
 

Ανακοίνωςη για την πορεία αξιολόγηςησ των προτάςεων που υποβλήθηκαν ςτο πλαίςιο 

των Ερευνητικϊν Προγραμμάτων (31/01/2011) 

Αρχιμήδησ ΙΙΙ, Θαλήσ, Ενίςχυςη Μεταδιδακτόρων 

 

 

Ενθμζρωςθ για τθ μζχρι ςιμερα πορεία τθσ αξιολόγθςθσ των προτάςεων που ζχουν 

υποβλθκεί ςτο πλαίςιο των Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων Αρχιμιδθσ ΙΙΙ, Θαλισ, Ενίςχυςθ 

Μεταδιδακτόρων, που υλοποιοφνται μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ 

«Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» με τη ςυγχρηματοδότηςη του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινωνικοφ Ταμείου – ΕΚΤ):  

Αρχιμήδησ ΙΙΙ – Ενίςχυςη ερευνητικϊν ομάδων ςτα ΤΕΙ 

Υποβλθκείςεσ Προτάςεισ: 643 

Συνολικόσ Π/Υ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ : 21.000.000€ 

Προτάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν: Περίπου 210 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αγγλικισ περίλθψθσ: 30/09/2010  

i. Πριν τη λήξη υποβολής των αγγλικϊν περιλήψεων, για το πρόγραμμα 

Αρχιμήδης υλοποιήθηκαν τα εξής: 

 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ θλεκτρονικοφ μθτρϊου Διεκνϊν αξιολογθτϊν και 

ειδικισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ για τθν εξ αποςτάςεωσ αξιολόγθςθ των 

προτάςεων, 

 Αποςτολι προςκλιςεων ςε ακαδθμαϊκοφσ αναγνωριςμζνου κφρουσ διεκνϊσ 

(π.χ. Highly Cited Researchers) για εγγραφι τουσ ςτο ειδικό μθτρϊο 

αξιολογθτϊν. 

 

ii. Μετά τη λήξη υποβολής των αγγλικϊν περιλήψεων, για το πρόγραμμα 

Αρχιμήδης υλοποιήθηκαν τα εξής: 

 

 Αποςτολι προςκλιςεων προσ διεκνείσ αξιολογθτζσ  για εγγραφι τουσ ςτο 

ειδικό μθτρϊο αξιολογθτϊν, 

 Αυτοματοποιθμζνθ αντιςτοίχιςθ των ερευνθτικϊν προτάςεων ςτουσ 

εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο αξιολογθτζσ, βάςει ειδικισ θλεκτρονικισ 

εφαρμογισ/αλγόρικμου (λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων, τα δθλωκζντα 



 

επιςτθμονικά πεδία των προτάςεων και τθν ερευνθτικι εξειδίκευςθ των 

αξιολογθτϊν), 

 Αποςτολι προςκλιςεων ςτουσ αξιολογθτζσ για τθν ανάκεςθ των προτάςεων. 

Αποςτολι προςωπικοφ ονόματοσ χριςτθ και κωδικοφ πρόςβαςθσ για τθν 

είςοδο τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα αξιολόγθςθσ (ζναρξθ αξιολόγθςθσ 

20/12/2010, καταλθκτικι θμερομθνία 23/01/2011). Αποςτολι οδθγιϊν ςτουσ 

αξιολογθτζσ για τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ, τον τρόπο αξιολόγθςθσ και τθ 

χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, 

 Ζωσ ςιμερα ζχουν χρθςιμοποιθκεί περίπου 560 αξιολογθτζσ για τθν 

αξιολόγθςθ των προτάςεων, με μζγιςτο αρικμό προτάςεων ανά αξιολογθτι τισ 

οκτϊ (8),  

 Απεςτάλθςαν υπενκυμίςεισ ςτουσ αξιολογθτζσ (ςτισ 05/01, 11/01 και 26/01) 

για τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ πρϊτθσ φάςθσ αξιολόγθςθσ (ιτοι 23/01), 

 Ζγινε εκ νζου αντιςτοίχιςθ όςων προτάςεων δεν αξιολογικθκαν από τουσ 

αρχικοφσ αξιολογθτζσ, ςε άλλουσ κριτζσ (αυτόματθ διαδικαςία μζςω 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ/αλγόρικμου που ζχει αναπτυχκεί), 

 Ζωσ 28/01 ζχουν γίνει περίπου 1150 αποδοχζσ αξιολογιςεων. Επιπρόςκετα, 

ζχουν ολοκλθρωκεί περίπου 1000 αξιολογιςεισ. Η πρϊτθ φάςθ αξιολόγθςθσ 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Φεβρουαρίου,  

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ αξιολόγθςθσ κα ηθτθκεί θ 

θλεκτρονικι υποβολι τθσ πλιρουσ πρόταςθσ από όςουσ ζχουν υποβάλει τισ 

προτάςεισ εκείνεσ που κα ζχουν προκρικεί για τθ δεφτερθ φάςθ αξιολόγθςθσ. 

Θα δοκεί προκεςμία ενόσ μθνόσ για τθν υποβολι τθσ πλιρουσ πρόταςθσ. Θα 

ακολουκιςει θ αξιολόγθςθ τθσ πλιρουσ πρόταςθσ και θ ανακοίνωςθ των 

αποτελεςμάτων. 

Θαλήσ – Ενίςχυςη τησ Διεπιςτημονικήσ ή και Διιδρυματικήσ ζρευνασ και καινοτομίασ με 

δυνατότητα προςζλκυςησ ερευνητϊν υψηλοφ επιπζδου από το εξωτερικό μζςω  τησ 

διενζργειασ βαςικήσ και εφαρμοςμζνησ ζρευνασ αριςτείασ 

Υποβλθκείςεσ Προτάςεισ: 1324 

Συνολικόσ Π/Υ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ : 120.000.000€ 

Προτάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν: Περίπου 200 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αγγλικισ περίλθψθσ: 30/09/2010  

Ζχουν γίνει ιδθ οι αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Ζναρξθ αξιολόγθςθσ των περιλιψεων: 24/01/2011.  

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία ςτουσ αξιολογθτζσ ζχει τεκεί θ 25/02/2011.  



 

 Ζωσ ςιμερα ζχουν χρθςιμοποιθκεί περίπου 960 αξιολογθτζσ για τθν 

αξιολόγθςθ των προτάςεων, με μζγιςτο αρικμό προτάςεων ανά αξιολογθτι τισ 

οχτϊ (8),  

 Ζγινε εκ νζου αντιςτοίχιςθ όςων προτάςεων δεν αξιολογικθκαν από τουσ 

αρχικοφσ αξιολογθτζσ, ςε άλλουσ κριτζσ (αυτόματθ διαδικαςία μζςω 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ/αλγόρικμου που ζχει αναπτυχκεί), 

 Ζωσ 28/01 ζχουν γίνει περίπου 790 αποδοχζσ αξιολογιςεων.  

Ενίςχυςη Μεταδιδακτόρων Ερευνητϊν/τριϊν 

Υποβλθκείςεσ Προτάςεισ: 2569 

Συνολικόσ Π/Υ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ : 30.000.000€ 

Προτάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν: Περίπου 200 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αγγλικισ περίλθψθσ: 30/11/2010  

Ζχουν ιδθ υλοποιθκεί όλα τα προκαταρκτικά βιματα που αναφζρκθκαν ςτα δφο 

προθγοφμενα προγράμματα. 

Εντόσ των προςεχϊν θμερϊν κα ολοκλθρωκεί θ αντιςτοίχιςθ των προτάςεων με τουσ 

αξιολογθτζσ και κα αρχίςει θ αξιολόγθςθ των περιλιψεων. 

Οι αξιολογιςεισ και για τα τρία προγράμματα αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν μζχρι το 

καλοκαίρι. 

 


