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Κανονισμός απόδοσης της ιδιότητας του Ακαδημαϊκού Επισκέπτη  
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος Φυσικής στις 11/10/2021 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία απόδοσης της ιδιότητας του Ακαδημαϊκού Επισκέπτη, με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο του 
Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με τα εξής: 
 

1. Επιστήμονες σε θέση  μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο πανεπιστήμιο ή Ερευνητή σε  ερευνητικό κέντρο, οι 
οποίοι προσκαλούνται και φιλοξενούνται στο Τμήμα Φυσικής για συνεργασία σε ερευνητικό ή 
διδακτικό έργο, για χρονικό διάστημα ανώτερο των 10 ημερών, αποκτούν την ιδιότητα του 
Ακαδημαϊκού Επισκέπτη του Τμήματος Φυσικής και εγγράφονται στο μητρώο για το χρονικό 
διάστημα της παραμονής τους στο Τμήμα Φυσικής. 
Η πρόσκληση γίνεται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, από ένα ή περισσότερα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκ των οποίων ένα μέλος Δ.Ε.Π. είναι ο υπεύθυνος της πρόσκλησης. Ο 
Πρόεδρος διαπιστώνει την επίσκεψη και δίνει εντολή στη Γραμματεία για εγγραφή του επισκέπτη 
στο Μητρώο  Ακαδημαϊκών Επισκεπτών. 
 

2. Επιστήμονες σε θέση  Ερευνητή ή Ε.Λ.Ε. του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) 
ή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής (ΙΑ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι σε χώρους του Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο συνεργασίας 
των ιδρυμάτων σε κοινού ενδιαφέροντος ερευνητικές περιοχές, κατέχουν  την ιδιότητα του 
Ακαδημαϊκού Επισκέπτη όσο διατηρούν τις προαναφερθείσες ιδιότητες.  
Οι επιστήμονες αυτοί υποχρεούνται να δηλώνουν ως πρόσθετο οργανισμό εργασίας (affiliation) το 
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης, στις δημοσιεύσεις που προκύπτουν από το ερευνητικό έργο 
τους. Το ίδιο απαιτείται και για τα μέλη των ερευνητικών τους ομάδων (όπως μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές) στο Τμήμα Φυσικής.   
 

3. Επιστήμονες σε θέση  Ερευνητή ή Ε.Λ.Ε. ή μεταδιδακτορικού ερευνητή ινστιτούτου του Ι.Τ.Ε., ή 
Ερευνητή σε άλλο ερευνητικό κέντρο ή μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο πανεπιστήμιο, οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστημένοι σε χώρους του Τμήματος Φυσικής, αλλά συμμετέχουν χωρίς αμοιβή στο διδακτικό 
έργο του Τμήματος, αποκτούν την ιδιότητα του Ακαδημαϊκού Επισκέπτη του Τμήματος Φυσικής.   
Η πρόσκλησή τους γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών ή Διευθυντή 
Π.Μ.Σ. ή τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η ιδιότητα Ακαδημαϊκού Επισκέπτη έχει έναρξη την ημέρα 
ανάθεσης διδακτικού έργου από Συνέλευση Τμήματος και διατηρείται το χρονικό διάστημα 
συνεργασίας με το Τμήμα, όπως διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος.   
Οι επιστήμονες αυτοί δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να δηλώνουν ως πρόσθετο affiliation τους το 
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης.   
 

4. Επιστήμονες σε θέση  Ερευνητή του Ι.Τ.Ε. ή άλλου ερευνητικού κέντρου ή μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο 
πανεπιστήμιο, οι οποίοι με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος ορίζονται επιβλέποντες για εκπόνηση 
είτε Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Φυσικής 
(σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς σπουδών), αποκτούν ταυτόχρονα την ιδιότητα 
Ακαδημαϊκού Επισκέπτη του Τμήματος Φυσικής και εγγράφονται στο μητρώο για το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η επίβλεψη. 
Οι επιστήμονες αυτοί υποχρεούνται να δηλώνουν ως πρόσθετο affiliation τους το Τμήμα Φυσικής 
στις κοινές δημοσιεύσεις με τον υποψήφιο διδάκτορα και, εάν επιθυμούν, δύνανται να το 
χρησιμοποιούν γενικά, όσο κατέχουν την ιδιότητα Επιβλέποντος και Ακαδημαϊκού Επισκέπτη στο 
Τμήμα Φυσικής.  

 
Η εγγραφή των Ακαδημαϊκών Επισκεπτών στο μητρώο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη σελίδα 

https://visitors.physics.uoc.gr/showVisitors.php 
 
επικαιροποιείται στην έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού έτους, από τη Συνέλευση Τμήματος, μετά από καταγραφή 
των αλλαγών από τη Γραμματεία και εισήγηση του Προέδρου. 


