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1Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΣΥΝΟΨΗ 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 2014 – 2020 που στοχεύει στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου της ώστε 

να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό βιομηχανικό πόλο, 

αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, το πλούσιο 

ενδογενές δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την κοινωνική συνοχή με 

κινητοποίηση υφισταμένων και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων. Διαρθρώνεται σε 4 άξονες 

προτεραιότητας (ΑΠ 1 Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής Οικονομίας, ΑΠ 2 

Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Τόπου Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και 

Ατόμων, ΑΠ 3 Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης Κοινωνικής 

Συνοχής και ΑΠ 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή) και η αναπτυξιακή 

στρατηγική του έχει ως βασικό άξονα την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης που 

εκπονήθηκε με τη συμμετοχή της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας. Επιπλέον, το 

Πρόγραμμα ορίζει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση για την προώθηση της 

ισόρροπης ανάπτυξης των περιοχών της περιφέρειας, ως στόχο υψηλής προτεραιότητας. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αξιοποιεί τα πορίσματα της εκ των προτέρων Αξιολόγησης του ΕΠ 

2014-2020 αλλά και της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Ε.Π. (ΕΠ 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 - Άξονες Προτεραιότητας για την Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη) ακόμη και της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ 2000-2006 της Περιφέρειας, με 

κυριότερα εξ αυτών: 

- την αυξημένη ευαισθησία του Προγράμματος και γενικότερα του προγραμματισμού στις 

επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, γεγονός που επιβάλλει τη συχνή 

εκπόνηση Αξιολογήσεων εφαρμογής ώστε να τροφοδοτούνται επιλεκτικές 

αναπροσαρμογές και να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα επιτάχυνσης ή εξειδίκευσης της 

υλοποίησης, 

- την ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, 

δεδομένου ότι: 

(α) στη συγκυρία της κρίσης ως καίριο πρόβλημα εμφανίζονται η αύξηση της ανεργίας 

και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και  

(β) η επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας ως προς 

τους ανθρώπινους πόρους παγίως εξαρτάται από τα αποτελέσματα και τις 

επιπτώσεις των παρεμβάσεων του παράλληλου τομεακού προγράμματος (γεγονός 
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που ισχύει και για την περίοδο 2014-2020), την ανάγκη για ειδικότερη αντιμετώπιση 

της χωρικής διάστασης του Προγράμματος, γεγονός που για το νέο ΕΠ οδηγεί 

- την ανάγκη για ειδικότερη αντιμετώπιση της χωρικής διάστασης του Προγράμματος, 

γεγονός που για το νέο ΕΠ οδηγεί στην ανάγκη για επισταμένη αξιολόγηση των χωρικών 

του επιπτώσεων και κατά συνέπεια των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των 

δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με έμφαση μάλιστα στις παρεμβάσεις 

για την Αστική Ανάπτυξη,  

- την ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των δράσεων για τις ΜΜΕ και 

την καινοτομία, πολύ περισσότερο που στον τομέα αυτό είναι καταλυτική η παρέμβαση 

του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος (γεγονός που ισχύει και για την περίοδο 2014-

2020), και  

- την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, 

δεδομένων των πολύπλοκων διαδικαστικών και διαχειριστικών θεμάτων που ανακύπτουν 

σταθερά. 

Για το Σχέδιο Αξιολόγησης λαμβάνονται επίσης υπόψιν τα πορίσματα των 13 ειδικών μελετών 

και εμπειρογνωμοσυνών που εκπονήθηκαν για το σχεδιασμό και για την εξειδίκευση του Ε.Π. 

2014-2020. 

Με βάση την εστίαση του ΕΠ σε Ειδικούς Στόχους και ειδικότερες θεματικές και εργαλεία και την 

εκτίμηση για την πορεία υλοποίησης του, το Σχέδιο Αξιολόγησης εστιάζει: 

 στην αξιολόγηση της εφαρμογής, ιδιαίτερα για τις δράσεις που στην εκάστοτε συγκυρία 

παρουσιάζουν επαρκές σώμα εκροών και ενδεχομένως αντιμετωπίζουν ζήτημα 

εφαρμογής που ενδέχεται να επιβάλει διορθωτική διαχειριστική παρέμβαση ή πρόταση για 

νέα εξειδίκευση 

 στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του 

Προγράμματος, σταδιακά καθώς υλοποιείται το Πρόγραμμα και υπάρχει αξιολογητική 

βάση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του 

 στις ειδικά ενδιαφέρουσες δράσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, σε συνέργια με το Σχέδιο Αξιολόγησης του 

ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 

 στη θεματική Αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας θέματα / εργαλεία: Περιφερειακή RIS3, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

και δράσεις του τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
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Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει 15 συνολικά Αξιολογήσεις: 

 την κατά τις κανονιστικές διατάξεις Ex-ante Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 (έχει 

υλοποιηθεί) 

 τρεις Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, αντιστοιχιζόμενες χρονικά στις 

Ετήσιες Εκθέσεις 2017, 2019 και 2022, με στόχο να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του κατά την εφαρμογή του και, τελικώς, οι επιπτώσεις του και να υπάρχει 

αξιολογητική βάση για αναθεωρήσεις του Προγράμματος εάν καθίστανται αναγκαίες (η 

τελευταία Αξιολόγηση περιλαμβάνει και Εκθεση Σύνοψης όλων των Αξιολογήσεων) 

 τρεις (παράλληλες χρονικά με τις παραπάνω) Αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

του ΕΠ, με στόχο να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της στρατηγικής 

και να αναθεωρείται κατά τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες ενημέρωσης, διαφάνειας 

και κινητοποίησης των τοπικών φορέων για την καλύτερη υλοποίηση του Προγράμματος 

 επτά Αξιολογήσεις σε ειδικά ενδιαφέρουσες δράσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (ΕΚΤ), δύο εκ των οποίων θα 

εκπονηθούν οριζόντια στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και τρεις 

εκ των οποίων θα εκπονηθούν οριζόντια με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΣΕΚΤ και 

 μια Αξιολόγηση (θεματική) επιπτώσεων για τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας θέματα / εργαλεία, της Περιφερειακής RIS3, των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των δράσεων του τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής. 

Στις περισσότερες Αξιολογήσεις, ως μέθοδος προκρίνεται: 

Ως μέθοδοι αξιολόγησης προκρίνονται: 

 Βιβλιογραφική έρευνα, 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος (στοιχεία φυσικής και οικονομικής 

προόδου) συστήματος παρακολούθησης, 

 Στατιστική ανάλυση με έμφασης στις τιμές των Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ 

και στους Δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

 Σε ότι αφορά τις ΟΧΕ, θα γίνει χρήση επιτόπιας έρευνας και εκπόνηση Μελετών 

Περιπτώσεων (case studies), 

 Αναφορικά με τις δράσεις ΕΚΤ, θα αξιοποιηθεί η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων 

παρακολούθησης των δικαιούχων, η πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση 
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ερωτηματολογίων, ή/και η ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) 

συνεντεύξεις ή case studies, 

 Όπου κριθεί αναγκαίο, και από τον αξιολογητή, η Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων 

παρακολούθησης των δικαιούχων, η πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση 

ερωτηματολογίων ή/και η ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) 

συνεντεύξεις ή case studies, θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες αξιολογήσεις, 

 Ειδικά σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις επιπτώσεων προτείνεται ως μέθοδος αξιολόγησης 

η “Theory Based Evaluation”. 

Σε κάθε περίπτωση για την οριστικοποίηση της μεθόδου αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη 

και η πρόταση του Αξιολογητή κατά την επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας 

αξιολόγησης. 
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1Β. EXECUTIVE  SUMMARY 

The Assessment Plan concerns the Operational Program of Eastern Macedonia and Thrace 

2014 - 2020 and aims to restructure its production model so that the Region will be transformed 

into a tourist destination of excellence and a major industrial pole, by exploiting its comparative 

advantage in the agri-food complex, the rich endogenous potential, its geographical position, 

and by promoting social cohesion through the mobilization of existing and new social 

collectives.  It is structured in 4 priority axes (PA 1 Improvement of the Competitiveness of Local 

Economy, PA 2 Improving the Attractiveness of the Region as a place of establishment of 

companies and individuals, PA 3 Infrastructures for the Development of Human Resources and 

Strengthening of Social Cohesion and PA 4 Developing Human Resources and Social 

Cohesion) and its development strategy is primarily geared towards the realization of the smart 

specialization strategy, which has been elaborated with the contribution of the business and the 

research community. In addition, the Programme provides, as a high priority objective, a specific 

integrated territorial approach toward the promotion of a balanced growth of the areas of the 

Region. 

The Evaluation Plan builds on the findings of the ex-ante evaluation of the OP 2014-2020 and 

the Evaluation during the implementation of the previous OP (OP Macedonia - Thrace 2007-

2013 - Priority Axes of Eastern Macedonia - Thrace) even the Interim Evaluation of the OP 

2000-2006 of the Region. The main results include: 

- the increased sensitivity of the Program and its planning in general, to the effects of the 

economic and financial crisis, which requires the frequent elaboration of implementation 

Assessments in order to be fed with selective adjustments and take corresponding 

acceleration measures or fine-tuning of the implementation,  

- the need for more thorough and targeted evaluation of ESF interventions, since:  

(a) during the period of crisis, a key problem, appears to be, the rising of the 

unemployment and the effects of social exclusion and  

(b) the achievement of the objectives of the development strategy of the Region, 

regarding human resources, consistently depends on the results and impact of 

interventions of the parallelly-running sectoral program (which applies also for the 

period 2014-2020),  

- the need for specific treatment of the spatial dimension of the Program, which for the new 

OP leads to a need for a thorough assessment of the spatial impact and consequently its 
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outputs, results and impacts of the actions of the Integrated Spatial Development focusing 

particularly on interventions for Urban Development,  

- the need for more thorough and targeted evaluation of activities for the SMEs and 

innovation, taking into consideration that, in this sector, the relevant sectoral Program's 

intervention (which applies also for the period 2014-2020) is expected to be catalytic, and  

- the need to pay particular attention to the interventions in the health sector, given the 

complex procedural and administrative issues that constantly arise. 

Regarding the Evaluation Plan, the findings of the 13 specific studies and expert reports 

commissioned toward the designing and the specialization of the OP 2014-2020, are also taken 

into account.  

Based on the specialization of the OP, into Specific Objectives and specific thematic areas and 

tools, and the assessment of the state of implementation, the Evaluation Plan focuses on: 

 the evaluation of the implementation, especially for projects that in every circumstances 

show sufficient substance of outputs, and potentially face a question of implementation 

that may require corrective managerial actions or proposals for new specialization, 

 the assessment of the effectiveness and the efficiency of the entire program, as the 

Program is gradually implemented, and there is an evaluation basis for its potential 

revision, 

 the particularly interesting actions for the development of human resources and the 

tackling of societal challenges, in synergy with the Evaluation Plan of the OP "Human 

Resources Development, Education and Lifelong Learning" 

 the Thematic Evaluation of the impact of the most crucial issues / tools, towards the 

growth of the Region: Regional RIS3, Integrated Territorial Investments and projects in the 

sector of "Environment, Energy and Climate Change". 

The Evaluation Plan includes a total of 15 evaluations: 

 the Regulatory, Ex-ante, Evaluation of the OP REMTh 2014 - 2020 (has been 

implemented) 

 three evaluation, during the implementation of the OP, matched in time with the Annual 

Reports of 2017, 2019 and 2022, aiming to assess its effectiveness and efficiency during 

the implementation, and, ultimately, its impact. Also, to ensure that there is an evaluative 

basis for revisions of the Program if necessitated (the last Assessment includes a 
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Summary Report of all the Assessments), 

 three Reviews of the Communication Strategy of the OP (parallel in time with the above-

mentioned), in order to monitor the effectiveness and efficiency of the strategy and to 

review the current information needs, the transparency and mobilization of local actors, for 

the best implementation of the Program, 

 seven Evaluations in especially interesting projects, for the development of human 

resources and the tackling of societal challenges, five of which will be developed 

horizontally under the supervision of the (EYSEKT) 

 a (thematic) impact Evaluation on the most critical issues / tools, for the development of 

the Region, i.e. the Regional RIS3, the Integrated Territorial Investment (ITI), and projects 

in the sector of "Environment, Energy and Climate Change". 

The following qualify as evaluation methods:  

 Bibliographic research, 

 Analysis of outputs and result indicators data, of the monitoring system,  

 Statistical analysis, with emphasis on data from  the output and result indicators of the OP 

and the 'Europe 2020' strategy 

 With regards to the Integrated Territorial Investments (ITI), fieldwork and case studies will 

be facilitated,  

 Regarding the ESF’s interventions, secondary analysis of the beneficiaries monitoring 

data, primary quantitative research using questionnaires, and / or qualitative analysis with 

focus groups’  interviews or case studies, will be explored,  

 When consider as necessary, and by the evaluator, the secondary analysis of monitoring 

data of the beneficiaries, the primary quantitative research using questionnaires and / or 

the qualitative analysis with focus groups interviews or case studies, will be used in other 

reviews as well, 

 Especially for the Impact Evaluations, the method of evaluation is proposed to be the 

“Theory Based Evaluation”. 

In any case, with respect to the finalization of the evaluation process, the proposal of the 

evaluator in selecting the optimal evaluation methodology, will also be taken into 

account. 
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2. ΣΤΟΧΟΙ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Πρόγραμμα στηρίζει την αναπτυξιακή 

στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, και συμβάλλει στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

– ΕΣΠΑ 2014 - 2020 της Ελλάδος και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020», με κύριες 

προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης τόσο με τους κοινωνικο-

οικονομικούς εταίρους όσο και με τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της ίδιας περιόδου καθ’ όλη 

τη διάρκεια των ετών 2013 και 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 

ανέρχεται σε 507.739.340 €. Το 80% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (406.191.468 €) 

και το 20% την Εθνική Συμμετοχή (101.547.872 €). Το μεγαλύτερο μέρος της Κοινοτικής 

Συνδρομής, δηλαδή το ποσό των 352.936.804 € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 53.254.664 € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ). 

Το αναπτυξιακό όραμα της ΠΑΜΘ για το 2020 είναι η «ανασυγκρότηση του παραγωγικού 

προτύπου της ώστε να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό 

βιομηχανικό πόλο, αξιοποιώντας το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο αγροδιατροφικό 

σύμπλεγμα, το πλούσιο ενδογενές δυναμικό, τη γεωγραφική της θέση και προωθώντας την 

κοινωνική συνοχή με κινητοποίηση υφισταμένων και νέων κοινωνικών συλλογικοτήτων». Η 

αναπτυξιακή στρατηγική βασίζεται: 

(α) στον τομέα της οικονομίας, στην ενίσχυση επιλεγμένων οικονομικών δραστηριοτήτων 

με συγκριτικά πλεονεκτήματα ως πυλώνων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

επιχειρηματικής επιτυχίας με ταχεία ενσωμάτωση τεχνολογίας, παραγωγή εγχώριας 

καινοτομίας και επέκταση στην αλυσίδα καθετοποίησης και διασύνδεσης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και προώθηση 

σε νέες αγορές εξαγώγιμων προϊόντων / υπηρεσιών,  

(β) στον κοινωνικό τομέα, στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με 

στοχευμένες δράσεις για χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων, στην αύξηση της 

απασχόλησης, στην καταπολέμηση της φτώχειας με ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 

πρωτοβουλίες, ενεργητικές πολιτικές για ένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών ομάδων, 

εκπαίδευση ή/και δια βίου μάθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, στη βελτίωση 

των υποδομών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στην πρόληψη και 
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μείωση της σχολικής διαρροής, στην ενίσχυση της συμμετοχής ειδικών ομάδων στην 

εκπαίδευση και δια βίου μάθηση και στη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες του 

κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, 

(γ) στον τομέα του περιβάλλοντος και των υποδομών, στη διατήρηση και προστασία του 

φυσικού περιβάλλοντος ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη με βελτίωση της 

εφαρμογής των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 

μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης αποβλήτων, έμφαση στην ανακύκλωση / 

επαναχρησιμοποίηση, δημιουργία αποτελεσματικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών 

και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, στη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων και 

δυναμικού ΑΠΕ με προσέλκυση βιώσιμων επενδυτικών σχημάτων, στην προώθηση 

αποτελεσματικότερης τεχνολογίας για μείωση απωλειών και διαχείριση ακραίων 

φαινομένων και κρίσεων, στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών μέσα από τη 

συνδυασμένη λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής 

και μεταφοράς, κυρίως με την αξιοποίηση των υφιστάμενων και των προγραμματιζόμενων 

αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. 

Βασικό άξονα της παραπάνω αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η υλοποίηση της 

στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης η οποία εκπονήθηκε το διάστημα 2013-2014 με τη 

συμμετοχή της επιχειρηματικής και της ερευνητικής κοινότητας. 

Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΠ ΑΜΘ περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, 

την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της ΠΑΜΘ ως τόπο κατοικίας και παραγωγής. Ωστόσο οι περιορισμένοι πόροι 

των ΕΔΕΤ κατευθύνονται στην επίτευξη επιλεγμένων στόχων υψηλής προτεραιότητας: 

 Αντιμετώπιση ανεργίας και φτώχειας μέσω της επιχειρηματικότητας και ένταξης 

μειονεκτικών ομάδων στην αγορά εργασίας. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγροτικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης 

του αγροδιατροφικού τομέα, και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας μέσα 

από την ενσωμάτωση τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και την ένταξη σε αλυσίδες 

αξίας και συνεργατικά σχήματα. 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας του τριτογενή τομέα με βελτίωση της ποιότητας της 

τουριστικής προσφοράς. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ικανότητας υποδομών & δομών να στηρίζουν 

μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με έμφαση στην ενέργεια 

(γεωθερμία, βιομάζα), στις μεταφορές (διασύνδεση Εγνατίας, αναβάθμιση οδικών 
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υποδομών), στην υγεία (βελτίωση αποδοτικότητας, κάλυψη υποεξυπηρετούμενων 

πληθυσμών), στην εκπαίδευση (βελτίωση μορφωτικού επιπέδου, στη μείωση σχολικής 

διαρροής) και στις ψηφιακές υπηρεσίες. 

 Προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης της ΠΑΜΘ. 

 Προστασία του Περιβάλλοντος (αντιμετώπιση πλημμυρών, διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, υδατικών πόρων και προστατευόμενων περιοχών). 

Οι δράσεις για την υλοποίηση των στόχων διαρθρώνονται σε 4 άξονες προτεραιότητας: 

 Άξονας Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Τοπικής 

Οικονομίας 

 Άξονας Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ): Βελτίωση της Ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως 

Τόπου Εγκατάστασης Επιχειρήσεων και Ατόμων 

 Άξονας Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ): Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Ενίσχυσης Κοινωνικής Συνοχής 

 Άξονας Προτεραιότητας 4 (ΕΚΤ): Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνική Συνοχή 

Συνολικά στο Πρόγραμμα τίθενται οι Ειδικοί Στόχοι: 

Ε.Σ. 1 Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Ε.Σ. 2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και 

επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης (RIS3). 

Ε.Σ. 3 Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της Περιφερειακής 

Διοίκησης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. 

Ε.Σ. 4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Ε.Σ. 5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ. 

Ε.Σ. 6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. 

Ε.Σ. 7 Αύξηση της χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές. 

Ε.Σ. 8 Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές. 

Ε.Σ. 9 Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και 

καταστροφές. 
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Ε.Σ. 10 Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στην ΠΑΜΘ. 

Ε.Σ. 11 Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων. 

Ε.Σ. 12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ε.Σ. 13 Προστασία του οικολογικού αποθέματος. 

Ε.Σ. 14 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. 

Ε.Σ. 15 Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. 

Ε.Σ. 16 Βελτίωση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών - αναπτυξιακών προβλημάτων. 

Ε.Σ. 17 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου. 

Ε.Σ. 18 Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 

Ε.Σ. 19 Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών εκπαίδευσης. 

Ε.Σ. 20 Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

Ε.Σ. 21 Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) στον Τουρισμό - 

Πολιτισμό και σε παρεμβάσεις ΒΑΑ. 

Ε.Σ. 22 Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων ομάδων 

στην αγορά εργασίας. 

Ε.Σ. 23 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων και 

περιθωριοποιημένων ομάδων. 

Ε.Σ. 24 Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – 

πρόνοιας. 

Ε.Σ. 25 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

Οι Ειδικοί Στόχοι καλύπτουν 10 από τους 11 Θεματικούς Στόχους (μη συμπεριλαμβανομένης 

της Τεχνικής Βοήθειας) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Επίσης, το Πρόγραμμα 

ορίζει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση για την προώθηση της ισόρροπης 

ανάπτυξης των περιοχών της περιφέρειας, που είναι ένας από τους επιλεγμένους στόχους 

υψηλής προτεραιότητας στους οποίους βασίζεται ο σχεδιασμός του ΠΕΠ. Επιμέρους στόχοι της 

χωρικής προσέγγισης είναι να αντιμετωπιστούν κρίσιμες συγκεντρώσεις προβλημάτων (άναρχη 

επέκταση αστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων σε περιοχές αξιόλογου φυσικού 

περιβάλλοντος, συγκέντρωση ακραίων κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων, χαμηλής 

οικονομικής δραστηριότητας, ρύπανσης), και να αξιοποιηθεί η συμπληρωματικότητα δράσεων 
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για ενεργοποίηση «οικονομιών κλίμακας» για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας. 

Προωθείται η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (έως δύο σχέδια 

ολοκληρωμένης τουριστικής αξιοποίησης σε περιοχές που συγκροτούν δίκτυο πολιτιστικών – 

φυσικών πόρων με στόχο την τουριστική τους αξιοποίηση, ένα σχέδιο σε ιδιαίτερα 

υποβαθμισμένους οικισμούς και όπου διαβιούν Ρομά με στόχο την κοινωνικο-οικονομική ένταξή 

τους, και έως δύο διακριτά σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) και Σχεδίων με πρωτοβουλία 

τοπικών κοινοτήτων (ΤαΠΤΟΚ) δεδομένου ότι εκχωρούνται πόροι από το Πρόγραμμα 

«Αγροτική Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ένα σχέδιο στις ορεινές περιοχές της Ροδόπης σε πυρήνες 

για αντιμετώπιση δημογραφικών, κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

και ένα σχέδιο στον παράκτιο χώρο για αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και συγκρούσεων χρήσεων γης). 

Κατά συνέπεια, το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει 15 συνολικά Αξιολογήσεις: 

 την κατά τις κανονιστικές διατάξεις Ex-ante Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 (έχει 

υλοποιηθεί), 

 τρεις Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ, αντιστοιχιζόμενες χρονικά στις 

Ετήσιες Εκθέσεις 2017, 2019 και 2022, με στόχο να αξιολογηθεί, σταδιακά και καθώς 

υλοποιείται το Πρόγραμμα, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του κατά την 

εφαρμογή του και, τελικώς, οι επιπτώσεις του, αλλά και να υπάρχει αξιολογητική βάση για 

αναθεωρήσεις του Προγράμματος, εάν καθίστανται αναγκαίες (η τελευταία Αξιολόγηση 

περιλαμβάνει και Εκθεση Σύνοψης όλων των Αξιολογήσεων), 

 τρεις (παράλληλες χρονικά με τις παραπάνω) Αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

του ΕΠ, με στόχο να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της 

στρατηγικής, αλλά και να αναθεωρείται κατά τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες 

ενημέρωσης, διαφάνειας και κινητοποίησης των τοπικών φορέων, για την καλύτερη 

υλοποίηση του Προγράμματος, 

 επτά Αξιολογήσεις σε ειδικά ενδιαφέρουσες δράσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων (ΕΚΤ), δύο εκ των οποίων θα 

εκπονηθούν οριζόντια στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ και τρεις 

εκ των οποίων θα εκπονηθούν οριζόντια με αναθέτουσα αρχή της ΕΥΣΕΚΤ, 

 μια Αξιολόγηση (θεματική) επιπτώσεων για τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας θέματα / εργαλεία: της Περιφερειακής RIS3, των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των δράσεων του τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής. 
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2.2 ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Η επιλογή των θεμάτων και των ειδικών ερωτημάτων στα οποία θα εστιάσουν οι αξιολογήσεις 

που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης έγινε με βάση: 

(α) την εστίαση του ΕΠ σε Ειδικούς Στόχους και σε ειδικότερες θεματικές και εργαλεία, 

(β) τα καίρια ζητήματα που εντοπίστηκαν και τα πορίσματα τόσο της Αξιολόγησης, κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, όσο και της εκ των 

προτέρων Αξιολόγησης του ΕΠ 2014-2020, 

(γ) την εκτίμηση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και επομένως για τη χρονική 

συγκυρία κατά την οποία θα είναι εκάστοτε διαθέσιμα ικανά δεδομένα για τις εκροές και τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του Προγράμματος, γεγονός που καθορίζει το 

αντικείμενο, τα κριτήρια και τα καίρια αξιολογητικά ερωτήματα για κάθε Αξιολόγησης. 

Κατά την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Ε.Π. (ΕΠ Μακεδονίας – 

Θράκης 2007-2013, Άξονες Προτεραιότητας για την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη), είχαν 

εντοπιστεί: 

 η αυξημένη ευαισθησία του Προγράμματος 2007-2013 αλλά και γενικότερα του 

προγραμματισμού στις επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, γεγονός 

που επιβάλλει τη συχνή εκπόνηση Αξιολογήσεων εφαρμογής ώστε να τροφοδοτούνται 

επιλεκτικές αναπροσαρμογές και να λαμβάνονται αντίστοιχα μέτρα επιτάχυνσης ή 

εξειδίκευσης της υλοποίησης, 

 η ικανοποιητική διατήρηση (κατά την υλοποίηση) της (σχεδιασμένης) συνάφειας του 

Προγράμματος με το ΕΣΠΑ και τις Ευρωπαϊκές Στρατηγικές, γεγονός που δεν καθιστά 

επιτακτική στο νέο Πρόγραμμα την ανάγκη για ιδιαίτερα επισταμένη / κοπιώδη αξιολόγηση 

της τήρησης των δεσμεύσεων ως προς τους νέους Θεματικούς Στόχους, δεδομένης και 

της εξαιρετικής προσοχής που δόθηκε ως προς αυτό το ζήτημα κατά το σχεδιασμό του 

νέου ΕΠ και κατά τη συγκρότηση του νέου Συστήματος Διοίκησης, 

 η ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, 

δεδομένου ότι (α) στη συγκυρία της κρίσης ως καίριο πρόβλημα εμφανίζονται η αύξηση 

της ανεργίας και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και (β) η επίτευξη των στόχων της 

αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας ως προς τους ανθρώπινους πόρους παγίως 

εξαρτάται από τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων του παράλληλου 

τομεακού προγράμματος (γεγονός που ισχύει και για την περίοδο 2014-2020), 
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 η ανάγκη για ενδιάμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις στο Σύστημα Ποσοτικών Στόχων / 

Δεικτών του Προγράμματος η οποία στη νέα περίοδο περιορίζεται κατά πολύ χάρη στο 

δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο και στην προετοιμασία που έγινε, κεντρικά και στην 

Περιφέρεια, για το ζήτημα αυτό, 

 η ικανοποιητική εκτίμηση για την πραγματική συνεισφορά του ΕΠ στην επίτευξη των 

στόχων τόσο του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής όσο και του 

ΕΣΠΑ, γεγονός που επιτρέπει την εκτίμηση ότι το αντίστοιχο καθήκον (task) στο παρόν 

Σχέδιο Αξιολόγησης (ως προς τις σχετικές αιρεσιμότητες κ.λπ.) δεν θα είναι τόσο δύσκολο 

όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται, 

 η ανάγκη για επισταμένη και ει δυνατόν συνεχή παρακολούθηση άρα και ειδικότερη 

αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στην (τότε) Πράσινη Ανάπτυξη και 

επομένως, για το νέο ΕΠ, των αποτελεσμάτων του στον τομέα του Περιβάλλοντος, της 

Ενέργειας (συμπελιμβανομένης και της εξοικονόμησης) και της Κλιματικής Αλλαγής, 

 η ανάγκη για ειδικότερη αντιμετώπιση της χωρικής διάστασης του Προγράμματος, γεγονός 

που, για το νέο ΕΠ, οδηγεί στην ανάγκη για επισταμένη αξιολόγηση των χωρικών του 

επιπτώσεων και κατά συνέπεια των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των 

δράσεων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, με έμφαση μάλιστα στις παρεμβάσεις 

για την Αστική Ανάπτυξη, 

 η ανάγκη για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των δράσεων για τις ΜΜΕ και 

την καινοτομία, πολύ περισσότερο που στον τομέα αυτό είναι καταλυτική η παρέμβαση 

του αντίστοιχου τομεακού προγράμματος (γεγονός που ισχύει και για την περίοδο 2014-

2020), 

 η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, δεδομένων 

των πολύπλοκων διαδικαστικών και διαχειριστικών θεμάτων που ανακύπτουν συχνά. 

Παρόμοια πορίσματα εντοπίζονται στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ 2000-

2006 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: 

 τα κυριότερα ζητήματα στρατηγικής είναι παγίως η αντιμετώπιση της μείωσης των θέσεων 

εργασίας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων μετατροπής της χαμηλής παραγωγικότητας 

της με ενεργητική στρατηγική για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας σε όλους τους κλάδους της παραγωγικής βάσης, 

 η ισχυρή συνάφεια του Προγράμματος με το εξωτερικό περιβάλλον, η υψηλή εσωτερική 

συνοχή του και η ισχυρή συνάφεια με τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας και οικονομικής 
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συνοχής, αλλά η μικρότερη συνάφεια με τις πολιτικές προστασίας περιβάλλοντος και 

απασχόλησης (ζητήματα που επανατίθενται), 

 η προκύψασα ανάγκη για μερικές τροποποιήσεις της στοχοθεσίας ως προς μείωση ή 

αύξηση φυσικού αντικειμένου, γεγονός που επιβάλλει να διατηρηθεί η προσοχή στην 

παρακολούθηση του μοναδιαίου κόστους και επομένως, κατά την αξιολόγηση, στο ζήτημα 

της αποδοτικότητας. 

Στην εκ των προτέρων Αξιολόγηση του ΕΠ 2014-2020 εντοπίζονται ορισμένα πρόσθετα 

ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν δια μέσου των Αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης. 

 Η αναγνώριση των αναγκών σε όλους τους Θ.Σ. του ΕΠ είναι ορθή και κατά συνέπεια η 

αξιολόγηση δεν θα έχει ιδιαίτερο φόρτο γενικά ως προς τη Λογική της Παρέμβασης, αλλά 

θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσοχή, στους Θ.Σ. 1, 2 και 3, στην εξασφάλιση των συνεργιών 

με το ΕΠΑΝΕΚ σε ό,τι αφορά (α) στη Στρατηγική RIS3 γενικότερα και (β) στη 

συμπληρωματικότητα των εργαλείων των ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ (μορφή και χρήση 

ενισχύσεων, Χρηματοδοτικά Μέσα, κ.λπ.) 

 Στους Θ.Σ. 4, 5 και 6, η στρατηγική θεώρηση εμφανίζει αντικειμενικές αδυναμίες στα 

πλαίσια του ΕΠ λόγω του ότι οι θεσμοθετημένες αρμοδιότητες στον τομέα του 

περιβάλλοντος και η πάγια κατανομή έργου μεταξύ ΥΠΕΚΑ (ΥΠΕΝ) και Περιφερειών 

ενέχουν παγίως τον κίνδυνο να προκύψουν θέματα μειωμένης συνεργασίας και απώλειας 

συνεργιών, γεγονός που επιβάλλει ειδική θεματική αξιολόγηση των δράσεων του ΕΠ στον 

τομέα αυτό. Η ανάγκη αυτή επιτείνεται και λόγω της κανονιστικής υποχρέωσης για τη 

δέσμευση και χρήση συγκεκριμένου ύψους πόρων για αυτούς τους Θ.Σ. στο Πρόγραμμα. 

 Στο Θ.Σ. 7, λόγω επαρκούς τεχνογνωσίας και σαφούς κατανομής έργου, δεν αναμένονται 

προβλήματα ως προς τις εκροές και τα αποτελέσματα, ενώ και η εκτίμηση των 

επιπτώσεων είναι μεθοδολογικά και τεχνικά ένα «βατό» έργο (task). 

 Στους Θ.Σ. 8 και 9, επιβεβαιώνεται η ανάγκη που αναδείχθηκε και στην Αξιολόγηση κατά 

τη διάρκεια του ΕΠ 2007-2013, για πιο επισταμένη και στοχευμένη αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων του ΕΚΤ, δεδομένου ότι (α) η κοινωνικο-οικονομική κρίση παραμένει και η 

αύξηση της ανεργίας και τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού επιτείνονται, (β) η 

επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Περιφέρειας εξακολουθεί να εξαρτάται από 

αποτελέσματα και επιπτώσεις παρεμβάσεων του τομεακού προγράμματος 

(ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ). Η ανάγκη αυτή επιτείνεται και λόγω της κανονιστικής υποχρέωσης για 

τη δέσμευση και χρήση συγκεκριμένου ύψους πόρων ΕΚΤ στο Πρόγραμμα. 
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 Επιβεβαιώνεται η μεγάλη σημασία της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 και κατά 

συνέπεια προκύπτει στα πλαίσια του Σχεδίου Αξιολόγησης η αναγκαιότητα μιας θεματικής 

αξιολογητικής αντιμετώπισης. 

