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Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.16 – Αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

αξιολόγησης» του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης 

«Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794.  

Η Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υλοποιείται από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης  Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. H Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020". 
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Εισαγωγή  

 

Το παρόν αποτελεί το «Παραδοτέο 1.16 – Αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων Α’ κύκλου Δράσης ΕΔΒΜ34» του έργου 

«Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (στο εξής, ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 

«Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων 

ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794, για λογαριασμό της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης (στο εξής, ΕΥΔ).  

Το παρόν παραδοτέο έχει στόχο να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που εισήχθη από την ΕΥΔ και χρησιμοποιήθηκε από 

τους εξωτερικούς αξιολογητές για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που 

υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στον Α’ κύκλο της Δράσης «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές (ΕΔΒΜ34)». 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν προκύψει από 

επεξεργασία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν 

οι εξωτερικοί αξιολογητές που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης 

ΕΔΒΜ34. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παρείχε στο 

ΕΚΤ τα ονόματα των εξωτερικών αξιολογητών και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.  

Με βάση αυτή τη διαδικασία απεστάλησαν προσκλήσεις συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνολο των αξιολογητών που συμμετείχαν στη 

διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων του 

συγκεκριμένου κύκλου της Δράσης.  Σημειώνεται ότι οι αξιολογητές αποτελούσαν 

κατά κύριο λόγο μέλη ΕΠ/ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ. Απεστάλησαν 1.258 προσκλήσεις 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Από το σύνολο του πληθυσμού απάντησαν 474 

αξιολογητές. Το ποσοστό απόκρισης είναι 38% το οποίο κρίνεται ως χαμηλό. Και αυτό 

παρά την μεγάλη σε χρονική διάρκεια της υλοποίησης της πρωτογενούς έρευνας του 

ΕΚΤ καθώς και τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν στην προθεσμία 

ολοκλήρωσης της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

ότι ο πληθυσμός της έρευνας δεν ήταν οι άμεσα ωφελούμενοι της Δράσης, ήταν 

κυρίως ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό με πλήθος άλλων παράλληλων 

δραστηριοτήτων, ενώ μεσολάβησε σημαντικός χρόνος μεταξύ της διενέργειας της 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων της ΕΔΒΜ34 και της 

υλοποίησης της πρωτογενούς έρευνας της ΕΚΤ, στοιχείο που δυσχέρανε τους 

ερωτώμενους να ανακαλέσουν στη μνήμη τους πληροφορίες σχετικές με την 
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χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας. Οι παραπάνω παράμετροι 

ερμηνεύουν σε μεγάλο βαθμό τον χαμηλό βαθμό απόκρισης των ερωτώμενων στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 152 αξιολογητές δεν 

ολοκλήρωσαν την υποβολή του ερωτηματολογίου παρά την αρχική τους έναρξη 

συμπλήρωσης. Και αυτό, παρά τις υπενθυμίσεις και τα σχετικά μηνύματα που 

στέλνονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα από το ΕΚΤ. 

Στην παρούσα έκθεση, η παράθεση των στοιχείων γίνεται σε ποσοστά, επί του 

αριθμού των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων1. Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται 

στοιχεία για τον χρονικό προγραμματισμό της πρωτογενούς έρευνας, ενώ το 

Παράρτημα 2 περιλαμβάνει σχέδιο του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε για 

τους σκοπούς της έρευνας. 

  

                                                           
1  Σε αυτή την περίπτωση, η επεξήγηση/τίτλος κάθε διαγράμματος αναφέρει «ως % των 
συμμετεχόντων». 
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1. Στοιχεία έρευνας πεδίου 

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Για τη συλλογή και συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούσαν το επιστημονικό 
και ακαδημαϊκό προσωπικό που συμμετείχαν στη διαδικασία της αξιολόγησης των 
ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
Δράσης ΕΔΒΜ34 και της προκήρυξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους 
νέους ερευνητές» πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα βήματα:  

 Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας αξιολογητών.  
 Προετοιμασία προς συμπλήρωση πεδίων για τη συλλογή δεδομένων.  
 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.  
 Προετοιμασία και συγγραφή σχετικής έκθεσης αναφοράς.  

Πιο συγκεκριμένα, η συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας των αξιολογητών των 
ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης ΕΔΒΜ34 
πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», ενώ η συλλογή των δεδομένων από τους αξιολογητές πραγματοποιήθηκε 
με την αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης απάντησης του ερωτηματολογίου προς 
τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων. 
Αναλυτικότερα:  

 Απεστάλη αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον πληθυσμό του ερωτηματολογίου 

με την χρήση μοναδικού κουπονιού ανά χρήστη με σχετική επιστολή της 
Διευθύντριας του ΕΚΤ. 

 Επιβεβαιώθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στο email του χρήστη. 

