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1. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μπορούν με αίτησή τους
να γίνουν δεκτοί για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος σε Συνεπίβλεψη στις υπό
προκήρυξη ευρύτερες γνωστικές ενότητες. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της
εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών έχει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Η
διαδικασία εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται με τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Οι αιτούντες υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
το ειδικό έντυπο-αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο διατίθεται
στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, συνοδευόμενο από ερευνητική
πρόταση για το προτεινόμενο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η ερευνητική πρόταση
δεν θα υπερβαίνει τις 2.500 λέξεις (δέκα σελίδες) θα περιέχει τον τίτλο της διατριβής,
καθώς και τις κύριες βιβλιογραφικές παραπομπές οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το
ερευνητικό αντικείμενο της προτεινόμενης διατριβής. Το περιεχόμενο της ερευνητικής
πρότασης θα πρέπει:
2.1 Να καταδεικνύει την πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης λαμβάνοντας
υπόψη τα υπάρχοντα έργα και τις κατευθύνσεις της επιστήμης,
2.2 Να δηλώνει τη σημασία της ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο του
ευρύτερου επιστημονικού πεδίου του αιτούντος,
2.3 Να δηλώνει τις βασικές ενότητες θεώρησης τις οποίες ο αιτών θα
επεξεργασθεί, με βάση τις οποίες θα οργανωθεί και θα δομηθεί η ανάπτυξη της
διατριβής, καθώς και τη μεθοδολογία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει,
2.4 Να εντοπίζει τα τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που ο αιτών προβλέπει ότι
θα αντιμετωπίσει κατά την εκπόνηση της διατριβής.
3. Οι αιτούντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν επιστημονικά έργα ή επιστημονική
δραστηριότητα που να αποδεικνύουν την ικανότητά τους για επιστημονική έρευνα.
4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων εισδοχής θα διεξαχθεί από την Τριμελή Επιτροπή
Αξιολόγησης που αποτελείται από τα δύο (2) μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του
Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε Συνεπίβλεψη καθώς επίσης και
από ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Νεάπολις με ειδίκευση στην υποδεικνυόμενη
από τον υποψήφιο γνωστική ενότητα. Το τρίτο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης
ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα της αντίστοιχης με τη γνωστική ενότητα Σχολής του
Πανεπιστημίου Νεάπολις. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
λάβει υπόψη της εκτός από την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης και την
επιστημονική ωριμότητα αυτής και τα ακόλουθα: βαθμολογία πτυχίων και
μεταπτυχιακών τίτλων, άλλα πτυχία που έχουν απονεμηθεί, επιστημονικές
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δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια, βραβεία, διακρίσεις και αναγνωρίσεις. Θα
αξιολογηθούν επίσης και οι συστατικές επιστολές.
5. Ως αρμόδιο όργανο των δύο πανεπιστημίων ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η
οποία απαρτίζεται από τους ιδρυματικούς υπευθύνους των συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ). Η ΣΕ θα
προβαίνει σε προκαταρκτική εξέταση επί της πληρότητας των τυπικών προϋποθέσεων
της αίτησης, του υπομνήματος και των υπόλοιπων συνοδευτικών εγγράφων του
φακέλου του αιτούντος, σύμφωνα με τον Οδηγό, θα επικυρώνει το θέμα της
διδακτορικής διατριβής, την προτεινόμενη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, την
Πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή και θα ανακηρύσσει τον αιτούντα ως Υποψήφιο
Διδάκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΣΕ ή απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση το
αίτημα του υποψηφίου ή του ζητά την εκ νέου υποβολή της ερευνητικής πρότασης με
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και όρους που θα πρέπει να εκπληρωθούν από τον
αιτούντα ώστε να εισαχθεί η πρόταση για εκ νέου αξιολόγηση. Η ΣΕ έχει το δικαίωμα να
ζητήσει από τον υποψήφιο την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένου αριθμού
μαθημάτων ως προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα ή/και την επιτυχή
ολοκλήρωση του προγράμματος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η ΣΕ με
αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να αντικαταστήσει τα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΣΕ δύναται να εγκρίνει την εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής σε ξένη γλώσσα.
6. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του
Υποψήφιου Διδάκτορα συγκροτείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή, ως συνεπιβλέποντες, και άλλο ένα (1) μέλος, το οποίο μπορεί να είναι μέλος
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή Ομότιμος Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού
κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην
οποία ο Υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Οι συνεπιβλέποντες
βρίσκονται σε τακτική επαφή με τον υποψήφιο διδάκτορα, σχολιάζουν, εγκρίνουν ή
απορρίπτουν την ετήσια έκθεση προόδου, τα επιμέρους ερευνητικά κείμενα που τους
υποβάλλονται, και συνδράμουν στη συμμετοχή του υποψήφιου σε επιστημονικά
συνέδρια και στην υποβολή άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.
7. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής
του υποψήφιου στο Μητρώο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Η ανώτατη
χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακά έτη.
