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ΘΕΜΑ:«Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2019 με
αντικείμενο τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης και
μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών –Εμπειρογνωμόνων.»
Σε συνέχεια του υπ. αρ. 1/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθ. Πρωτ. 13338/22-05-2019
(ΑΔΑΜ: 19PROC004990932) και αντικείμενο την «δημιουργία πληροφοριακού συστήματος
αξιολόγησης και μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών -Εμπειρογνωμόνων» και σε απάντηση
του αιτήματος με αρ.πρωτ. 13535/28.05.2019, κοινοποιούμε διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης
ως ακολούθως:
1. Η αναφορά διασυνδεσιμότητας αφορά αναπόσπαστο μέρος του υπό προκήρυξη
έργου. Συγκεκριμένα, το ζητούμενο σύστημα απαιτείται να είναι πλήρως συμβατό με
το υπάρχον σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να συνδέεται
με τα εξής συστήματα:
 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να πιστοποιείται ο εγγραφόμενος
(εφόσον έχει ελληνικό ΑΦΜ)
 Με το Εθνικό Κέντρο τεκμηρίωσης ώστε να αντλείται πληροφορία σχετική με το
διδακτορικό του.
 Με το μητρώο εκλεκτόρων της ΑΠΕΛΛΑ.
 Με διεθνείς βάσεις δεδομένων ώστε να αντλεί αυτόματα πληροφορίες (impact factor,
ranking, θεματικές περιοχές) για τα περιοδικά που έχουν δημοσιεύσει οι υποψήφιοι
αξιολογητές.
Το Ελ.Ιδ.Ε.Κ. θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει κατά το δυνατόν την εν λόγω διαδικασία, αλλά
η άρτια λειτουργία της διασύνδεσης βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Η διασύνδεση θα μπορούσε να γίνει μέσω API calls. Επίσης, είναι διαθέσιμο και το σχήμα της
Σχεσιακής Βάσης του συστήματος Υποβολής.
Οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει στο σύστημα υποβολής θα πρέπει να μεταφέρεται αυτόματα
και στα υποκατασκευή συστήματα, αλλά και το αντίστροφο.
2. Το σύστημα υποβολής ερευνητικών προτάσεων, το οποίο έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον
Windows server και dot.net, ενώ για την σχεσιακή βάση δεδομένων φιλοξενείται σε SQL
Server. Για την ομογενοποίηση των συστημάτων, την ομοιόμορφη εμφάνιση των
υποσυστημάτων της θεματικής πύλης στους χρήστες, αλλά και την μείωση των πόρων

