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Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση  των Πινάκων  
της Έκθεσης Παρακολούθησης ΕΣΔΠ & ΠΠΣ 

 

 

1. Οι Συστάσεις πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση (1,2,3,…). 

Οι Στόχοι πρέπει να αριθμούνται σε αντιστοιχία με τη Σύσταση, ως εξής: 1.1, 1.2,…, 

2.1, 2.2,… κ.ο.κ.  
Οι Ενέργειες πρέπει να αριθμούνται σε αντιστοιχία με το Στόχο, ως εξής: 1.1.1, 

1.1.2,…, 1.2.1, 1.2.2, …., 2.1.1, 2.1.2,… κ.ο.κ.   
2. Η δομή των Πινάκων πρέπει να διατηρείται όπως ακριβώς είναι στο υπόδειγμα, και 

να μην προστίθενται νέες στήλες. 

3. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» να καταχωρούνται οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Πιστοποίησης (τόσο στην ενότητα «Panel 

Recommendations» κάθε Απαίτησης, όσο και στην ενότητα «Part C- Conclusions»). 

Οι συστάσεις πρέπει να καταχωρούνται στην αγγλική γλώσσα, όπως παρατίθενται 
στην Έκθεση Πιστοποίησης. Εάν κάποια σύσταση δεν καταχωρηθεί, σημαίνει ότι δεν 
υιοθετείται από το Ίδρυμα/ την ακαδημαϊκή μονάδα. 

4. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΣΤΟΧΟΙ» να καταχωρούνται οι στόχοι που καθορίζονται 
προς ανταπόκριση στη Σύσταση. 

5. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» να καταχωρούνται με σύντομο και σαφή 
τρόπο οι προγραμματιζόμενες ενέργειες για την επίτευξη του Στόχου.  

6. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ» να καταχωρούνται οι υπεύθυνοι 
υλοποίησης της Ενέργειας, οι οποίοι πρέπει να είναι πρόσωπα ή όργανα του 

Τμήματος/Ιδρύματος. 

7. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» να καταχωρείται η αναμενόμενη 
ημερομηνία υλοποίησης της Ενέργειας με μήνα και έτος.  

8. Στον Πίνακα 1, στη στήλη «ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» να καταχωρούνται -με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια- οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση της 
Ενέργειας και να αποφεύγονται οι γενικές διατυπώσεις (π.χ. «οικονομικοί πόροι», 
«ανθρώπινο δυναμικό»). 

9. Στον Πίνακα 2, στη στήλη «ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» να καταχωρούνται όλες οι συστάσεις που 
περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη στήλη του Πίνακα 1. 

10. Στον Πίνακα 2, στη στήλη «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» να καταχωρούνται 
οι «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» του Πίνακα 1 που πραγματοποιήθηκαν (διατηρώντας την ίδια 
διατύπωση). 

11. Στον Πίνακα 2, στη στήλη «ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» να καταχωρούνται οι 
«ΣΤΟΧΟΙ» του Πίνακα 1 (διατηρώντας την ίδια διατύπωση). 

12. Στον Πίνακα 2, στη στήλη «ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ (%)» να καταχωρείται το 
ποσοστό επίτευξης του Στόχου ως αριθμός (ποσοστό %), και όχι περιγραφικά (π.χ. 
«μερικώς», «πλήρως»  κτλ).  

13. Σε περίπτωση που στην Έκθεση Παρακολούθησης περιλαμβάνονται ακρωνύμια, 
συστήνεται η παράθεση Πίνακα για την επεξήγησή τους. 