 Σε ό,τι αφορά την Εσωτερική και Εξωτερική Συνοχή του ΕΠ, δεν εμφανίζονται άξια λόγου 

προβλήματα διότι το Πρόγραμμα διαθέτει ικανοποιητική Λογική Παρέμβασης, και κατά 

συνέπεια, το Σχέδιο Αξιολόγησης μπορεί να μην αφιερώσει εξαιρετική προσπάθεια σ΄ 

αυτό το ζήτημα, πέρα από τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. 

 Ως προς το Σύστημα των Δεικτών (και το Αποθεματικό Επίδοσης), ο σχεδιασμός ήταν 

επαρκής και επομένως εκτιμάται ότι, στο Σχέδιο Αξιολόγησης, η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μπορεί να αρκεστεί στο υπάρχον Σύστημα 

χωρίς ανάγκη να οριστούν, εκ προοιμίου, πρόσθετοι Δείκτες. 

 Οσον αφορά στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση στη Χωρική Ανάπτυξη, η Αξιολόγηση 

επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να σχεδιασθούν (όπως και έγινε) και να υλοποιηθούν 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ως ένα μέσο για να διατηρήσει το ΕΠ έναν ολοκληρωμένο 

αναπτυξιακό προσανατολισμό και να μην μετατραπεί σε απλό σύνολο 

κατηγοριοποιημένων κατά Θ.Σ. και Επενδ. Προτεραιότητα έργων. Κατά συνέπεια, 

επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ειδικότερη θεματική αξιολογητική αντιμετώπιση της, με 

έμφαση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, λόγω και (α) της κανονιστικής δέσμευσης 

συγκεκριμένων πόρων γι’ αυτήν, (β) της κατά την Αξιολόγηση σχετικά περιορισμένης 

επίπτωσης αντίστοιχων παρεμβάσεων στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. 

 Η συνέπεια των χρηματοδοτικών κατανομών, ως προς τους στόχους του ΕΠ, επίσης δεν 

εμφανίζει ειδικό πρόβλημα, αλλά προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί η τήρηση της. 

 Η εξαιρετική προσοχή που δόθηκε κατά το σχεδιασμό του νέου ΕΠ και του νέου ΕΣΠΑ 

στη συγκρότηση του νέου Συστήματος Διοίκησης, προδιαθέτουν για πιθανότατα μικρότερο 

(ως προς τις προηγούμενες περιόδους) φόρτο έργου, ως προς τις διαδικασίες και τις 

δομές διαχείρισης και παρακολούθησης. 

 Τέλος, καθώς το ΕΠ 2014-2020 έχει σχεδιαστεί βασιζόμενο στις αρχές και στόχους της 

Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της συνεισφοράς του 

έδειξε μεγάλο βαθμό συνάφειας, και επομένως στο Σχέδιο Αξιολόγησης αρκεί να δοθεί η 

απαιτούμενη προσοχή που ούτως ή άλλως κανονιστικά επιβάλλεται. 
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Παράλληλα, ζητήματα και αξιολογητικά ερωτήματα προκύπτουν από τις ειδικές μελέτες 

και εμπειρογνωμοσύνες που αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό και για την εξειδίκευση, τόσο 

του ΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007 – 2013, όσο και του Ε.Π. 2014-2020, και συγκεκριμένα από τις: 

 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ 

ΣΤΟ ΠΕΠ ΜΑ.ΘΡΑ 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ 

JESSICA ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Α.Μ.Θ, 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΜΘ 

 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ Ή / ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014- 2020 

 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2007- 2013 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
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ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

Από τα πορίσματα, των έως σήμερα Παραδοτέων των παραπάνω, προκύπτει ότι είναι σκόπιμη 

η εστίαση του Σχεδίου Αξιολόγησης: 

 στην αξιολόγηση της εφαρμογής, ιδιαίτερα για τις δράσεις που στη συγκεκριμένη χρονική 

συγκυρία και ενόψει και της κατάρτισης αντίστοιχης Ετήσιας Έκθεσης, θα παρουσιάζουν 

διαθέσιμο ένα επαρκές σώμα εκροών αλλά και ενδεχομένως θα αντιμετωπίζουν ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα εφαρμογής που ενδέχεται να επιβάλει διορθωτική διαχειριστική 

παρέμβαση ή πρόταση για νέα εξειδίκευση τους, 

 στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του 

Προγράμματος, στη χρονική συγκυρία που αυτή θα μπορεί να αξιολογηθεί, δηλαδή 

σταδιακά, καθώς υλοποιείται το Πρόγραμμα και υπάρχει αξιολογητική βάση για 

ενδεχόμενη αναθεώρησή του, 

 στις ειδικά ενδιαφέρουσες δράσεις για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, παράλληλα και σε συνέργια με το Σχέδιο 

Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, 

 στη θεματική Αξιολόγηση των επιπτώσεων από τα πιο κρίσιμα για την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας θέματα / εργαλεία: Περιφερειακή RIS3, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις 

και δράσεις του τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Η παραπάνω εστίαση δεν συνεπάγεται ότι οι κανονιστικές απαιτήσεις δεν θα αντιμετωπιστούν 

σε κάθε Αξιολόγηση, αλλά ότι ανάλογα με το κριτήριο αξιολόγησης που επιλέγεται και τη 

χρονική συγκυρία, θα δίδεται ανάλογη έμφαση όπως αναλύθηκε παραπάνω. 

Κατά συνέπεια, προτείνεται τελικώς εστίαση των Αξιολογήσεων, σε αντιστοιχία με τα 

κριτήρια αξιολόγησης που επελέγησαν, ως εξής: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: 

 Ex-ante Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, με κριτήρια αξιολόγησης: εκτιμώμενη 

συνάφεια Λογικής της Παρέμβασης και εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 

 1η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, Αξιολόγηση 

Εφαρμογής, με κριτήρια αξιολόγησης: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα 

και 

2η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, Αξιολόγηση 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας (με έμφαση στη συνάφεια και στη Λογική της 

Παρέμβασης, ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ) και με κριτήρια αξιολόγησης: 

συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα 

και 

3η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 και Έκθεση 

Σύνοψης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, Αξιολόγηση Εφαρμογής και 

Επιπτώσεων, με κριτήρια αξιολόγησης: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 

επιπτώσεις 

και για τις τρεις ανωτέρω αξιολογήσεις θα υπάρχουν εισροές από προτάσεις 

αναθεώρησης Δεικτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τόσο με τις Εθνικές Αρχές 

(π.χ. ΕΥΣΑΑ, ΕΥΣΕΚΤ) όσο και της συνεργασίας με την Ε.Ε., ενδεικτικά αναφέρεται 

η διατύπωση παρατηρήσεων – προτάσεων στο πλαίσιο έγκρισης των Ετήσιων 

Εκθέσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

 Αξιολογήσεις της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, με 

αντικείμενο τα Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και κριτήρια: προβολή και 

αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των πράξεων και 

του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Τ.: 

 Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, 

Αξιολόγηση Εφαρμογής και Επιπτώσεων με κριτήρια αξιολόγησης: συνοχή, συνάφεια, 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, προστιθέμενη αξία και επιπτώσεις. 

και 

Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής (1, Εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 2, Ανάπτυξης 
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Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών 

με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων), Αξιολόγηση Εφαρμογής 

και Επιπτώσεων με κριτήρια αξιολόγησης: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, 

αποδοτικότητα, συνοχή, προστιθέμενη αξία και επιπτώσεις. 

και 

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας 

στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ 2014 - 2020, Αξιολόγηση Εφαρμογής και επιπτώσεων με 

κριτήρια αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα (συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των 

τεθέντων στόχων/ δεικτών), αποδοτικότητα, συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και 

εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας, συνοχή, προστιθέμενη αξία 

και 

Αξιολόγηση των κέντρων κοινότητας (one stop shops ευπαθών ομάδων και 

κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, Αξιολόγηση Επιπτώσεων 

για να διερευνηθεί η συμβολή στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 9, με 

κριτήρια αξιολόγησης: συνάφεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, 

προστιθέμενη αξία. Θα υπάρξει συνεργασία κατά τη φάση κατάρτισης των προδιαγραφών 

με την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ώστε να υπάρξει συμβατότητα σε επίπεδο 

χώρας και διακριτά παραδοτέα ανά κατηγορία δράσης 

και 

Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες 

Υγείας σε τοπικό επίπεδο, Αξιολόγηση Εφαρμογής / Επιπτώσεων με κριτήρια 

αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, επιπτώσεις, συνοχή, προστιθέμενη 

αξία, συνάφεια με και συμβολή στην Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας και ειδικά με την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). 

και 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της 

ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς 

και των Πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ, Αξιολόγηση Επιπτώσεων με 

κριτήρια αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα / επιπτώσεις στην απασχόληση, κοινωνική 

συνοχή, επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης,  
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αποδοτικότητα των Πράξεων, συνάφεια με το Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 

του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, συνοχή εσωτερική με στόχους των 

Πράξεων, εξωτερική ανάμεσα στις Πράξεις και άλλες παρεμβάσεις, προστιθέμενη αξία  

και 

Αξιολόγηση Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θ.Σ. 8 και 

συμβάλουν στην Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, Αξιολόγηση 

Επιπτώσεων με κριτήρια αξιολόγησης: αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, 

συνοχή, προστιθέμενη αξία. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 

 Αξιολόγηση (θεματική) Επιπτώσεων της Περιφερειακής RIS3, των Ολοκληρωμένων 

Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των δράσεων τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, Αξιολόγηση Επιπτώσεων με κριτήρια αξιολόγησης: συνάφεια, 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, προστιθέμενη αξία και επιπτώσεις. 

Με την παραπάνω εστίαση: 

 καλύπτονται όλοι οι Θεματικοί Στόχοι 1 – 10 του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

 αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή οι Ειδικοί Στόχοι που αναφέρονται στη RIS3: 

1 Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών φορέων και 

επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

3 Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της Περιφερειακής 

Διοίκησης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού 

4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 

5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ 

6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

 αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή οι Ειδικοί Στόχοι ΕΚΤ: 
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20 Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

21 Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε Ολοκληρωμένες 

Χωρικές Επενδύσεις 

22 Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων 

ομάδων στην αγορά εργασίας 

23 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων 

και περιθωριοποιημένων ομάδων 

24 Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας – 

πρόνοιας 

25 Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων 

 αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή οι Ειδικοί Στόχοι για το Περιβάλλον, την Ενέργεια 

και την Κλιματική Αλλαγή: 

7 Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές 

8 Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές 

9 Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους και 

καταστροφές 

10 Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων στην 

ΠΑΜΘ 

11 Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων 

12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

13 Προστασία του οικολογικού αποθέματος 

14 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων 

17 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου 

 Οι ειδικοί στόχοι: 

15 Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) 

16 Βελτίωση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων – νησιωτικών περιοχών για την 

αντιμετώπιση κοινωνικών – αναπτυξιακών προβλημάτων 
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18 Βελτίωση / αναβάθμιση υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

19 Βελτίωση / αναθάμθμιση υποδομών εκπαίδευσης 

 καλύπτονται από την 1η και 2η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 

2014 – 2020 σε ότι αφορά στη συνάφεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, ενώ σε 

ότι αφορά στις επιπτώσεις, καλύπτονται από την 3η Αξιολόγηση, με ειδικά αξιολογικά 

ερωτήματα. 

Ως μέθοδοι αξιολόγησης προκρίνονται: 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος (στοιχεία φυσικής και οικονομικής 

προόδου) συστήματος παρακολούθησης, 

 Στατιστική ανάλυση με έμφασης στις τιμές των Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ 

και στους Δείκτες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 

 Εδικά για τις ΟΧΕ, χρήση επιτόπιας έρευνας και εκπόνηση Μελετών Περιπτώσεων (case 

studies) για τις Ο.Χ.Ε  

 Για τις αξιολόγησεις επιπτώσεων η Theory Based Evaluation 

 Ειδικά για δράσεις ΕΚΤ, Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των 

δικαιούχων / πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική 

ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

 όπου κριθεί αναγκαίο και από τον αξιολογητή η Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων 

παρακολούθησης των δικαιούχων / πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση 

ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) 

συνεντεύξεις ή case studies θα χρησιοποιθεί και σε άλλες αξιολογήσεις, ενδεικτικά 

αναφέρετι στην παρούσα φάση Ειδικά για τις Δράσεις οδικής ασφάλειας, την υγεία και την 

εκπαίδευση, και πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική 

ανάλυση με ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies για την αποτίμηση των 

επιπτώσεων από την υλοποίηση. 

 Ειδικά σε ότι αφορά στις αξιολογήσεις επιπτώσεων προτείνεται ως μέθοδος αξιολόγησης 

η Theory Based Evaluation,  

Σε κάθε περίπτωση για την οριστικοποίηση της μεθόδου αξιολόγησης θα ληφθεί υπόψη 

και η πρόταση του Αξιολογητή κατά την επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας 

αξιολόγησης. 
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Τέλος, επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Αξιολόγησης διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Δίκτυο 

Αξιολόγησης το οποίο συντονίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 

2014-2020, εκπρόσωποι Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών, 

εκπρόσωποι Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι 

Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Παράλληλα 

αποστέλλεται για διαβούλευση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

και θα συζητηθεί για λήψη απόφασης στο πλαίσιο της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 

Συνοπτικά και εποπτικά, η λογική των αξιολογήσεων (Ανάγκη → Επενδυτική Προτεραιότητα → 

Ειδικό Στόχο → Αποτελέσματα → Δείκτης Αποτελέσματος → Αύξων Αριθμός Αξιολόγησης από 

την οποία καλύπτεται ο Ειδικός Στόχος → Δείκτης Εκροών) παρουσιάζεται στον Πίνακα του 

Παραρτήματος Β. 
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Σύστημα Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις βασικές αρχές από τις οποίες διέπεται η λειτουργία 

της Αξιολόγησης και τις βασικές διαδικασίες που θα εφαρμοστούν από τους αρμόδιους φορείς 

που εμπλέκονται στις αξιολογήσεις, προκειμένου να συντονιστεί αποτελεσματικά ο σχεδιασμός 

και η εκπόνηση ποιοτικών αξιολογήσεων. Παράλληλα, το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει 

την περιγραφή των υποστηρικτικών εργαλείων για την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα της Αξιολόγησης, καθώς και τη διάδοση των 

πορισμάτων των αξιολογήσεων και της ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Αξιολόγησης. 

3.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των 

συμπερασμάτων τους, καθώς και της κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης των 

Προγραμμάτων, αποτελεί κύρια αρμοδιότητα της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της 

ΕΥΣΣΑ1 και της Μονάδας Συντονισμού της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ της 

ΕΥΣΕΚΤ2. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), η ΕΥΣΣΑ συνεργάζεται με την 

ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης 

των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συντονισμού και 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι 

συστηματοποιημένη και ομογενοποιημένη, η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία προβαίνουν 

στις ακόλουθες ενέργειες: 

 αποστέλλουν οδηγίες για την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των Προγραμμάτων 

και παρακολουθούν την πρόοδο εφαρμογής τους, 

 παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και το είδος των 

αξιολογήσεων βάσει των απαιτήσεων των Κανονισμών και των κατευθυντήριων κειμένων, 

προκειμένου να εκπονηθούν αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 

αποτελεσματική υλοποίηση των Προγραμμάτων, 

 παρέχουν οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων, επεξεργάζονται τα πορίσματα των 

αξιολογήσεων και παρέχουν κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση των 

                                                      
1
 ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015 

2
 ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.07.2015 
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Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται με την ΕΥΣΕ3 και την ΕΥΚΕ4 στη βάση 

των αρμοδιοτήτων τους, 

 καταρτίζουν ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα για 

αξιολογήσεις που αφορούν ομοειδείς δράσεις προκειμένου να εκπονηθούν με ενιαίο 

τρόπο και να παραχθούν συγκρίσιμα συμπεράσματα (κοινές δράσεις ΕΚΤ των ΕΠ, 

στρατηγική επικοινωνίας, στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, μέσα 

χρηματοοικονομικής τεχνικής, έξυπνη εξειδίκευση), 

 αποστέλλουν οδηγίες για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να 

συναχθούν συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού στόχου, 

στρατηγική Ευρώπη 2020), 

 μεριμνούν για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την αξιοποίηση των δεδομένων και 

πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του, 

 διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Αξιολόγησης για τα στελέχη των 

Διαχειριστικών Αρχών, κατά προτεραιότητα, 

 διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και σε δεδομένα που απαιτούνται για τη 

διενέργεια αξιολογήσεων και για τα οποία απαιτούνται επιπρόσθετες ενέργειες σε επίπεδο 

ΕΑΣ. 

