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της Χώρας
Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας

ΘΕΜΑ: Αποτελέσµατα Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο
πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω
προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό»
Ανακοινώνονται σήµερα τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως
επικρατέστερες, που προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο του
προγράµµατος Θαλής. Ο πίνακας µε τα στοιχεία των προτάσεων βρίσκεται στον ακόλουθο
υπερσύνδεσµο: http://www.edulll.gr/?p=10987#more-10987
Οι προτάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν, µε βάση την ισχύουσα πρόσκληση θα είναι περίπου 210.
Σηµειώνεται ότι από τις προτάσεις που ανακοινώνονται δεν θα επιτραπεί η υποβολή πλήρων
προτάσεων σε όσους επιστηµονικούς υπευθύνους κατέχουν Κυβερνητική θέση ή θέση µετακλητού
∆ηµοσίου Υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Γραµµατέα, Ειδικού Γραµµατέα κ.λπ.) ή όσους έχουν
οποιαδήποτε ασυµβίβαστο µε την χρηµατοδότηση ερευνητικής πρότασης από το ∆ηµόσιο.
Επίσης όσοι έχουν υποβάλει προτάσεις τόσο στο ερευνητικό πρόγραµµα «Αρχιµήδης ΙΙΙ» όσο και
στο πρόγραµµα «Θαλής», οι οποίες έχουν προκριθεί στη Β΄ φάση των δύο προγραµµάτων, θα
πρέπει να επιλέξουν ποια από τις προτάσεις θα υποβάλουν τελικά στην περίπτωση που οι
προτάσεις ταυτίζονται ή έχουν µεγάλη επικάλυψη.
Στην πρώτη φάση, οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογήθηκαν από 1.030 κριτές - διακεκριµένους
Επιστήµονες του εξωτερικού, ειδικευµένους στο επιστηµονικό πεδίο κάθε πρότασης.
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Oι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των ερευνητικών οµάδων που έχουν καταθέσει προτάσεις και η
πρότασή τους έχει προκριθεί στη Β’ φάση αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω
βήµατα για την υποβολή της πλήρους πρότασης:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
1. Επικοινωνία από την Πέµπτη, 19/05/2011 µε τον ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκουν ώστε
να λάβουν ένα προσωπικό όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
υποβολής των προτάσεων.
2. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των πλήρων προτάσεων του Προγράµµατος «Θαλής» η
οποία θα είναι ενεργή από τις 19/05/2011, είναι:
https://apps.gov.gr/minedu/thalis2/phase2/
3. Κατά την αρχική εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής των προτάσεων, θα ζητηθεί
από το χρήστη να αλλάξει το αρχικό συνθηµατικό (password) και να δηµιουργήσει ένα νέο της
επιλογής του που θα αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο όνοµα χρήστη (username) της πρότασης.
4. Μετά από την παραπάνω ενέργεια ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στο κεντρικό περιβάλλον της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής όπου καλείται να εισάγει σε διαφορετικά πεδία, τα στοιχεία
της πρότασης. Οδηγίες για τη συµπλήρωση των πεδίων θα είναι διαθέσιµες σε µορφή .pdf αρχείου
στην πλατφόρµα υποβολής.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον ολοκληρωθεί η υποβολή της πρότασης δε δίνεται δυνατότητα
τροποποίησης των δεδοµένων της πρότασης παρά µόνο επισκόπησης τους.
Καταληκτική ηµεροµηνία ανάρτησης των πλήρων προτάσεων στα Αγγλικά για τους δικαιούχους
που ανακοινώνονται σήµερα είναι η Παρασκευή 10η Ιουνίου 2011 (3 µ.µ. ώρα Ελλάδας).
Η συµπλήρωση και υποβολή της φόρµας υποβολής της πλήρους πρότασης στην αγγλική γλώσσα
αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την τελική φάση της αξιολόγησης των προτάσεων.
Συνηµµένα:
Πίνακας Προτάσεων που προκρίνονται στη Β΄ Φάση Αξιολόγησης (κατά αύξουσα σειρά κωδικού
πρότασης).
Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών Πόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
o
Γραφείο Υπουργού
o
Γραφείο Υφυπουργού κ Ι.Πανάρετου
o
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
o
Προϊστάµενο ΕΥ∆
o
Μονάδα Α2, Β3
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