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Οδηγίες προς αξιολογητές/τριες 

για τη διαδικασία προ-επιλογής της Πράξης 

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» 

 

 
 Το σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούν πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της 

«Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» και με χρήση των 
κωδικών που διαθέτετε από την εγγραφή σας στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου 
Αξιολογητών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2014-
2020. 
 

 Σε περίπτωση που μια ερευνητική πρόταση σας προ-ανατίθεται για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, δηλώνετε εάν σας ενδιαφέρει να την αξιολογήσετε, έχοντας αρχικά 
πρόσβαση μόνο στη «Συνοπτική Περιγραφή/Abstract» της, χωρίς να σας δοθούν 
λοιπές λεπτομέρειες. Εντός του χρονικού ορίου που σας γνωστοποιείται στο σχετικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα, δηλώνετε το βαθμό διαθεσιμότητάς σας και το βαθμό επιθυμίας 
για την αξιολόγηση κάθε πρότασης («Πάρα πολύ», «Πολύ», «Αρκετά», «Λίγο», 
«Αδιάφορο», «Δεν Ενδιαφέρομαι»). Προς αποφυγή κατάχρησης της συγκεκριμένης 
ενέργειας, έχετε τη δυνατότητα να εντάξετε έως τρεις (3) προτάσεις στις τρεις (3) 
πρώτες διαβαθμίσεις δήλωσης ενδιαφέροντος («Πάρα πολύ», «πολύ» και «αρκετά»). 
 
Κατά το στάδιο της προ-ανάθεσης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είσαστε 
διαθέσιμος/η, μπορείτε να προτείνετε από το μητρώο και το πεδίο της πρότασης 
άλλους αξιολογητές/τριες που ανήκουν στο μητρώο μας και έχουν δηλώσει το 
αντίστοιχο πεδίο. Επισημαίνεται ότι η προ-ανάθεση δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι θα 
σας ανατεθούν οι ερευνητικές προτάσεις για τις οποίες δηλώσατε βαθμό επιθυμίας 
αξιολόγησης. 
 

 Σε περίπτωση που μια ερευνητική πρόταση σας ανατίθεται για αξιολόγηση, έχετε τη 
δυνατότητα να υποβάλετε τη βαθμολογία και τα σχόλιά σας μέσα σε χρονικό διάστημα 
τριών (3) ημερών. Ο συνολικός χρόνος που διαθέτετε είναι 2ν+1 ημέρες, όπου «ν» ο 
αριθμός των προτάσεων που έχετε ως τότε αποδεχθεί και δεν έχετε αξιολογήσει. 
Επιπλέον, διαθέτετε πέντε (5) συνολικά ημέρες παράτασης που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε και για οποιαδήποτε πρόταση ή 
προτάσεις σας έχουν ανατεθεί και είναι ενεργές στον λογαριασμό σας. Σε περίπτωση 
που δεν ανταποκριθείτε στους χρονικούς περιορισμούς οι προτάσεις δύναται να 
αποσυρθούν και να ανατεθούν σε άλλο/η αξιολογητή/τρια. 
 
H αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο στάδια: 
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Στάδιο 1: Αποκτάτε πρόσβαση στην «Ερευνητική Πρόταση» και αξιολογείτε με 
κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100) τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης με συντελεστή 
βαρύτητας επί της τελικής βαθμολογίας σαράντα τοις εκατό (40%). Ειδικότερα 
εξετάζονται: (α) η σαφής περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας και των 
ερωτημάτων που θέτει, (β) η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, (γ) η επάρκεια 
του εννοιολογικού πλαισίου, (δ) η συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη 
επιστημονική γνώση. 
 
Β. Καινοτομία της ερευνητικής πράξης με συντελεστή βαρύτητας επί της τελικής 
βαθμολογίας δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός 
καινοτομίας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, 
μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, 
μεθοδολογίας ή/και εννοιολογικών πλαισίων. 
 
Γ. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος με συντελεστή βαρύτητας επί της 
τελικής βαθμολογίας δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικότερα αξιολογείται: (α) πόσο 
στοιχειοθετημένη είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της έρευνας στο προβλεπόμενο 
χρονικό διάστημα που διαρκεί η πράξη, (β) εάν οι ανάγκες της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας συνάδουν με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. 
 
Υποβάλλετε τη βαθμολογία και τα σχόλιά σας, τα οποία δεν δύναται να αλλάξουν 
στο  επόμενο στάδιο της αξιολόγησης. 
 
Στάδιο 2: Αποκτάτε πρόσβαση στα «Στοιχεία των μελών της Ερευνητικής Ομάδας». 
Εφόσον δείτε τα στοιχεία της ερευνητικής ομάδας, βεβαιώνετε πως δεν υφίσταται 
σύγκρουση συμφερόντων. Το «τικ» στο κατάλληλο κουτάκι που εμφανίζεται 
ισοδυναμεί με υπογραφή της δήλωσης μη-σύγκρουσης συμφερόντων. Στη συνέχεια 
αξιολογείτε το κριτήριο «Δ» με κλίμακα μηδέν (0) έως εκατό (100): 
 
Δ. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας και κατανομή ρόλων των μελών της ομάδας με 
συντελεστή βαρύτητας επί της τελικής βαθμολογίας τριάντα τοις εκατό (30%). 
Ειδικότερα αξιολογείτε (α) το προφίλ των μελών της ερευνητικής ομάδας βάσει του 
βιογραφικού τους, (β) την ακαδημαϊκή τους εμπειρία, (γ) την ποιότητα των 
δημοσιεύσεων, (δ) την ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές ερευνητικό 
πεδίο, (ε) τη συνολική επάρκεια της ομάδας να υλοποιήσει την προτεινόμενη 
έρευνα, (στ) τον τρόπο με τον οποίο έχουν καταμεριστεί οι ρόλοι στο εσωτερικό της 
ερευνητικής ομάδας σε σχέση με το προφίλ του κάθε μέλους, (ζ) την  ικανότητά του 
Ακαδημαϊκού Συμβούλου να ανταποκριθεί στον ρόλο του. 
 
Υποβάλλετε τη βαθμολογία και τα σχόλιά σας. 
 

 Επισημαίνεται ότι σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης έχετε τη δυνατότητα να 
απορρίψετε την πρόταση που σας ανατέθηκε.  


