
Η Αξιολόγηση και τα Σχέδια Αξιολόγησης 
την Προγραμματική Περίοδο 2021-27

1η Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 21-27
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Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού  και Αξιολόγησης
Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
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❑ Την ΠΠ2021-27 δεν υπάρχει η υποχρέωση εκπόνησης εκ των προτέρων
αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν ήταν υποχρεωτικό να
υποβληθεί σχετικό κείμενο μαζί με το Πρόγραμμα κατά την επίσημη υποβολή.

Εξαίρεση αποτελούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα οποία απαιτείται η
εκπόνηση εκ των προτέρων αξιολόγησης

❑ Διενεργείται αξιολόγηση για την υποστήριξη της ενδιάμεσης
επανεξέτασης του Προγράμματος.

❑ Προβλέπεται η εκπόνηση αξιολόγησης επιπτώσεων, η οποία πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2029 από την ΔΑ, προκειμένου να
αποτυπωθεί ο αντίκτυπος του Προγράμματος.

❑ Δεν προβλέπεται η υποβολή Σύνθεσης των Αξιολογήσεων, οι οποίες θα
εκπονηθούν κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2021-27.

Αξιολόγηση : Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΠΠ 2014-20 και 
2021-27 
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❑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί ενδιάμεση αξιολόγηση για να εξετάσει την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την
ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
έως τις 31 Μαρτίου 2024, εν όψει της ενδιάμεσης επανεξέτασης των
Προγραμμάτων.

❑ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αναδρομική αξιολόγηση για να εξετάσει την
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την
ενωσιακή προστιθέμενη αξία κάθε Ταμείου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2031. Η
αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στις κοινωνικές, οικονομικές και εδαφικές
επιπτώσεις των Ταμείων σε σχέση με τους Στόχους Πολιτικής

Αξιολόγηση : Βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΠΠ 2014-20 και 
2021-27 (συνέχεια)
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❑ Η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει Σχέδιο Αξιολόγησης στην Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος που το εγκρίνει όπως και κάθε
τροποποίηση του.

❑ Το Σχέδιο Αξιολόγησης πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης το αργότερο ένα έτος μετά την απόφαση έγκρισης του
Προγράμματος

Σχέδια Αξιολόγησης: Υποχρεώσεις που παραμένουν μεταξύ 
των ΠΠ 2014-20 και 2021-27 

Επιτροπή Παρακολούθησης : Υποχρεώσεις που παραμένουν μεταξύ 
των ΠΠ 2014-20 και 2021-27 

❑ Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη
διεξαγωγή αξιολογήσεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια που
δόθηκε στα πορίσματα τους

❑ Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης και κάθε
τροποποίησή του
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Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι υπάρχουν 
οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις Αξιολογήσεις

Υποστήριξη ΔΑ από ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο του σχεδιασμού των
Προγραμμάτων:

o Έγγραφο Εργασίας Ι νέο κανονιστικό πλαίσιο (δείκτες, παρακολούθηση,
αξιολόγηση)

o Έγγραφο Εργασίας ΙΙ Μεθοδολογικό Έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης
με πρότυπο μεθοδολογικό έγγραφο για το ΠΕ

o Αντιστοίχιση ΣΠ / ΕΣ / ΠΠ / Κατηγορίες δράσεων / Δεικτών («Συνοδοί»
δείκτες και δείκτες με απαίτηση για καθορισμό τιμής βάσης)

o Ειδικοί δείκτες ΤΒ με κωδικοποίηση προς χρήση σε όλα τα Προγράμματα

o Εύρος κωδικών για ειδικούς δείκτες ανά Πρόγραμμα

o ΔΤΔ κοινών δεικτών μεταφρασμένα στα ελληνικά και εμπλουτισμένα με
επεξηγήσεις και μεθόδους μέτρησης

o Πρόταση ομογενοποίησης των ειδικών δεικτών

o Διαμόρφωση ΔΤΔ ειδικών δεικτών ΠΕΠ για το ΕΚΤ+ (ΕΥΣΕΚΤ)

o Οδηγίες για στοχοθέτηση δεικτών και τιμών αναφοράς για το ΕΚΤ+
(ΕΥΣΕΚΤ)
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Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι υπάρχουν 
οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των 

δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις

❑ Όλοι οι δείκτες ενός Προγράμματος περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο
Επίδοσης (εκροών και αποτελεσμάτων)

❑ Η πρόοδος στην επίτευξη των οροσήμων όλων των δεικτών εκροών θα
εξεταστεί για κάθε Πρόγραμμα κατά την ενδιάμεση επανεξέταση το 2025. Η
μη επίτευξη των οροσήμων που έχουν τεθεί για το 2024 δεν συνδέεται με
αναστολή πληρωμών και η επίτευξη του πλαισίου επίδοσης δεν επηρεάζει
αποκλειστικά την κατανομή του ποσού ευελιξίας για τα έτη 2026 και 2027.

❑ Το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έως 31.03.2025 Αξιολόγηση για
κάθε πρόγραμμα όσον αφορά το αποτέλεσμα της ενδιάμεσης επανεξέτασης,
συμπεριλαμβανομένης πρότασης για την οριστική διάθεση του ποσού
ευελιξίας η οποία θα βασιστεί σε μια σειρά παραγόντων.
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Ευχαριστώ  για την προσοχή σας 

ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Στέλεχος Μονάδας Β

spournara@mnec.gr

mailto:p.mitsoula@mnec.gr

