Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής ερευνητικών προτάσεων
1. Η κάθε ερευνητική ομάδα πρέπει να ανοίξει μόνο ένα λογαριασμό στο Σύστημα
Υποβολής.
2. Για τη δημιουργία λογαριασμού είναι απαραίτητο ένα email (κατά προτίμηση
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικού κέντρου) οποιουδήποτε
μέλους της ερευνητικής ομάδας και ένας κωδικός της επιλογής σας. Με τη
δημιουργία λογαριασμού αποστέλλεται link ενεργοποίησής του. Επισημαίνουμε ότι
σε περίπτωση που δεν βλέπεται το email ενεργοποίησης στα εισερχόμενά σας,
κοιτάξτε στα junk/spam/ανεπιθύμητα γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι
πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το στέλνουν εκεί.
3. Τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει συγκεντρωμένα το μέλος της ομάδας που θα
διαχειριστεί την υποβολή για όλη την ομάδα είναι:
i.
ii.
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.

x.
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Ονοματεπώνυμα
Ιδιότητες μελών
Ημερομηνίες γέννησης
Στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα, email)
Αριθμούς δελτίων ταυτότητας
Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου
Τμήματα και ιδρύματα στα οποία ανήκουν τα μέλη της ομάδας (δεν απαιτεί
συμπλήρωση για τους Διδάκτορες)
Βιογραφικά σημειώματα (upload σε μορφή pdf). Τα βιογραφικά της
ερευνητικής ομάδας μεταφορτώνονται στο Σύστημα Υποβολής σε μορφή
pdf και δεν υπάρχει κάποιο τυποποιημένο έντυπο, ούτε περιορισμός στην
έκτασή τους.
Για τους Υποψήφιους Διδάκτορες: Συμπληρώνονται τα μέλη της τριμελούς
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τριμελής επιτροπή
απαιτείται έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο ΥΔ είναι δεκτός σε κάποιο
διδακτορικό πρόγραμμα αλλά δεν έχει ακόμα οριστεί η τριμελής επιτροπή
του (έγγραφο pdf που γίνεται upload στην πλατφόρμα υποβολής)
Για τους Διδάκτορες:
a. απαιτείται ο κωδικός (ND) της διδακτορικής τους διατριβής στη
βάση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών
b. ή έγγραφο/βεβαίωση που αποδεικνύει την ημερομηνία απόκτησης
του διδακτορικού τίτλου1.
Για κατόχους διδακτορικού από ίδρυμα του εξωτερικού στο στάδιο της
υποβολής απαιτείται:
a. ο κωδικός (ND) της διδακτορικής τους διατριβής στη βάση του
Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών,
b. είτε η αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ,
c. είτε η αίτηση για τη διαδικασία αναγνώρισης.

Η διαδικασία κατάθεσης διδακτορικής διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και απόκτησης
ND παρουσιάζεται στο: https://www.didaktorika.gr/eadd/about/v.1.1/23.06.2017#about7
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Επισημαίνεται, η αναγνώριση του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ είναι απαραίτητη
προκειμένου μια πρόταση που προκρίθηκε να χρηματοδοτηθεί (διαδικασία
ένταξης).
Τίτλος ερευνητικής πρότασης.
Το επιστημονικό πεδίο, υποπεδίο, εξειδίκευση επιλέγονται από κλειστή
λίστα μέσα στο Σύστημα Υποβολής (βλ. Παράρτημα Α της Πρόσκλησης).
Κάθε ερευνητική ομάδα μπορεί να επιλέξει μια (1) κύρια εξειδίκευση και
έως δύο (2) δευτερεύουσες εξειδικεύσεις. Το σύνολο των εξειδικεύσεων
μπορεί να προέρχεται το μέγιστο από (2) υποπεδία και συνεπώς το μέγιστο
από (2) επιστημονικά πεδία.
Επισημαίνεται, ότι η κύρια εξειδίκευση καθορίζει το επιστημονικό πεδίο
στο οποίο εντάσσεται η ερευνητική πρόταση και άρα το επιστημονικό πεδίο
στο οποίο θα ανταγωνιστεί με άλλες προτάσεις.
Ο αλγόριθμος σύζευξης αξιολογητών-ερευνητικών προτάσεων λειτουργεί
με βάση τις εξειδικεύσεις που επιλέγονται έτσι ώστε η κύρια εξειδίκευση
να τίθεται σε προτεραιότητα και να επιδιώκεται αντιστοίχιση και για τις
δευτερεύουσες εξειδικεύσεις στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό.
Στην περίπτωση που οι εξειδικεύσεις προέρχονται από διαφορετικά
επιστημονικά πεδία (διεπιστημονικές προτάσεις) τότε ο αλγόριθμος
αντιστοίχισης θα αναζητήσει: πρώτα αξιολογητή/τες που έχουν δηλώσει και
τις δύο εξειδικεύσεις από τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία και αν αυτό
δεν είναι εφικτό, θα αναζητήσει αξιολογητές για κάθε μια από τις
διαφορετικές εξειδικεύσεις που επέλεξε η ερευνητική ομάδα. Σε περίπτωση
ανάθεσης σε τρίτο αξιολογητή2, δίνεται προτεραιότητα σε όσους
ταυτίζονται με την κύρια εξειδίκευση.
Τυποποιημένο Δελτίο Υποβολής πρότασης (download έγγραφο docσυμπλήρωση και μετατροπή σε pdf - upload pdf).
Κατανομή ρόλων ερευνητικής ομάδας: δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο
για την κατανομή των ερευνητικών ρόλων, μεταφορτώνονται στο σύστημα
υποβολής σε μορφή pdf και πρέπει να έχει μέγιστη έκταση μιας σελίδας.
Σύνοψη–Abstract, μέχρι 500 λέξεις, χωρίς αναφορές και χωρίς ονόματα
μελών της ομάδας. Η σύνοψη υπάρχει δυνατότητα να εισαχθεί σε text-box
που δέχεται rich-text ή αν περιέχει εικόνες/γραφήματα/πολύπλοκους
μαθηματικούς τύπους μπορείτε να τη μεταφορτώσετε ως αρχείο pdf με τον
περιορισμό των 500 λέξεων (περίπου μια σελίδα).

Για τεχνική υποστήριξη για το Σύστημα Υποβολής μπορείτε να απευθύνεστε στο
edbmreg@gmail.com
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Βλ. Παράρτημα Β της Πρόσκλησης για τη μεθοδολογία αξιολόγησης.