Παράταση ενός (1) ακόμα έτους μπορεί να δοθεί σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον
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αυτό αιτιολογείται με εμπεριστατωμένη έκθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής και αποφασίζεται από τη ΣΕ.
8. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση 180 ECTS (100 ECTS
για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και 80 ECTS οι οποίες αφορούν στην
περιεκτική εξέταση (10 ECTS), στην ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής
πρότασης (10 ECTS) και στη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής (60 ECTS).
9. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψήφιου
διδάκτορα, εμπεριστατωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι
δυνατόν η ΣΕ να αποφασίσει την αναστολή φοίτησης του υποψήφιου διδάκτορα για
διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται
στην ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
10. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας
υποβάλλει προς έγκριση από τη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στο τέλος κάθε
ημερολογιακού έτους από την εγγραφή του και εντός δυο (2) μηνών, Έκθεση Προόδου
που αποτελείται τουλάχιστον από 500 λέξεις (2 σελίδες). Στην Έκθεση Προόδου
αναλύεται η επιστημονική πορεία και πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο υποψήφιος διδάκτορας στην πορεία ολοκλήρωσης της διατριβής, τυχόν
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή δημοσιεύσεις, καθώς και σύντομες περιλήψεις
των κεφαλαίων της διατριβής που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Σημειώνεται ότι είναι ευθύνη
του Υποψήφιου Διδάκτορα η έγκαιρη υποβολή της Έκθεσης Προόδου. Σε περίπτωση μη
υποβολής εντός του προκαθορισμού χρονικού ορίου των δύο (2) μηνών, η ΣΕ έχει το
δικαίωμα να διαγράψει τον υποψήφιο διδάκτορα από το Πρόγραμμα.
11. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τίτλο της υπό εκπόνηση διατριβής ή τυχόν
αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα του υποψήφιου
διδάκτορα είναι δυνατή, εφόσον, συνοδεύεται από τεκμηριωμένη εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση από τη ΣΕ.
12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της
Διδακτορικής τους Διατριβής, να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κατόπιν
εισήγησης των συνεπιβλέποντων καθηγητών στη ΣΕ και απόφασης της τελευταίας. Ο
εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης των υποψήφιων διδακτόρων δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
13. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να συνεισφέρουν στην παραγωγή και διάχυση
της επιστημονικής γνώσης. Για το σκοπό αυτό, προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση
της διατριβής ορίζεται και η συμμετοχή με παρουσίαση επιστημονικής εργασίας σε
τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικά συνέδρια, με τη διαδικασία κρίσης, καθώς και η
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δημοσίευση τουλάχιστον μίας (1) επιστημονικής εργασίας σε πρακτικά επιστημονικού
συνεδρίου ή σε επιστημονικά περιοδικά, επίσης, μετά από διαδικασία κρίσης. Τα πλήρη
δικαιολογητικά υποβάλλονται μαζί με την αντίστοιχη έκθεση προόδου του αντίστοιχου
έτους.
14. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η διατριβή έχει ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της, κινεί τη διαδικασία για την τελική κρίση. Η τελική
κρίση της διατριβής του υποψηφίου γίνεται από την Πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή
που προβλέπει η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία συμμετέχουν οι και
συνεπιβλέποντες. Η διαδικασία κρίσης είναι δημόσια. Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της
ανακοινώνεται τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν στο διαδικτυακό τόπο του
Πανεπιστημίου Νεάπολις.
15. Κατά την υποβολή της διδακτορικής τους διατριβής προς κρίση, οι υποψήφιοι
διδάκτορες θα πρέπει να εκθέτουν γενικά στον Πρόλογο τις πηγές από τις οποίες
άντλησαν τις πληροφορίες τους, η έκταση στην οποία ωφελήθηκαν από το έργο άλλων,
και τα τμήματα της υποβαλλόμενης διατριβής τα οποία θεωρούνται ως πρωτότυπα
καθώς επίσης και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση η οποία να δηλώνει τα εξής:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διπλωματική εργασία είναι εξ ολοκλήρου δικό μου έργο και
κανένα μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση
από ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών.
Όπου έχω βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες μου τις
δυνάμεις να το προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών
ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία.»
Όλες οι διδακτορικές διατριβές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά για την αποφυγή
περιπτώσεων λογοκλοπής. Σε περίπτωση λογοκλοπής και μετά από εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, η ΣΕ έχει δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις στον
υποψήφιο διδάκτορα συμπεριλαμβανομένων της μείωσης του βαθμού και της
διαγραφής του.
16. Τα υποβαλλόμενα αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής θα συνοδεύονται και από
μία περίληψη περίπου 500 λέξεων. Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή
εκπονείται σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην
ελληνική γλώσσα μέχρι 500 λέξεις. Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής μαζί με τις
υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 λέξεις.
