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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΣτΤ   Συνέλευση του Τμήματος 

ΔΔ   Διδακτορικό Δίπλωμα 

ΔΟΑΤΑΠ Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

ΜΔΕ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

ΜΔΣ Μεταδιδακτορικές Σπουδές 

ΠΘ   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

ΠΤΠΕ  Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



΄Αρθρο 1 

Εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο ΠΤΠΕ του ΠΘ 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
παρέχει τη δυνατότητας διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας σε επιστημονικά πεδία 
της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό 
Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(12650/20/ΓΠ/6-7-2020 απόφαση της Συγκλήτου-ΦΕΚ 2992/τ.Β’/2020). 

 

΄Αρθρο 2 

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση μεταδιδακτορικής έρευνας 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αλλά και την ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου 
του ΠΘ, αρμόδιο όργανο για τον προγραμματισμό και την έγκριση μεταδιδακτορικής 
έρευνας στο ΠΤΠΕ του ΠΘ είναι η Συνέλευση του Τμήματος. 

  

΄Αρθρο 3 

Σκοπός 

1. Η καθιέρωση της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας αποβλέπει σε περαιτέρω 
επιστημονική ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων που θεραπεύονται στο Τμήμα, σε 
εξειδίκευση και ποιοτική βελτίωση της διεξαγόμενης έρευνας καθώς και στην άρτια 
επιστημονική κατάρτιση νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο των 
αντίστοιχων επιστημονικών κλάδων καθώς και των αποτελεσματικών εφαρμογών τους 
στην εκπαίδευση.  

2. Ταυτόχρονα, η διαδικασία της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας αναμένεται να 
ενισχύσει το ακαδημαϊκό κύρος του Τμήματος και να συμβάλει στη διεθνή προβολή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων ερευνών και τη 
δημοσίευση επιστημονικών εργασιών υψηλής ποιότητας.  

 

΄Αρθρο 4 

Τυπικά προσόντα των υποψηφίων 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν κάτοχοι ΔΔ ελληνικών  ΑΕΙ ή τίτλων σπουδών του 
εξωτερικού αναγνωρισμένων ως ισότιμων από τον ΔΟΑΤΑΠ. 



΄Αρθρο 5 

Διαδικασία 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας υποβάλλουν σχετική 
αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α που υπάρχει στο 
Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Εάν η έρευνα έχει χρηματοδότηση, 
ακολουθείται, κατά περίπτωση, η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 2, 
παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

2. Στην αίτηση αναφέρεται το μέλος ΔΕΠ  (καθηγητής, αναπληρωτής ή επίκουρος 
καθηγητής) υπό την επίβλεψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μεταδιδακτορική 
έρευνα και επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 -Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος 
του εξωτερικού. 

 -Αντίγραφο ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος του 
εξωτερικού (εάν υπάρχει). 

 -Αντίγραφο ΔΔ ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος του 
εξωτερικού. 

 -Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 

 -Κατάλογο των δημοσιευμένων, επιστημονικών εργασιών. 

 -Αναλυτική πρόταση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα Β που υπάρχει στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

 -Εάν δεν υπάρχει συμβατική υποχρέωση για βεβαίωση της Επιτροπής 
Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ιδρύματος, βεβαίωση της Επιτροπής 
Δεοντολογίας του ΠΤΠΕ, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την αποδοχή της 
αίτησης. 

 

΄Αρθρο 6 

Αξιολόγηση και έγκριση της έρευνας 

1. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος η οποία προβαίνει σε έναν πρώτο τυπικό έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών και προωθεί, σε συνεννόηση με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, τον φάκελο 
στη ΣτΤ. 

2. Εφόσον το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ κρίνει σκόπιμο, αιτείται στη ΣτΤ την ανάθεση σε 
τριμελή επιτροπή του ελέγχου των δικαιολογητικών. Το μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει 
την εποπτεία της έρευνας κάνει σχετική εισήγηση στη ΣτΤ. 

3. Η ΣτΤ εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με τα γνωστικά αντικείμενα 
και τους ερευνητικούς στόχους του Τμήματος, εγκρίνει τη διεξαγωγή της 
μεταδιδακτορικής έρευνας, και εγκρίνει τον  ορισμό ως επιβλέποντα του μέλους ΔΕΠ 
που εισηγείται την πρόταση.   



