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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»  

O Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης,  

• κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες 

Κατόχους ∆ιδακτορικού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2022», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS 

5045780), που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης Ε∆ΒΜ96), και συγχρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από την Ελλάδα, µε χρονική διάρκεια έργου από 

01/10/2019 έως 31/12/2020 και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη,  

• κατ’ εφαρµογή της υπ' αριθµ. 594/24-05-2019 (θέµα Α2.113), 605/17-09-2019 (θέµα Α2.3-17) και 622/27.01.2020 

(θέµα Α2.162) απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

προσκαλεί  

Νέους Επιστήµονες, κατόχους ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού 

έργου στο ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, για το µάθηµα που ορίζεται στο Επιστηµονικό Πεδίο των προπτυχιακών 

σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτό έχει 

εγκριθεί από την µε ηµ. 17.05.2019 Συνέλευση και µε την µε ηµ. 20.01.2020 Συνέλευση του Τµήµατος Φυσικής και 

από την µε αρ. 407ης/18-04-2019 απόφασης της τακτικής συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης σχετικά 

µε την κατανοµή 58 θέσεων διδακτικής εµπειρίας στα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο πλαίσιο 

του προγράµµατος «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους ∆ιδακτορικού 
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2019-2020 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα µαθηµάτων και στα παραρτήµατα, 

που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες Νέοι/ες Επιστήµονες, κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν 

αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τη θέση που προκηρύσσεται στο παρακάτω Επιστηµονικό Πεδίο, προκειµένου να 

διδάξει το µάθηµα, του αντίστοιχου Επιστηµονικού Πεδίου, των προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος Φυσικής του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020. ∆ιευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούµενος οφείλει να διδάξει τα 

µαθήµατα που έχουν οριστεί στο συγκεκριµένο επιστηµονικό πεδίο. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια. 

∆ιευκρινίζεται ότι η µη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο 

απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθµολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ηµεροµηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) µετά την 01.01.2009 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ∆ΟΑΤΑΠ (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυµα του εξωτερικού µόνο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράµµατος διδασκαλίας για όλα τα ορισµένα 
µαθήµατα του επιστηµονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σηµείωµα υποψήφιου/-φιας, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 50, 
επιµεριζόµενο ως ακολούθως 

α) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δηµοσιευµένου έργου µε το 
επιστηµονικό πεδίο των προσφερόµενων µαθηµάτων 

για µερική συνάφεια 1 – 10 
για πλήρη συνάφεια από 11-25 

β) Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις/ ανακοινώσεις σε συνέδρια συναφείς 
µε το επιστηµονικό πεδίο των προσφερόµενων µαθηµάτων  
 
Σηµείωση: 

A: δείκτης που αντιστοιχεί στην επιστηµονική παραγωγικότητα του 
υποψηφίου µε τιµή ≤ 1 
Β: δείκτης που αντιστοιχεί στην ποιότητα των δηµοσιεύσεων του 
υποψηφίου µε τιµή  ≤  1 
Οι τιµές των δεικτών Α και Β θα αποφασίζονται και θα 
καταγράφονται από την επιτροπή αξιολόγησης ανάλογα µε το 
επιστηµονικό πεδίο και το δηµοσιευµένο έργο του υποψηφίου µε 
τεκµηριωµένη αιτιολόγηση 

0 – 25 
 
Συνολική βαθµολογία = 25 × A × B 

Κριτήριο 5:Σχεδιάγραµµα διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων του 
επιστηµονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιµεριζόµενο ως ακολούθως 

α) Βαθµός συνάφειας µε την περιγραφή του συνόλου των µαθηµάτων 
του επιστηµονικού πεδίου 

0 - 10 

β) Αξιοποίηση καινοτόµων µεθοδολογιών/θεωριών,  βιβλιογραφίας και 
νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην διδασκαλία και αξιολόγηση των 
φοιτητών, οργάνωση εργαστηριακών ασκήσεων 

0 –15 

γ) ∆οµή, οργάνωση, κατανοµή της ύλης 0 - 10 

δ) Παραγωγή εκπαιδευτικού (ηλεκτρονικού ή µη) υλικού για την 
διδασκαλία του µαθήµατος 0-15 
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστήµιου Κρήτης, κατόπιν 

εισήγησης τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης, Επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση έχει ορίσει και η Επιτροπή Ερευνών 

& ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει επικυρώσει. 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα περιλαµβάνονται τυχόν 

αποκλεισθέντες. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας επιλογής θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Π.Κ. Οι πίνακες µε τις µονάδες βαθµολόγησης των υποψηφίων στα ανωτέρω κριτήρια και µε αναφορά στο 

ονοµατεπώνυµό τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 

∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ του Π.Κ.  

