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Ο∆ΗΓΙΕΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΑΛΗΣ».
Α. Επικοινωνία µε τον Ειδικό Λογαριασµό.
Παρακαλούµε η επικοινωνία να γίνεται, αποκλειστικά και µόνο, στην παρακάτω
ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι οργανωµένη ειδικά για το πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ.
xrimatodotiseisEE@elke.uoc.gr
Επίσης, στα γνωστά τηλέφωνα,
2831077910, Παπαδάκης Μανώλης
2810393157, ∆οξαστάκη Άννα
Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας και να βοηθήσουµε όπου
µπορούµε, όµως επισηµαίνουµε ότι α) δεν έχουµε πρόσβαση στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να απαντήσουµε σε τεχνικά –
λειτουργικά θέµατα και β) προς το παρόν, δεν έχουµε επίσηµες οδηγίες. Όλες οι
σχετικές ανακοινώσεις µας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα µας για το «ΘΑΛΗΣ» :
http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=291
Β. Νέοι κωδικοί πρόσβασης, ακρωνύµια, αριθµοί προτάσεων.
Το Υπουργείο έχει ήδη αποστείλει µέσω e-mail σε όλους τους Συντονιστές τους
νέους κωδικούς πρόσβασης (username και password). Αν κάποιος από εσάς
δεν τους έχει λάβει, µπορεί να απευθυνθεί στον Ειδικό Λογαριασµό, για να τους
παραλάβει άµεσα.
Επίσης, για την επικοινωνία µε το Υπουργείο, χρήσιµα στοιχεία είναι το ακρωνύµιο
και ο αριθµός της κάθε πρότασης, τα οποία θα βρείτε στον πίνακα των
αποτελεσµάτων του Υπουργείου : http://www.edulll.gr/?p=10987. Στον εν λόγω
πίνακα, υπάρχουν οι αντίστοιχες στήλες «ακρωνύµιο» και «κωδικός πρότασης».
Γ. Επικοινωνία µε το Υπουργείο – Τεχνικά θέµατα ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
Μόνο για τεχνικά θέµατα, όπως οδηγίες συµπλήρωσης, διευκρινίσεις των πεδίων,
λειτουργικά προβλήµατα και άλλα που σχετίζονται µε την πλατφόρµα, θα στέλνετε e-

mail στο dep_mo6@minedu.gov.gr ή θα πατάτε το tab "Need help?" στην αρχική
σελίδα της πλατφόρµας (πριν κάνετε login).
Επίσης στα τηλέφωνα 2103442841 και 2103442871.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆ικαίωµα επικοινωνίας έχουν µόνο οι Συντονιστές και κάθε φορά
(ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά), θα πρέπει να αναφέρουν το όνοµά τους, το ακρωνύµιο
και τον αριθµό της πρότασης. Επισηµαίνουµε ξανά, ότι τα παραπάνω αφορούν µόνο
σε τεχνικά θέµατα.
∆. Επικοινωνία µε το Υπουργείο – Θέµατα τροποποιήσεων πρότασης σε
σχέση µε την Α’ φάση.
Μέχρι στιγµής, η γενική οδηγία (τηλεφωνική) που έχουµε είναι ότι, σε ουσιαστικά
θέµατα, οι προτάσεις δεν πρέπει να τροποποιηθούν σε σχέση µε τη µορφή
που είχαν στην Α’ ηλεκτρονική υποβολή. Τέτοια θέµατα, που θα πρέπει να
διατηρηθούν ως έχουν, θεωρούνται µεταξύ άλλων, ο τίτλος, οι θεµατικές /
επιστηµονικές περιοχές, τα µέλη των οµάδων, ο προϋπολογισµός και γενικά υπάρχει
η τάση να µην επιτραπούν αλλαγές, γενικότερα.
Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος από εσάς θελήσει να κάνει αλλαγές τέτοιου τύπου
στην πρότασή του, προφανώς επειδή θα συντρέχει σοβαρός λόγος (ανωτέρας βίας ή
επιστηµονικός ή άλλος), τότε, θα πρέπει να συντάξει ηλεκτρονικό µήνυµα προς τον
Ειδικό Λογαριασµό, µε τα στοιχεία της πρότασης (όνοµα συντονιστή, ακρωνύµιο,
αριθµό), όπου θα τεκµηριώνει, εν συντοµία, τους λόγους που επιβάλλουν την
επιθυµητή τροποποίηση. Στη συνέχεια, εµείς προωθούµε το αίτηµά σας στη
∆ιαχειριστική αρχή και περιµένουµε την απάντηση, η οποία, το πιθανότερο, θα έλθει
µε τη µορφή ανακοίνωσης – οδηγίας, για όλους τους συντονιστές. Ο λόγος είναι ότι
τα ερωτήµατα είναι συνήθως κοινά ή παρεµφερή για τους περισσότερους και
οµαδοποιούνται πριν εξεταστούν.

