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Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της ΠΠ 2014-20, οι Δ.Α. πρέπει να

εκτιμήσουν σε πιο βαθμό τα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης

παραμένουν επίκαιρα, λαμβάνοντας υπόψη:

 Την αλλαγή της λογικής της παρέμβασης ή/και η προσθήκη και η διαγραφή
ειδικών στόχων σε συνέχεια των αναθεωρήσεων των Ε.Π.

 Την πορεία υλοποίησης του ισχύοντος χρονοπρογραμματισμού των
αξιολογήσεων των Ε.Π.

 Την αναθεώρηση από μέρους των Δ.Α. του αριθμού, του είδους και του
περιεχομένου των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Αξιολόγησης

 Την υποστήριξη αναθεωρήσεων καθώς και του επιτυχούς κλεισίματος των Ε.Π.

 Η ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης του περιεχομένου των δελτίων
ταυτότητας των αξιολογήσεων (π.χ. της μεθόδου, της διάρκειας και του
προϋπολογισμού, κ.ά.)

Αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης
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Πραγματοποιηθείσες/Υπό εκπόνηση αξιολογήσεις

 Στο Σχέδιο Αξιολόγησης θα παραμείνουν οι αξιολογήσεις που έχουν ήδη
ολοκληρωθεί, είτε εκπονούνται και θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές
στα δελτία ταυτότητας αξιολόγησης (χρονική περίοδος υλοποίησης, περιεχόμενο
κλπ)

 Στο Σχέδιο Αξιολόγησης θα ενσωματωθούν τυχόν πραγματοποιηθείσες
αξιολογήσεις που δεν είχαν περιληφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης 

Οριζόντιες Αξιολογήσεις που εμπίπτουν στα ανωτέρω:

 Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ το 2018 και 2019 (ολοκληρώθηκαν)

 Αξιολογήσεις των κοινωνικών δομών (κέντρα κοινότητας, δομές αστέγων, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ,

δομές παροχής βασικών αγαθών) από τις Δ.Α. των ΠΕΠ, με διαμόρφωση προδιαγραφών και

μεθοδολογία από την ΕΥΣΕΚΤ (ολοκληρώθηκε)

Ενέργειες για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης (1)
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 Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

στα ΠΕΠ και στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ολοκληρώθηκε )

 Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής, που αφορά το ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και τα ΠΕΠ (υπό

εκπόνηση)

 Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην

προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ολοκληρώθηκε)

 Αποτίμηση της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της

επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας COVID-19 (υπό εκπόνηση)

Ενέργειες για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης (2)
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Προγραμματισμός αξιολογήσεων έως το τέλος της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020

A. Αξιολογήσεις επιπτώσεων

 Συνιστάται να εξεταστεί η πιθανότητα ομαδοποίησης των αξιολογήσεων
επιπτώσεων. Ειδικότερα, είτε να εκπονηθεί μία συνολική αξιολόγηση
επιπτώσεων για κάθε Πρόγραμμα στην οποία θα αποτιμάται η συμβολή του
στους ειδικούς στόχους του Ε.Π., είτε να εκπονηθούν αξιολογήσεις επιπτώσεων
σε επιμέρους θεματικούς τομείς

 Δεν απαιτείται η εκπόνηση αξιολόγησης επιπτώσεων για τους Άξονες
Προτεραιότητας της Τεχνικής Βοήθειας που περιλαμβάνουν δράσεις που
αφορούν θέματα διαχείρισης του Ε.Π., διοικητικής ικανότητας ή λειτουργικά
έξοδα, όπως μισθοδοσίες. Εντούτοις αν η Δ.Α. το επιθυμεί, μπορεί να
συμπεριλάβει και την Τεχνική Βοήθεια στη συνολική αξιολόγηση για το
Πρόγραμμα

Ενέργειες για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης (3)



6

 Θα εκπονηθεί οριζόντια αξιολόγηση επιπτώσεων για την κάλυψη των ειδικών
στόχων στο πλαίσιο των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) των
Περιφερειακών Ε.Π. Η αξιολόγηση θα συμπεριλαμβάνει και τις δράσεις που
υλοποιούνται στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 8. Η αξιολόγηση ανατεθεί
από την ΕΥΣΣΑ
Αν οι Δ.Α. επιθυμούν να εκπονήσουν αξιολογήσεις επιπτώσεων για το σύνολο
της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειάς τους, μπορούν να συμπεριλάβουν τις
αξιολογήσεις αυτές στα Σχέδια Αξιολόγησης

