
 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:  
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ»   

&   
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 20.08.2018 

 

Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων ερευνητικών προτάσεων της πράξης «Ενίσχυση του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος 
Κύκλος, υλοποιήθηκε έρευνα ικανοποίησης χρηστών προκειμένου οι αξιολογητές/τριες να 
καταγράψουν επώνυμα τις απόψεις τους για τη διαδικασία αξιολόγησης και το Πληροφοριακό 
Σύστημα, με απώτερο στόχο τη διαπίστωση τόσο των πλεονεκτημάτων, όσο και ενδεχόμενων 
δυσλειτουργιών της διαδικασίας αξιολόγησης.  

Το σχετικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε στο σύνολο των μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην 
αξιολόγηση, εκ των οποίων απάντησαν ως τώρα οι 550 δηλαδή το 60% του συνόλου των 
αξιολογητών της πράξης.  

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 11 ερωτήσεις συν ένα πεδίο πρόσθετων σχολίων και εκτός από τις 
προκαθορισμένες απαντήσεις δίνεται η δυνατότητα ελεύθερου σχολιασμού σε κάθε ερώτημα. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης 
χρηστών, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 20.08.2018.  

 

Βασικά στοιχεία πράξης 

 Αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση: 1.702 

 Αριθμός αξιολογήσεων: 3.484 

 Αριθμός συμμετεχόντων αξιολογητών/τριων: 921 (αξιολόγησαν >=1 πρόταση) 

 Χρόνος ολοκλήρωσης: 61 ημέρες 

 

Συνοπτικά αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών 

 97% των αξιολογητών/τριων δήλωσε ότι η πλατφόρμα επιτέλεσε το στόχο της . 

 87% των αξιολογητών/τριων χαρακτήρισε ως «καλή», «πολύ καλή» ή «εξαιρετική» τη 
διαδικασία της αυτοματοποιημένης ανάθεσης. 

 70% των αξιολογητών/τριων δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και δεν 
χρειάστηκε βοήθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

 70% των αξιολογητών/τριων δήλωσε ότι προτιμάει την αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας έναντι του 6% που προτιμάει τη δια ζώσης αξιολόγηση. 

  



 

 

 

Πίνακας 1: Αξιολογητές/τριες ανά αριθμό προτάσεων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Άνω των 20 4 

Από 10 έως 19 36 

Από 6 έως 10 152 

Από 3 έως 5 306 

Από 1 έως 2 423 

ΣΥΝΟΛΟ 921 

 

 

 

Διάγραμμα 1: πορεία εξέλιξης αξιολογήσεων 

 
Σχόλιο: Η επιβράδυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης μετά την 25η ημέρα οφείλεται αφενός στην εμφάνιση του 

φαινομένου των «ορφανών προτάσεων» (προτάσεις όπου δεν κατέστη δυνατή η σύζευξη με αξιολογητή- 
αφορούσαν κυρίως στις Νομικές Επιστήμες), αφετέρου στην καθυστέρησή δημόσιας πρόσκλησης για διεύρυνση 
του μητρώου. Το πρόβλημα διαπιστώθηκε στις 30.05.2018 αλλά η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε στις 
30.06.2018. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώθηκε στις 16.07.2018. Εκτιμάται ότι η ταχύτερη αντιμετώπιση 
του παραπάνω προβλήματος θα είχε επισπεύσει το χρόνο αξιολόγησης στις 40 ημέρες. 
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Ποσοτικά & ποιοτικά αποτελέσματα 

Σύνολο απαντημένων ερωτηματολογίων:  5501 

(59,7% του συνόλου των αξιολογητών της πράξης) 

 

Ερώτηση 1: Έχετε υπάρξει στο παρελθόν αξιολογητής σε Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς για 

ερευνητικές προτάσεις; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 506 91,8% 

ΟΧΙ 45 8,2% 

 

 

Ερώτηση 2: Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια ανάλογη πλατφόρμα στο παρελθόν; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΑΙ 372 67,5% 

ΟΧΙ 179 32,5% 

 

 

Ερώτηση 3: Προτιμάτε τη δια ζώσης αξιολόγηση ή τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αξιολόγησης 

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 381 69,3% 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 31 5,6% 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 138 25,1% 

 

Σχόλια αξιολογητών: Τα σχόλια (79/550) των αξιολογητών στο τρίτο ερώτημα μπορούν να 

συμπυκνωθούν στα εξής: 

1. Η εξ αποστάσεως αξιολόγηση που συγκεντρώνει και το 70% της προτίμησης των 
αξιολογητών θεωρείται ότι: 

 Είναι πιο αντικειμενική από τη δια ζώσης. 

 Μειώνει τα περιθώρια «συναλλαγής» 

 Είναι βολικότερη. 

 Μειώνει το διοικητικό κόστος.  

 Είναι ταχύτερη. 

                                                           
1
 Υπάρχει μια μικρή απόκλιση  (550±1) στα σύνολα των επιμέρους ερωτήσεων καθώς ορισμένοι 

αξιολογητές δεν απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις. 



 

 

2. Οι αξιολογητές/τριες προτείνουν ένα υβριδικό σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα 
επικοινωνίας μεταξύ τους προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στη βαθμολογία και 
ανταλλαγή απόψεων/επιχειρημάτων.  

Σημειώνεται ότι το (2) πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Αξιολόγησης με μια επιπλέον διεπαφή που θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή 
και θα δίνει τη δυνατότητα στους αξιολογητές/τριες της εκάστοτε πρότασης να 
επικοινωνούν  γραπτώς (text messaging) και ανώνυμα για την αξιολόγησή της. Η όλη 
συνομιλία θα καταγράφεται και ρητώς θα απαγορεύεται οτιδήποτε μπορεί να 
προσδιορίσει την ταυτότητα των αξιολογητών/τριων ή αναφέρει στοιχείο που μπορεί 
θεωρηθεί  αλλοίωση  της αξιοκρατικής και αδιάβλητης αξιολόγησης της πρότασης. 
Επιπλέον, στην τελική αναφορά της πρότασης θα συμπεριλαμβάνονται και  η 
συγκεκριμένη συνομιλία. 

 

Ερώτηση 4: Ήταν εύκολη η εκμάθηση και η χρήση των διεπαφών του συστήματος εγγραφής στο 

μητρώο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ 335 60,9% 

ΕΥΚΟΛΗ 211 38,4% 

ΔΥΣΚΟΛΗ 4 0,7% 

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ 0 0,0% 

 

 

Ερώτηση 5: Ήταν εύκολη η εκμάθηση και η χρήση των διεπαφών του συστήματος συμπλήρωσης 

αξιολογήσεων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ 355 64,5% 

ΕΥΚΟΛΗ 191 34,7% 

ΔΥΣΚΟΛΗ 4 0,7% 

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ 0 0,0% 

 

 

Ερώτηση 6: Πώς κρίνετε την Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης  ως προς διαθεσιμότητά της;  Ήταν 

ανά πάσα στιγμή λειτουργική;   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΝΤΑ 389 70,7% 

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ 140 25,5% 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ 20 3,6% 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 1 0,2% 

ΠΟΤΕ 0 0,0% 

 



 

 

Ερώτηση 7: Πώς κρίνετε την Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης  ως προς διαθεσιμότητά της; 

Υπήρχαν καθυστερήσεις στην απόκρισή της; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΤΕ 405 73,6% 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ 139 25,3% 

ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ 4 0,7% 

ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ 2 0,4% 

 

Σχόλια αξιολογητών: Τα σχόλια των αξιολογητών/τριων αν και λίγα (περίπου 24/505) στα 
ερωτήματα 4-7 αντανακλούν ξεκάθαρα τα ποσοτικά στοιχεία. Το πληροφοριακό σύστημα 
χαρακτηρίζεται ως: 

 Προσιτό. 

 Απλό. 

 Φιλικό στο χρήστη.  

 Εύκολο στην εκμάθηση. 

 Επεξηγηματικό. 

Ως προς τη διαθεσιμότητα (λειτουργικότητα και ταχύτητα) διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξαν 
ουσιαστικά προβλήματα παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

 

 

Ερώτηση 8: Πιστεύετε ότι η Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης  επιτελούσε το στόχο της; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 310 56,5% 

ΠΟΛΥ 223 40,6% 

ΜΕΤΡΙΩΣ 15 2,7% 

ΚΑΘΟΛΟΥ 1 0,2% 

Σχόλια αξιολογητών: Τα σχόλια είναι και σε αυτή την περίπτωση λίγα (32/550) και κατά 
κύριο λόγο θετικά. Το Πληροφοριακό Σύστημα θεωρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
που επιτρέπει μια άνετη, γρήγορη και ασφαλή διαδικασία αξιολόγησης. Ωστόσο, και εδώ 
επισημαίνεται η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ των αξιολογητών προκειμένου να υπάρχει 
μια ενιαία αντιμετώπιση της βαθμολογίας των προτάσεων. 