Με σκοπό το συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά εμπειριών και ανταλλαγή απόψεων 

σε θέματα Αξιολόγησης, συστήνεται το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2014-2020, το οποίο συντονίζεται από την ΕΥΣΣΑ και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης 

για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), η οποία συντονίζεται από την ΕΥΣΕΚΤ. 

Η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει το Εθνικό Σχέδιο Αξιολόγησης και 

συντονίζει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των στρατηγικών θεμάτων που θα 

αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο. 

Η Διαχειριστική Αρχή5 είναι η αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης 

του Προγράμματος, τη διενέργεια των αξιολογήσεων του Προγράμματος και την αξιοποίηση των 

συμπερασμάτων τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. Οι αξιολογήσεις που 

διενεργούνται κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, παρακολουθούνται από επιτροπές 

παρακολούθησης και παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από στελέχη της Διαχειριστικής 

Αρχής.  
                                                      

3
 ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015 

4
 ΥΑ 69135/ΕΥΘΥ626/22.06.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015 

5
 ΥΑ 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015, ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015 
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Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου των αξιολογήσεων 

(μεθοδολογίες, δείκτες κλπ), στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχει ένας ή περισσότεροι 

εκπρόσωποι της ΕΑΣ, ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της αξιολόγησης. Η ΕΥΣΣΑ, όπου 

το κρίνει σκόπιμο, συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις αξιολογήσεις επιπτώσεων των 

Προγραμμάτων. Η ΕΥΣΕΚΤ συμμετέχει στις οριζόντιες αξιολογήσεις και όπου το κρίνει σκόπιμο 

συμμετέχει σε μεμονωμένες αξιολογήσεις επιπτώσεων. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο 

Αξιολόγησης που καταρτίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή, καθώς και κάθε τροποποίησή του. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τις αξιολογήσεις του Προγράμματος, δύναται να υποβάλει 

παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή και παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται ως 

αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της. 

Οι Εταίροι συμβάλλουν στη διαδικασία της Αξιολόγησης και στη διαμόρφωση και αναθεώρηση 

του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος με τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης. Για την ενίσχυση της διαδικασίας της διαβούλευσης, η Διαχειριστική Αρχή 

προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα για την αποστολή σχολίων από τους εταίρους-μέλη της 

Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

3.2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας Αξιολόγησης σε όλο τον κύκλο ζωής της,  αποτελεί η ύπαρξη 

ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας, καθώς συμβάλλει στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας 

αξιολογήσεων, στην καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων τους και τη μεγαλύτερη 

δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες. Το πλαίσιο διασφάλισης 

ποιότητας για τις αξιολογήσεις διαμορφώνεται με βάση τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

Διαφάνεια 

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις και 

διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη 

τους τα συμπεράσματα και τις συστάσεις κάθε αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό όλες οι 

αξιολογήσεις θα δημοσιοποιούνται και θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων 

ενεργειών: 

- Δημοσιοποίηση του κάθε φορά εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος 

στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, το οποίο επανεξετάζεται σε ετήσια βάση 

προκειμένου να προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. 
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- Δημοσιοποίηση των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης στην ιστοσελίδα της 

Διαχειριστικής Αρχής. 

- Δημοσιοποίηση όλων των αξιολογήσεων του Προγράμματος στην ιστοσελίδα της 

Διαχειριστικής Αρχής, συνοδευόμενες από επιτελικές περιλήψεις σε απλή γλώσσα, στα 

ελληνικά και στα αγγλικά. 

- Δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕΚΤ των αξιολογήσεων οι οποίες διενεργούνται 

από την ΕΥΣΕΚΤ, τις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους 

Δικαιούχους των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

- Ανάρτηση στην εσωτερική πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟ των τελικών παραδοτέων των 

αξιολογήσεων για την ενημέρωση των Εταίρων του Προγράμματος σχετικά με τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων. 

- Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 των αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αξιολόγησης. 

Αντικειμενικότητα 

Η αντικειμενικότητα όσον αφορά στην αξιολόγηση καθορίζεται από το βαθμό αμεροληψίας και 

ανεξαρτησίας των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης. Η αμεροληψία αφορά στη μη 

ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων και η ανεξαρτησία αφορά στην έλλειψη εξάρτησης από την 

αναθέτουσα αρχή. Η αρχή της αντικειμενικότητας βελτιώνει την ποιότητα της αξιολόγησης και 

ενισχύει την εμπιστοσύνη των χρηστών ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία των ευρημάτων 

της. 

Οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης εκπονούνται κυρίως από 

εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη 

βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων, χωρίς αφενός να υφίσταται εξωτερικές 

παρεμβάσεις και επιρροές και αφετέρου να μην περιορίζεται η ατομική ελευθερία έκφρασής 

τους. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα όσον αφορά στη μη ύπαρξη σύγκρουσης 

συμφερόντων από πλευράς του αξιολογητή πριν την εκπόνηση κάθε αξιολόγησης. 

Από την πλευρά της Διαχειριστικής Αρχής, η αρχή της αντικειμενικότητας προϋποθέτει ότι: 

- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, 

- οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των ευρημάτων και τη 

διατύπωση των σχετικών πορισμάτων, 
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- ο υπεύθυνος για την κατάρτιση και τροποποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας του 

Προγράμματος, δε συμμετέχει σε επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής έργων που 

αφορούν στην αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας του Προγράμματος. 

Ήθος 

Σε όλο τον κύκλο ζωής μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ηθικά ζητήματα 

που ενδέχεται να προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα κατά τη 

συγγραφή των όρων προκήρυξης κάθε αξιολόγησης για τη συμπερίληψη των ακόλουθων 

στοιχείων: 

- Σαφή περιγραφή της λογικής, του σκοπού και του περιεχομένου της αξιολόγησης, των 

βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης 

και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου οι δυνητικοί 

αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από αυτούς, ώστε να 

σταθμίσουν τους δεοντολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. 

- Σαφή αναφορά στην τήρηση εχεμύθειας, δηλαδή στη δέσμευση κάθε αξιολογητή να 

παραμείνουν εμπιστευτικά τα στοιχεία και τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την 

οριστική παραλαβή της. 

- Σαφής αναφορά και πρόβλεψη δέσμευσης του αξιολογητή για την τήρηση των αρχών 

ασφάλειας των πληροφοριών και τις διατάξεις που θεσπίζονται σχετικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων και το σεβασμό των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας όλων όσων εμπλέκονται σε κάθε αξιολόγηση. 

Ποιότητα 

Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης εξασφαλίζεται σε δύο επίπεδα: κατά τη σύνταξη των τευχών 

προκήρυξης κάθε αξιολόγησης και κατά την παραλαβή των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης. 

Στην πρώτη περίπτωση, είναι αναγκαίο να εξειδικευτούν κατάλληλα τα κριτήρια επιλογής των 

αναδόχων ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος κατά τη σύνταξη των όρων της προκήρυξης 

κάθε αξιολόγησης. Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια επιλογής θα 

περιγραφούν στους όρους των προκηρύξεων βάσει οδηγιών της ΕΑΣ, και σύμφωνα με το 

Ν.4412/8-8-2016 και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Στη δεύτερη περίπτωση, είναι αναγκαίο να τεθούν ελάχιστες προϋποθέσεις διασφάλισης 

ποιότητας των παραδοτέων κάθε αξιολόγησης και την υποστήριξη του έργου των επιτροπών 

παρακολούθησης και παραλαβής των αξιολογήσεων. Για το σκοπό αυτό, θα καταρτιστεί από 
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την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ λίστα κριτηρίων ελέγχου ποιότητας των παραδοτέων των 

αξιολογήσεων, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί και στο τεύχος προκήρυξης κάθε 

αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά μπορεί ενδεικτικά να αφορούν στην αξιοπιστία των δεδομένων, 

στην επάρκεια αντιμετώπισης των απαιτήσεων της αξιολόγησης, στην αντικειμενικότητα των 

συμπερασμάτων και στη χρησιμότητα των συστάσεων. 

Χρησιμότητα 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα θα πρέπει να εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

ομάδες χρηστών (π.χ. Διαχειριστική Αρχή, Δικαιούχοι, Επιτροπή Παρακολούθησης, ομάδες 

ωφελουμένων κλπ) και να παρέχουν κατάλληλη και κατανοητή πληροφορία που να 

ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ειδικότερα, τα πορίσματα των αξιολογήσεων 

δύναται να χρησιμοποιηθούν από τη Διαχειριστική Αρχή για την αναθεώρηση του 

Προγράμματος, του σχεδιασμού των νέων παρεμβάσεων και την προετοιμασία του νέου 

Προγράμματος και να υποστηρίξουν τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών. 

Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, 

η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους υπόλοιπους χρήστες, 

ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα των 

αξιολογήσεων. 

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

- προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, 

- διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, 

στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα χρηστών, 

- χρήση οροσήμων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις υποβάλλονται έγκαιρα με 

βάση το σχέδιο αξιολόγησης και τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Προγράμματος. 

3.3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού ενίσχυσης της λειτουργίας της Αξιολόγησης και υποστήριξης των 

αρμόδιων φορέων σε θέματα Αξιολόγησης, αποτελεί βασικό στοιχείο διαμόρφωσης ενός 

αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της διαδικασίας 

της Αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της επιμόρφωσης/ κατάρτισης 

και στο επίπεδο της διάχυσης της πληροφόρησης. 
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Η ΕΥΣΣΑ και η ΕΥΣΕΚΤ με την υποστήριξη της ΜΟΔ ΑΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι 

ικανότητες των στελεχών των Διαχειριστικών Αρχών και των συντονιστικών υπηρεσιών σε 

θέματα Αξιολόγησης, διερευνούν τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο ζωής των 

αξιολογήσεων και συντονίζουν τη διενέργεια γενικών ή πιο εξειδικευμένων σεμιναρίων. 

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίζεται ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης με συγκεκριμένη θεματολογία 

ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, εξετάζονται οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών 

εμπλεκόμενων φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των 

Επιτροπών Παρακολούθησης κ.α. Η Διαχειριστική Αρχή διερευνά τις ανάγκες των λοιπών 

εμπλεκόμενων φορέων και αποστέλλει τεκμηριωμένη πρόταση στις ΕΥΣΣΑ/ ΕΥΣΕΚΤ, οι οποίες 

διαμορφώνουν ετήσιο πλάνο επιμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις 

προτάσεις των Διαχειριστικών Αρχών και το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων. 

Η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, την 

ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, την περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των 

εμπλεκόμενων μερών, την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, προκειμένου να 

εξασφαλισθούν οι πλέον κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή 

των αξιολογήσεων. 

Τα πεδία επιμόρφωσης που αναδείχτηκαν από την πρώτη καταγραφή των αναγκών των 

Διαχειριστικών Αρχών είναι: 

 η επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το 

αντικείμενο της αξιολόγησης, 

 η διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων, 

 η συγγραφή των όρων της προκήρυξης,  

 η παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων, 

 η ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα. 

Στη Μονάδα Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ, σύμφωνα με την 3318/27.07.2016 (ΑΔΑ: ΩΛΩΤ7ΛΒ-ΕΛΠ) 

«απόφαση τοποθέτησης και καθορισμού αρμοδιοτήτων προσωπικού», ορίζονται τρία (-3-) 

Στελέχη Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγράμματος (3.α.1) τα οποία, σύμφωνα με τα 

περιγράμματα θέσεων εργασίας του εγκεκριμένου ΣΔΕ έχουν, μεταξύ άλλων, στις αρμοδιότητές 

τους «την αξιολόγηση ΕΠ», ήτοι: 

 Κατάρτιση σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. 

 Οργάνωση και παρακολούθηση των αξιολογήσεων του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

σχέδιο αξιολόγησης και τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ. 
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 Προετοιμασία για την παρουσίαση των αξιολογήσεων στην Επ.Πα. και τη διαβίβασή τους 

στην Ε.Ε. Ανάρτηση των αξιολογήσεων στην ιστοσελίδα του ΕΠ. 

 Επεξεργασία και εισήγηση για λήψη κατάλληλων μέτρων για την αξιοποίηση των 

συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΕΠ. 

 Προετοιμασία για την υποβολή στην ΕΕ, έκθεσης με τα συνοπτικά συμπεράσματα των 

αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμματικής περιόδου, 

τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του ΕΠ, και κατά περίπτωση τα αποτελέσματα 

ποιοτικών αναλύσεων. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος κατάρτισης σχετικού με τα ζητήματα της Αξιολόγησης, 

στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, συμμετείχαν στο Σεμινάριο με θέμα «Σχεδιασμός και ανάθεση 

αξιολογήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020» που συνδιοργάνωσαν η ΜΟΔ Α.Ε., η ΕΥ 

Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης και η ΕΥ Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων 

ΕΚΤ, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα. 

Επίσης, στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ συμμετείχε στην εκπαιδευτική Εβδομάδα Αξιολόγησης 

που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Αξιολόγησης  από 04 έως 08 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα με 

θέμα «Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση αξιολογήσεων» και ειδικότερα ζητήματα που 

αφορούσαν σε μεθόδους αξιολόγησης, στις αξιολογήσεις επιπτώσεων και στο σχεδιασμό και 

χρήση των αξιολογήσεων. 

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στελέχη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ συμμετείχαν στο 

σεμινάριο αξιολόγησης – αποτίμησης που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας στις 13.05.2015 στην Αθήνα, με τίτλο «Βασικές έννοιες οργάνωσης και 

μεθοδολογίες αξιολόγησης – αποτίμησης δράσεων ΕΤΑΚ». 

Στο επίπεδο της διάδοσης της πληροφορίας, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ 

(ΕΑΠΑΠ), αποτελούν τα βασικά εργαλεία μεταφοράς εμπειριών και ανταλλαγής απόψεων σε 

θέματα Αξιολόγησης. Τα δύο Δίκτυα αποτελούν διαύλους επικοινωνίας μεταξύ του ΕΤΠΑ/ΤΣ και 

του ΕΚΤ. 

Στο Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 συμμετέχουν εκπρόσωποι 

των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, 

ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Προγραμμάτων του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. 

Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή άλλων 
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υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 

ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν τις συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες. Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι 

μέλη του Δικτύου) εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 

είναι δυνατό να συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. 

Κύριο έργο του Δικτύου Αξιολόγησης είναι:  

- η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα 

θέματα αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια 

αξιολόγησης, καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων 

αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. 

- η ανταλλαγή και αξιοποίηση των εμπειριών και καλών πρακτικών που αντλούνται από την 

εκπόνηση των αξιολογήσεων και από τη συμμετοχή στα Δίκτυα Αξιολόγησης που 

λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Η Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ) αποτελεί 

γνωμοδοτικό όργανο και συστήνεται με ευθύνη της ΕΥΣΕΚΤ, στην οποία εισηγείται. Στην 

ΕΑΠΑΠ συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΥΣΣΑ και των ΔΑ των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ, ενώ δύναται να προσκαλεστούν εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, 

παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. Βασικός ρόλος της ΕΑΠΑΠ: 

- η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αξιολόγησης Ανθρώπινων Πόρων/ΕΚΤ από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ESF Evaluation Partnership) και άλλα Κράτη-Μέλη και τη 

διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης και κουλτούρας σε θέματα αξιολόγησης, 

- η ανταλλαγή εμπειριών για την από κοινού επίλυση μεθοδολογικών ή και άλλων 

προβλημάτων ή ζητημάτων (π.χ. κοινές προδιαγραφές) που σχετίζονται με τις 

αξιολογήσεις στο πλαίσιο του ΕΚΤ και την πρόοδο των σχεδίων αξιολόγησης, 

- η ενημέρωση από την ΕΥΣΕΚΤ για θέματα συντονισμού των θεμάτων που αφορούν στις 

αξιολογήσεις του ΕΚΤ. 
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3.4 ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Η διάχυση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων καθώς και η ανταλλαγή 

απόψεων και εμπειριών για τη βελτίωσή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων ενδυναμώνει 

τόσο την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων όσο και τη διαμόρφωση συστάσεων για την 

παραγωγή πολιτικής ή την αναθεώρηση των ΕΠ. Ένα βασικό βήμα είναι η τυποποίηση των 

ομάδων/χρηστών των αξιολογήσεων προς τους οποίους θα κατευθυνθεί η διάχυση της 

πληροφόρησης, καθώς και των εξειδικευμένων προϊόντων και δράσεων ανά ομάδα και ανά 

αξιολόγηση που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό (π.χ. περίληψη με εστίαση στις ανάγκες 

της κάθε ομάδας χρηστών, παρουσιάσεις, φυλλάδια κλπ).  

Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ενεργειών για τη διάδοση των πορισμάτων των 

αξιολογήσεων είναι σκόπιμο να γίνει είτε στο πλαίσιο της προκήρυξης από την ίδια τη ΔΑ, είτε 

από τον αξιολογητή -στο πλαίσιο της σύμβασης του- σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή 

του ΕΠ για κάθε αξιολόγηση.  

Η διάδοση των αποτελεσμάτων κάθε αξιολόγησης θα γίνεται σε τρία επίπεδα: 

- για τους εταίρους (μέλη Επιτροπών Παρακολούθησης) του κάθε ΕΠ, η ενημέρωση για τα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την 

ολοκλήρωση κάθε αξιολόγησης με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και 

συζήτηση στις Επιτροπές Παρακολούθησης. 

- για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα 

γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι 

οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες 

που εκπροσωπούν,  

- για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων θα γίνεται εξειδικευμένα με βάση συστηματοποιημένη πληροφορία που θα 

έχει προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης της αξιολόγησης και θα ανταποκρίνεται στις 

εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών. 

Η διάδοση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων θα γίνεται στη βάση 

τυποποιημένης φόρμας της επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης, στην οποία θα πρέπει να 

περιγράφεται η διαδικασία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε 

αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. Περαιτέρω, η επιτελική σύνοψη 

θα δημοσιοποιείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 
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Για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία, την πορεία και τα συμπεράσματα των 

αξιολογήσεων, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω εργαλεία: 

- Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που 

αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 

περιόδου 2014-2020 και η διάχυση των πορισμάτων των αξιολογήσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

- Εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των 

μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΕΠ για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά 

τους με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 

- Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναρτώνται από την αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή, οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων σε απλή γλώσσα, στα 

ελληνικά και στα αγγλικά, ανά ομάδα χρήστη. 

- Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ 

ανά ομάδα χρήστη αναρτώνται από την ΕΑΣ. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

4.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Καταγράφονται οι αξιολογήσεις που προγραμματίζονται μέχρι και το 2022 ή έχουν ήδη 

ολοκληρωθεί. Παρά το ότι το Σχέδιο Αξιολόγησης ούτως ή άλλως επιδέχεται αναθεώρησης, 

κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί εκ των προτέρων ότι η πραγματοποίηση ορισμένων 

αξιολογήσεων θα εξαρτηθεί από την έως τότε πορεία της εξειδίκευσης του Προγράμματος, ώστε 

να υφίσταται επαρκές σώμα υλοποιούμενων δράσεων και δεδομένων από την υλοποίηση που 

να μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου Αξιολόγησης και των εμπεριεχόμενων σε αυτό 

αξιολογήσεων, με εξαίρεση την εκ των προτέρων αξιολόγηση η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, 

ανέρχεται στο ποσό των 420.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
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Πίνακας 1: Συνοπτικός ενδεικτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος 

α/α 
Τίτλος 

Αξιολόγησης 

Ενδεικτική 
Ημερομηνία  

Ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
π/υ 
(€)  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1 Ex-ante Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Ολοκληρώθηκε  

2 1η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Απρίλιος 2017 35.000 € 

3 
Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής στο ΕΠΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ 
Φεβρουάριος 2017 

Οριζόντια 

(Σχέδιο 
Αξιολόγησης 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

4 1η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Απρίλιος 2017 15.000 € 

5 
Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών 

θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ. 
Ιούλιος 2018 

Οριζόντια 
Αξιολόγηση 

(ΕΥΣΕΚΤ) 

6 2η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Φεβρουάριος 2019 50.000 € 

7 

Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής: 1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 2) 

Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη 
στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και δράσεων 

Φεβρουάριος 2019 

Οριζόντια 

(Σχέδιο 
Αξιολόγησης 

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

8 2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Μάρτιος 2019 20.000 € 

9 
Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων 

και κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 
Δεκέμβριος 2019 30.000 € 

10 
Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο 
Δεκέμβριος 2021 

Οριζόντια 
Αξιολόγηση 

(ΕΥΣΕΚΤ) 

11 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών 
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ. 

Δεκέμβριος 2021 30.000 € 

12 
Αξιολόγηση των Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο 

πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και της συμβολής τους στην 
Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Φεβρουάριος 2022 

Οριζόντια 
Αξιολόγηση 

(ΕΥΣΕΚΤ) 

13 
Αξιολόγηση (θεματική) επιπτώσεων Περιφερειακής RIS3, 

Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και δράσεων τομέα 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Φεβρουάριος 2022 100.000 € 

14 
3η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Μάρτιος 2022 

120.000 € 
και Έκθεση Σύνοψης των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων Σεπτέμβριος 2022 

15 3η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 Οκτώβριος 2022 20.000 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 420.000 € 
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4.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Στο επόμενο Σχήμα αναλύεται ο χρονοπρογραμματισμός των εργασιών για το σύνολο των 

αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν και το πως αυτές τροφοδοτούν τις Ετήσιες Εκθέσεις 

συμβάλλοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης του 

προγράμματος και επίσης στον έλεγχο και εξασφάλιση των συνεργιών του ΠΕΠ με άλλα ΕΠ. 

Έναρξη   Ολοκλήρωση  
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10
Αξιολόγηση της εφαρμογής των  Δράσεων  Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό 

επίπεδο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΕΥΣΕΚΤ)

5
Αξιολόγηση της λειτουργίας των  δομών  υποστήριξης των  γυν αικών  θυμάτων  βίας στα ΠΕΠ και 

στο ΕΠΜΔΤ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΕΥΣΕΚΤ)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΕΥΣΕΚΤ)

2021 20222019 2020

EΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ

1 Ex -ante Αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

2017 20182016

Κάλυψη αναγκών για την Ετήσια Εκθεση 2022

2η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 20206

7 Αξιολόγηση δράσεων  Ειδικής Αγωγής 

1η Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοιν ων ίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

12

2 1η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

4

3
Αξιολόγηση των  δράσεων  εν αρμόν ισης οικογεν ειακής και επαγγελματικής ζωής στο 

ΕΠΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ

9

Κάλυψη αναγκών για την Ετήσια Εκθεση 2017     

Κάλυψη αναγκών για την Ετήσια Εκθεση 2019

11

3η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 και Έκθεση Σύν οψης 

των  αποτελεσμάτων  των  αξιολογήσεων

15 3η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοιν ων ίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

14

Αξιολόγηση των  Δράσεων  που συγχρηματοδοτούν ται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού 

Στόχου 8 και της συμβολής τους στην  Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπν ης Εξειδίκευσης

Αξιολόγηση  πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών  Μηχαν ισμών  Υποστήριξης  αν άπτυξης και 

προώθησης Κοιν .Σ.Επ. και ευρύτερα  πρωτοβουλιών   Κοιν ων ικής Οικον ομίας

13
Αξιολόγηση (θεματική) επιπτώσεων  Περιφερειακής RIS3, Ολοκληρωμέν ων  Χωρικών  

Επεν δύσεων  (ΟΧΕ) και δράσεων  τομέα Περιβάλλον τος, Εν έργειας και Κλιματικής Αλλαγής

2η Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοιν ων ίας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020

Αξιολόγηση των  Κέν τρων  Κοιν ότητας - one stop shops ευπαθών  ομάδων  και κοιν ων ικών  

δομών  άμεσης αν τιμετώπισης της φτώχειας

8
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Αναλύεται η κάθε μία από τις αξιολογήσεις του Πίνακα 1 «Συνοπτικός ενδεικτικός πίνακας 

αξιολογήσεων Προγράμματος» στα ακόλουθα Δελτία Ταυτότητας Αξιολογήσεων ΕΠ ΠΑΜΘ 

2014 – 2020 (Πίνακας 2): 

Πίνακας 2: Δελτία ταυτότητας αξιολογήσεων ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 

1 EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014-2020 με σκοπό να εκτιμηθούν η 
συνάφεια της Λογικής της Παρέμβασης, η εξωτερική και εσωτερική συνοχή του ΕΠ, η 
επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος στόχων και δεικτών, η συνέπεια της 
κατανομής των πόρων, η επενέργεια ή μη παραγόντων που θα έθεταν σε κίνδυνο την 
υλοποίηση του, η συνεισφορά του στους στόχους της στρατηγικής «Ε2020», η 
καταλληλότητα των διαδικασιών σχεδιασμού και παρακολούθησης. 

Επιπρόσθετα, εκπονήθηκε και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του ΕΠ. 

Περιεχόμενο 
Η αξιολόγηση αφορούσε στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά ΑΠ του Προγράμματος, 
καθώς και στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Εκτιμώμενη συνάφεια Λογικής της Παρέμβασης 

 Εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Συμβολή στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»; 

 Εσωτερική συνοχή και συνέπεια της κατανομής των πόρων; 

 Συνέπεια με το Κ.Σ.Π., το Σ.Ε.Σ. και τις ανά ΚΜ συστάσεις; 

 Επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος στόχων και δεικτών; 

 Καταλληλότητα των διαδικασιών σχεδιασμού και παρακολούθησης; 

Μέθοδος 
Βιβλιογραφική έρευνα, Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος 
συστήματος παρακολούθησης προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, Στατιστική 
ανάλυση. 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΕΠ 2007-2013 

 Δείκτες στρατηγικής Ευρώπη 2020 

 Εκτίμηση / πρόταση δεικτών εκροών και αποτελέσματος ΕΠ 2014-2020 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  Ολοκληρώθηκε 

Π/υ 120.000 € 
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2 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής. Εκτίμηση / αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 (με έμφαση στη συνάφεια και στη 
Λογική της Παρέμβασης, ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ). Η αξιολόγηση 
σκοπεύει στην εκτίμηση της συνάφειας των παρεμβάσεων του ΕΠ σε σχέση με τις 
διαπιστωθείσες ανάγκες και τους στόχους του προγράμματος, στο κατά πόσον όλες οι 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά αλλά και αποδοτικά σε 
σχέση με το κόστος, καθώς και στη συνεισφορά των ΕΔΕΤ στους στόχους του 
προγράμματος. Τα αποτελέσματα θα ανατροφοδοτήσουν τις σχεδιαζόμενες Δράσεις 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Περιεχόμενο 

Επιδίωξη αποτελεί, από τη μία πλευρά, η επιβεβαίωση της ορθότητας του 
σχεδιασμού, και ειδικά της λογικής της παρέμβασης του ΕΠ, και από την άλλη, η 
αξιολόγηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της απόδοσης και την καθοδήγηση 
μελλοντικών παρεμβάσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς παρέμβασης και στους 
δείκτες που συνδέονται με το Αποθεματικό Επίδοσης. Επίσης, ειδικά για την 
Περιφερειακή RIS3, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση – 
στρατηγική, υλοποιείται για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο, απαιτείται να 
εξετασθεί ο τρόπος υλοποίησης και διαχείρισης, ώστε κατά τα πρώτα στάδια 
εφαρμογής, να υπάρχει δυνατότητα ανάδρασης και αναθεώρησης. Η αξιολόγηση αυτή 
δύναται να συνδεθεί και με αναθεώρηση της Περιφερειακής RIS3. Παράλληλα, 
σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον όλες οι υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το κόστος. Τέλος, σκοπός της είναι 
να εκτιμήσει τη συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά ΑΠ του Προγράμματος, 
καθώς και στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Καλύπτει οριζόντια το 
σύνολο των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος και επίσης οριζόντια το σύνολο των 
τομέων παρέμβασης του προγράμματος, λόγω των έντονων αλληλεπιδράσεων που 
καταγράφονται. Το περιεχόμενο της θα δομηθεί επίσης και κατά τρόπον ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις για την Ετήσια Έκθεση 2017, την οποία και θα 
τροφοδοτήσει με τα πορίσματα της. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Συνάφεια 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Συνάφεια (relevance) θα είναι: 

 Σε τι βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ ΠΑΜΘ; 
Απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου επίδοσης; 

 Αντιμετωπίζονται οι σημαντικότερες ανάγκες μέσω των προτεινόμενων  
παρεμβάσεων του ΕΠ; 

 Πως και σε τι βαθμό επηρέασαν τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις του ΕΠ 
2014-2020, η αναγκαιότητα πραγματοποίησης έργων που είχαν σχεδιαστεί κατά 
την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο; 

 Κατά πόσο σχετίζονται τα τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα με τους 
ειδικούς στόχους των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων; Υφίστανται 
εναλλακτικά έργα, που, δυνητικά, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην αρτιότερη 
εκπλήρωση των ειδικών στόχων; 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 / Έκδοση 02 (Οκτώβριος 2016) 

04_evaluation_plan_REMTH_final - 41 / 87 - 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Αποτελεσματικότητα (effectiveness): 

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; 

 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3); 

 Ποιοι είναι οι λόγοι επίτευξης και ή μη, των τεθέντων στόχων; 

 Τι μπορεί να γίνει ώστε οι παρεμβάσεις να είναι πιο αποτελεσματικές; Απαιτείται 
αναθεώρηση προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα; 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις ικανοποίησαν τις ανάγκες των δικαιούχων που 
είχαν επιλεγεί; 

 Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα παρατηρούμενα αποτελέσματα; 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις συνεισέφεραν στη λογική παρέμβασης του ΕΠ; 

 Ποια η συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020; 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Αποδοτικότητα (efficiency) θα είναι: 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις λειτούργησαν κατά τρόπο αποτελεσματικό σε 
σχέση με το κόστος; 

 Οι επιθυμητές εκροές επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος; 

 Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση 
τους; 

 Θα μπορούσαν άλλες παρεμβάσεις να επιλύσουν τα προβλήματα που 
εντοπίσθηκαν με μικρότερο κόστος;  

Ερωτήματα αξιολόγησης που αφορούν περισσότερα από ένα κριτήρια αξιολόγησης: 

 Η αποτελεσματικότητα υλοποίησης δράσεων από τους δικαιούχους του 
Προγράμματος; Ειδικότερα, Σε ποιο βαθμό η επίτευξη των στόχων επηρεάσθηκε 
από την ικανότητα / επάρκεια των Δικαιούχων; / ελήφθησαν μέτρα υποστήριξης / 
στήριξης των Δικαιούχων του προγράμματος; 

 Η αποτελεσματικότητα διαχείρισης του Προγράμματος; 

 Η καταλληλότητα του συστήματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων; 

 Η επιτυχία της εφαρμογής των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας;  

 Η συνάφεια με άλλους άξονες του ΕΠ και η συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα;  

 Απαιτείται αναθεώρηση του Προγράμματος ή βελτιωτικές παρεμβάσεις, κι αν ναι, 
σε ποιο επίπεδο; 

Επιπλέον, η αξιολόγηση προβλέπεται να λειτουργήσει και ως έγκαιρη 
«προειδοποίηση», προκειμένου να διορθωθούν πιθανές αστοχίες. Τα σχετικά 
ερωτήματα είναι: 

 Οι πιθανοί δικαιούχοι γνωρίζουν το Ε.Π. και έχουν πρόσβαση σε αυτό; 

 Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους πιθανούς δικαιούχους είναι απλή και 
υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τα κριτήρια επιλογής; 
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Μέθοδος 

Ως μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν η βιβλιογραφική έρευνα, η δευτερογενής ανάλυση, η 
ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος του συστήματος 
παρακολούθησης, η στατιστική ανάλυση και η ανάλυση των στοιχείων διαχείρισης των 
παρεμβάσεων. Δεδομένα για την αξιολόγηση θα αποτελέσουν οι Δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος ΕΠ και οι Δείκτες στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα χρησιμοποιηθεί 
επίσης η Logical Framework Analysis. Ειδικότερα: 

Συνάφεια: Θα επανεξεταστεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που 
περιγράφεται στο Πρόγραμμα με την υποστήριξη στατιστικών στοιχείων που αφορούν 
τα εξής πεδία: α) οικονομία και επιχειρηματικότητα, β) υποδομές και περιβάλλον και γ) 
κοινωνική ένταξη και απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό θα εντοπισθούν οι 
σημαντικότερες ανάγκες. Στη συνέχεια με την εφαρμογή της ανάλυσης λογικού 
πλαισίου (Logical Framework Analysis) θα εξεταστεί η συνάφεια της παρέμβασης με 
τις ανάγκες και τις προτεραιότητες. 

Αποτελεσματικότητα: Θα συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
υλοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του ΠΕΠ σε επίπεδο 
εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και 
ολοκληρωθέντων έργων. Τα στοιχεία αυτά θα συγκριθούν με τους αντίστοιχους 
στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Θα υπολογιστούν οι δείκτες αποτελεσματικότητας για 
όλες τις εκροές. Σε περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων θα γίνει προσπάθεια για την 
αιτιολόγηση αυτών και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. 

Αποδοτικότητα: Θα συσχετιστεί το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο με τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες με τη βοήθεια των δεικτών αποδοτικότητας. Οι τιμές 
αυτές θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα προγραμματικά μεγέθη. Από τη σύγκριση αυτή 
θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ορθότητα των μοναδιαίων κοστών που 
είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη φάση του σχεδιασμού του ΠΕΠ και θα γίνει η σχετική 
αναθεώρησή τους.  

Με βάση τα συμπεράσματα της ανωτέρω ανάλυσης θα εξαχθούν συμπεράσματα για 
το αν είναι δυνατό να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΕΠ με τους διατιθέμενους 
πόρους. Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν 
υπόψη και οι προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Δεδομένα 

Τα δεδομένα για την αξιολόγηση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στοιχεία για την 
υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια (στα πεδία που προαναφέρθηκαν) και β) 
στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος δηλαδή δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 
και χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η πορεία των 
Δεικτών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Πηγές στοιχείων: Για την πρώτη κατηγορία δεδομένων κύρια πηγή στοιχείων είναι 
κυρίως η ΕΛΣΤΑΤ / EUROSTAT ενώ θα αξιοποιηθούν και στοιχεία / εκθέσεις άλλων 
έγκυρων φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για τη δεύτερη κατηγορία 
στοιχείων, πηγή είναι το σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος (τα σχετικά 
δεδομένα καταχωρούνται στο ΟΠΣ / στοιχεία προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου). 

Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από τον αξιολογητή δύναται να χρησιμοποιηθεί 
πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με 
ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2016 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2017 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

35.000 € πλέον ΦΠΑ 
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3 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ στο ΕΠΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τη συμβολή 
στους ειδικούς στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9i και 9iii, θα διενεργηθεί 
σχετική αξιολογητική μελέτη «Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ» από 
την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η 
μελέτη σχεδιάζεται να διενεργηθεί σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των 
ΠΕΠ, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, 
προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο 
του 2017. 

Περιεχόμενο Σε ότι αφορά στο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, περιλαμβάνει αξιολόγηση των δράσεων 
που εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο 22: 

 Βελτίωση της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων και περιθωριοποιημένων 
ομάδων στην αγορά εργασίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Συνάφεια 

 Συνοχή 

 Προστιθέμενη Αξία 

 Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 

 Αποδοτικότητα της υλοποίησης 

 Συνοχή, συνάφεια και η προστιθέμενη αξία των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ και 
των τομεακών παρεμβάσεων 

 Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων  

 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

 Συνέργειες των παρεμβάσεων  

 Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου. 

Μέθοδος  Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Δεδομένα Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Οριζόντια αξιολόγηση που θα διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Διάρκεια  Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2017 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 
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4 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο αξιολόγησης είναι τα Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και 
περιεχόμενο της η αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, 
ειδικά σε ότι αφορά στην προβολή του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 και του ρόλου - 
συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος.  
Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των 
δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
Το περιεχόμενο της θα δομηθεί και κατά τρόπον ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
για την Ετήσια Έκθεση 2017, την οποία και θα τροφοδοτήσει με τα πορίσματα της. 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής. Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠ ΕΣΠΑ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος 

Μέθοδος 
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

 Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.)  

 Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s, δελτία 
τύπου κ.α.)  

 Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας) 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής 

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2016 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2017 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

15.000 € πλέον ΦΠΑ 
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5 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΜΔΤ. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Η μελέτη θα αξιολογήσει δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του ΕΠΜΔΤ για την προγραμματική περίοδο 
2014-20 με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και αφορούν συμβουλευτικά κέντρα για 
υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας, ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και 
των παιδιών τους, λειτουργία της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης SOS εθνικής 
εμβέλειας καθώς και συμπληρωματικές –υποστηρικτικές δράσεις προς τις παραπάνω 
δομές. 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι, η αξιολόγηση των πράξεων  που 
σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να 
διερευνηθεί η συμβολή της παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο των Θεματικών 
Στόχων 9 στα ΠΕΠ και 11i στο ΕΠΜΔΤ αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση των δαπανών 
λειτουργίας του Δικτύου των  δομών( συμβουλευτικά, ξενώνες, τηλεφωνική γραμμή 
sos)  καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών θα διαρκέσει 3 έτη, με ενδιάμεση 
αξιολόγηση τους στους 18 μήνες με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.  

Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν οι πράξεις α) λειτουργίας κέντρων συμβουλευτικής 
υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο (OTA) β) λειτουργίας 
κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε Περιφερειακό 
επίπεδο (ΚΕΘΙ) γ) λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας/λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας 
(ΟΤΑ) δ) αναβάθμισης ξενώνων για γυναίκες –θύματα βίας (ΕΚΚΑ).  

Αντίστοιχα θα αξιολογηθεί η πράξη «οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας» με 
στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΠΜΔΤ 2014-2020 και μεταξύ άλλων αφορά στη λειτουργίας της 
τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης SOS καθώς και σε δράσεις εποπτείας και 
παρακολούθησης του Δικτύου των Δομών στο πλαίσιο ενίσχυσης της πολιτικής 
ισότητας των φύλων. 

Περιεχόμενο 

Η μελέτη θα αξιολογήσει τις πράξεις που αφορούν:  

Α) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους Κέντρων Συμβουλευτικής για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. 

Β) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία  από το ΚΕΘΙ- Κέντρων Συμβουλευτικής για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής 
προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και 
ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης 
βίας όλων των μορφών, η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας, όταν απαιτείται, καθώς και δράσεις δικτύωσης. 

Γ) τα αποτελέσματα από τη λειτουργία από τους Δήμους  ξενώνων φιλοξενίας 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Στόχος των ξενώνων είναι να παρέχουν 
στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνουν επίσης την 
πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. 
Προσφερόμενες Υπηρεσίες των Ξενώνων Φιλοξενίας είναι η φιλοξενία των γυναικών 
και των Παιδιών τους, η κοινωνική στήριξη, η ψυχολογική στήριξη, οι υπηρεσίες 
προώθησης στην απασχόληση και οι δράσεις Δικτύωσης. 

Δ) τα αποτελέσματα από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
υφιστάμενων ξενώνων φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας κατά την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 από το ΕΚΚΑ ήτοι την αύξηση της δυναμικότητας (δυνητικός 
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αριθμός ωφελούμενων γυναικών-απασχολούμενου προσωπικού) των υφιστάμενων 
δομών, την παροχή νέων υπηρεσιών τις οποίες η υφιστάμενη δομή δεν παρείχε μέχρι 
τώρα, όπως η εργασιακή συμβουλευτική, και την παροχή ήδη προσφερόμενων 
υπηρεσιών με χρήση νέων και καινοτόμων μεθόδων. 

Ε) τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 
2014-2020», και αφορούν στην υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής 
εμβέλειας με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και οι οποίες θα 
λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία των συμβουλευτικών 
κέντρων και ξενώνων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ΠΕΠ. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα (συμβολή των πράξεων στην επίτευξη των τεθέντων 
στόχων/δεικτών) 

 Αποδοτικότητα 

 Συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την καταπολέμηση 
της φτώχειας 

 Συνοχή 

 Προστιθέμενη αξία 

 Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα: 

Επιπτώσεις: 

 Σε ποιο βαθμό οι δομές υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας παρείχαν 
βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες προς τις γυναίκες ωφελούμενες των 
δράσεων;  

 Σε ποιο βαθμό οι δομές για την καταπολέμηση της βίας συνέβαλαν στην 
προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση; 

Αποτελεσματικότητα: 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η λειτουργία των δομών υποστήριξης των γυναικών 
θυμάτων βίας συνέβαλε στην επίτευξη των ειδικών στόχων των Θεματικών 
Στόχων 9 και 11i; 

 Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

 Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες 
ομάδες και σε ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα: 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη; 

 Πόσο αποδοτικές ήταν οι πράξεις της παρέμβασης σε όρους ανάλυσης κόστους – 
οφέλους (cost – effectiveness). 

Συνάφεια: 

 Οι ειδικοί στόχοι των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων υποστήριξης των 
γυναικών θυμάτων βίας στο πλαίσιο των ΠΕΠ και του ΕΠΜΔΤ είναι συμβατοί με 
άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται 
η παρέμβαση; 

Προστιθέμενη αξία: 

 Σε ποιο βαθμό οι υποστηριζόμενες περιφερειακές παρεμβάσεις εντάχτηκαν σε 
εθνικές πολιτικές; Σε ποιο βαθμό διευρύνθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και 
βελτιώθηκε η λειτουργία των δομών σε σχέση με τις πιλοτικές δράσεις της 
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου; 
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Μέθοδος 
Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 

Δεδομένα 

Τα δεδομένα θα προκύψουν  

Α) από στοιχεία που θα συλλέξουν οι δικαιούχοι από την ενημερωμένη Ηλεκτρονική 
Βάση Δεδομένων (data base) της ΓΓΙΦ και του ΚΕΘΙ,  

Β) από τους δείκτες εκροών/ αποτελέσματος: 

05502 Αριθμός υποστηριζόμενων δομών. 

05503 Αριθμός επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών. 

CO21 Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των 
γυναικών στην απασχόληση. 

CO22 Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε 
εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

05504 Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες  

Γ) από τη μελέτη αποτίμησης των Δομών για την λειτουργία των ξενώνων και 
συμβουλευτικών κέντρων γυναικών θυμάτων βίας που διενήργησε η ΕΕΤΑΑ για τις 
δράσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-13. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Οριζόντια αξιολόγηση που θα διενεργηθεί από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την 
ΕΥΜΔΤ μα ανάθεση σε εξωτερικό αξιολογητή.  

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2017 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2017  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2018 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΣΕΚΤ 
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6 2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 (με 
έμφαση στη συνάφεια και στη Λογική της Παρέμβασης, ενόψει ενδεχόμενης 
αναθεώρησης του ΕΠ).  

Σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος, κατά πόσο η επίτευξη 
αυτή είναι ικανοποιητική για την έγκαιρη επίτευξη των τιμών στόχων που έχουν τεθεί 
σε επίπεδο ΕΠ και να εξεταστούν οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η καλή ή 
κακή πορεία προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών 
εκροών και αποτελέσματος.  

Παράλληλα, σκοπός της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί κατά πόσον όλες οι 
υλοποιούμενες παρεμβάσεις υλοποιούνται αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και να 
εκτιμήσει την πραγματική (λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από 4 έτη εφαρμογής) 
συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Περιεχόμενο 

Αντικείμενο είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής για τη βελτίωση της απόδοσης στο 
μεσοδιάστημα της εφαρμογής του Προγράμματος και την εξειδίκευση ή τον 
ενδεχόμενο επανασχεδιασμό των παρεμβάσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς 
παρέμβασης και στους δείκτες που συνδέονται με το Αποθεματικό Επίδοσης. 

Ειδικότερο αντικείμενο, λόγω της σημασίας τους για τη συνολική στρατηγική του 
Προγράμματος, είναι η επισταμένη αξιολόγηση της εφαρμογής: 

 της Περιφερειακής RIS3,  

 των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), συμπεριλαμβανομένων 
αυτών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη,  

 των δράσεων στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Κλιματικής 
Αλλαγής,  

 στις δράσεις του Θ.Σ. 7 που αφορούν στην Οδική Ασφάλεια,  

 στις δράσεις του Θ.Σ. 9 (ΕΤΠΑ) για τις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές 
υποδομές και στις δράσεις του Θ.Σ. 10 (ΕΤΠΑ) για τις υποδομές εκπαίδευσης.  

Σε ότι αφορά στο ΕΚΤ, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση, α) της Επ. Προτ. 8iii / Ε.Σ. 20 
"Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)" και β) της Επ. Προτ. 8iii / Ε.Σ. 21 
"Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις". 

Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά ΑΠ του Προγράμματος, 
καθώς και στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Καλύπτει οριζόντια το 
σύνολο των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος και επίσης οριζόντια το σύνολο των 
τομέων παρέμβασης του προγράμματος, λόγω των έντονων αλληλεπιδράσεων που 
καταγράφονται. Το περιεχόμενο θα δομηθεί επίσης και κατά τρόπον ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις για την Ετήσια Έκθεση 2019, την οποία και θα 
τροφοδοτήσει με τα πορίσματα της. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής. Κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

 Συνάφεια 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Συνάφεια (relevance) θα είναι: 

 Σε τι βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ ΠΑΜΘ; 
Απαιτείται αναθεώρηση του πλαισίου επίδοσης; 

 Αντιμετωπίζονται οι σημαντικότερες ανάγκες μέσω των προτεινόμενων  
παρεμβάσεων του ΕΠ; 

 Πως και σε τι βαθμό επηρέασαν τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις του ΕΠ 
2014-2020, η αναγκαιότητα πραγματοποίησης έργων που είχαν σχεδιαστεί κατά 
την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο; 

 Κατά πόσο σχετίζονται τα τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα με τους 
ειδικούς στόχους των αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων; Υφίστανται 
εναλλακτικά έργα, που, δυνητικά, θα μπορούσαν να συνδράμουν στην αρτιότερη 
εκπλήρωση των ειδικών στόχων; 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Αποτελεσματικότητα (effectiveness): 

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; 

 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3); 

 Ποιοι είναι οι λόγοι επίτευξης και ή μη, των τεθέντων στόχων; 

 Τι μπορεί να γίνει ώστε οι παρεμβάσεις να είναι πιο αποτελεσματικές; Απαιτείται 
αναθεώρηση προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα; 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις ικανοποίησαν τις ανάγκες των δικαιούχων που 
είχαν επιλεγεί; 

 Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τα παρατηρούμενα αποτελέσματα; 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις συνεισέφεραν στη λογική παρέμβασης του ΕΠ; 

 Ποια η συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020; 

Βασικά Ερωτήματα αξιολόγησης ως προς την Αποδοτικότητα (efficiency) θα είναι: 

 Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις λειτούργησαν κατά τρόπο αποτελεσματικό σε 
σχέση με το κόστος; 

 Οι επιθυμητές εκροές επιτεύχθηκαν με το λιγότερο κόστος; 

 Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση 
τους; 

 Θα μπορούσαν άλλες παρεμβάσεις να επιλύσουν τα προβλήματα που 
εντοπίσθηκαν με μικρότερο κόστος;  

Ερωτήματα αξιολόγησης που αφορούν περισσότερα από ένα κριτήρια αξιολόγησης: 

 Η αποτελεσματικότητα υλοποίησης δράσεων από τους δικαιούχους του 
Προγράμματος; Ειδικότερα, Σε ποιο βαθμό η επίτευξη των στόχων επηρεάσθηκε 
από την ικανότητα / επάρκεια των Δικαιούχων; / ελήφθησαν μέτρα υποστήριξης / 
στήριξης των Δικαιούχων του προγράμματος; 

 Η καταλληλότητα του συστήματος δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων; 

 Η επιτυχία της εφαρμογής των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας;  

 Η συνάφεια με άλλους άξονες του ΕΠ και η συμπληρωματικότητα με άλλα 
προγράμματα;  

 Απαιτείται αναθεώρηση του Προγράμματος ή βελτιωτικές παρεμβάσεις, κι αν ναι, 
σε ποιο επίπεδο; 

Επιπλέον ειδικά για τις ΟΧΕ: 

 Σε ποιο βαθμό συμμετέχουν / ενεργοποιούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς; 

 Ποιες είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις, ως εργαλεία σχεδιασμού, στις ειδικότερες 
περιοχές παρέμβασης 

 Εξασφαλίζεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των ΟΧΕ; 

 Προκύπτουν οι σχεδιασμένες συνέργιες δράσεων, ΑΠ, ΕΠ, Ταμείων; 
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Μέθοδος 

Ως μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν Βιβλιογραφική έρευνα, Ανάλυση στοιχείων δεικτών 
εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης, Στατιστική ανάλυση, 
Theory Based Evaluation, και, ειδικά για τις ΟΧΕ: Μελέτη περίπτωσης Case Study. 

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι 
προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Δεδομένα 

Τα δεδομένα για την αξιολόγηση διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στοιχεία για την 
υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια (στα πεδία που προαναφέρθηκαν) και β) 
στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος δηλαδή δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 
και χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η πορεία των 
Δεικτών της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

Πηγές στοιχείων: Για την πρώτη κατηγορία δεδομένων κύρια πηγή στοιχείων είναι 
κυρίως η ΕΛΣΤΑΤ / EUROSTAT ενώ θα αξιοποιηθούν και στοιχεία / εκθέσεις άλλων 
έγκυρων φορέων όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Για τη δεύτερη κατηγορία 
στοιχείων, πηγή είναι το σύστημα παρακολούθησης του Προγράμματος (τα σχετικά 
δεδομένα καταχωρούνται στο ΟΠΣ / στοιχεία προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου). 

Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από τον αξιολογητή δύναται να χρησιμοποιηθεί 
πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με 
ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

Επιπλέον ειδικά για τις ΟΧΕ: 

 Επιτόπια έρευνα (Survey) 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

50.000 € πλέον ΦΠΑ 
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7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 2) Ανάπτυξης 
Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των 
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων  

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Για τις δράσεις εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη συμβολή τους στους ειδικούς 
στόχους της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, θα διενεργηθεί σχετική αξιολογητική 
μελέτη «Αξιολόγηση δράσεων Ειδικής Αγωγής :1) Εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2) Ανάπτυξης 
Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των 
Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και δράσεων» από την 
ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ. Η 
μελέτη σχεδιάζεται να διενεργηθεί σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των 
ΠΕΠ, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, 
προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 
του 2019. 

Περιεχόμενο Σε ότι αφορά στο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020, περιλαμβάνει αξιολόγηση των δράσεων 
που εμπίπτουν στον Ειδικό Στόχο 23: 

 Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτούντων ατόμων 
και περιθωριοποιημένων ομάδων. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Συνάφεια 

 Συνοχή 

 Προστιθέμενη Αξία 

 Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 

 Αποδοτικότητα της υλοποίησης 

 Συνοχή, συνάφεια και η προστιθέμενη αξία των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ και 
των τομεακών παρεμβάσεων 

 Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων  

 Συνέργειες των παρεμβάσεων  

 Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου 

Μέθοδος Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Δεδομένα Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Οριζόντια αξιολόγηση που θα διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Μάιος 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2018  

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 
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8 2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο αξιολόγησης είναι τα Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και 
περιεχόμενο της η αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, 
ειδικά σε ότι αφορά στην προβολή του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 και του ρόλου - 
συνεισφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος.  
Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης των 
δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

Το περιεχόμενο της θα δομηθεί και κατά τρόπον ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
για την Ετήσια Έκθεση 2019, την οποία και θα τροφοδοτήσει με τα πορίσματα της. 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής. Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης 

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠ ΕΣΠΑ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος 

Μέθοδος 
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

 Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.)  

 Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s, δελτία 
τύπου κ.α.) 

 Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας) 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2019 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

20.000 € πλέον ΦΠΑ 
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9 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ONE STOP SHOPS ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση των σχετικών δράσεων των δομών κοινωνικής φροντίδας και 
προστασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ, 
ΚΔΗΦ/ΜΕΑ, κ.α.), ώστε να διερευνηθεί η συμβολή τους στον αντίστοιχο Ειδικό 
Στόχο του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών 
προβλέπεται για ορισμένο χρονικό διάστημα (1-3 έτη), τα Κέντρα Κοινότητας και οι 
Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί και η 
δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά περιλαμβάνουν: α) 
Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα 
πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης β) Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν 
υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες γ) Παροχή 
Ποιοτικών Υπηρεσιών όπως συμβουλευτική υποστήριξη, νομική υποστήριξη κλπ. με 
ωφελούμενους πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων 
Κοινότητας» και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Συνάφεια 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Συνοχή 

 Προστιθέμενη αξία 

 Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα είναι: 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην πληροφόρηση των 
πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης  

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν 
υπηρεσίες απασχόλησης, και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες  

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών  

 Σε ποιο βαθμό προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε 
αρχικά σχεδιαστεί 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη; 

 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους 
πόρους ή τα ίδια με λιγότερους; 

Μέθοδος 

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 
Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη και 
οι προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Δεδομένα 

 δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ  

 χρηματοοικονομικά στοιχεία ΟΠΣ  

 στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

 στοιχεία πρωτογενούς έρευνας 

 στοιχεία δευτερογενούς έρευνας για τα Κέντρα Κοινότητας  

 στοιχεία από ενδεχόμενες μελέτες για εξειδίκευση των παρεμβάσεων  

 μικροδεδομένα 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει συνεργασία κατά τη φάση 
κατάρτισης των προδιαγραφών με την ΕΥΣΕΚΤ και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ώστε 
να υπάρξει συμβατότητα σε επίπεδο χώρας και διακριτά παραδοτέα ανά κατηγορία 
δράσης 

Διάρκεια  
Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2019 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

30.000 € πλέον ΦΠΑ 
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10 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας, σχεδίασε και 
πρόκειται να υλοποιήσει εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με 
ιδιαίτερη όμως έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Προτεραιότητα της 
πολιτικής του Υπουργείου Υγείας είναι η Καθολική Πρόσβαση στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις, σε 
ανασφάλιστους, οικονομικά αδύναμους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με τη 
δημιουργία δικτύου διεπιστημονικών μονάδων φροντίδας υγείας στους τομείς της 
ΠΦΥ (ΤΟΠΦΥ) στην Περιφέρεια. Η Εθνική Στρατηγική προβλέπει τη σταδιακή 
εφαρμογή της πολιτικής των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες 
Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας  και συγκεκριμένα σε μεγάλα αστικά κέντρα των 
περιφερειών αυτών. Σύμφωνα με την υπο σχεδιασμό παρέμβαση στην ΠΦΥ, η 
εκτεταμένη ανθρωπιστική κρίση και οι διευρυνόμενες αναπάντητες ανάγκες για 
φροντίδα υγείας του πληθυσμού ανάγουν σε απόλυτη προτεραιότητα την άμεση 
υλοποίηση της πρότασης για την ανάπτυξη των δομών της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. Η πρόσβαση στις αναδιαρθρωμένες υπηρεσίες ΠΦΥ για τις 
ομάδες στόχου αποτελεί τον κύριο άξονα της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Με πυρήνα 
και αφετηρία τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στις εν λόγω Μονάδες Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας στη γειτονιά, προτείνεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών υγείας με απώτερο σκοπό να αποτελέσουν 
τα εργαλεία του επαγγελματία υγείας στη γειτονιά για υψηλού επιπέδου φροντίδα. 
Τέτοια εργαλεία αποτελούν τα προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας καθώς 
και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Σκοπός είναι, η αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων καθολικής πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας των πράξεων  που σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας. Απώτερος 
βέβαια στόχος της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την 
εφαρμογή του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και Ψυχικής 
Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του Θ.Σ. 9). 

Περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις: 

 Εφαρμογή της πολιτικής των Το.Μ.Υ.. 

 Προγράμματα παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα 
δίκτυα υγείας. 

 Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη 
νοσημάτων κλπ. 

 Προγράμματα / δράσεις για την αγωγή και προαγωγή υγείας των χρηστών 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 Προγράμματα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας,  ή εν γένει των 
διαταραχών πρόσληψης της τροφή. 

 Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία. 

 Δράσεις παραγωγής υγείας για την πρόληψη και διακοπή της καπνιστικής 
συνήθειας. 

 Προγράμματα για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της 
υγείας των πολιτών. 

 Δράσεις πρόληψης απο τις εξαρτήσεις. 

 Δράσεις Ψυχικής Υγείας. 
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Περιεχόμενο 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αξιολόγησης των παρεμβάσεων αυτών, θα 
αποτιμηθούν οι βασικοί παράμετροι αξιολόγησης, που σχετίζονται με την 
σκοπιμότητα των πράξεων / και συγκεκριμένα με τα ακόλουθα: 

- Την αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή την συμβολή των πράξεων  στην επίτευξη 
των τεθέντων στόχων/δεικτών.  

- Την αποδοτικότητά τους , δηλαδή την σχέση των εκροών της πράξεων  με  τον 
αντίστοιχο προϋπολογισμό.  

- Την κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζονται  με την υλοποίηση των 
πράξεων   

- Την συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους,  με άλλες πράξεις  και  τομεακές 
πολιτικές.  

- Τις επιπτώσεις της εφαρμογής της πολιτικής σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα  

 Επιπτώσεις  

 Συνοχή  

 Προστιθέμενη Αξία 

 Συνάφεια με και συμβολή στην Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας και ειδικά με 
την ΠΦΥ 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η στρατηγική του τομέα Υγείας συνέβαλε στην επίτευξη 
του γενικού στόχου του Θεματικού Στόχου 9; 

 Πως διατέθηκαν οι πόροι; Έγινε στόχευση των μειονεκτούντων ατόμων, εκείνων 
που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που 
εντοπίζονται στην ομάδα Στόχος του ΘΣ9; Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες 
ομάδες-στόχοι όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών;  

 Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες 
ομάδες και σε ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα  

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη και ανά ομάδα στόχο; (η ανάλυση να 
περιλαμβάνει και τις υποομάδες στόχου των πράξεων στη βάση του 
εκπαιδευτικού τους επιπέδου) 

 Ποια πράξη ήταν η πιο αποδοτική και σε όρους ανάλυσης κόστους – οφέλους 
(cost – effectiveness) 

Επιπτώσεις 

 Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;  

 Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές; 

 Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα; 
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Μέθοδος 
Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 

Δεδομένα 

 T2252: Ποσοστό κάλυψης επί του γενικού συνόλου των ανασφαλίστων πολιτών 

 Τ3297: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων του Health Safety Net επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 

 Τ3299: Κάλυψη του πληθυσμού των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο που 
λαμβάνουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας 

 T2434: "Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που 
αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους." 

 Τ2818: Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health Safety Net 

 CR05: "μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, 
που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που 
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους" 

 Τ3523: "Ποσοστό κάλυψης μέσω δράσεων Health Safety Net επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη" 

 Τ3126: Ποσοστό κάλυψης των δράσεων υγείας - πρόνοιας επί του γενικού 
συνόλου των πολιτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και δεν 
διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2021 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Μάιος 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2021 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΣΕΚΤ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών 
της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των 
Κοιν.Σ.Επ. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση τόσο της πράξης «Λειτουργία 
Περιφερειακών  Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 
πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», όσο και της εφαρμογής Πράξεων 
χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ και προς άλλους 
φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και άλλων δράσεων που αφορούν στην 
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη 
αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή 
των παραπάνω Πράξεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και 
Επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και 
άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και στην ενίσχυση των υφισταμένων, τη 
δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, την εν γένει τοπική 
ανάπτυξη. 

Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
τον βαθμό εμπέδωσης του περιεχομένου των εννοιών της Κοινωνικής Οικονομίας 
και Επιχειρηματικότητας από τους πολίτες και τους φορείς, την προβολή του έργου 
των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις λειτουργούσες δικτυώσεις α) 
μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, β) μεταξύ ΚοινΣΕπ / άλλων φορέων 
Κοινωνικής Οικονομίας και προμηθευτών και πελατών κλπ, τη δημιουργία νέων 
βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων και ενίσχυση υφισταμένων, τη δημιουργία 
θερμοκοιτίδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό 
Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9v. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα / Επιπτώσεις στην απασχόληση, κοινωνική συνοχή, 
επιχειρηματικότητα και τοπική ανάπτυξη 

 Αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του Περιφερειακού 
Μηχανισμού Υποστήριξης.  

 Αποδοτικότητα των Πράξεων  

 Συνάφεια με το Εθνικό Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 Συνοχή εσωτερική με στόχους των Πράξεων, εξωτερική ανάμεσα στις Πράξεις 
και άλλες παρεμβάσεις 

 Προστιθέμενη αξία 

 Επιπτώσεις 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα: 

 Πώς και σε ποιό βαθμό η λειτουργία Περιφερειακού  Μηχανισμού Υποστήριξης 
απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους α) 
της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας β) της υποστήριξης της 
δημιουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 
(Κοιν.Σ.Επ.), και άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας γ) της δημιουργίας 
απασχόλησης, δ) της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ε) της τοπικής 
ανάπτυξης. 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Έγινε στόχευση των μειονετούντων ατόμων, εκείνων που προέρχονται από 
περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εντοπίζονται στην ομάδα 
στόχος του ΘΣ 9; Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι, όπως είχε 
αρχικά σχεδιαστεί; Προσδιορίστηκαν επαρκώς οι ανάγκες αυτών των ομάδων; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών παρακίνησης, 
συμβουλευτικής, τύπου θερμοκοιτίδας, κλπ; Ποιοι από τους τύπους των 
παρεμβάσεων (παρακίνηση, συμβουλευτική, θερμοκοιτίδα, κλπ) ήταν οι πιο 
αποτελεσματικοί και για ποιες ομάδες πληθυσμού και κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. και 
λοιπών φορέων Κοινωνικής Οικονομίας; 

 Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων, αλλά και 
στην ανάπτυξη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. και λοιπών φορέων Κοινωνικής 
Οικονομίας; 

Αποδοτικότητα: 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος υποστήριξης ανά Κοιν.Σ.Επ./φορέα Κοινωνικής 
Οικονομίας και ανά ομάδα στόχο; 

 Ήταν η δράση αποδοτική σε όρους ανάλυσης κόστους –οφέλους; 

Επιπτώσεις: 

 Πόσες νέες Κοιν.Σ.Επ. (με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας ) και άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργήθηκαν και 
συνεχίζουν να λειτουργούν ένα χρόνο μετά την ίδρυσή τους;  

 Πόσες υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. και άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας  
υποστηρίχθηκαν και ποια τα απτά αποτελέσματα της υποστήριξης που έλαβαν 
σε όρους επιχειρηματικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου; 

 Πόσες νέες θέσεις (πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης) εργασίας 
δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχονται ένα χρόνο αργότερα; 

 Πόσες και ποιες δικτυώσεις α) μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, β) 
μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας  και προμηθευτών και 
πελατών, γ) μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και φορέων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, δ) μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων Κοινωνικής 
Οικονομίας και ιδιωτικών εταιρειών, ε) μεταξύ ΚοινΣΕπ/άλλων φορέων 
Κοινωνικής Οικονομίας και ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων, κλπ 
καταγράφονται ως αποτέλεσμα της Λειτουργίας των ΠΜΥ;  

 Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση και στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 
εν γένει; 

 Πόσο συνέβαλαν οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης;  

Συνοχή: 

 Εφαρμόστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πράξης στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στα ΠΕΠ; 

Μέθοδος 

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 
ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 
εστίασης (focus groups) ή case studies. 

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη και 
οι προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Δεδομένα 

Στοιχεία για Κοιν.Σ.Επ./άλλους φορείς Κοινωνικής Οικονομίας  και ωφελούμενους 
από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, στοιχεία παρακολούθησης 
της πορείας των επενδύσεων των Κοιν.Σ.Επ./άλλων φορείς Κοινωνικής Οικονομίας   
από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). 
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Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους βάσει κοινών προδιαγραφών για όλα τα ΠΕΠ 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2021 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Μάιος 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2021 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

30.000 € πλέον ΦΠΑ 
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12 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 8 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Για τις δράσεις της επενδυτικής προτεραιότητας 8iii, θα διενεργηθεί οριζόντια (για 
όλα τα ΠΕΠ) σχετική αξιολογητική μελέτη «Αξιολόγηση  των Δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 8 και της 
συμβολής τους στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» από την 
ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η μελέτη, θα 
εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη 
αξία των δράσεων όλων των ειδικών στόχων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
και συμβάλλουν στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η μελέτη 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. 

Περιεχόμενο 

Αξιολόγηση των δράσεων που εμπίπτουν στον ειδικό στόχο:  

 Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακή RIS3). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Συνάφεια 

 Επιπτώσεις 

 Συνοχή 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 

 Αποδοτικότητα της υλοποίησης 

 Συνοχή, συνάφεια και η προστιθέμενη αξία των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ και 
των τομεακών παρεμβάσεων 

 Επιπτώσεις από την υλοποίηση των παρεμβάσεων  

 Συνέργειες των παρεμβάσεων 

Μέθοδος Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΣΕΚΤ 

Δεδομένα Θα προσδιοριστούν από την ΕΥΣΕΚΤ 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Οριζόντια αξιολόγηση που θα διενεργηθεί από  ΕΥΣΕΚΤ 

Διάρκεια  Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

Θα προσδιοριστεί από την ΕΥΣΕΚΤ 
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13 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΘΕΜΑΤΙΚΗ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ RIS3, 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΧΕ) ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο είναι η ειδικότερη επισταμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων (impact 
evaluation) με στόχο να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και να 
αποτιμηθεί με ακρίβεια η ωφέλεια της ΠΑΜΘ (και των ειδικών περιοχών από τις 
ΟΧΕ) από τις ΟΧΕ (περιλαμβανομένων αυτών για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), 
από τη χρήση του ΕΠ για την Περιφερειακή RIS3, και από τις παρεμβάσεις για το 
Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Αξιολογούνται όλες οι 
παρεμβάσεις με τα αξιολογικά ερωτήματα της συνάφειας (relevance), 
αποτελεσματικότητας (effectiveness) και αποδοτικότητας (efficiency) αλλά ιδίως των 
επιπτώσεων (impact) και της καταλληλότητας (appropriatance).  

Περιεχόμενο 

Περιεχόμενο της αξιολόγησης είναι: 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης των 
σχετικών δράσεων 

 Η αξιολόγηση της συμβολής τους στην υλοποίηση της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

 Η αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
χωρικής ανάπτυξης 

 Η αξιολόγηση της ικανότητας των περιφερειακών φορέων σχεδιασμού, 
διαχείρισης και υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ και της ικανότητας διαχείρισης 
των πόρων και διαδικασιών των ΕΔΕΤ. 

 H εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση (συμβολή τους στη 
διαμόρφωση της τιμής στόχου των αντίστοιχων δεικτών αποτελέσματος) των 
Δράσεων. 

Ειδικό περιεχόμενο ως προς τις ΟΧΕ είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των 
στόχων της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής του ΕΠ μέσω του πλαισίου 
ανάπτυξης των παρεμβάσεων ΟΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν διαδικασίες 
προετοιμασίας και σχεδιασμού, τρόποι και προϋποθέσεις επιλογής περιοχών ΟΧΕ 
και υλοποίησης παρεμβάσεων και η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που 
υλοποιήθηκαν βάσει σε σχέση με μεμονωμένες παρεμβάσεις. Παράλληλα θα 
αξιολογηθεί η συνάφεια των στρατηγικών ΟΧΕ με τους στόχους του ΕΠ και οι 
παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία της υλοποίησης. 

Eιδικό περιεχόμενο ως προς την Περιφερειακή RIS3 είναι να αξιολογηθούν οι 
συνέργιες με τις άλλες δράσεις του ΕΠ και με την Εθνική RIS3 για την επίτευξη του 
αναπτυξιακού οράματος της ΠΑΜΘ «ανασυγκρότηση του παραγωγικού προτύπου 
της ώστε να μετασχηματιστεί σε τουριστικό προορισμό αριστείας και σημαντικό 
βιομηχανικό πόλο», με «βασικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής την υλοποίηση 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης». 

Eιδικό περιεχόμενο ως προς τον τομέα Περιβάλλον, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 
είναι να αξιολογηθεί η συμβολή του ΕΠ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της ΠΑΜΘ η οποία θέτει την παρέμβαση στον τομέα «ως αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη». 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Συνάφεια 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Επιπτώσεις 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ως γενικά Ερωτήματα αξιολόγησης τίθενται: 

 Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όσον αφορά τους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος; 

 Πώς αξιολογείται η επίδοση και η συνεισφορά των δράσεων στη χωρική και 
κοινωνική συνοχή στην ΠΑΜΘ; 

 Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποίηση σε σχέση με τους 
αρχικούς στόχους; Ποιές οι βασικές αιτίες; Ποιές οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιστραφεί η τάση αυτή; 

 Προκύπτουν οι σχεδιασμένες συνέργιες δράσεων, ΑΠ, ΕΠ, Ταμείων; 

 Πώς αξιολογούνται οι επιδόσεις των φορέων σχεδιασμού, διαχείρισης και 
υλοποίησης πράξεων; Πώς αξιολογείται η συμμετοχή των εταίρων στην 
εφαρμογή του προγράμματος; Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης των 
δράσεων για ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να διαχειρίζονται και 
να χρησιμοποιούν τα Ταμεία; 

Ειδικά για τις ΟΧΕ τίθενται τα εξής πρόσθετα ερωτήματα: 

 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής κάθε ΟΧΕ, από την επιλογή των 
περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων; Πώς διασφαλίστηκε η ενεργός 
συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στην κατάρτιση κάθε στρατηγικής ΟΧΕ; 
Πώς αντιμετωπίστηκαν ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε στρατηγικής; Ο τρόπος εφαρμογής κάθε 
ΟΧΕ, ιδιαίτερα σε περίπτωση ΕΦ ή ΕΦΔ, ήταν επαρκής; 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των σχεδίων δράσης ήταν επαρκής για την 
υλοποίηση των στρατηγικών; 

 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων των στρατηγικών 
διασφαλίσθηκε κατά την υλοποίηση; 

 Πώς συνέβαλαν οι δείκτες του σχεδίου δράσης κάθε ΟΧΕ στους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος του ΕΠ; 

 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι του ΕΠ μέσω της υλοποίησης των 
στρατηγικών ΟΧΕ και συγκεκριμένα για τους Ειδικούς Στόχους:  

- 12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

- 14 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων 

- 5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ. 

- 6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. 

- 4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

- 21 Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. 

 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι της χωρικής στρατηγικής όπως 
περιγράφονται στο ΕΠ ; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της επιλογής χρήσης του 
εργαλείου ΟΧΕ σε σχέση με την υλοποίηση ανάλογων δράσεων εκτός ΟΧΕ για 
κάθε στρατηγική ΟΧΕ; 

Ειδικά για την περιφερειακή στρατηγική RIS3 τίθενται τα εξής πρόσθετα ερωτήματα 

 Πώς διασφαλίστηκε η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στην 
παρακολούθηση και καθοδήγηση της στρατηγικής; Ο τρόπος εφαρμογής της 
στρατηγικής, με βάση το προβλεπόμενο σχέδιο διοίκησης της, ήταν επαρκής; 
Πώς αντιμετωπίστηκαν ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής; 

 Πώς συνέβαλαν οι δείκτες της στρατηγικής στους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος του ΕΠ; 

 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι του ΕΠ μέσω της υλοποίησης των 
στρατηγικών RIS3 και συγκεκριμένα για τους Ειδικούς Στόχους:  

- 1 Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία 
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για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3). 

- 2 Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών 
φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

- 3 Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού περιεχομένου σε τομείς της 
Περιφερειακής Διοίκησης, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. 

- 4 Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

- 5 Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ. 

- 6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. 

- 7 Υποστήριξη της απασχόλησης στους τομείς προτεραιότητας της 
Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν επαρκής για την υλοποίηση της 
στρατηγικής; 

 Πώς εξασφαλίστηκαν και πόσο απέδωσαν οι συνέργιες με την Εθνική 
Στρατηγική; 

Ειδικά για την παρέμβαση του Προγράμματος στους τομείς του Περιβάλλοντος, της 
Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής, τίθενται τα εξής πρόσθετα ερωτήματα 

 Πώς διασφαλίστηκε η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που τέθηκαν από τις 
αντίστοιχες Αιρεσιμότητες (εθνικά και περιφερειακά σχέδια συμμόρφωσης / 
δράσης); 

 Πώς εξασφαλίστηκαν και πόσο απέδωσαν οι συνέργιες με τα αντίστοιχα Εθνικά 
Σχέδια; 

 Πώς αντιμετωπίστηκαν ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής, λόγω του νομοθετικού πλαισίου; 

 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι Ειδικού Στόχοι του ΕΠ που συνδέονται με τις 
ανωτέρω προτεραιότητες και ειδικότερα: 

- 7 Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για θερμικές εφαρμογές 

- 8 Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες υποδομές. 

- 9 Μείωση της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων από φυσικούς 
κινδύνους και καταστροφές. 

- 10 Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων 
στην ΠΑΜΘ. 

- 11 Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων. 

- 13 Προστασία του οικολογικού αποθέματος. 

- 17 Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου. 

- 12 Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- 14 Βελτίωση της ελκυστικότητας των αστικών κέντρων. 

Μέθοδος 

Ως μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν Βιβλιογραφική έρευνα, Ανάλυση στοιχείων δεικτών 
εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης, Στατιστική ανάλυση, 
Theory Based Evaluation, και, ειδικά για τις ΟΧΕ: Μελέτη περίπτωσης Case Study. 

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη και 
οι προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Δεδομένα 

Τα Δεδομένα θα προέλθουν από το σύνολο των δεικτών εκροών, αποτελέσματος και 
επιπτώσεων (Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου), τους Δείκτες στρατηγικής 
RIS3, τους Δείκτες των στρατηγικών ΟΧΕ (συμπεριλαμβανομένης της ΒΑΑ) και, 
επιπλέον, ειδικά για τις ΟΧΕ, θα ληφθούν δεδομένα από τις έρευνες. 
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Δεδομένα 

Ειδικά για τις ΟΧΕ, επισταμένη ανάλυση επίτευξης στόχων ως προς τους Δείκτες: 

CO09 Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού 
επισκεπτών σε ενισχυόμενες περιοχές πολιτιστικού και φυσικού 
ενδιαφέροντος 

Τ1021 Έκταση που καλύπτεται από νέα χωρικά σχέδια 

T1015 Ποσοστό start-ups/νέων εταιρειών στους ενισχυόμενους κλάδους 

Τ1016 Λειτουργική κερδοφορία ΜΜΕ 

Τ1017 Επίπεδο εξαγωγών 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Τ1027 Άτομα που συνεχίζουν να απασχολούνται ένα έτος μετά τη λήξη της 
παρέμβασης προώθησης στην απασχόληση 

Ειδικά για την περιφερειακή στρατηγική RIS3 επισταμένη ανάλυση επίτευξης των 
στόχων ως προς τους Δείκτες: 

Τ1012 Αριθμός πρόσθετων καινοτομιών που εισήχθησαν στο παραγωγικό σύστημα 

Τ1013 Αριθμός επιχειρήσεων που αξιοποιούν τεχνογνωσία ακαδημαϊκών ή 
ερευνητικών ιδρυμάτων 

Τ1014 Αριθμός χρηστών που απολαμβάνουν αναβαθμισμένες δημόσιες ψηφιακές 
υπηρεσίες 

T1015 Ποσοστό start-ups/νέων εταιρειών στους ενισχυόμενους κλάδους 

Τ1016 Λειτουργική κερδοφορία ΜΜΕ 

Τ1017 Επίπεδο εξαγωγών 

CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Επίσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο και από τον αξιολογητή δύναται να χρησιμοποιηθεί 
πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με 
ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Δεκέμβριος 2020 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιανουάριος 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

100.000 € πλέον ΦΠΑ 
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14 
3 η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Αντικείμενο είναι η αξιολόγηση συνάφειας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και 
επιπτώσεων (impact evaluation) με στόχο να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων και να αποτιμηθεί με ακρίβεια η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής 
που διέπει το σχεδιασμό της παρέμβασης.  Αξιολογούνται όλες οι παρεμβάσεις του 
ΠΕΠ με τα αξιολογικά ερωτήματα της συνάφειας (relevance), αποτελεσματικότητας 
(effectiveness), αποδοτικότητας (efficiency), επιπτώσεων (impact) και 
καταλληλότητας (appropriatance). Τροφοδοτεί την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 
2022 σχετικά με (α) την πρόοδο επίτευξης των στόχων του προγράμματος και (β) τη 
συμβολή στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Ειδικότερο αντικείμενο αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση 
(συμβολή τους στη διαμόρφωση της τιμής στόχου των αντίστοιχων δεικτών 
αποτελέσματος) των Δράσεων για: την οδική ασφάλεια, την υγεία και τις 
κοινωνικές υποδομές και την εκπαίδευση (Ε.Σ. 18: Βελτίωση / αναβάθμιση 
υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, Ε.Σ. 19: Βελτίωση / αναβάθμιση 
υποδομών εκπαίδευσης, ΕΣ 16: Βελτίωση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων - 
νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών - αναπτυξιακών 
προβλημάτων, και Ε.Σ. 15: Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα Μεταφορών). 

Η Αξιολόγηση θα περιλαμβάνει στο τέλος και την Έκθεση Σύνοψης των 
αποτελεσμάτων και πορισμάτων όλων των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και τις κύριες εκροές και 
αποτελέσματα του προγράμματος, που υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2022. 

Περιεχόμενο 

Περιεχόμενο της αξιολόγησης είναι: 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ 

 Η αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠ στην υλοποίηση της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση 

 Η αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της 
χωρικής ανάπτυξης 

 Η συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

 Η αξιολόγηση των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 Η αξιολόγηση της τήρησης των οριζόντιων αρχών 

 Η αξιολόγηση της ικανότητας των περιφερειακών φορέων σχεδιασμού, 
διαχείρισης και υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ και της ικανότητας διαχείρισης 
των πόρων και διαδικασιών των ΕΔΕΤ. 

Η αξιολόγηση θα καλύψει το σύνολο των στόχων του ΕΠ, Άξονες Προτεραιότητας, 
Θεματικούς Στόχους και ειδικούς στόχους. Ειδικότερα θα πραγματοποιήσει 
εκτίμηση των επιπτώσεων των Δράσεων για την οδική ασφάλεια, την υγεία και 
τις κοινωνικές υποδομές και την εκπαίδευση, καθώς και τη βελτίωση της 
σύνδεσης της ΠΑΜΘ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής και Επιπτώσεων. Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

 Συνάφεια 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

 Επιπτώσεις 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όσον αφορά τους δείκτες εισροών και 
εκροών σε επίπεδο εξειδίκευσης δράσεων, προκηρύξεων, εντάξεων, νομικών 
δεσμεύσεων και ολοκληρωθέντων έργων; 

 Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις στην υλοποίηση σε σχέση με τους 
αρχικούς στόχους; Ποιές οι βασικές αιτίες; Ποιές οι απαραίτητες διορθωτικές 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, κατά το σχεδιασμό της επόμενης 
Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να αντιστραφεί η τάση αυτή; 

 Με βάση τα δεδομένα εκτιμάται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι για το έτος 2023; Αν 
όχι, ποιές οι βασικές αιτίες; Ποιές οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις που 
πρέπει να γίνουν ώστε να αντιστραφεί η τάση αυτή;  

 Ποιά η σχέση υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου με πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες; Υπάρχουν αποκλίσεις και πού σε σύγκριση με αντίστοιχα μεγέθη που 
είχαν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό; Υπάρχουν αποκλίσεις από τα αρχικά 
μοναδιαία κόστη; Πώς πρέπει να διαφοροποιηθούν αυτά, κατά το σχεδιασμό της 
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου; 

 Πώς αξιολογούνται οι επιδόσεις των φορέων σχεδιασμού, διαχείρισης και 
υλοποίησης πράξεων; Ποιές ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν ώστε να επιλυθούν 
προβλήματα σχετικά με επάρκεια και ικανότητα των φορέων; Στην περίπτωση 
κατά την οποία ρυθμίσεις δεν είναι εφικτές, ποιές εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, 
για το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου; 

 Πώς αξιολογείται η επίδοση του προγράμματος και η συνεισφορά του στην 
κοινωνική συνοχή και στην εκπαίδευση; 

 Πώς αξιολογείται η συμμετοχή των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος; 

 Πώς αξιολογείται η εφαρμογή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της χωρικής 
ανάπτυξης; 

 Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της 
ικανότητας των αρχών του κράτους μέλους και των δικαιούχων να διαχειρίζονται 
και να χρησιμοποιούν τα Ταμεία; 

 Πώς αξιολογείται η συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη; 

 Ειδικότερα για τους Ειδικούς Στόχους ΘΣ 9 (ΕΤΠΑ) ΘΣ 10 και ΘΣ 7 για την Οδική 
Ασφάλεια όπως η επίτευξη στου στόχου της αύξησης της οδικής ασφάλειας και 
της μείωσης των ατυχημάτων, της βελτίωσης / αναβάθμισης των υποδομών 
υγείας και των κοινωνικών υποδομών, των υποδομών εκπαίδευσης και της 
αύξηση της συμμετοχής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (μείωση του 
φαινομένου της σχολικής διαρροής). 

Μέθοδος 

Ως μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν Βιβλιογραφική έρευνα, Ανάλυση στοιχείων δεικτών 
εκροών και αποτελέσματος (φυσικής και οικονομικής προόδου) συστήματος 
παρακολούθησης, Στατιστική ανάλυση, Theory Based Evaluation, και, ειδικά για τις 
ΟΧΕ: Μελέτη περίπτωσης Case Study. 

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία θα οριστικοποιηθεί αφού ληφθούν υπόψη και οι 
προτάσεις του συμβούλου αξιολόγησης. 

Ειδικά για τις Δράσεις την οδική ασφάλεια, την υγεία και την εκπαίδευση, και 
πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με 
ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies για την αποτίμηση των επιπτώσεων 
από την υλοποίηση. 

Δεδομένα 

Η ανωτέρω αξιολογική διαδικασία αφορά το σύνολο των δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος που αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις του ΕΠ, και επιπτώσεων ως 
προς τις ειδικές δράσεις. Τα Δεδομένα θα προέλθουν από το σύνολο των δεικτών 
εκροών, αποτελέσματος και επιπτώσεων (Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου), 
τους Δείκτες στρατηγικής RIS3, τους Δείκτες των στρατηγικών ΟΧΕ 
(συμπεριλαμβανομένης της ΒΑΑ) και, επιπλέον, ειδικά για τις ΟΧΕ, θα ληφθούν 
δεδομένα από τις έρευνες. 
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Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιανουάριος 2021 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης έκθεσης σύνοψης αποτελεσμάτων: Σεπτέμβριος 2022 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

120.000 € πλέον ΦΠΑ 

 

15 3η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση Εφαρμογής. