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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 (Σύμφωνα με τη 6η Συνεδρίαση Συνέλευσης /04-02-2021) 
 

 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη δυνατότητα να 
παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε 
τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή / και στα γνωστικά αντικείμενα του 
Τμήματος. 

 

Άρθρο 2 
Στόχος 

Η εκπόνηση Μ.Ε. στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και σε συγγενή πεδία, αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής 
ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της. Συγχρόνως, αποτελεί για 
το Πανεπιστήμιο, αλλά και για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης 
και συμβάλλει στην προαγωγή της έρευνας. 
 

Άρθρο 3 
Αρμόδια Όργανα 

1. Αρμόδια Όργανα για την έγκριση/διεξαγωγή της Μ.Ε. είναι: Η Συνέλευση του Τμήματος 
ή, εφόσον η Μ.Ε. διεξάγεται ή αφορά σε περισσότερα από ένα Τμήματα, η Κοσμητεία 
της αντίστοιχης Σχολής. 

2. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (για την έγκριση του Κανονισμού 
Μεταδιδακτορικών Σπουδών). 

 
 

Άρθρο 4 
Τυπικά προσόντα υποψηφίων 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου 
τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν 
άριστη γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της ελληνικής, καθώς και λειτουργική 
τουλάχιστον γνώση της αγγλικής. 

 
Άρθρο 5 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
α. Το Τμήμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσεων 
υποψηφίου/ας για μεταδιδακτορική έρευνα, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους χωρίς προκήρυξη, είτε δημοσιεύοντας σχετική Προκήρυξη. 
β. Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Μ.Ε. υποβάλλουν αίτηση 
στη Γραμματεία του Τμήματος, (υπόδειγμα της αίτησης εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, 
του παρόντος Κανονισμού). 



γ. Η αίτηση συνοδεύεται από επιστολή αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του 
Τμήματος, υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να 
πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
 

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευτεί από 

τον/την υποψήφιο/α 

• Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες 

ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού 

• Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β, του παρόντος Κανονισμού) 

 

Άρθρο 6 

Αξιολόγηση αιτήσεων 

α. Η Γραμματεία του Τμήματος στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 

και αφού προβεί στον απαραίτητο έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών προωθεί την αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος.  

β. Η Συνέλευση εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της έρευνας με τα 

γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και εφόσον εγκριθεί η αίτηση και η 

προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα, προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους 

ΔΕΠ, υπευθύνου για την καθοδήγηση και την επίβλεψη της έρευνας. Μετά από πρόταση 

του επιβλέποντος, ο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια μπορεί να ενταχθεί σε 

θεσμοθετημένο Εργαστήριο του Τμήματος. 

γ. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνεται για την έγκριση και εγγράφει τον ερευνητή 

στο Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος. 

 

Άρθρο 7 

Διάρκεια εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

H χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι 

(6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και 

μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής 

έρευνας πέραν των (3) ετών μπορεί να δοθεί, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του 

Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας με τη σύμφωνη γνώμη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Η 

πρόταση παράτασης για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου εγκρίνεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος . 

 



Άρθρο 8 

Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

α. Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στην 

επιστημονική γνώση. 

β. Ο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια κατά τη διάρκεια της Μ.Ε. οφείλει να επιδιώκει 

ενεργή παρουσία στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή 

επιστημονικά συνέδρια με απώτερο στόχο την αναγνώριση της έρευνάς του μέσω 

δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι 

εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο. 

γ. Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ καθοδηγεί την έρευνα του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας 

μεταφέροντας του επιστημονική εμπειρία και γνώση. 

δ. Σε περίπτωση μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητή/τριας και 

Επιβλέποντος/ουσας, είναι δυνατή η αλλαγή Επιβλέποντος/ουσας, μετά από απόφαση 

της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης είτε του/της ερευνητή/τριας είτε του/της 

Επιβλέποντος/ουσας στη Συνέλευση του Τμήματος. 