 Θα εκπονηθεί οριζόντια αξιολόγηση επιπτώσεων για την κάλυψη των
προγραμματισμένων αξιολογήσεων των στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στα
Π.Ε.Π., με έμφαση στη συμβολή των δράσεων των Προγραμμάτων στους
σχετικούς ειδικούς στόχους και την υλοποίηση των εγκεκριμένων στρατηγικών
χωρικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση θα ανατεθεί από την ΕΥΣΣΑ

Ενέργειες για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης (4)
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Β. Λοιπές Αξιολογήσεις

 Για τις αξιολογήσεις που είχαν προγραμματιστεί και δεν έχουν εκπονηθεί θα
πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα υλοποίησης τους και αντίστοιχα η Δ.Α.
να προχωρήσει στην τεκμηριωμένη απαλοιφή τους ή στον έγκαιρο εκ νέου
προγραμματισμό τους

 Συνιστάται η τελευταία αξιολόγηση εφαρμογής να παραμείνει στο Σχέδιο 
Αξιολόγησης και να ανατεθεί εγκαίρως, ώστε να υποστηρίξει την τελευταία 
αναθεώρηση των Ε.Π. εντός του 2023 

 Οι Δ.Α. προτείνεται να έχουν αναθέσει έως το τέλος του 2022 την αποτίμηση 
ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ιδανικά με Έρευνες κοινού 
(ποιοτικές και ποσοτικές )

Ενέργειες για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης (5)
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 Οι Δ.Α. υποβάλλουν στην Ε.Ε., για κάθε Πρόγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 Έκθεση
(Σύνθεση), που παρουσιάζει συνοπτικά τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και τις κύριες
εκροές και αποτελέσματα του Προγράμματος, διατυπώνοντας σχόλια σχετικά με τις
κοινοποιηθείσες πληροφορίες (Άρθρο 114, παρ. 2 του ΚΚΔ 1303/2013)

 Επισημαίνεται ότι στη Σύνθεση, θα περιληφθούν όλες οι αξιολογήσεις που έχουν
ολοκληρωθεί έως 31/12/2022. Ο ΚΚΔ 2014-2020 δεν απαιτεί να έχει ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των επιπτώσεων των ειδικών στόχων ενός Ε.Π. έως την υποβολή της
Σύνθεσης των αξιολογήσεων στις 31/12/2022

 Οι Δ.Α. που έχουν προβλέψει την εκπόνηση της Σύνθεσης των αξιολογήσεων μαζί με την
αξιολόγηση εφαρμογής το 2022 και επιλέξουν τελικά να μεταφέρουν την τελευταία
αξιολόγηση εφαρμογής το 2023, θα πρέπει να προγραμματίσουν την εκπόνηση της
Σύνθεσης των αξιολογήσεων είτε με ίδια μέσα είτε με ξεχωριστή ανάθεση μέχρι το τέλος
του 2022

 Για την αποτύπωση των ευρημάτων των αξιολογήσεων στην Έκθεση της Σύνθεσης των
αξιολογήσεων, είναι στη διάθεση των Δ.Α. το σχετικό πρότυπο (template) της Ε.Ε. Το
πρότυπο έχει μεταφραστεί από την ΕΥΣΣΑ στην ελληνική γλώσσα

 Η Σύνθεση των αξιολογήσεων αναρτάται στην SFC2014, στην ενότητα της Αξιολόγησης

Σύνθεση των αξιολογήσεων της ΠΠ 2014-20
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Έγκριση και δημοσιοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης

Το αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης 
εγκρίνεται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

Μόλις εγκριθεί το νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, η ΔΑ 
μεριμνά για την ανάρτηση του στην SFC και 

στην ιστοσελίδα του Προγράμματος
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Ευχαριστώ  για την προσοχή σας 

ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Στέλεχος Μονάδας Β΄

spournara@mnec.gr
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