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 

κατόπιν γραπτής τους αίτησης-πρότασης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισµού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυµεί 

να υποβάλει ένσταση σχετικά µε το αποτέλεσµα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσµάτων), δικαιούται να 

προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την επόµενη της κοινοποίησης 

της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούµενα στοιχεία περιλαµβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδοµένων, αυτά 

χορηγούνται µόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων και των λοιπών ισχυουσών 

διατάξεων. Πιο συγκεκριµένα ο Υποψήφιος που επιθυµεί να υποβάλει ένσταση σχετικά µε το αποτέλεσµα (απόφαση 

αποδοχής αποτελεσµάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε µε φυσική παρουσία είτε και µόνο προς ανάγνωση µε την 

φυσική παρουσία του/της υπαλλήλου από τα τηρούµενα αρχεία στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων 

Έρευνας Πανεπιστηµίου Κρήτης (Πανεπιστήµιο Κρήτης, Κτίριο ∆ιοίκησης, γραφεία ΕΛΚΕ στο Ρέθυµνο ή 

Πανεπιστηµιούπολη) υπό τον όρο τήρησης των προβλεποµένων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της 

Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα προσωπικά ευαίσθητα δεδοµένα των υποψηφίων θα είναι 

καλυµµένα. 

Τα οριστικά αποτελέσµατα αξιολόγησης (µετά την εξέταση των ενστάσεων) επικυρώνονται από την Eπιτροπή Ερευνών 

και η σχετική απόφαση αποδοχής- έγκρισης κοινοποιείται µε την ανάρτησή της στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο 

της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο/Η υποψήφιος/α µε τη µεγαλύτερη 

βαθµολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 

επόµενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης µε την προϋπόθεση ότι αυτός που θα επιλεγεί έχει 

βαθµολογία κατ’ ελάχιστον 50.  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ∆ικαίωµα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

� Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος, το αντικείµενο του οποίου είναι συναφές µε το Επιστηµονικό Πεδίο  που 

αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ηµεροµηνία επιτυχούς υποστήριξης) µετά την 

1/1/2009. 

� ∆εν κατέχει θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα του Π.∆. 407/80 ή 

συµβασιούχου Επιστηµονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συµβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή 

στην αλλοδαπή.  

ΑΔΑ: ΩΦ0Χ469Β7Γ-90Ζ



                                                                       4 

� ∆εν κατέχει θέση συµβασιούχου πανεπιστηµιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του 

Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τµήµατος, πέραν της 

σύµβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης. 

� ∆εν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

� ∆εν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.  

2. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί ως Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των 

κειµένων διατάξεων και συγκεκριµένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους κάθε ωφελούµενος µπορεί να διδάξει µαθήµατα σε ένα (1) µόνο Τµήµα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειµένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των µαθηµάτων του 

επιστηµονικού πεδίου και του εκπαιδευτικού υλικού (σηµειώσεις, ηλεκτρονική ιστοσελίδα κλπ) που θα παραχθεί στο 

πλαίσιο του µαθήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού 

εξαµήνου κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και η παροχή συµβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισµένες 

ώρες της εβδοµάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τµήµατος, µετά από εισήγηση του/της Προέδρου και 

µετά από συνεννόηση µε τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) µε σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του 

οικείου Τµήµατος και β) µε σχετική βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος για κατάθεση βαθµολογίας. 

5. Η αµοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών µαθηµάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά 

ακαδηµαϊκό έτος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος 

ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) µαθηµάτων, η αµοιβή αναπροσαρµόζεται αναλογικά και άρα στα 

2/3 της αµοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) µαθηµάτων, το 1/3 της αµοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) 

µαθήµατος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης µαθηµάτων που από το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος 

συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

• προβλέπεται το σύνολο της αµοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) µαθήµατα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αµοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) µάθηµα που συνοδεύεται από υποχρεωτική 

παρακολούθηση εργαστηρίων.  

 

6. Στην περίπτωση που ο τόπος µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου βρίσκεται σε διαφορετικό νοµό, από εκείνο στον 

οποίο εδρεύουν τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και προκειµένου να καλυφθούν οι δαπάνες 

κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούµενου, η ως άνω αµοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει 

µάθηµα/τα σε ένα µόνο εξάµηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει µαθήµατα και στα δύο εξάµηνα του 

ακαδηµαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις αποµειώσεις που προκύπτουν από την προηγούµενη 

παράγραφο. 

 

7. Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειµένου συνάδουν µε την έναρξη των ακαδηµαϊκών εξαµήνων και 

τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαµήνων, σύµφωνα µε το ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το 

οποίο εγκρίθηκε µε αποφάσεις της Συγκλήτου που είναι οι υπ. αριθ. 407/18-4-2019, θέµατα 3ο και 4ο τακτικής 

συνεδρίασης, 408/16-5-2019, θέµα 1ο τακτικής συνεδρίασης και 409/30-5-2019 έκτακτης συνεδρίασης, θέµατα 1ο και 2ο, 

και συµπεριλαµβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεµβρίου για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.  
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8. Η υποβολή αίτησης-πρότασης συνεπάγεται την υποχρέωση συµπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου / εξόδου) 

και την παραχώρηση του δικαιώµατος επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης 

όπως και την κατά Νόµο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στο σύστηµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Σηµειώνεται ότι το ονοµατεπώνυµο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουµένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης (επίσηµος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήµατος), προκειµένου να επικοινωνήσουν µαζί τους για 

τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδηµαϊκής διδακτικής εµπειρίας. 

Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισµού Προσωπικών ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆ - GDPR Κανονισµός (EE) 2016/679) που βρίσκεται 

σε ισχύ από τις 25/5/2018 και συγκεκριµένα, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του κανονισµού που αφορά στην 

υποχρέωση για ενηµέρωση του υποκειµένου - παρέχοντα τα προσωπικά στοιχεία, σας ενηµερώνουµε πως στην παρακάτω 

ιστοσελίδα βρίσκονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέωση σας για τη συµπλήρωση του παρακάτω 

ερωτηµατολογίου: http://www.edulll.gr/?page_id=28229. Στον σύνδεσµο «Οδηγίες και Κατευθύνσεις για την 

Παρακολούθηση των ∆εικτών στα Ε.Π. 2014 - 2020» και συγκεκριµένα στο αρχείο pdf που θα βρείτε µέσα στο αρχείο zip, 

στην παράγραφο 3.1.3 αναφέρεται το πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν µόνο ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

• Αίτηση-Πρόταση Υποψηφιότητας  (βλ. Παράρτηµα Πρόσκλησης)  

• Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας Μαθήµατος για κάθε µάθηµα χωριστά του αιτούµενου Επιστηµονικού 

Πεδίου 

• Βιογραφικό Σηµείωµα 

• Φωτοαντίγραφο ∆ιδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

• Βεβαίωση από την Γραµµατεία Τµήµατος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ηµεροµηνία επιτυχούς 

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής σε περίπτωση µη προσκόµισης του φωτοαντίγραφου ∆ιδακτορικού 

Τίτλου Σπουδών. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (συµπληρωµένη µε το παρακάτω κείµενο και υπογεγραµµένη)   

• έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραµµάτων διδασκαλίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 
2019-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», και τους 
αποδέχοµαι όλους ανεπιφύλακτα,  

• τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος που σας υποβάλλω συνηµµένα στην αίτησή µου είναι αληθή,  

• η ηµεροµηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού µου διπλώµατος είναι η __/__/____, 

• δεν κατέχω θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα του Π.∆. 407/80, ή 
συµβασιούχου Επιστηµονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συµβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή,  

• δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

• δεν κατέχω θέση συµβασιούχου πανεπιστηµιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του 
Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τµήµατος, πέραν της σύµβασης που θα συνάψει 
στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης,  

• δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής. 
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Επιπλέον, για πολίτες κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνοµάθειας ∆’ Επιπέδου 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 

Γλώσσας. 

Σηµειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήµιο Κρήτης καµία απολύτως δέσµευση για σύναψη σύµβασης µε τους 

υποψηφίους και β) δηµοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηµατοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή 

Ερευνών διατηρεί το δικαίωµα να µην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζηµίως γι’ αυτήν. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

• Εάν πρόκειται για ηµεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

• Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 

φέρουν θεώρηση από αρµόδια διοικητική αρχή. 

• Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται µε επίσηµη µετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 

υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τη 18η Φεβρουαρίου 2020 

στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: email: kopanaki@uoc.gr ,  

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ προτάσεων και ενστάσεων/ απόψεων: Βαρβάρα 

Κοπανάκη, τηλ. 28310 77948. 

Στο ηλεκτρονικό µήνυµα θα αναγράφονται ευκρινώς υποχρεωτικά τα εξής: 

• Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ.:  ……………………. 

• Το Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το επιστηµονικό πεδίο για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους των ΕΛΚΕ Π.Κ., Πανεπιστήµιου Κρήτης, Τµηµάτων 

του ΠΚ και θα σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ www.espa.gr ( ΕΥ∆ ΕΠ 

ΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ).  

Παραθέτουµε ενδεικτικά τους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 

http://www.uoc.gr 

http://www.elke.uoc.gr 

και διέπεται από τους κανόνες: 

• του Οδηγού ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης: https://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-

OXE.pdf 

• και του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου και Εργασίας: 

https://www.elke.uoc.gr/management/files/6%CE%9D%CE%99%CE%9A469%CE%927%CE

%93-%CE%9636.pdf 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Παναγιώτης Τσακαλίδης 

Καθηγητής 
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Συνηµµένα:  

1. Πίνακας Μαθήµατος του Επιστηµονικού Πεδίου Θέσης, 

2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθήµατος, 

3. Αίτηση-Πρόταση,  

4. Υπεύθυνη δήλωση  
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1. Πίνακας Μαθηµάτων ανά Επιστηµονικό Πεδίο Θέσης  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕ∆ΙΟ ΘΕΣΗΣ  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

(ECTS) 

ΩΡΕΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ 

/ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗ, 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΦΥΣ-466, Τεχνικές 
Φασµατοσκοπίας 

Laser, Θεωρία  
ΕΑΡΙΝΟ   6 4 2 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

1 

 
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθηµάτων 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕ∆ΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΑΤΟΜΙΚΗ, 
ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

ΦΥΣ-466, Τεχνικές 
Φασµατοσκοπίας Laser, 
Θεωρία (Υποχρεωτικό 

Εργαστήριο) 

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εισαγωγή σε σύγχρονες τεχνικές οπτικής φασµατοσκοπίας και αντίστοιχες 
εφαρµογές που βασίζονται στη χρήση λέιζερ και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οδηγούν σε µια καλύτερη και σε 
βάθος κατανόηση φαινοµένων που αφορούν τη δοµή των ατόµων και των µορίων και τη συµπεριφορά τους 
κατά την αλληλεπίδραση µε ακτινοβολία. Οι τεχνικές αυτές εκµεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ακτινοβολίας λέιζερ (µονοχρωµατικότητα, ένταση, κατευθυντικότητα, συµφωνία) για εξαιρετικές σε επίπεδο 
ποιότητας και λεπτοµέρειας παρατηρήσεις. Τέτοιες παρατηρήσεις όχι µόνο εξηγούν µε πληρότητα γνωστά 
φαινόµενα αλλά µπορεί να οδηγήσουν και στη παρατήρηση και κατανόηση νέων κι «εξωτικών» φαινοµένων 
που ήταν άγνωστα ή αδύνατο να συµβούν µε τη χρήση συµβατικών φωτεινών πηγών. Από την άποψη αυτή η 
Φασµατοσκοπία Λέιζερ αποτελεί αιχµή στο µέτωπο της σύγχρονης φυσικής και των διεπιστηµονικών 
διασυνδέσεων της µε τη Χηµεία και τη Βιολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια, πέντε (5) 
Βραβεία Νόµπελ δόθηκαν για θέµατα που εµπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της Φασµατοσκοπίας Λέιζερ. 
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  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ  
  

               ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
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ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Α Ι Τ Η Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Η    

 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………… Σας υποβάλλω αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας  

ΟΝΟΜΑ : ……………………… µε συνηµµένα τα απαιτούµενα από την Πρόκληση 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………… Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (αρ. πρωτ. 4498/29-01-2020) 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………… σχετικά δικαιολογητικά, στο πλαίσιο 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………… υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής  

 : ……………………… ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους 

ΤΑΧ. ΚΩ∆. : ……………………… ∆ιδακτορικού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης για το  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ………………………  ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020» µε κωδικό ΟΠΣ  

(σταθ. & κιν) : ……………………… (MIS 5045780) της κάτωθι θέσης: 

E-MAIL : ……………………… Τµήµα: ……………………………………………………………… 

 Επιστηµονικό Πεδίο: ……………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ …………………………………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ : ………………………  Τίτλοι Μαθηµάτων:  

ΗΜ. ΕΚ∆. : ……………………… 1    …………………………………………………………………… 

ΕΚ∆. ΑΡΧΗ : ……………………… 2    ……..……………………………………………………………… 

3 …………………………………………………………………..... 