ε. Προϋπόθεση έγκρισης της ολοκλήρωσης της Μ.Ε. από τη Συνέλευση αποτελεί μία 

τουλάχιστον ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο (παρουσίαση ή poster) ή 

δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με πρώτο ή δεύτερο το όνομα του 

Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας. 

 

Άρθρο 9  

Παροχές προς τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες 

α. Σε κάθε Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα 

Εργαστήρια του Τμήματος.  

β. Στους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες παρέχεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού. 

γ. Κάθε Μεταδιδάκτορας Ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο και τα στοιχεία του 

Τμήματος για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η Μ.Ε.  

δ. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες δύνανται να αμείβονται από πόρους 

προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα που 

υλοποιούνται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Δύνανται επίσης να 

λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι 

οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους 

προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση. 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας 

α. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί να 

παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που 

οργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. 

β. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να αναφέρουν το Τμήμα στο οποίο 

εκπονούν την έρευνά τους (academic affiliation) σε κάθε δημοσίευσή τους, καθώς και το 

ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος, εάν έχουν ενταχθεί. 



γ. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε 

μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας και σεβόμενοι την παροχή ερευνητικής στέγης από το 

Ίδρυμα. 

δ. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις 

βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του 

Τμήματος. 

ε. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες, υποχρεούνται εφόσον τους ζητηθεί, να 

επικουρούν στο πλαίσιο της έρευνάς τους το εκπαιδευτικό και εργαστηριακό έργο του 

Τμήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ανάληψη διδακτικού έργου. 

στ. Οι Μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύναται να συμμετέχουν στις επιτηρήσεις των 

εξετάσεων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος 

(σύμφωνα με πρόγραμμα επιτηρήσεων που θα ανακοινώνεται). 

 

Άρθρο 11 

Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας 

Είναι δυνατή η διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας με απόφαση της Συνέλευσης 

του Τμήματος. Μεταξύ των λόγων για τη διαγραφή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι: 

α. Παραβίαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής 
δεοντολογίας με πράξεις όπως, ενδεικτικά: χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή 
αντιγραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σε αυτούς. 
β. Δράσεις του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το 
Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται. 
γ. Η Μεταδιδακτορική Έρευνα δεν δύναται να ολοκληρωθεί. 
δ. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ίδιο τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή/τρια. 
ε. Μη τήρηση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 10 του 
παρόντος Κανονισμού. 

 

Άρθρο 12 

Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ συντάσσει και 

υποβάλλει στη Συνέλευση την Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα 

με το υπόδειγμα (βλ. Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού). Η περάτωση της Μ.Ε. 

εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει 

το Μητρώο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω 

διαδικασίας χορηγείται Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Η Βεβαίωση 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο 

σπουδών (υπόδειγμα της βεβαίωσης εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, του παρόντος 

Κανονισμού). 

 

Άρθρο 13 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Ο παρών Κανονισμός θα ισχύει για τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες από το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εντεύθεν. 

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οι οποίοι ήδη εκπονούν στο Τμήμα τη 

μεταδιδακτορική τους έρευνα θα ακολουθήσουν τον καινούργιο Κανονισμό Εκπόνησης 

Μεταδιδακτορικής έρευνας με τις κάτωθι επιπλέον ρυθμίσεις: 



 

A) Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το μέγιστο 

αριθμό ετών για την ολοκλήρωση της μεταδιαδκτορικής τους έρευνας, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του Κανονισμού, θα μπορούν να ζητήσουν παράταση της χρονικής 

διάρκειας της μεταδιδακτορικής τους έρευνας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση 

του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας με τη σύμφωνη γνώμη του/της 

Επιβλέποντος/ουσας. Η πρόταση παράτασης για την ολοκλήρωση του ερευνητικού 

έργου εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

B) Για τους Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 

μέγιστο αριθμό ετών για την ολοκλήρωση της μεταδιαδακτορικής τους έρευνας 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού θα ισχύουν οι διατάξεις τους άρθρου 7 

του παρόντος Κανονισμού. 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Υπόδειγμα Αίτησης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Προς το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ημερ. Γέννησης: 

Όνομα πατρός: 

 

Αρ.αστυν. Ταυτότητας: 

Διεύθυνση κατοικίας: Τηλέφωνο: 

e-mail: 

 

2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

A.E.I 

 

Τμήμα Ημερομηνία κτήσης τίτλου 

σπουδών 

Βαθμός 

    

    

 
3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

Είδος εργασίας 

 

Τίτλος Επιβλέπων Βαθμός 

    

    

 

  



5. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

6. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

 

Ημ/νία Κτήσης Πιστοποιητικού 

Γλωσσομάθειας 
 

   

   

 
7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Συνημμένα δικαιολογητικά: 

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 

αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Συστατικές επιστολές από μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού 

Κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, κατόχου Δ.Δ. 

• Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί 

• Πρόταση εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το υπόδειγμα 

                                                                                                       Πειραιάς, …/…/…. 

                                                                                                                            …..Αιτ…… 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Υπόδειγμα Πρότασης Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Προς το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Τίτλος Μ.Ε.: 
 
 

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

(ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της προτεινόμενης Έρευνας) 
 
1. Ανασκόπηση ερευνητικής περιοχής 

2. Αντικείμενο έρευνας και στόχοι 

3. Θεματική περιοχή / Θεματικές περιοχές 

4. Χρονοδιάγραμμα 

5. Λέξεις – κλειδιά (από 2 έως 5) 

6. Παραδοτέο (περιγραφή) 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. Διευκρινίστε σε τι ακριβώς έγκειται η σημασία/χρησιμότητα και η πρωτοτυπία της 

προτεινόμενης έρευνας. 

2. Εξηγείστε τους βασικούς στόχους και υποθέσεις της προτεινόμενης έρευνας (100-400 

λέξεις). 

3. Διευκρινίστε την ερευνητική μεθοδολογία που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 

Δικαιολογείστε την καταλληλότητα της για τους στόχους/υποθέσεις της 

προτεινόμενης έρευνας (200-400 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 (100-300 

λέξεις). 

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) (50-

200 λέξεις). 

7. Διευκρινίστε τη συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και 

το συνολικό ακαδημαϊκό (ερευνητικό/συγγρα-φικό/διδακτικό) έργο του 

επιβλέποντος (50-200 λέξεις): 

 

Βεβαιώνω ότι έχω λάβει γνώση και εγκρίνω την ανωτέρω πρόταση μεταδιδακτορικής 

έρευνας 

 

Πειραιάς, …../……/……. 

 

Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα 

Προτεινόμενου Επιβλέποντα 

Υπογραφή 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Υπόδειγμα Εντύπου 

Έκθεση Περάτωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

Προς τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο 
 

 

Τίτλος Μ.Ε.: 
 

 

Επιβλέπων: 
 

 

  
 
1. Εισαγωγή 

2. Ορισμός προβλήματος - στόχοι 

3. Περιγραφή Αποτελεσμάτων Έρευνας 

4. Δημοσιεύσεις Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια 

5. Αναφορές 

Πειραιάς, …../……/…… 

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

                    (Υπογραφή)                                                        (Υπογραφή) 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

(ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 

Βεβαίωση διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας 

 

                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο/Η κ. ………………………………………….. του ………………………..., από τη 

…………………………………….., διεξήγαγε Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Ψηφιακών 

Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς από …./…/…. 

  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο γνωστικό αντικείμενο «…….» με επιβλέποντα τον κ. 

…………………………………. (ιδιότητα) 

Η περάτωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας πιστοποιήθηκε κατά την ……………………. 

Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις …/…/……. 

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

                                                                                              Πειραιάς, …/…/…… 

  Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος                                  Ο/Η Γραμματέας  

                                                                                              

 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)              (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος) 

 