 

 

 

 

 



 

 

Ερώτηση 9: Σε περιπτώσεις που υπήρξαν προβλήματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης πως 

κρίνεται την ταχύτητα απόκρισης της ομάδας υποστήριξης του έργου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΗ 84 15,3% 

ΓΡΗΓΟΡΗ 75 13,1% 

ΜΕΤΡΙΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ 13 2,4% 

ΑΡΓΗ 1 0,2% 

ΠΟΛΥ ΑΡΓΗ 1 0,2% 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑ 375 68,3% 

 

 

Ερώτηση 10: Σε περιπτώσεις που υπήρξαν προβλήματα κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης πως 

κρίνεται την ποιότητα απόκρισης της ομάδας υποστήριξης του έργου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  125 22,8% 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 38 6,9% 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 4 0,7% 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 3 0,5% 

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑ 379 69,0% 

 

 

Ερώτηση 11: Πως κρίνετε την όλη διαδικασία της αυτοματοποιημένης ανάθεσης (σύζευξη 

εξειδικεύσεων αξιολογητή με ερευνητικές προτάσεις); 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 148 27,0% 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 229 41,7% 

ΚΑΛΗ 103 18,8% 

ΜΕΤΡΙΑ 53 9,7% 

ΚΑΚΗ 16 2,9% 

 

Σχόλια αξιολογητών: Τα σχόλια που αφορούν στη διαδικασία αυτοματοποιημένης 
ανάθεσης (95/550) μπορούν να ενταχθούν σε τέσσερεις κατηγορίες: 

a) 15 απολύτως θετικά σχόλια. 
b) 31 σχετικώς θετικά σχόλια που αναφέρουν ότι πρόκειται για μια καλή διαδικασία 

που χρήζει βελτίωσης. 
c) 37 αρνητικά σχόλια που εντοπίζουν «αστοχίες» στην αυτόματη ανάθεση. 
d) 12 σχόλια που δεν αφορούσαν στη συγκεκριμένη διαδικασία. 



 

 

Σε σχέση με τα (b) και (c) επισημαίνουμε ότι οι περιορισμένες περιπτώσεις «αστοχίας» 
προέκυψαν εξαιτίας των παρακάτω: 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις «ορφανών» προτάσεων, δηλαδή προτάσεων που δεν 
μπορούσαν να αντιστοιχηθούν σε εξειδικεύσεις αξιολογητών/τριων, αυτές 
αναθέτονταν σε αξιολογητές/τριες του ευρύτερου επιστημονικού πεδίου, πράγμα 
που εκλήφθηκε ως «αστοχία» από ορισμένους αξιολογητές/τριες. 

 Υπήρχαν αξιολογητές/τριες που είχαν δηλώσει στο Μητρώο πολλές εξειδικεύσεις 
και όταν στη συνέχεια τους αναθέτονταν προτάσεις τις απέρριπταν. 

 Υπήρχαν υποψήφιοι/ες που είχαν εντάξει την πρόταση τους σε εσφαλμένη 
εξειδίκευση και δεν είχαν δώσει τις απαραίτητες λέξεις κλειδιά για να διορθωθεί 
το πρόβλημα της έλλειψης εξειδίκευσης από το σύστημα. 

 Τέλος, υπήρξε σε ορισμένες περιπτώσεις αναντιστοιχία μεταξύ της πλατφόρμας 
αιτήσεων του ΙΚΥ και των εξειδικεύσεων του Μητρώου και της Πλατφόρμας 
αξιολόγησης καθώς οι υποψήφιοι/ες συμπλήρωναν εξειδικεύσεις που υπήρχαν 
μεν στην πλατφόρμα αιτήσεων του ΙΚΥ αλλά όχι στο Μητρώο και στην 
Πλατφόρμα Αξιολόγησης. 

Ωστόσο, σε σύνολο 3.484 αξιολογήσεων οι «αστοχίες» της αυτοματοποιημένης ανάθεσης  
(κατά δήλωση των αξιολογητών) δεν ξεπέρασαν το 10%. 

 

Γενικά σχόλια 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερου-γενικού σχολιασμού. Από τα 
σχόλια (168/550) που υποβλήθηκαν προκύπτουν τα εξής: 

1. Ζητείται δυνατότητα παράτασης του χρόνου αξιολόγησης. 

Στην επόμενη έκδοση της Πλατφόρμας θα υπάρχει επιλογή «extra time» δίπλα σε κάθε 
πρόταση που ανατίθεται προκειμένου κάθε αξιολογητής να λαμβάνει επιπλέον χρόνο για 
την συγκεκριμένη πρόταση. Η επιλογή αυτή θα έχει περιορισμένο αριθμό χρήσεων  

2. Ζητείται από τους αξιολογητές/τριες η διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής των 
απαραίτητων έγγραφων στον αρμόδιο φορέα, να είναι ηλεκτρονική και όχι έντυπη. 

3. Ζητείται να υπάρχει ανωνυμία του/της υποψηφίου τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο της 
προανάθεσης (όπου ο/η αξιολογητής/τρια καλείται να δηλώσει το βαθμό ενδιαφέροντος 
του/της για μια πρόταση προς αξιολόγηση) και μόνο στη συνέχεια να εμφανίζονται 
στοιχεία βιογραφικού. 

 