 

Ρέθυµνο / Ηράκλειο …………….. 2020 Συνηµµένα υποβάλλω:    

 

☐ Η υποβολή αίτησης-πρότασης  συνεπάγεται  

την υποχρέωση συµπλήρωσης απογραφικών 1) ……………………………………………………………. 

 δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση 2) ……………………………………………………………. 

του δικαιώµατος επεξεργασίας των προσωπικών 3) ……………………………………………………………. 

δεδοµένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως 4) ……………………………………………………………. 

και την κατά Νόµον αναγκαία χρήση για Λόγους 5) ……………………………………………………………. 

διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων 6) ……………………………………………………………. 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στο σύστηµα 7) ……………………………………………………………. 

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. (τσεκάρετε) 8) ……………………………………………………………. 

 

 Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΑΙΤΟΥΣΑ 
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Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου – Κτίριο Διοίκησης, Βούτες, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Κτίριο Διοίκησης Β2, Γάλλος, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο 

• e-mail : info@elke.uoc.gr    • website : http://www.elke.uοc.gr 

Έντυπο ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) σας ενημερώνουν ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης 

συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών, που δηλώσατε στο πλαίσιο της προκείμενης 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Διακήρυξης Διαγωνισμού, με σκοπό: 
α) την εξέταση της πρότασης/προσφοράς από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ή επιτροπή διαγωνισμού ή επιτροπή ενστάσεων και 

την Επιτροπή Ερευνών, για την διερεύνηση της σύναψης σχετικής σύμβασης, 
β) την επικοινωνία με το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για κάθε θέμα αφορά στην πρόταση/προσφορά, 
γ) τον έλεγχο της ορθής τήρησης της διαδικασίας από τις διαχειριστικές αρχές των σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή από τα 

εντεταλμένα πρόσωπα των φορέων χρηματοδότησης και το προσωπικό ελεγκτικών μηχανισμών που διενεργούν ελέγχους σύμφωνα 

με τη νομοθεσία, 
δ) την διερεύνηση τυχόν ευθύνης ή τυχόν τελεσθεισών αξιόποινων πράξεων κατά την υποβολή της πρότασης. 

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση τα άρθρα 6 παρ. 1 εδ. στ, 9 παρ. 2 (ζ)  και 10 (όσον αφορά στα ποινικά 

μητρώα) του Γενικού Κανονισμού 2016/679.  
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 

εξέταση της πρότασης/προσφοράς σας και τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την οποία έχετε 

υποβάλλει την πρόταση/προσφορά, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών μετά τη λήξη της ισχύος της 

εκτός αν ασκηθούν νομικές αξιώσεις, οπότε θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης και ακολούθως θα 

διαγραφούν. 
Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι εξωτερικοί συνεργάτες που 

μεριμνούν για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση του λογισμικού μισθοδοσίας ή/και του συστήματος μηχανοργάνωσης. Επίσης, 

ενδέχεται να διαβιβασθούν στις αρμόδιες αρχές (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) που ενεργούν έλεγχο, παρακολούθηση και επαλήθευση 

για λογαριασμό του φορέα χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκε η διαδικασία της πρόσκλησης ή 

διακήρυξης. 
Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης έχετε τη δυνατότητα 

να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας, 

σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679. Επίσης, έχετε δικαίωμα 

αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεύθυνση info@elke.uoc.gr. 
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo@uoc.gr. 
 

 

Ενημερώθηκα  
 

Ημερομηνία: ……………………….. 
Ονοματεπώνυμο: ………………………….……………………... 

 

Υπογραφή: ………………………….. 
 

 

 
Πρότυπο έντυπο ενημέρωσης Β: Συνοδεύει τος Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας και τις Διακηρύξεις 

Διαγωνισμών Προμηθειών, κατά το χρόνο ανάρτησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να το επισυνάπτουν στην πρόταση ή προσφορά τους 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Μονάδα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραµµάτων διδασκαλίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράµµατος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», και τους αποδέχοµαι όλους ανεπιφύλακτα,  

• τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος που σας υποβάλλω συνηµµένα στην αίτησή µου είναι αληθή,  

• η ηµεροµηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού µου διπλώµατος είναι η __/__/____, 

• δεν κατέχω θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα του Π.∆. 407/80, ή 
συµβασιούχου Επιστηµονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συµβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή,  

• δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

• δεν κατέχω θέση συµβασιούχου πανεπιστηµιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τµήµατος, πέραν της σύµβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της 
παρούσας ∆ράσης,  

• δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

  
Ηµεροµηνία:………….. 

Ο/Η ∆ηλών/ούσα 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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