 Απεστάλησαν υπενθυμίσεις συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις 
ημιτελών απαντήσεων (πολλαπλοί κύκλοι μηνυμάτων υπενθύμισης 
συμπλήρωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα – βλ. Παράρτημα 1). 

 Πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένη μεταφορά των συλλεχθέντων δεδομένων 
και μετά-δεδομένων σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για περαιτέρω 
επεξεργασία. 
 
 

1.2 Κατανομή απαντήσεων ανά Ίδρυμα προέλευσης των αξιολογητών 

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την κατανομή των αξιολογητών που απάντησαν στο 
ερωτηματολόγιο ανά φορέα προέλευσής τους. Κατά πλειονότητα, οι αξιολογητές 
προέρχονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τα δημόσια 
Ερευνητικά Κέντρα και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). 
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Διάγραμμα 1: Κατανομή αξιολογητών ανά Ίδρυμα προέλευσης (ως % των συμμετεχόντων) 
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2. Προφίλ των συμμετεχόντων αξιολογητών 
 

2.1. Δημογραφικά στοιχεία αξιολογητών 

Οι αξιολογητές ήταν σε ποσοστό 67,7% άνδρες και 32,3% γυναίκες (Διάγραμμα 2).  

Διάγραμμα 2: Κατανομή αξιολογητών, ανά φύλο (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Σε ποσοστό 99,4%, οι αξιολογητές είχαν ελληνική ιθαγένεια, ενώ το 0,6% είχε άλλη 

ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ (Διάγραμμα 3).  

 

Διάγραμμα 3: Κατανομή αξιολογητών, ανά ιθαγένεια (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Από το σύνολο των αξιολογητών που συμμετείχαν στην πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ, 

το 86,5% ήταν μέλη ΕΠ/ΔΕΠ. Κατανέμοντας αυτή την κατηγορία αξιολογητών σε 
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10 
 

ακαδημαϊκές βαθμίδες, περίπου οι μισοί ήταν Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (49,3%). 

Ακολουθούν οι Αναπληρωτές Καθηγητές (37,7%) και έπονται οι Επίκουροι Καθηγητές 

(12,6%) (Διάγραμμα 4). 

Διάγραμμα 4: Κατανομή ερευνητών, ανά φορέα απασχόλησής τους σε χρόνο 

παράλληλο με την διάρκεια της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων μελών ΕΠ/ΔΕΠ) 

 

Το Διάγραμμα 5 παραθέτει την κατανομή των αξιολογητών ως προς το επιστημονικό 

πεδίο στο οποίο εντάσσεται το γνωστικό τους αντικείμενο. Η πλειονότητα εντάσσεται 

στο επιστημονικό πεδίο Φυσικές Επιστήμες (23,6%), ενώ ακολουθούν οι Επιστήμες 

Μηχανικού και Τεχνολογίας (21,9%), η Ιατρική και οι Επιστήμες Υγείας (15,4%), οι 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (14,6%), οι Κοινωνικές Επιστήμες (13,3%), και οι 

Γεωργικές Επιστήμες (11,2%).   

Διάγραμμα 5: Κατανομή αξιολογητών, ανά επιστημονικό πεδίο του γνωστικού τους 

αντικειμένου (ως % των συμμετεχόντων) 
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3. Στοιχεία για τη διαδικασία της αξιολόγησης των ερευνητικών 

προτάσεων της Δράσης ΕΔΒΜ34 
 

3.1. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης  

Το Διάγραμμα 6 παραθέτει στοιχεία για το πλήθος των ερευνητικών προτάσεων που 

κλήθηκαν να βαθμολογήσουν οι αξιολογητές. Με βάση τις αποκρίσεις του 

επιστημονικού και ακαδημαϊκού προσωπικού που συμμετείχαν στη διαδικασία της 

αξιολόγησης και την πρωτογενή έρευνα του ΕΚΤ, η πλειονότητα αξιολόγησε από 6 ως 

10 ερευνητικές προτάσεις (26,6%).   

Διάγραμμα 6: Κατανομή αξιολογητών με βάση τον αριθμό των ερευνητικών 

προτάσεων της ΕΔΒΜ34 που κλήθηκαν να αξιολογήσουν (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

3.2. Ανάθεση των υπό αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων της ΕΔΒΜ34 στους 

αξιολογητές  

Το Διάγραμμα 7 παραθέτει στοιχεία για το κατά πόσο οι προς αξιολόγηση 

ερευνητικές προτάσεις της Δράσης ΕΔΒΜ34 ενέπιπταν ή όχι στο γνωστικό 

αντικείμενο του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού που αξιοποιήθηκε από 

