήματος 
αποφασίσει διαφορετικά έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή (ΕπΚα), η οποία πρέπει 
να περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της αίτησης.  
 
 

3. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες υποβάλλουν: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας/Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Παράρτημα Α), η οποία 

περιλαμβάνει και κατάλογο επιστημονικών εργασιών του/της υποψήφιου/ας και συνοδεύεται από 

αποδοχή επίβλεψης της ΜΕ από τον προτεινόμενο στην αίτηση ΕπΚα. 

2. Πρόταση εκπόνησης ΜΕ, βάσει της οποίας θα τεκμαίρεται η σημασία και η συμβολή της 

στην επιστήμη (Παράρτημα Β) 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

Θεσσαλονίκη, 17-Ιουν-2022

Αριθμ.Πρωτ: 78241

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει) 

5. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 

Αλλοδαπής 

6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), στην οποία να αναγράφεται ότι: 

i. Τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή,  

ii. Ο/Η υποψήφιος/α «έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα»  

 

4. Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα επισυναπτόμενα 

αυτής δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 

2ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Καραθοδωρή) και ώρες 12:00 με 13:30, είτε ταχυδρομικά στη 

Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ., Κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος, 

Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη έως και τις 20 Ιουνίου 2022. 
 

5. Παροχές ΜεΕρ 
α. Οι ΜεΕρ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του 

Τμήματος, με απόλυτο σεβασμό στην ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

β. Οι ΜεΕρ έχουν πρόσβαση στα Εργαστήρια και στις Βιβλιοθήκες του Τμήματος ή άλλων 

Τμημάτων και στον αντίστοιχο εξοπλισμό τους, στις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, με δικαίωμα 

δανεισμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ. Δύνανται επίσης να αιτούνται χρηματοδότηση για παροχή 

ερευνητικού έργου. 

γ. Οι ΜεΕρ δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Τμήματος, μετά 

από σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. 

δ. Οι ΜεΕρ δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις ερευνητικών έργων και να αμείβονται από αυτά με 

απόφαση του ΕπΚα. 

ε. Οι ΜεΕρ δύνανται να λάβουν διάκριση (Βραβείο Αριστείας) για την καινοτομία ή πρωτοτυπία του 

ερευνητικού έργου, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, αφού προηγουμένως αξιολογηθεί από την Επιτροπή Αριστείας 

και τη Σύγκλητο του ΑΠΘ. 

6. Υποχρεώσεις ΜεΕρ 

α. Οι ΜεΕρ οφείλουν να τηρούν τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΑΠΘ. 

β. Οι ΜεΕρ είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση ή παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της ΜΕ, το Εργαστήριο, στο οποίο διεξάγουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, 

όπως επίσης και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (academic affiliation). 

γ. Οι ΜεΕρ οφείλουν να συντάσσουν εξαμηνιαία έκθεση προόδου της ΜΕ σε συνεργασία με τον 
Επιβλέποντα καθηγητή τους. 



δ. Οι ΜεΕρ δύνανται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ΜΕ σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις 

που διοργανώνονται από το Τμήμα, με ευθύνη του ΕπΚα, απώτερο στόχο την ευρύτερη αναγνώριση 

της ΜΕ, με τη σύμφωνη γνώμη του ΕπΚα και υπ’ ευθύνη του. 

ε. Οι ΜεΕρ, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δύνανται να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία 
στους Πανεπιστημιακούς Χώρους (σε Σπουδαστήρια, Εργαστήρια κ.λπ.) τουλάχιστον για 8 ώρες 
εβδομαδιαίως κατόπιν εισήγησης του ΕπΚα και έγκρισης από την Συνέλευση. Επίσης, οφείλουν να 
παρέχουν αμισθί ερευνητικό και διδακτικό έργο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες 
εβδομαδιαίως και έχει αποκλειστικά επικουρικό χαρακτήρα, έπειτα από αίτημά τους, σχετική 
Εισήγηση του ΕπΚα και ανάθεση από τη Συνέλευση του Τμήματος. 

8. Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας - Περάτωση 
Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της ΜΕ δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης και όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται οι 
ΜεΕρ να αιτούνται παράταση, με σχετική τεκμηρίωση. 
Οι ΜεΕρ: i. συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση του Τμήματος την Έκθεση Περάτωσης της 
ΜΕ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), σε συνεργασία με τον ΕπΚα. 

ii. παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ΜΕ σε ημερομηνία και χώρο που ορίζονται από τον ΕπΚα.  

iii. λαμβάνουν Βεβαίωση (Πιστοποιητικό) εκπόνησης Μ.Ε., που, σε καμία περίπτωση, δεν αποτελεί 
τίτλο σπουδών.  

-*- 

* Η παρούσα προκήρυξη εξειδικεύει ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ, 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, για την ορθή οργάνωση και λειτουργία της ΜΕ. Κατά 
τα λοιπά, ακολουθούνται οι διατάξεις του ΦΕΚ. 267/21-1-2021, τΒ΄, όπως ισχύει και παρατίθεται συνημμένα της παρούσης, με 
τα ως άνω αναφερόμενα Παραρτήματα αυτού. Οι υποψήφιοι/-ιες με την υποβολή της αιτήσεώς τους θεωρείται ότι έχουν λάβει 
γνώση του Κανονισμού και αποδέχονται τους όρους του. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 

                                                           Α. Ρεβυθιάδου 

Καθηγήτρια Γλωσσολογίας 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Προς 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/ας:………………………………………………………... 

 

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

 

Διεύθυνση κατοικίας:…………………………………………………………………. 

 

Ταχ.Κώδικας:………………… 

 

Τηλ. επικοινωνίας:…………………………… 

 

E-mail:……………………………………….. 

 

Αριθμ.Αστυν.Ταυτότητας:…………………….. Εκδ.Αρχή:………………………… 

 

Ημερομηνία Γέννησης:………………………. 

 



 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

 

ΣΠΟΥΔΕΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΠΤΥΧΙΟΥ / ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

    

    

 

3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

 

 

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 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 

□ Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού 

□ Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος  από ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του 

εξωτερικού  

□ Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

□ Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει καθιερώσει το 

Τμήμα (Παράρτημα Β). 

 

Ο/Η Αιτ…… 

 

Υπογραφή…………………………………..   Ημερομηνία…………………… 

 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Υπόδειγμα Πρότασης  

Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

ΠΡΟΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

ΕΠΙΘΕΤΟ:___________________________________________________________  

 

ΟΝΟΜΑ:____________________________________________________________ 

 

Τίτλος:________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα :_____________________________________ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

(ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ 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) 



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. Δικαιολογήστε 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, υποβολή αναλυτικού πλάνου 
συγγραφής, συγγραφή των κεφαλαίων/μερών (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 τη 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/ουσας  (100-300λέξεις): 

 

 

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

 

Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα  Προτεινόμενου Επιβλέποντα Υπογραφή 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, ……/……./…… 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Υπόδειγμα Εντύπου 

Έκθεσης Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας 

 

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 
 

 

 

Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια  Ο/Η Επιβλέπων/ουσα 

 

(υπογραφή)  (υπογραφή)  




