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ΕΣΠΑ 2014-2020
Πρόσκληση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών/τριών του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) εν όψει της Πράξης: «Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών του ΙΚΥ: «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ κύκλος» καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές/τριες των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας, να εγγραφούν στην
«Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών». Τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του
Μητρώου μπορούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.
Εν όψει της παραπάνω Πράξης θα απαιτηθεί αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων για την
οποία οι εγγεγραμμένοι αξιολογητές/τριες θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα.
Το Μητρώο θα είναι ανοικτό για εγγραφές και επικαιροποίηση στοιχείων από το Σάββατο
25.05.2019 έως και τη Δευτέρα 10.06.2019.
Ακολουθούν οδηγίες για εγγραφή ή επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Για ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στην ομάδα τεχνικής
υποστήριξης: edbmreg@gmail.com

Οδηγίες εγγραφής/επικαιροποίησης:
1. Εγγραφή νέου μέλους στο Μητρώο:
Αν θέλετε να εγγραφείτε στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών» πηγαίνετε
στη διεύθυνση: https://edbm.grnet.gr/EvaluationRegistry/
Για την εγγραφή:
i. Απαιτείται το e-mail που έχετε δηλώσει στο ΑΠΕΛΛΑ και ένα νέο password1.
ii. Εν συνεχεία το σύστημα σας αποστέλλει διαπιστευτήριο της εγγραφής (link
ενεργοποίησης εγγραφής).
iii. Κάθε αξιολογητής/τρια μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, μέχρι
τρία (3) Επιστημονικά Υποπεδία και απεριόριστο αριθμό Εξειδικεύσεων ανά
Επιστημονικό Υποπεδίο, σχετικών πάντα με τις ερευνητικές του/της
δραστηριότητες. Επιπλέον, υπάρχει πεδίο για εισαγωγή επιπλέον εξειδικεύσεων ή
λέξεων κλειδιών.
iv. Προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη σύζευξη αξιολογητών-ερευνητικών
προτάσεων, πρέπει υποχρεωτικά να ιεραρχήσετε από ένα έως δέκα (1-10), δέκα
από τις εξειδικεύσεις που επιλέξατε με γνώμονα τη συνάφειά με τα ερευνητικά σας
ενδιαφέροντα. Σε αντίθετη περίπτωση μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να σας
ανατεθεί πρόταση προς αξιολόγηση.
v. Προαιρετικά στον λογαριασμό σας μπορείτε να συμπληρώσετε το σύνδεσμο Google
Scholar ή άλλο research tracker που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να ενισχύεται η
διαδικασία σύζευξης αξιολογητών-προτάσεων.

2. Εγγραφή για αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και ομότιμους:

Προκειμένου να εγγραφείτε στο Μητρώο θα πρέπει να αποστείλετε από το ιδρυματικό
email σας στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (edbmreg@gmail.com) τα παρακάτω στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Όνομα
Επώνυμο
Όνομα πατρός
Ίδρυμα
Τμήμα
Παλαιό ΑΠΕΛΛΑ id (αν υπάρχει)
ΦΕΚ διορισμού
ΑΦΜ

Στη συνέχεια, σας αποστέλλεται link ενεργοποίησης του λογαριασμού σας και μπορείτε να
εισέλθετε στο Μητρώο να δηλώσετε και να ιεραρχήσετε τις εξειδικεύσεις που επιθυμείτε,
όπως περιγράφεται στο σημείο 1 (εγγραφή νέου μέλους στο Μητρώο), του παρόντος
Δελτίου Τύπου.

1

Kανόνες password: να υπάρχει τουλάχιστον ένας αριθμός, να υπάρχει τουλάχιστον ένας ειδικός χαρακτήρας
(π.χ %$!@#* ), να υπάρχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα, να υπάρχει τουλάχιστον ένα μικρό γράμμα, να
είναι μίνιμουμ 6 χαρακτήρες.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε email ιδρύματος, μπορείτε να αποστείλετε τα παραπάνω
στοιχεία από οποιοδήποτε άλλο πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο,
επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ενεργοποίησης θα καθυστερεί προκειμένου η ΕΥΔ του ΕΠ
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ να πιστοποιεί την ιδιότητά σας πριν την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας».

3. Για εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου:

Αν είσαστε ήδη εγγεγραμμένος/η στην «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών»
(https://edbm.grnet.gr/EvaluationRegistry/), έχετε ήδη πρόσβαση με τους κωδικούς σας (email, password). Αν δε θυμάστε το password υπάρχει διαδικασία υπενθύμισης. Όταν
εισέλθετε θα μπορείτε να τροποποιήσετε/επικαιροποιήσετε τις επιλογές των εξειδικεύσεών
σας.
Προκειμένου να επιτυγχάνεται καλύτερη σύζευξη αξιολογητών-ερευνητικών προτάσεων:




Θα πρέπει υποχρεωτικά να ιεραρχήσετε από ένα έως δέκα (1-10), δέκα από τις
εξειδικεύσεις που επιλέξατε με γνώμονα τη συνάφειά με τα ερευνητικά σας
ενδιαφέροντα.
Προαιρετικά στον λογαριασμό σας μπορείτε να συμπληρώσετε το σύνδεσμο Google
Scholar ή άλλο research tracker που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να ενισχύεται η
διαδικασία σύζευξης αξιολογητών-προτάσεων.

Τέλος, αν είσαστε εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο και επιθυμείτε να διαγραφείτε, υπάρχει η
δυνατότητα «Διαγραφή Λογαριασμού».
Οι αξιολογητές/τριες του μητρώου ενημερώνονται μέσω e-mail για τις επικείμενες πράξεις
που απαιτούν αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και δηλώνουν την διαθεσιμότητά τους
για συμμετοχή.
Οι υπηρεσίες της αξιολόγησης είναι αμειβόμενες και το ύψος της αμοιβής καθορίζεται από
την εκάστοτε Πρόσκληση.