΄Αρθρο 7 

Έναρξη και διάρκεια των ΜΔΣ 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος ειδοποιεί εγγράφως τους υποψήφιους για την απόφαση 
της ΣτΤ και τους ενημερώνει για την ημερομηνία έναρξης και για τη διάρκεια 
εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας. Η χρονική διάρκεια της έρευνας δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη του ενός έτους και μεγαλύτερη των 3 ετών 

2. Η ΣτΤ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του επιβλέποντος, μπορεί να διακόψει ή  
να αναστείλει την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας. Στη συνεδρίαση της ΣτΤ, 
η οποία θα συζητήσει την πρόταση για διακοπή ή τεκμηριωμένη αναστολή της 
μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να συμμετέχει με λόγο και ο/η υποψήφιος/α, ο/η 
οποίος/α αποχωρεί από τη διαδικασία μετά από σύντομη παρουσίαση της άποψής 
του/της και την απάντηση σε ερωτήσεις.    

 

΄Αρθρο 8 

Χαρακτηριστικά της μεταδιδακτορικής έρευνας 

1. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει στην 
προώθηση της επιστημονικής γνώσης. 

2. Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ κατευθύνει επιστημονικά τον υποψήφιο μεταδιδάκτορα 
ερευνητή παρέχοντάς του μεθοδική καθοδήγηση. 

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της 
μεταδιδακτορικής έρευνας με εισήγηση του επιβλέποντος, η οποία κατατίθεται στη 
Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση. Η έκθεση κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Τμήματος έως την ημερομηνία συμπλήρωσης έτους (ή ακέραιου πολλαπλασίου έτους) 
από την έναρξη της έρευνας. 

4. Ο μεταδιδάκτορας ερευνητής επιδιώκει διαρκή ενημέρωση και ενεργή παρουσία σε 
ελληνικό και διεθνές επίπεδο συμμετέχοντας σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. και 
παρουσιάζοντας την έρευνά του σε επιστημονικά περιοδικά. 

 

΄Αρθρο 9 

Περάτωση των ΜΔΣ 

Μετά το πέρας της μεταδιδακτορικής έρευνας το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε συνεργασία 
με τον ερευνητή/την ερευνήτρια, συντάσσει, υποβάλλει και παρουσιάζει στη ΣτΤ  
Έκθεση Περάτωσης της Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ που 
υπάρχει στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού.  

 

΄Αρθρο 10 

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές  



1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές αποτελούν οργανικά μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους τον τίτλο 
του Τμήματος στις δραστηριότητες ή τις εργασίες που εκπονούν. 

2.  Το Πανεπιστήμιο παρέχει στους μεταδιδάκτορες ερευνητές δυνατότητα πρόσβασης 
στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, όπως και στα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του 
Τμήματος. 

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές, ύστερα από σχετική εισήγηση του επιβλέποντος που 
εγκρίνεται από ΣτΤ, μπορούν να χρηματοδοτούνται για δράσεις που εμπίπτουν σε 
γενικότερες αποφάσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγείται «Βεβαίωση Διεξαγωγής 
Μεταδιδακτορικής ΄Ερευνας» στην οποία αναφέρεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή, ο τίτλος της έρευνας, η χρονική περίοδος 
διεξαγωγής της έρευνας και ο φορέας χρηματοδότησης, όπου υπάρχει, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα Δ1 ή Δ2, κατά περίπτωση που υπάρχει στο Παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού. Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής 
και τον Πρόεδρο του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

(Υπόδειγμα  Α) 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου/υποψήφιας………………………………………… 

Όνομα Πατρός  ………………………………………………… 

Δ/νση κατοικίας ………………………………………………… 

…………………………………Ταχ. Κωδ. ………………………… 

Αριθ. Δελτ. Ταυτ. …………………………Εκδ. Αρχή ………………………… 

Ημερομ. Έκδοσης ………………………… 

Τηλ. Επικοιν. …………………………        E-mail ………………………… 

 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προπτυχιακές Σπουδές 

 ΑΕΙ ή ΤΕΙ         ΤΜΗΜΑ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΒΑΘΜΟΣ 

      ΑΠΟΚΤ. ΠΤΥΧ. 