17. Η διατριβή υποβάλλεται για κρίση μετά από θετική γραπτή έκθεση αξιολόγησης της
Tριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
18. Η τελική κρίση της διατριβής του υποψηφίου γίνεται από την Πενταμελή Εξεταστική
Επιτροπή που προβλέπει η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία
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συμμετέχουν και οι συνεπιβλέποντες. Στην έκθεση της Πενταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής τεκμηριώνεται η σημασία και η πρωτοτυπία της διατριβής και καταγράφεται
η επιστημονική συνεισφορά της. Στην έκθεση της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
αναφέρονται επίσης τα στοιχεία της διατριβής που είναι δημοσιεύσιμα.
19. Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
2. Ένα μέλος του Πανεπιστημίου Νεάπολις σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από
άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού επιπέδου.
3. Ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημιακού
επιπέδου.
Ο προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συνεπιβλέπων ορίζεται ως πρόεδρος
της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
20. Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
20.1 Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει υποβληθεί,
20.2 Μπορεί να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις ως
προϋπόθεση της έγκρισης και να ορίζει το χρονικό όριο για την εκπλήρωση των
εν λόγω τροποποιήσεων,
20.3 Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της.
Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, η Τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Πενταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την τελική έγκριση.
Στην περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας τροποποιήσεις, η Πενταμελής
Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των μελών της Πενταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής θα μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η απόφασή της θα είναι
τελική. Τα πρακτικά αυτής της επικοινωνίας στο αρχείο του προγράμματος.
21. Η βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ
ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ».
22. Μαζί με την έκθεση της Πενταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά, υποβάλλεται στον Κοσμήτορα της κάθε Σχολής συμπληρωμένο το
Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών, το Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής
από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις και ένα αντίτυπο της διατριβής. Η
απόφαση της Πενταμελούς Εξεταστικής Προσκομίζεται στην Γενική Συνέλευση της κάθε
Σχολής. Η Γενική Συνέλευση της κάθε Σχολής αναγορεύει τον υποψήφιο σε διδάκτορα.
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23. Ύστερα από την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής χορηγείται είτε
ενιαίο διδακτορικό δίπλωμα, στο οποίο γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων ή
χωριστό διδακτορικό δίπλωμα για τους υποψηφίους κάθε χώρας. Στον απονεμόμενο
τίτλο θα γίνεται μνεία του καθεστώτος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε
συνεπίβλεψη, του τίτλου της διατριβής, της ημερομηνίας υποστήριξης και του βαθμού
αξιολόγησης της.
24. Προ της αναγόρευσης του σε διδάκτορα ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τρία
(3) αντίγραφα της διατριβής όπως αυτή έχει τελικά εγκριθεί από την Πενταμελή
Εξεταστική Επιτροπή καθώς και τις σχετικές περιλήψεις στην Γραμματεία του
Προγράμματος. Η Γραμματεία θα καταθέσει τα δύο αντίγραφα με τις περιλήψεις τους
στις Βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων καθώς και στο ηλεκτρονικό
αποθετήριο του Πανεπιστημίου Νεάπολις.
25. Η φοίτηση υποψήφιου διδάκτορα, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του
Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών σε Συνεπίβλεψη, το οποίο παρακολουθεί,
τερματίζεται αυτοδικαίως, με απόφαση της ΣΕ, χωρίς την απονομή Διδακτορικού
Διπλώματος σε αυτόν εάν:
25.1 Δεν ολοκληρώσει τη διατριβή εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 7
χρονικού ορίου φοίτησης.
25.2 Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπισθεί επιτυχώς τη Διδακτορική
του Διατριβή.
25.3 Έχει αποτύχει να αποστείλει τις Εκθέσεις Προόδου εντός του
προκαθορισμού χρονικού ορίου των δύο (2) μηνών.
25.4 Έχει υποπέσει στο παράπτωμα της λογοκλοπής.
25.5 Έχει υποπέσει στο παράπτωμα του άρθρου 27.
25.6 Δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς το Πανεπιστήμιο
Νεάπολις όπως αυτές απορρέουν από την εγγραφή του στο πρόγραμμα.
25.7 Η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αρχές και τα ήθη της
ακαδημαϊκής κοινότητας.
26. Υποψήφιοι διδάκτορες είναι δυνατόν να εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή στα
πλαίσια ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. To
πρόγραμμα αυτό θα προβλέπεται από ειδική συμφωνία που θα υπογράφεται μεταξύ
των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Στο τέλος του προγράμματος θα απονέμεται στον υποψήφιο διδάκτορα διπλός τίτλος
που θα ισχύει στα Κράτη των συμπραττόντων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Η
ειδικότερη διαδικασία του διεθνούς προγράμματος διδακτορικών διατριβών σε
συνεπίβλεψη θα ορίζεται σε Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τα συμπράττοντα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε΄
Ν.3685/2008.
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27. Σημειώνεται πως δεν επιτρέπεται ένας υποψήφιος διδάκτορας να διεξάγει
παράλληλα άλλες προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, γεγονός το
οποίο επισείει την διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα, εκτός των περιπτώσεων
αναστολής από το πρόγραμμα.
28. Το κείμενο της διατριβής μπορεί να γράφεται εκτός από τα ελληνικά και στα αγγλικά.
Σε αυτή την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.
29. Ο Οδηγός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου
2017 και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο.
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