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1. Σκοπός του Προγράμματος 

1.1. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόδοση διδακτορικών τίτλων 

στα γνωστικά αντικείμενα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, με στόχο την 

απόκτηση ειδικών επιστημονικών εφοδίων υψηλής στάθμης στα εν λόγω 

γνωστικά αντικείμενα. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους 

Τμημάτων Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων, 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, 

Οικονομικών Επιστημών, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, 

Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, καθώς και άλλων παρεμφερών 

Σχολών και Τμημάτων. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι ΜΑ άλλων ειδικοτήτων 

για εκπόνηση διατριβής γύρω από την ιστορία της επιστήμη τους.  

1.2. Βασικός στόχος είναι η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης, 

μέσα από την ενθάρρυνση της πρωτογενούς έρευνας και της καινοτομίας, στα 

γνωστικά αντικείμενα, τα οποία εμπίπτουν στο Πρόγραμμα. Επιδίωξη είναι 

αφενός μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος, της 

σημασίας και της διάχυσης του στον σύγχρονο κόσμο, και αφετέρου η μελέτη 

των ιστορικών εξελίξεων σε κάθε τους μορφή, σε τοπικό, περιφερειακό αλλά 

και παγκόσμιο επίπεδο. 

 

2. Κριτήρια και διαδικασία εισδοχής φοιτητών 

2.1. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται σε 

ημερήσιες εφημερίδες, μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις Πάφου και σε άλλες ιστοσελίδες, καθώς και με όποιο άλλο μέσο 

κριθεί πρόσφορο.  

2.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό 

αντικείμενο που να συνάδει με το θέμα της προτεινόμενης διδακτορικής 

διατριβής. 

2.3. Οι αιτούντες υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό 

έντυπο-αίτηση, το οποίο διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου 

Νεάπολις, και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, 

μεταπτυχιακό κ.λπ.), συνοδευόμενα από υπόμνημα για το προτεινόμενο θέμα 

της διδακτορικής διατριβής. Το υπόμνημα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις 2.000 

(δυο χιλιάδες) λέξεις, θα περιέχει τον προτεινόμενο τίτλο της διατριβής, καθώς 
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και τις κύριες βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το 

ερευνητικό τομέα της προτεινόμενης διατριβής.  

  2.4. Η ερευνητική πρόταση συντάσσεται από τον υποψήφιο σε 

συνεννόηση με ένα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις. Η ερευνητική πρόταση πρέπει να: 

 Να καταδεικνύει την πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης 

λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα έργα και τις κατευθύνσεις της 

επιστήμης. 

 Να δηλώνει τη σημασία της ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο του 

ευρύτερου επιστημονικού πεδίου του αιτούντος. 

 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. 

 Να εντοπίζει τα τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που ο αιτών 

προβλέπει ότι θα αντιμετωπίσει κατά την εκπόνηση της διατριβής. 

2.5. Οι αιτούντες υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν επιστημονικά 

έργα ή επιστημονική δραστηριότητα που να αποδεικνύουν την ικανότητά τους 

για επιστημονική έρευνα. 

2.6. Ως αρμόδιο όργανο αξιολόγησης της πρότασης ορίζεται η 

Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Συντονιστή του 

Προγράμματος και ακόμα δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η Συντονιστική 

Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης (50%). 

 Το βαθμό του μεταπτυχιακού διπλώματος του υποψηφίου 

(40%). 

 Τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του 

υποψηφίου, όπως ο βαθμός του πτυχίου του, τυχόν άλλα 

πτυχία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, 

συναφής επαγγελματική εμπειρία, βραβεία κ.λπ. (10%). 

2.7. Η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει σε προκαταρκτική εξέταση της 

αίτησης, του υπομνήματος και των υπόλοιπων συνοδευτικών εγγράφων του 
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φακέλου του αιτούντος, επικυρώνει το θέμα της διδακτορικής διατριβής, ορίζει 

τον κύριο Επιβλέποντα και τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν την 

Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, και ανακηρύσσει τον αιτούντα ως 

Υποψήφιο Διδάκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Συντονιστική Επιτροπή είτε 

απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση το αίτημα του υποψηφίου, είτε 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. 

2.8. Ο κύριος Επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής μπορεί να αλλάξει 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση από 

τη Συντονιστική Επιτροπή.   

2.9. Η σύνθεση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να 

τροποποιηθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση του κύριου Επιβλέποντα της 

διδακτορικής διατριβής και κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής. 

 

3. Φοίτηση και εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής 

3.1. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή για την επίβλεψη και 

καθοδήγηση του Υποψήφιου Διδάκτορα συγκροτείται από μέλη του 

Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και από μέλη του Διδακτικού 

Προσωπικού άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή 

Ομότιμους Καθηγητές Α.Ε.Ι., ή καταξιωμένους ερευνητές αναγνωρισμένων 

ερευνητικών κέντρων εσωτερικού ή εξωτερικού κατόχους 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. 

3.2. Οι γλώσσες στις οποίες δύναται να συγγραφεί η διδακτορική 

διατριβή είναι η ελληνική και η αγγλική. 

3.3. Δεν υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια 

του χρόνου εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, οι Υποψήφιοι 

Διδάκτορες παρακολουθούν σεμινάρια μεθοδολογίας, έρευνας και συγγραφής 

επιστημονικών εργασιών. 

3.4. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού 

διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά 

έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 



 

 

4 

 

 

από τα αρμόδια όργανα των δύο συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων. Η 

ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ορίζεται σε πέντε (5) 

ημερολογιακά έτη. Παράταση ενός ακόμα έτους μπορεί να δοθεί σε έκτακτες 

περιπτώσεις και εφόσον αυτό αιτιολογείται με εμπεριστατωμένη έκθεση της 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και αποφασίζεται από τη Συντονιστική 

Επιτροπή.  

3.5. Οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή 

ολοκλήρωση του διδακτορικών σπουδών είναι 180 και κατανέμονται ως εξής: 

 Διεξαγωγή έρευνας: 110 ECTS (4 εξάμηνα x 27,5  ECTS έκαστο). 

 Παρακολούθηση των σεμιναρίων μεθοδολογίας, έρευνας και 

συγγραφής επιστημονικών εργασιών: 10 ECTS 

 Συγγραφή διδακτορικής διατριβής: 60 ECTS (2 εξάμηνα x 30 ECTS 

έκαστο). 

3.6. Σε ειδικές περιπτώσεις, και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

Υποψήφιου Διδάκτορα και εμπεριστατωμένη εισήγηση της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, είναι δυνατόν η Συντονιστική Επιτροπή 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. 

3.7. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η 

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Υποψήφιο 

Διδάκτορα, υποβάλλει στη Συντονιστική Επιτροπή στο τέλος κάθε χρόνου 

από τον ορισμό της, έκθεση προόδου που αποτελείται τουλάχιστον από 500 

λέξεις. 

3.8. Οποιαδήποτε αλλαγή στον τίτλο της υπό εκπόνηση διατριβής ή 

τυχόν αναπροσαρμογή του στα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα 

του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι δυνατή, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα 

και τα άλλα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.   

3.9. Σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, το 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ηλεκτρονικά και 

συμβατικά μέσα για τον έλεγχο της λογοκλοπής. Ο έλεγχος αυτός 

πραγματοποιείται πρωτίστως στα γραπτά αποσπάσματα της υπό εκπόνηση 

διατριβής, τα οποία ο Υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλει κατά διαστήματα 
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προς τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για σχόλια και παρατηρήσεις. 

Εφόσον διαπιστωθεί περίπτωση λογοκλοπής, τα μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής ζητούν από τον υποψήφιο διδάκτορα να προβεί στις απαραίτητες 

διορθώσεις, ώστε να θεραπευτεί το πρόβλημα. Εφόσον ο Υποψήφιος 

Διδάκτορας υποπέσει κατ’ επανάληψη στο αδίκημα της λογοκλοπής, τα μέλη 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να εισηγηθούν στη Συντονιστική 

Επιτροπή την οριστική διακοπής της φοίτησής του και τη διαγραφή του από 

τα μητρώα Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου. Κατά μείζονα λόγο, 

έλεγχος λογοκλοπής πραγματοποιείται επί του τελικού κειμένου της διατριβής. 

Εφόσον διαπιστωθεί περίπτωση λογοκλοπής στο τελικό κείμενο της 

διατριβής, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής προχωρούν στην οριστική 

απόρριψή της.  

3.10. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, 

και πριν από την υποστήριξή της, ο Υποψήφιος Διδάκτορας πρέπει να έχει 

δημοσιεύσει δύο άρθρα σχετικά με το θέμα του σε επιστημονικά περιοδικά ή 

συλλογικούς τόμους, ή/και να έχει παρουσιάσει εργασίες σε επιστημονικά 

συνέδρια. 

 

4. Εξέταση και απονομή του διδακτορικού διπλώματος 

4.1. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι η διατριβή 

έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της, κινεί τη διαδικασία για την 

τελική κρίση.  

4.2. Κατά την υποβολή της διδακτορικής τους διατριβής προς κρίση, ο 

Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει να εκθέτει γενικά στον Πρόλογο τις πηγές 

από τις οποίες άντλησε τις πληροφορίες τους, η έκταση στην οποία 

ωφελήθηκε από το έργο άλλων, και να αναφέρει τα τμήματα της 

υποβαλλόμενης διατριβής τα οποία θεωρούνται ως πρωτότυπα καθώς επίσης 

και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρει τα εξής: 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διδακτορική διατριβή 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 
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δυνάμεις να το προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση 

αναφορών ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία». 

4.3. Τα υποβαλλόμενα αντίτυπα της διδακτορικής διατριβής θα 

συνοδεύονται και από μία περίληψη περίπου 400 λέξεων στα ελληνικά και σε 

μία διεθνή γλώσσα. Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή εκπονείται 

σε ξένη γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτεταμένη περίληψη στην 

ελληνική γλώσσα μέχρι 2.000 λέξεις. 

4.4. Η τελική κρίση της διατριβής του Υποψηφίου που γίνεται με  

δημόσια υποστήριξη ενώπιον Πενταμελούς Επιτροπής στην οποία 

συμμετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής, ένα μέλος από συναφές 

Τμήμα του Πανεπιστημίου και ένας εξωτερικός κριτής από άλλο 

Πανεπιστήμιο. Η Επιτροπή: 

 Μπορεί να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει 

υποβληθεί. 

 Μπορεί να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις 

ως προϋπόθεση της έγκρισης. 

 Μπορεί να αρνηθεί την έγκρισή της. 

4.5. Στην περίπτωση όπου ζητούνται ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις, η Τριμελής Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος Εξεταστικής 

Επιτροπής, εξουσιοδοτείται, όταν λάβει τις τροποποιήσεις, να δώσει την 

τελική έγκριση. Στην περίπτωση όπου ζητούνται μείζονος σημασίας 

τροποποιήσεις, η Εξεταστική Επιτροπή ως σώμα πρέπει να εγκρίνει την 

τροποποιημένη διατριβή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επικοινωνία των 

μελών της Εξεταστικής Επιτροπής θα γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων και η 

απόφασή της θα είναι τελική. 

4.6. Η βαθμολόγηση της διδακτορικής διατριβής μπορεί να είναι 

«ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ». 

4.7. Ύστερα από την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής 

απονέμεται ο τίτλος του διδακτορικού διπλώματος. 

4.8. Πριν αναγορευθεί ο Υποψήφιος σε Διδάκτορα θα πρέπει να 

καταθέσει τρία δερματόδετα  αντίγραφα της διατριβής που έχει εγκριθεί από 

την Εξεταστική Επιτροπή και τις σχετικές περιλήψεις. Η Γραμματεία θα 
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καταθέσει τα δύο αντίγραφα με τις περιλήψεις τους στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις και ένα στο Αρχείο του Προγράμματος.  

 

5. Μηχανισμοί φοιτητικής μέριμνας για την παρακολούθηση και την 

ικανοποιητική στήριξη των φοιτητών 

5.1. Οι Επιβλέποντες Καθηγητές διατηρούν άμεση και συνεχή 

επικοινωνία με τους Υποψήφιους Διδάκτορες, τους οποίους καθοδηγούν και 

συμβουλεύουν σε κάθε στάδιο της εκπόνησης των διδακτορικών τους 

διατριβών. Οι Επιβλέποντες Καθηγητές οφείλουν να παρακολουθούν 

συστηματικά την πρόοδο κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα και να τον συνδράμουν 

με κάθε πρόσφορο ακαδημαϊκό μέσο ώστε να επιλύει τυχόν προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά την εκπόνηση της διατριβής του. Ειδικότερα, οι 

Επιβλέποντες Καθηγητές φροντίζουν, μεταξύ άλλων, ώστε να διασφαλίζουν 

ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας: 

 Ακολουθεί ένα πλάνο έρευνας, το οποίο έχει εκ των προτέρων 

συμφωνηθεί και το οποίο μπορεί να τροποποιείται με τη σύμφωνη 

γνώμη των Επιβλεπόντων Καθηγητών εφόσον οι περιστάσεις το 

επιβάλλουν. 

 Προχωρά στην έρευνα για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής. 

 Έχει πλήρη γνώση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας για το θέμα της 

διδακτορικής του διατριβής. 

 Κάνει χρήση τυχόν πρωτογενών πηγών, εφόσον αυτές υπάρχουν 

και είναι διαθέσιμες. 

 Αναλύει κριτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις οποίες χρησιμοποιεί 

εποικοδομητικά με σκοπό την άρθρωση της επιχειρηματολογίας 

του. 

 Συγγράφει τμηματικά το κείμενο της διδακτορικής του διατριβής. 

5.2. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα με βάση τις 

καθιερωμένες διαδικασίες, που προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 

του Πανεπιστημίου, να επικοινωνήσουν με τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους, 

μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφώνου ή άλλως πως, για οποιοδήποτε 

ζήτημα –ακαδημαϊκό ή διοικητικό– που σχετίζεται με την πορεία των σπουδών 
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τους. Ανάλογα με τη φύση του θέματος, ο Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να 

αναλάβει την πρωτοβουλία επίλυσής του ή να το παραπέμψει στα αρμόδια 

όργανα του Πανεπιστημίου. 

 

6. Υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων 

 6.1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες οφείλουν να ενημερώνουν ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα τους Επιβλέποντες Καθηγητές τους για την πρόοδο της 

έρευνας και της συγγραφής τους, και να ακολουθούν τις υποδείξεις που 

λαμβάνουν από αυτούς σε σχέση με τη διδακτορική τους διατριβή. 

 6.2. Κατά τη συνολική διάρκεια των διδακτορικών σπουδών τους, οι 

Υποψήφιοι Διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον 

τέσσερα σεμινάρια μεθοδολογίας, τα οποία πραγματοποιούνται στην αρχή 

κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σκοπός αυτών των σεμιναρίων είναι να δώσουν 

στους Υποψήφιους Διδάκτορες τις απαραίτητες γνώσεις και να τους 

εξοικειώσουν με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία, που θα τους 

επιτρέψουν αφενός να διεξάγουν πιο αποτελεσματικά την έρευνά ρους, και 

από την άλλη να συγγράψουν τη διδακτορική τους διατριβή με τρόπο που να 

είναι συμβατός με τις διεθνείς πρακτικές. Τα Σεμινάρια Μεθοδολογίας 

καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, οι οποίες συνδέονται με 

ζητήματα θεωρίας, έρευνας, παραπομπών, οργάνωσης υλικού και συγγραφής 

διδακτορικών διατριβών. 

 6.3. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες 

οφείλουν να παρουσιάσουν στους Επιβλέποντες Καθηγητές τους την πρόοδο 

των ερευνών τους. Η εν λόγω παρουσίαση δύναται να πραγματοποιηθεί στο 

πλαίσιο των Σεμιναρίων Μεθοδολογίας που περιγράφονται στην παράγραφο 

6.2 του παρόντος Κανονισμού. 

6.4. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες 

υποχρεούνται να υποβάλλουν προς τους Επιβλέποντες Καθηγητές αναλυτικό 

υπόμνημα των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρώσει, καθώς και εκείνων 

που έχουν δρομολογήσει ή προγραμματίζουν για το επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος. Παράλειψη υποβολής του ετήσιου υπομνήματος εργασιών δύναται να 

οδηγήσει ακόμα σε διαγραφή του κατά τα οριζόμενα στην ενότητα 7. 

6.5. Σε κάθε ερευνητική τους δημοσίευση, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες 

οφείλουν να αναφέρουν το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ως τον φορέα 
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συνεργασίας του. Στη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών, οι 

Υποψήφιοι Διδάκτορες δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε δημοσιεύσεις χωρίς 

την αναφορά του Πανεπιστημίου. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες δεσμεύονται ότι 

θα συνεχίσουν να αναφέρουν το Πανεπιστήμιο σε δημοσιεύσεις που θα 

γίνουν μετά από την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, στην 

περίπτωση που αυτές αφορούν σε ερευνητική εργασία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εν λόγω διατριβής. 

6.6. Από τους Υποψήφιους Διδάκτορες είναι δυνατόν να ζητηθεί να 

έχουν φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο για ερευνητικούς λόγους. Δύναται 

επίσης να τους ζητηθεί να επικουρούν το Πανεπιστήμιο με ερευνητικό, 

διδακτικό και υποστηρικτικό έργο, μετά από σχετική απόφαση των αρμόδιων 

οργάνων του Πανεπιστημίου.  

 

7. Επιπτώσεις από μη Συμμόρφωση στους κανονισμούς και διαγραφή 

Υποψηφίων Διδακτόρων 

7.1. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που δεν συμμορφώνονται με το σύνολο 

των τυπικών και ηθικών προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού θεωρούνται 

ως μη συμμορφούμενοι προς τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών και την ολοκλήρωση της διδακτορικής 

τους διατριβής. Οι υποθέσεις των μη συμμορφούμενων Υποψηφίων 

Διδακτόρων παραπέμπονται στη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία δύναται να 

αποφασίσει παράταση επίπληξη έως και οριστική διαγραφή από το 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών. 

7.2. Είναι δυνατή η διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα για λόγους 

που σχετίζονται με τη μη ικανοποιητική ή ελλιπή επιστημονική πρόοδο της 

διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του (π.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη 

έλλειψη συνεργασίας με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, 

αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος κ.λπ.).  

7.3. Η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να κινηθεί είτε  αυτεπάγγελτα, 

σε περίπτωση μη υποβολής ετήσιας έκθεσης προόδου έναν μήνα μετά τη 

συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής ή την 

υποβολή της προηγούμενης έκθεσης προόδου, είτε κατόπιν σχετικής 

εισήγησης του Επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής. Απόφαση περί 

διαγραφής λαμβάνεται επίσης και στην περίπτωση που ο Υποψήφιος 
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Διδάκτορας υπερβεί του ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης, όπως αυτό ορίζεται 

από τον παρόντα Κανονισμό. Αρμόδια για τη λήψη της τελικής απόφασης για 

τη διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι η Συντονιστική Επιτροπή.   

7.4. Πριν από τη λήψη της απόφασης για την επιβολή οποιασδήποτε 

ποινής, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί προς ακρόαση τον υπό διαγραφή 

Υποψήφιο Διδάκτορα. 

 

8. Δίδακτρα και διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος 

8.1. Το ύψος των διδάκτρων αναφέρεται στην επιστολή αποδοχής και 

δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις. 

8.2. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος γίνεται 

από τις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Νεάπολις 

Πάφου. 