1. …………………  …………… ………………….. …………… 

     …………………  …………… ………………….. …………… 

2. …………………  …………… ………………….. …………… 

     …………………  …………… ………………….. …………… 

  



Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 ΑΕΙ ή ΤΕΙ  ΤΜΗΜΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΒΑΘΜΟΣ 

1. …………………  …………… ………………….. …………… 

     …………………  …………… ………………….. …………… 

2. …………………  …………… ………………….. …………… 

     …………………  …………… ………………….. …………… 

 Σημ. Αν κάποιο πτυχίο είναι από ΑΕΙ της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται από 
βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ   

 

3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

 

4. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

     ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΤΙΤΛΟΣ            ΒΑΘΜΟΣ 

                 ΕΤΟΣ ΕΓΚΡ. 

1. …………………….  ………………………………………         …………… 

     …………………….  ………………………………………         …………… 

2. …………………….  ………………………………………         …………… 

     …………………….  ………………………………………         …………… 

3. …………………….  ………………………………………         …………… 

     …………………….  ………………………………………         …………… 

 

5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

       
1……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 



6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 ΓΛΩΣΣΑ    ΔΙΠΛΩΜΑ Ή ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ 

1. ……………………….  ………………………………………. 

     ……………………….  ……………………………………….      

2. ……………………….  ………………………………………. 

     ……………………….  ……………………………………….      

 

7. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………….. 

 

Συνημμένα Δικαιολογητικά: 

-Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού 
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

-Αντίγραφο ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού 
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

-Αντίγραφο ΔΔ ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού 
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ 

-Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

-Πρόταση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β. 

         

       …………… Αιτ……………. 

 

Υπογραφή……………………………  Ημερομηνία ………………………………… 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

(Υπόδειγμα  Β) 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ονοματεπώνυμο Ερευνητή/Ερευνήτριας………………………………. 

Τίτλος Έρευνας …………………………………………………. 

        ……………………………………………………. 

Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ…………………………………………… 

 

Περιληπτική παρουσίαση της έρευνας (Αντικείμενο, στόχοι, 
μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, βιβλιογραφία) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

      Ημερομηνία ………………… 

 

Εποπτεύον μέλος ΔΕΠ ………………………….. (υπογραφές) 

Μεταδιδάκτορας ερευνητής/Μεταδιδάκτορα ερευνήτρια…………………….. 

     



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

(Υπόδειγμα  Γ) 

  

 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΣΕΣ 

 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ονοματεπώνυμο Ερευνητή/Ερευνήτριας……………………………. 

Τίτλος Έρευνας …………………………………………………. 

        ……………………………………………………. 

Επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ…………………………………………… 

Ημερομηνία ……………………… 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

- Σύντομη παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας 

-Επιδιώξεις-Στόχοι της έρευνας 

-Περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας 

-Δημοσιεύσεις του  Μεταδιδάκτορα – Ερευνητή ή της Μεταδιδάκτορας - Ερευνήτριας 

-Γενική κρίση για τη συμβολή της έρευνας στην επιστήμη ή την εκπαίδευση 

 

Εποπτεύον μέλος ΔΕΠ ………………………….. (υπογραφές) 

Μεταδιδάκτορας ερευνητής/ Μεταδιδάκτορα ερευνήτρια…………………….. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

(Υποδείγματα Δ1 και Δ2) 

 



Δ1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
 

ΣΧΟΛΗ ………………………………………. 
ΤΜΗΜΑ ………………………………… 

 
 
Αρ. Πρωτ.:                                                                                             Βόλος, ………… 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Βεβαιώνουμε ότι  ο/η………..……………………….του …………….ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική 
του Έρευνα με τίτλο «……………………………………………………………», η οποία πραγματοποιήθηκε 
από……………..έως………………………… και χρηματοδοτήθηκε από ………………………………..(φορέας 
χρηματοδότησης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  
               ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ………………                                                        ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ……… 
 
  



Δ2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. 

 

 
 

ΣΧΟΛΗ ………………………………………. 
ΤΜΗΜΑ ………………………………… 

 
 
Αρ. Πρωτ.:                                                                                             Βόλος, ………… 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Βεβαιώνουμε ότι  ο/η………..……………………….του …………….ολοκλήρωσε τη Μεταδιδακτορική 
του Έρευνα με τίτλο «……………………………………………………………», η οποία πραγματοποιήθηκε 
από……………..έως………………………… και χρηματοδοτήθηκε από ………………………………..(φορέας 
χρηματοδότησης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
                                                                                                    ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  
                                                                                            ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ             
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