την ΕΥΔ ως αξιολογητές των προτάσεων. Με βάση τα στοιχεία, οι αναθέσεις των 

προτάσεων ενέπιπταν είτε σε μεγάλο βαθμό (59,3%), είτε απόλυτα (30,2%) στο 

γνωστικό αντικείμενο των αξιολογητών. Καταγράφεται, ωστόσο, και ένα ποσοστό 

απαντήσεων πάνω από 10%, όπου δεν σημειώνεται σύμπτωση με το γνωστικό 

αντικείμενο. 
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Διάγραμμα 7: Κατανομή αξιολογητών με βάση το κατά πόσο οι προς αξιολόγηση 

προτάσεις που τους ανατέθηκαν ενέπιπταν στο γνωστικό τους αντικείμενο (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης των προς αξιολόγηση προτάσεων που 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ34 αυτή κρίθηκε ως ικανοποιητική ή πολύ 

ικανοποιητική από την πλειονότητα των αξιολογητών (33,5% και 45,1%, αντίστοιχα) 

ενώ το 16,5% έκρινε πως η διαδικασία ήταν σχετικά ικανοποιητική (Διάγραμμα 8). 

Διάγραμμα 8: Αξιολόγηση της διαδικασίας ανάθεσης των προς αξιολόγηση 

προτάσεων στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ34 (ως % των συμμετεχόντων) 
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Σε αυτό το σημείο, ακολουθεί, ενδεικτικά, η αυτούσια παράθεση ορισμένων 

ποιοτικών σχολίων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΤ από τους 

ερωτώμενους αξιολογητές. Η παράθεση αυτών σκοπό έχει την ενημέρωση για να 

ληφθούν, πιθανόν, υπόψη στους επόμενους κύκλους της συγκεκριμένης Δράσης 

βελτιστοποιώντας την διαδικασία: 

 ‘‘Αρκετές προτάσεις ήταν εκτός του αντικειμένου μου.’’  

 ‘‘Αστοχία σχεδόν ολική ως προς τις προτάσεις που μου ανατέθηκαν. ’’ 

 ‘‘Δεν ακολουθήθηκαν οι υποδείξεις ως προς το γνωστικό μου αντικείμενο.’’ 

 ‘‘Δεν ήταν  “διπλά-τυφλή” αξιολόγηση (double blind review).  Δηλαδή ήξερε ο 

αξιολογητής το όνομα του ατόμου που αξιολογούσε. ’’ 

 ‘‘Μου ήρθε δυο φορές η ίδια πρόταση αλλά κατόπιν ενημέρωσης μου προς 

την υπηρεσία σας το πρόβλημα λύθηκε αμέσως. ’’ 

 ‘‘Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους ανάθεσης 

των προτάσεων. ’’ 

 ‘‘Προτάσεις λίαν σχετικές δεν μου ανατέθηκαν ενώ μου ανατέθηκαν άλλες 

λιγότερο σχετικές. ’’ 

 ‘‘Σε μία πρόταση το αρχείο PDF με την υποβληθείσα ανάλυση του έργου 

περιείχε μαθηματικά σύμβολα που ο αιτών δεν είχε ελέγξει αν φαίνονται 

ορθώς ή όχι. Ζήτησα από τους υπεύθυνους να ενημερώσουν τον 

ενδιαφερόμενο και να υποβάλει ξανά την πρόταση αλλά δεν πήρα ποτέ 

δεύτερη φορά το διορθωμένο κείμενο. ’’  
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4. Αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής ερευνητικών 

προτάσεων της Δράσης ΕΔΒΜ34 
 

4.1. Γενική αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της γενικής και επιμέρους 

αξιολόγησης (διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ευχρηστία, απόκριση υποστήριξης, κλπ.) 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την πλευρά των χρηστών της.  

Οι αξιολογητές ρωτήθηκαν καταρχάς για το εάν έχουν χρησιμοποιήσει ανάλογη 

ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά το παρελθόν. Σε μεγάλο βαθμό, απάντησαν αρνητικά 

(65,8%), ενώ μόνο το 34,2% δήλωσε το αντίθετο (Διάγραμμα 9).   

Διάγραμμα 9: Κατανομή αξιολογητών με βάση το κατά πόσο είχαν χρησιμοποιήσει 

ανάλογη πλατφόρμα κατά το παρελθόν (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Γενικά κρίνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν πετυχημένη, αφού ο βαθμός 

ικανοποίησης των χρηστών ήταν πολύ υψηλός. Σχεδόν καθολικά (94,7%), οι 

αξιολογητές έκριναν ότι η λειτουργία της ήταν πολύ ικανοποιητική ή ικανοποιητική) 

(Διάγραμμα 10). 

 

 

 

 

34,2%

65,8%

Ναι Όχι
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Διάγραμμα 10: Γενικός βαθμός ικανοποίησης από τη λειτουργία της πλατφόρμας (ως 

% των συμμετεχόντων) 

 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω τα δεδομένα ως προς την αξιολόγηση της πλατφόρμας 

προκύπτουν τα ακόλουθα δεδομένα. Στο Διάγραμμα 11 αποτυπώνεται η αξιολόγηση 

της πλατφόρμας ως προς τη διαθεσιμότητά της, δηλαδή το εάν και κατά πόσο οι 

αξιολογητές μπορούσαν να την χρησιμοποιήσουν τη χρονική στιγμή που ήθελαν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η διαθεσιμότητα της πλατφόρμας κυμάνθηκε σε 

(πολύ) ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς οι περισσότεροι αξιολογητές την έκριναν ως 

εξαιρετική (60,1%) ή πολύ καλή (33,1%).  

Διάγραμμα 11: Αξιολόγηση διαθεσιμότητας της πλατφόρμας (ως % των 

συμμετεχόντων) 
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Στο Διάγραμμα 12 αποτυπώνεται η αξιολόγηση της πλατφόρμας ως προς την 

αξιοπιστία της, η οποία κρίθηκε ως πολύ καλή από το 46,8% των αξιολογητών και ως 

εξαιρετική από το 44,1%.  

Διάγραμμα 12: Αξιολόγηση αξιοπιστίας της πλατφόρμας (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 13 παραθέτει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πλατφόρμας ως 

προς τον χρόνο και τον βαθμό απόκρισης της ομάδας υποστήριξης του έργου, σε 

περιπτώσεις που υπήρξαν (τεχνικής φύσης) προβλήματα κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο βαθμός απόκρισης κρίνεται ως πολύ 

ικανοποιητικός (55,5%) ή ικανοποιητικός (37,1%). 

Διάγραμμα 13: Αξιολόγηση βαθμού απόκρισης της ομάδας υποστήριξης του έργου 

(ως % των συμμετεχόντων) 
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4.2. Αξιολόγηση της ευχρηστίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας του ΕΚΤ 

ως προς την ευχρηστία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πιο συγκεκριμένα, 

διερευνήθηκαν ζητήματα διαδικασιών εγγραφής, εξοικείωση με τις λειτουργίες της, 

καθώς και την ευκολία υποβολής των σχολίων και παρατηρήσεων ως αποτέλεσμα 

της αξιολόγησης. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 14, η πλατφόρμα κρίνεται ως πολύ καλή 

ή εξαιρετική από τους περισσότερους αξιολογητές (55,5% και 34,4%, αντίστοιχα) ως 

προς την ευκολία εγγραφής σε αυτή. 

Διάγραμμα 14: Αξιολόγηση του βαθμού ευκολίας της διαδικασίας εγγραφής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης της ΕΔΒΜ34 (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Αντίστοιχα, η εξοικείωση με τις λειτουργίες της πλατφόρμας φαίνεται πως ήταν 

σχετικά απλή και εύκολη, αφού και πάλι η ευχρηστία της κρίνεται ως πολύ καλή 

(54,9%) ή εξαιρετική (33,8%) (Διάγραμμα 15). 

Διάγραμμα 15: Αξιολόγηση του βαθμού ευκολίας εξοικείωσης με τις λειτουργίες της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης της ΕΔΒΜ34 (ως % των συμμετεχόντων) 
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Επίσης, η υποβολή των σχολίων της αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

αξιολόγησης της ΕΔΒΜ34 κρίνεται ως πολύ καλή ή εξαιρετική από τους 

περισσότερους αξιολογητές. Το 52,1% και 34,0%, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι 

μπορούσαν εύκολα να τα υποβάλουν (Διάγραμμα 16). 

Διάγραμμα 16: Αξιολόγηση του βαθμού ευκολίας υποβολής των σχολίων της 

αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης της ΕΔΒΜ34 (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

Τέλος, οι αξιολογητές ρωτήθηκαν κατά πόσο θα ήταν διατεθειμένοι να 

συμμετάσχουν και στο μέλλον σε παρεμφερή διαδικασία αξιολόγησης. Σύμφωνα με 

τις απαντήσεις των αξιολογητών οι περισσότεροι δήλωσαν ότι θα το έκαναν 

ανεπιφύλακτα (59,9%), και ακολουθούν όσοι πιθανότατα θα συμμετείχαν ξανά στο 

μέλλον (27,6%) (Διάγραμμα 17). Τα συγκεκριμένα στοιχεία συνηγορούν περαιτέρω 

στην κατά γενική ομολογία επιτυχημένη λειτουργικότητα και ευχρηστία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Διάγραμμα 17: Κατανομή αξιολογητών με βάση την πιθανότητα να συμμετάσχουν 

και μελλοντικά σε παρεμφερή διαδικασία αξιολόγησης (ως % των συμμετεχόντων) 
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4.3. Γενικός σχολιασμός επί της διαδικασίας αξιολόγησης 

Στην παρούσα ενότητα, παρατίθενται επιλεκτικά και ενδεικτικά αυτούσια ποιοτικά 

σχόλια των αξιολογητών για το σύνολο της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως 

προέκυψαν στο πλαίσιο της έρευνας του ΕΚΤ Η παράθεση αυτών σκοπό έχει την 

ενημέρωση για να ληφθούν, πιθανόν, υπόψη στους επόμενους κύκλους της 

συγκεκριμένης Δράσης βελτιστοποιώντας την διαδικασία: 

 

 ‘‘Δεν δηλώθηκε εκ των προτέρων η ανάγκη υποβολής δήλωσης περιουσιακής 

κατάστασης.’’ 

 ‘‘Δεν λαμβανόταν υπόψη οι προηγούμενες προτάσεις που αξιολόγησα για τον 

υπολογισμό του χρόνου της νέας πρότασης.  Όλες τις προτάσεις έπρεπε να τις 

αξιολογήσω σε 3 ημέρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχω ολοκληρώσει την 

αξιολόγησή μου και να μην μπορώ να την υποβάλω γιατί αφαιρέθηκε από το 

λογαριασμό μου.’’ 

 ‘‘Δεν υποστηριζόταν υποβολή βαθμολογίας από Google Chrome.’’ 

 ‘‘Εξαιρετικά σύντομο χρονικό περιθώριο για αξιολόγηση / μη δυνατότητα 

επαναφοράς της χαμένης πρότασης για αξιολόγηση.’’ 

 ‘‘Έχασα τα εισαγόμενα στοιχεία και χρειάστηκε να κάνω νέα εισαγωγή γιατί 

κώλυσε  η εφαρμογή-πλατφόρμα.’’ 

 ‘‘Μπερδεύτηκα ως προς τον τρόπο καταχώρησης της βαθμολογίας.’’ 

 ‘‘Το ερωτηματολόγιο αυτό θα έπρεπε να είχε δοθεί νωρίτερα όταν οι 

αξιολογήσεις ήταν ακόμη νωπές.’’ 

 ‘‘Βελτίωση της αξιοπιστίας (κυρίως της δυνατότητας αυτόματης αποθήκευσης 

των σχολίων).’’ 

 ‘‘Βελτίωση της διαβάθμισης και της τυποποίησης των κριτηρίων 

αξιολόγησης.’’ 

 ‘‘Βελτίωση της κατανομής των προτάσεων σε επιστημονικά πεδία με αύξηση  

των υποπεριοχών ώστε να καλύπτεται η διεπιστημονικότητα που 

παρουσιάζουν  προτάσεις ιδιαίτερα από την κατηγορία των Επιστημών 

Μηχανικού. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη ανάθεση στους  

κατάλληλους αξιολογητές.’’ 

 ‘‘Βελτίωση της περιγραφής των ερευνητικών πεδίων/αντικειμένων έτσι ώστε 

να αυξηθεί ο βαθμός συνάφειάς  τους με τα γνωστικά αντικείμενα των 

αξιολογητών  ιδιαίτερα στις προτάσεις με διεπιστημονικό χαρακτήρα. ’’ 

 ‘‘Για την αντικειμενικότητα και αμεροληψία θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να 

αποκρύβονται τα στοιχεία των εμπλεκομένων. ’’ 

 ‘‘Για την αξιολόγηση προτάσεων στα Μαθηματικά, καλό θα ήταν για την 

ταξινόμηση των προτάσεων και των κριτών να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί 

της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας (American Mathematical Society) 

Mathematics Subject Classification (MSC). Αυτό θα βοηθήσει την ευκολότερη 

αντιστοίχηση προτάσεων σε κριτές. Υποθέτω ότι ανάλογες κατηγοριοποιήσεις 

θα υπάρχουν και για τις άλλες επιστήμες.   Επίσης διακλαδικά αντικείμενα, 
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όπως η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operation Research) που είναι το γνωστικό 

αντικείμενό μου θα πρέπει να εμφανίζονται σε όλες τις περιοχές-κλάδους που 

εμπίπτουν ώστε ανάλογα με την έμφαση της πρότασης να προτείνονται και 

κριτές. ’’ 

 ‘‘Η αμοιβή των αξιολογητών δεν είναι αντίστοιχη του χρόνου που αφιερώνουν 

για την ενδελεχή αξιολόγηση της πρότασης. Προτείνεται αύξηση της 

αμοιβής. ’’ 

 ‘‘Η ανάθεση προτάσεων είναι επιθυμητό αν όχι απαραίτητο να περιλαμβάνει 

έναν ελάχιστο αριθμό προτάσεων προς αξιολόγηση, π.χ. 3,  ώστε οι 

εξωτερικοί κριτές να μπορούν να επιλέξουν τις πιο σχετικές με το αντικείμενο 

τους και να μπορούν να προγραμματίσουν το διαθέσιμο χρόνο για τις 

αξιολογήσεις, Επίσης, η ανάθεση επί τη βάση μια πρόταση κάθε φορά δεν 

επιτρέπει στους κριτές να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης των προτάσεων με 

