
Δράση «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Οδηγίες Χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

 (http://postdoc-ypepth.opengov.gr)

Υποβολή Προτάσεων

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν όλοι  οι  Μεταδιδάκτορες Ερευνητές  /  Ερευνήτριες 

που έχουν λάβει το διδακτορικό τους δίπλωμα μετά την 1-1-2003. Ο κάθε χρήστης μπορεί 

να καταχωρήσει μια και μόνο πρόταση στην Αγγλική γλώσσα. 

Απόκτηση κωδικού πρόσβασης

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα απαιτείται η εγγραφή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

υποβολής  η  οποία  γίνεται  αυτόματα  στη  διεύθυνση  http  ://  postdoc  -  
ypepth  .  opengov  .  gr  /  register  . 

User Profile
Login Name:

Full Name:

Password:

Confirm Password:

Email:

Enter Code: PWFDFC

Ο χρήστης δηλώνει προτεινόμενο Login Name, το ονοματεπώνυμό του, το e-mail του και 

ένα  προσωρινό  κωδικό  εισόδου  (password)  που  αποτελείται  από  τουλάχιστον  6 

χαρακτήρες.  Επίσης  πρέπει  να  εισάγει  τον  κωδικό  ασφαλείας  (π.χ.“PWFDFC”)  που 

απεικονίζεται  κάτω  δεξιά,  στο  τελευταίο  πεδίο  της  φόρμας  εγγραφής  και  να  επιλέξει 

"Create" για να δημιουργηθεί ο νέος λογαριασμός. Στο  επόμενο βήμα το σύστημα ζητάει 

από το χρήστη να αντικαταστήσει τον προσωρινό κωδικό που επέλεξε προηγουμένως με 

ένα προσωπικό κωδικό εισόδου.  Στο τρίτο βήμα, ο χρήστης οδηγείται  σε οθόνη  Login 

όπου εισάγει το username (Login Name) που επέλεξε στο πρώτο βήμα καθώς και  το νέο 
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προσωπικό  κωδικό  που  εισήγαγε  στο  δεύτερο  βήμα.  Κατόπιν  επιλέγει  "Login"  και 

εισέρχεται στη φόρμα υποβολής (http  ://  postdoc  -  ypepth  .  opengov  .  gr  ). 

Καταχώρηση Στοιχείων Πρότασης

Η καταχώρηση περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των πεδίων τριών (3) ενοτήτων

Ενότητα     Α  1 : “General Information”  
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία : 

• γενικά στοιχεία της πρότασης   (στην ενότητα αυτή έχει προστεθεί και ζητείται 
επιπλέον η συμπλήρωση του «προϋπολογισμού  του έργου».  Σημειώνεται  ότι  ο 

προϋπολογισμός του έργου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ)

• περίληψη  της  πρότασης   που  θα  αποτελεί  μια  συνοπτική  παρουσίαση  του 

προτεινόμενου έργου (abstract, μέχρι 2000 χαρακτήρες)

• εκτεταμένη σύνοψη   του προτεινόμενου έργου (μέχρι 5 σελίδες κειμένου με χρήση 

γραμματοσειράς  Times New Roman,  ελάχιστο  μέγεθος  γραμματοσειράς  11  pt,  μόνο 

διάστιχο και περιθώρια (άνω, κάτω, δεξιά και αριστερά της σελίδας) τουλάχιστον 2cm.

• πρόσθετες  πληροφορίες   (στο  πεδίο  αυτό  μπορούν  να  δηλωθούν  πρόσθετες 

πληροφορίες  που  δεν  μπορούν  να  καταχωρηθούν  στα  παραπάνω  πεδία  π.χ. 

επιπρόσθετες βιβλιογραφικές αναφορές)

Ενότητα     Α  3 : “Postdoctoral Researcher”  
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία : 

• προσωπικά  στοιχεία  του  Υποψήφιου  Μεταδιδάκτορα  Ερευνητή/Ερευνήτριας  . 

Σημειώνεται  ότι  παρόλο  που  ζητείται  και  πρέπει  να  συμπληρωθεί  η  ημερομηνία 

απόκτησης του διδακτορικού, για τον υπολογισμό της ακαδημαϊκής ηλικίας θα ληφθεί 

υπόψη  μόνο  το  έτος  απόκτησης  του  διδακτορικού.  Επισημαίνεται  ότι  δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν όλοι οι Ερευνητές / Ερευνήτριες που έχουν λάβει το διδακτορικό τους 

μετά την 1-1-2003

• βιογραφικό σημείωμα του Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα   

• συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών σχετικών με τη μέχρι τώρα ακαδημαική και   

ερευνητική αναγνώριση και τα μελλοντικά σχέδια του Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα.  Στο 

πεδίο αυτό μπορούν να αναλυθούν εν συντομία ερευνητικά επιτεύγματα που κρίνονται 

σημαντικά και τα οποία έχουν προκύψει κατά την διάρκεια του διδακτορικού ή άλλης 

ερευνητικής  δραστηριότητας,  να  παρουσιαστεί  μια  εικόνα  της  ερευνητικής  του 
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αναγνώρισης  π.χ.  μέσω  ετεροαναφορών,  χρηματοδοτήσεων,  βραβείων  κ.λπ.  και  να 

προδιαγραφεί το πλαίσιο των προοπτικών της μελλοντικής του εξέλιξης.

• trackrecord    (αναφορά ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων, μονογραφιών, 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) και καταγραφή όλων των ενεργών υπερσυνδέσμων 

(active links) που αναφέρονται σε αυτά

• ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας   

Ενότητα Α2 : “  Hellenic     Host  ” / “Ι  nternational     Host   1”  
Στην ενότητα αυτή συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία : 

• γενικά στοιχεία του Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας / της αλλοδαπής   

• σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Επιστημονικού Συνεργάτη και  ενεργοί   

υπερσύνδεσμοι (  active     links  )  

• περιγραφή  των  υποδομών,  εγκαταστάσεων,  υπηρεσιών,  εμπειρίας  του   

ερευνητικού  φορέα. Όλες  οι  σχετικές  πληροφορίες  μπορούν  να  αντληθούν  από  τις 

επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ερευνητικών φορέων   

Με την επιλογή  "Temporary Save", μπορεί κάθε στιγμή να γίνει προσωρινή αποθήκευση 

της υπό συμπλήρωση πρότασης. Εάν ο χρήστης εξέλθει από τη φόρμα υποβολής έχοντας 

επιλέξει  "Temporary Save", μπορεί  να  επιστρέψει  και  να  συνεχίσει  τη  συμπλήρωση της 

φόρμας  πηγαίνοντας  στη  διεύθυνση   http  ://  postdoc  -  ypepth  .  opengov  .  gr   και  κάνοντας  ξανά 

"Login".

Με  την επιλογή  "Review &Submit",  μπορεί  να γίνει  προεπισκόπηση της  πρότασης όσες 

φορές επιθυμεί ο χρήστης χωρίς να γίνει τελική υποβολή.

Με την επιλογή "Submit Proposal" που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας προεπισκόπησης ο 

χρήστης υποβάλει οριστικά την τελική πρότασή του στο σύστημα. Για να αξιολογηθούν οι 

προτάσεις θα πρέπει  να έχουν υποβληθεί  με  τον παραπάνω τρόπο πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής (20 Νοεμβρίου 2010).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα και υποστήριξη  μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση 

postdoc_support@ypepth.gr 
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