συντήρησης από το Ελ.Ιδ.Ε.Κ., η εφαρμογή είναι απαραίτητο να χτιστεί στο συγκεκριμένο
περιβάλλον.
3. Δεν απαιτείται να υποβληθούν κάποια εγχειρίδια με την τεχνική προσφορά. Αρκεί κατά τα
συνήθη η παραπομπή στο εδάφιο της τεχνικής προσφοράς, στο οποίο βεβαιώνεται η κάλυψη
της εκάστοτε απαίτησης.
4. Η Οικονομική Προσφορά να δοθεί για το σύνολο του έργου.
Παρατίθενται οι κάτωθι επιπρόσθετες διευκρινίσεις:
Το υποσύστημα του μητρώου αξιολογητών:
 Θα πιστοποιεί τον χρήστη μέσω της ΓΓΠΣ και θα λαμβάνει (εφόσον είναι μέλος της) τις
απαραίτητες πληροφορίες από το μητρώο εκλεκτόρων του ΑΠΕΛΛΑ. Επιπλέον αυτών, ο
χρήστης θα συμπληρώνει επιπλέον πληροφορίες σε πεδία, θα ανεβάζει αρχεία και θα επιλέγει
τις εξειδικεύσεις στις οποίες είναι ειδήμον από κλειστή λίστα επιλογών. Για τους χρήστες που
δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ
 Θα συμπληρώνει τα στοιχεία των ερευνητικών εργασιών του και το σύστημα αυτόματα από
σχετικές και επίσημες βάσεις θα ανακτά χρήσιμες βιβλιομετρικές παραμέτρους (impact
factor, θεματική περιοχή, κατηγοριοποίηση κλπ)
 Θα μπορεί ο υποψήφιος αξιολογητής να βάζει το orcid του και το σύστημα να αντλεί από
επίσημες βάσεις πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των citations του, καθώς και το h-index
του.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στην ομάδα έργου σε .xls μορφή ή/και
reports.
Για το σύστημα αξιολογήσεων.
Το σύστημα θα δημιουργεί σχετικά pdfs από τις πληροφορίες που υπάρχουν σε text από το
σύστημα υποβολής ή/και θα συνενώνει τα pdfs που έχουν υποβληθεί, ώστε να τα προβάλει
στους αξιολογητές κατάλληλα κατηγοριοποιημένα στα στάδια αξιολόγησης.
 Ανάλογα με τα δικαιώματα που θα τους έχουν δοθεί από την υπηρεσία, οι πιστοποιημένοι
αξιολογητές θα εισέρχονται με διαφορετικούς ρόλους και θα έχουν διαφορετικές οθόνες. Οι
ρόλοι θα είναι τουλάχιστον πέντε (Super User, Επιστημονικό Συμβούλιο, Πρόεδρος πάνελ,
πάνελ, εμπειρογνώμονας )
 Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα μπορεί να βλέπει όλες τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο
σύστημα υποβολής, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αρχεία που την
συνοδεύουν.
 Θα υπάρχουν σχετικά φίλτρα με τα οποία θα μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες προτάσεις
βάσει κριτηρίων.
 Το Επιστημονικό Συμβούλιο θα μπορεί να επικοινωνεί μέσω της πλατφόρμας με την ομάδα
έργου αλλά και μεταξύ του
 Κάθε μέλος του πάνελ βλέπει τις σχετικές με αυτό προτάσεις, τα έγγραφα που η ομάδα έργου
έχει αποφασίσει να βλέπει στην συγκεκριμένη φάση, δηλώνει την επιθυμία του να την
αξιολογήσει (σε κλίμακα 0-5 ), μπορεί να προτείνει εμπειρογνώμονες, ή να αναφέρει κόλλημα
αναφέροντας τους λόγους.
 Ο πρόεδρος του πάνελ, βλέπει για κάθε πρόταση τις επιλογές των μελών του πάνελ και
αναθέτει αξιολογητές σε προτάσεις (μεμονωμένα ή πολλαπλά). Κατά την φάση αυτή ο
πρόεδρος θα πρέπει να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τον φόρτο έκαστου
αξιολογητή.

 Το σύστημα ενημερώνει με email τον αξιολογητή και του αναθέτει την πρόταση για
συγκεκριμένη περίοδο. Σε εύλογα χρονικά διαστήματα και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση το σύστημα αυτόματα τον ενημερώνει για την πορεία της αξιολόγησης.
 Θα υπάρχει περιβάλλον αξιολόγησης/βαθμολόγησης, πλήρως παραμετροποιήσιμο ανάλογα
με τις ανάγκες της εκάστοτε πράξης
 Σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι αξιολογήσεις των προτάσεων θα είναι ορατές στο
panel. Τότε μια νέα αξιολόγηση θα γίνεται για την συγκεκριμένη φάση.
 Οι φάσεις αξιολόγησεις θα είναι δύο. Οι εμπειρογνώμονες θα υπεισέρχονται στην 2η και μόνο
στο περιβάλλον αξιολόγησης και για τις προτάσεις που τους έχουν ανατεθεί.
 Σύμφωνα με τους ορισμούς του προέδρου του πάνελ, και εφόσον κάποιος αξιολογητής
αρνηθεί την αξιολόγηση αυτή να πηγαίνει αυτόματα στον επόμενο στην σειρά.
 Η ομάδα έργου του ιδρύματος και διακριτά κάθε μέλος της, θα έχει την δυνατότητα να
ενημερώνεται να εποπτεύει και να διαχειρίζεται την όλη διαδικασία καθώς και να έχει
πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αυτής.
 Το σύστημα θα κρατάει ιστορικό σε όποιες διαδικασίες θέσει το Ίδρυμα
 Όλα τα δεδομένα θα μπορούν να εξαχθούν σε .xls μορφή.
 Το σύστημα θα παράγει γραφήματα για τις πληροφορίες που θα θέσει η υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση, θα μεταφέρονται στο σύστημα υποβολής ώστε να
γίνεται η ενημέρωση των χρηστών, με format και δεδομένα που θα καθορίζει η εκάστοτε πράξη.

Με εκτίμηση,
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Δρ. Νεκτάριος Νασίκας