συνέπεια οι βαθμολογίες να είναι μη-σωστά σταθμισμένες.’’
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Παράρτημα 1. Διάρκεια Έρευνας  
 

  

 Διάρκεια Κύκλου έρευνας ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ                 

                      

Διάρκεια Κύκλου έρευνας 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                      

Αποστολή μηνύματος 
υπενθύμισης συμπλήρωσης 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                      

Απόδοση παράτασης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ                    

14                    

                      

Διάρκεια 1ης παράτασης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ            

14 15 16 17 18 19 20 21 22            

                      

Διάρκεια 2ης παράτασης 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ           

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           
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Παράρτημα 2. Σχέδιο του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε 

για τους σκοπούς της πρωτογενούς έρευνας 

 

 

 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (http://www.ekt.gr/) πραγματοποιεί στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων 

ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794, έρευνα για την αξιολόγηση 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης των προτάσεων της Δράσης  «Υποστήριξη 

ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ34).  

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους τους αξιολογητές που συμμετείχαν στην 

αξιολόγηση των προτάσεων του α’ κύκλου της Δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση 

στους νέους ερευνητές». 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:   

• Ενότητα 1: Δημογραφικά στοιχεία  

• Ενότητα 2: Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

• Ενότητα 3: Αξιολόγηση της διαδικασίας ανάθεσης της αξιολόγησης  

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Επικοινωνία: teaching-grants@ekt.gr , τηλ 210 7273935  

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων εθνικών στατιστικών για την 

Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος/ Υπουργείο 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Ως εκ τούτου το ΕΚΤ δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 3832/2010 όπως ισχύει, καθώς 

και από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/97 όπως 

ισχύει και του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 όπως θα τεθεί σε ισχύ). Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και επεξεργασία των 

πληροφοριών που παρέχεται πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις της ως άνω 

νομοθεσίας, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

των στοιχείων, τα οποία κοινοποιούνται αποκλειστικά στο πιστοποιημένο προσωπικό, στο οποίο έχει 

Έρευνα  γ ια  την  Αξ ιολόγηση της  ηλεκτρον ικής  

πλατφόρμας  αξ ιολόγησης  των  προτάσεων της  Δράσης   

«Υποστήρ ιξη  ερευνητών  με  έμφαση στους  νέους  
ερευνητές»  (ΕΔΒΜ34)  

http://www.ekt.gr/
mailto:teaching-grants@ekt.gr
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ανατεθεί η διεξαγωγή της συλλογής και επεξεργασίας και δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου.  

Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα που 

παρέχονται στα πλαίσια του Έργου ενδέχεται να αξιοποιηθούν για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους 

(μέσω διαδικασίας ανωνυμοποίησης) ή/και από μητρώο του ΕΚΤ με σκοπό την καταγραφή του νέου 

επιστημονικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους καριέρα, η κινητικότητά τους και 

η υποστήριξη/προβολή του έργου τους στην ευρύτερη ελληνική ερευνητική κοινότητα καθώς και για την 

παραγωγή δεικτών που τεκμηριώνουν την εθνική στρατηγική στους τομείς της ανάπτυξης και της 

καινοτομίας. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, ενώ ουδέποτε θα δημοσιευτούν σε μορφή 

που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών προσώπων. 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

δικαιούστε οποτεδήποτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς 

και τα άλλα δικαιώματα που προβλέπει η οικεία νομοθεσία (άρθρα 12-13 Ν. 2472/97, όπως ισχύει). 

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους 

όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες 

νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τo 

EKT αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Έργου. Τα δεδομένα εκάστοτε 

συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Έργου. 

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο συνιστά αποδοχή των όρων για τη χρήση προσωπικών 

δεδομένων στα πλαίσια της Δράσης και του Έργου.  

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής (παροχή συγκατάθεσης), ο συμμετέχων παρέχει ρητώς 

συναίνεση στο ΕΚΤ να συλλέξει και να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον 

αφορούν (Ν. 2472/1997) και που απαιτούνται για την συμμετοχή του στη Δράση Αποτίμησης στο πλαίσια 

και για τους σκοπούς του εν λόγω έργου. 

 

 

 

 

 

1.1Στοιχεία επικοινωνίας: 

Όνομα :  

Επώνυμο : ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ  

Πατρώνυμο: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) :  

Τηλέφωνο :  

ΑΜΚΑ2: Μη υποχρεωτικό πεδίο 

 

1.2 Φύλο: 

                                                           
2 Το ΑΜΚΑ θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια ταυτοποίησης του Έργου για πιθανή συμμετοχή του 

συμμετέχοντος σε άλλη/ες Δράση/εις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και αποκλείεται ρητώς οποιαδήποτε 

πρόσβαση, χρήση ή διάδοση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  Δημογραφικά  Στοιχε ία  
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Άνδρας    

Γυναίκα   

  

1.3 Στοιχεία Ιθαγένειας3: 

Ελληνική ιθαγένεια        

Ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ (εκτός Ελλάδας)  

Ιθαγένεια τρίτης χώρας       

 
1.4  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / φορέας στον οποίο εργάζεστε 

1. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ☐ 

2. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  ☐ 

3. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ☐ 

4. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ☐ 

5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ☐ 

6. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

7. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ☐ 

8. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας ☐ 

9. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

10. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ☐ 

11. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ☐ 

12. Ιόνιο Πανεπιστήμιο ☐ 

13. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ☐ 

14. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ☐ 

15. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

16. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ☐ 

17. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ☐ 

18. Πανεπιστήμιο Κρήτης ☐ 

19. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  ☐ 

20. Πανεπιστήμιο Πάτρας ☐ 

21. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ☐ 

22. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ☐ 

23. Πάντειο Πανεπιστήμιο  ☐ 

24. Πολυτεχνείο Κρήτης ☐ 

25. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ☐ 

26. Τ.Ε.Ι. Αθηνών ☐ 

27. Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ☐ 

28. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ☐ 

29. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ☐ 

30. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ☐ 

31. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ☐ 

                                                           
3 Ιθαγένεια ή υπηκοότητα ονομάζεται νομικά η ιδιότητα του πολίτη, για την ακρίβεια ο νομικός δεσμός του ατόμου με 

το κράτος στο οποίο ανήκει, την οποία αποκτά τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους γονείς 

του (δίκαιο του αίματος) ή υπό προϋποθέσεις του τόπου γέννησής του (δίκαιο του εδάφους). Ο πολίτης έχει το 

δικαίωμα πολλαπλής ιθαγένειας σε περίπτωση που οικειοθελώς αποκτήσει νέα ιθαγένεια κατά τη διάρκεια της ζωής 

(πολιτογράφηση) και επιθυμεί να διατηρήσει και την παλιά. 

Πηγή: Recommendations for the 2000 censuses of population and housing in the Economic Commission for Europe 

(ECE) region and United Nations Recommendations on International Migration. 
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32. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ☐ 

33. Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ☐ 

34. Τ.Ε.Ι. Κρήτης ☐ 

35. Τ.Ε.Ι. Πειραιά   ☐ 

36. Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου ☐ 

37. Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ☐ 

38. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εσωτερικό) ☐ 

39. Άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εξωτερικό) ☐ 

40. Ερευνητικός Φορέας  

41. Άλλο  

 
Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 
 

1.5 Βαθμίδα/Σχολή/Τμήμα Ιδρύματος: 

α. Βαθμίδα :   

β. Σχολή :   

γ. Τμήμα :  

δ. Αν ο χρήστης επιλέξει το Νο38, 39, 40 της ερώτησης 1.4 

Εισάγετε Ίδρυμα, Σχολή/Τμήμα /Ινστιτούτο 

Ίδρυμα: 

Σχολή/Τμήμα/Ινστιτούτο: 

 

1.6 Παρακαλούμε επιλέξτε τα επιστημονικά πεδία (υπό-πεδία Frascati) 

βάσει του γνωστικού σας αντικειμένου: 

 

Φυσικές Επιστήμες  

☐  Μαθηματικά 
 Επιστήμες  ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής  
 Φυσική  
 Χημεία 
 Γεωεπιστήμες  και  επιστήμες  περιβάλλοντος  
 Βιολογικές επιστήμες 

 Άλλες φυσικές επιστήμες 

Επιστήμες μηχανικού 
και Τεχνολογία  

☐  Επιστήμες πολιτικού μηχανικού, 
 Ηλεκτρολόγου μηχανικού, 
 Ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ 
 Μηχανολόγου μηχανικού,   

 Χημικού  μηχανικού,  
 Μηχανική υλικών 
 Βιοϊατρική μηχανική 
 Μηχανική περιβάλλοντος  
 Βιομηχανική βιοτεχνολογία  
 Νανοτεχνολογία,  
 Άλλες επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας 

Ιατρική και Επιστήμες 

Υγείας  

☐  Βασική ιατρική 
 Κλινική ιατρική 
 Επιστήμες υγείας  
 Ιατρική βιοτεχνολογία 
 Άλλες ιατρικές επιστήμες 
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Γεωργικές Επιστήμες και 
Κτηνιατρική  

☐  Γεωπονία 

 Δασολογία 
 Αλιεία  

 Επιστήμη ζωικής παραγωγής 
 Κτηνιατρική,  
 Γεωργική βιοτεχνολογία 
 Άλλες γεωργικές επιστήμες 

Κοινωνικές Επιστήμες  

☐  Ψυχολογία 

 Οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνιολογία  
 Νομική επιστήμη – δίκαιο 
 Πολιτικές επιστήμες 
 Κοινωνική και οικονομική γεωγραφία 
 ΜΜΕ και επικοινωνίες 

 Άλλες κοινωνικές επιστήμες 

Ανθρωπιστικές 
επιστήμες και Τέχνες 

☐  Ιστορία και αρχαιολογία 
 Γλώσσες και λογοτεχνία 
 Φιλοσοφία  
 Ηθική  
 Θρησκεία 

 Τέχνες 
 Άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες 
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2.1  Αριθμός ερευνητικών προτάσεων της ΕΔΒΜ34 που αξιολογήσατε   

1 ☐ 

2 ☐ 

3 ☐ 

4 ☐ 

5 ☐ 

Μεταξύ 6 και 10 ☐ 

Πάνω από 10  

 

 

2.2 Πώς κρίνετε την ευχρηστία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

 Εξαιρετική Πολύ καλή Καλή Μέτρια Κακη Άλλο 

(συμπληρώστε) 

Ως προς την 

διαδικασία 

εγγραφής 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ως προς την 

εξοικείωση 

με τις 

λειτουργίες 

      

Ως προς την 

υποβολή των 

σχολίων της 

αξιολόγησης 

      

 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

 

2.3 Πώς κρίνετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα… 

 Εξαιρετική 

(μπορούσα να 

την 

χρησιμοποιήσω 

όποια στιγμή 

επιθυμούσα) 

Πολύ 

καλή 

Καλή Χαμηλή 

διαθεσιμότητα 

Προβληματική 

διαθεσιμότητα 

(καθυστερήσεις) 

Άλλο 

(συμπληρώστε) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  Αξιολόγηση της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας  
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…ως προς την 

διαθεσιμότητά 

της 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

2.4  Πώς κρίνετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα… 

 Εξαιρετικά 

αξιόπιστη 

πλατφόρμα 

Πολύ 

καλή 

Καλή Χαμηλή 

αξιοπιστία (δεν 

αποθήκευε τις 

απαντήσεις) 

Άλλο 

(συμπληρώστε) 

…ως προς την 

αξιοπιστία της 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Αν επιλέξατε Άλλο, προσδιορίστε: 

 

 

  

2.5  Σε περιπτώσεις που υπήρξαν προβλήματα κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης, ο χρόνος κι ο βαθμός απόκρισης της ομάδας υποστήριξης 

του έργου ήταν… 

Πολύ 

ικανοποιητικός 
Ικανοποιητικός 

Σχετικά 

Ικανοποιητικός 

Σχετικά μη 

ικανοποιητικός 

Καθόλου 

ικανοποιητικός 

     

 

2.6 Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια ανάλογη πλατφόρμα στο παρελθόν; Εάν 

ναι, ποια πλατφόρμα και για ποια χρήση; 

 

 

2.7 Πώς κρίνετε συνολικά την εμπειρία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης  στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον; 

Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

     

 

 

 

 
 

3.1 Οι προς αξιολόγηση προτάσεις που σας ανατέθηκαν ενέπιπταν στο 

γνωστικό σας αντικείμενο; 

Ναι, όλες 
Ναι, οι 

περισσότερες 

Όχι, οι 

περισσότερες 

δεν ενέπιπταν 

Όχι, καθόλου 

    

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  Αξιολόγηση της διαδικασίας ανάθεσης 

της  αξιολόγησης  
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3.2 Προέκυψε κάποιο πρόβλημα/απρόοπτο/αστοχία/μη αναμενόμενη 

συμπεριφορά κατά τη διαδικασία ανάθεσης των προς αξιολόγηση 

προτάσεων; 

Ελεύθερο κείμενο 

 

 

3.3 Πώς κρίνετε τη διαδικασία ανάθεσης της αξιολόγησης από πλευράς 

του Υπουργείου; 

Πολύ 

ικανοποιητική 
Ικανοποιητική 

Σχετικά 

Ικανοποιητική 

Σχετικά μη 

ικανοποιητική 

Καθόλου 

ικανοποιητική 

     

 

3.4 Παρακαλείσθε να διατυπώσετε τυχόν προτάσεις προς την Ειδική 

Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας για τη βελτίωση  της 

διαδικασίας ανάθεσης των αξιολογήσεων σε εξωτερικούς κριτές, 

ενόψει της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε επόμενους 

κύκλους και Δράσεις 

 

Ελεύθερο κείμενο 

  

3.5 Θα συμμετείχατε ξανά σε διαδικασία παρεμφερούς ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης; 

Ναι, σίγουρα Πιθανότατα Μάλλον ναι Μάλλον όχι Σίγουρα, όχι 

     

 

 

 

----- ΤΕΛΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ----- 
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