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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων
στα ΤΕΙ»»

1. Η ∆ιαχειριστική Αρχή, προκειµένου να προχωρήσει στην πραγµατοποίηση των
αξιολογήσεων των προτάσεων που έχουν υποβληθεί προς χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο της πράξης: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»,
που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση», ΚΑΛΕΙ καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους
καθηγητές, λέκτορες, καθηγητές εφαρµογών κατόχους διδακτορικού τίτλου, των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την
ανάληψη της διενέργειας αξιολογήσεων, καταθέτοντας σχετική δήλωση
συµµετοχής.

2. Θεµατικές Περιοχές: Οι θεµατικές περιοχές των προς αξιολόγηση προτάσεων
που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης
«Αρχιµήδης ΙΙΙΕνίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ», είναι οι εξής:
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1

Θεµατική Περιοχή
Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες
Εκπαίδευσης, Επιστήµες ΠολιτισµούΕικαστικές Επιστήµες – Καλές Τέχνες

2

Νοµικές, Κοινωνικές και Οικονοµικές
Επιστήµες

3

Βιολογικές και ιατρικές επιστήµες

4

Γεωτεχνικές επιστήµες, ενεργειακές,
περιβαλλοντικές και διαστηµικές
επιστήµες

1

5

Επιστήµες µαθηµατικών, φυσικής,
χηµείας

6

Επιστήµες Μηχανικών, Επιστήµες
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

3. Αξιολόγηση µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας αξιολόγησης µέσω
διαδικτύου: Η ΕΥ∆ βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης
ηλεκτρονικής πλατφόρµας αξιολόγησης των προτάσεων, µέσω της οποίας οι
αξιολογητές θα µπορούν να διενεργήσουν τις αξιολογήσεις που θα τους
ανατεθούν µέσω ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης, µε τη χρήση ειδικών κωδικών
πρόσβασης.

4. Μητρώο Αξιολογητών: Η ΕΥ∆ ΕΠΕ∆ΒΜ θα συγκροτήσει Μητρώο
Αξιολογητών – που θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδοµένων - στο οποίο
θα ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι αξιολογητές που θα υποβάλουν σχετική
δήλωση συµµετοχής. Στο εν λόγω Μητρώο οι αξιολογητές θα καταταγούν, µε
βάση το επιστηµονικό πεδίο ειδίκευσής τους, ανά θεµατική περιοχή.

5. Τρόπος ∆ήλωσης Συµµετοχής:
Για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών ο κάθε ενδιαφερόµενος θα
συµπληρώσει τη σχετική φόρµα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆
www.edulll.gr, στην οποία, εκτός των άλλων, θα καταγράφει τόσο την ευρύτερη
θεµατική περιοχή όσο και το ειδικότερο επιστηµονικό πεδίο ειδίκευσής του και θα
αποστείλει την εν λόγω φόρµα µαζί µε σύντοµο βιογραφικό του στην ηλεκτρονική
διεύθυνση archimedes@epeaek.gr.
6. Αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές µέχρι τις 31/01/2010.

7. Η αµοιβή των αξιολογητών ορίζεται σε 80 € µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
για κάθε πρόταση.

8. Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των αξιολογήσεων θα
αναρτηθούν άµεσα στο site της Υπηρεσίας.

9. Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία δήλωσης
συµµετοχής αξιολογητών παρακαλείσθε να υποβάλλετε τα σχετικά ερωτήµατά σας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση archimedes@epeaek.gr, µε την ένδειξη «ΕΡΩΤΗΣΗ»
στον τίτλο του ηλεκτρονικού µηνύµατος

10. Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ∆ΒΜ
www.edulll.gr και να σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους Προέδρους
και τους Γραµµατείς των Επιτροπών Έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
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Ιδρυµάτων για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µελών ∆ΕΠ και ΕΠ,
διδασκόντων και συνεργατών των Ιδρυµάτων τους.
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

Ορφανού Ιφιγένεια
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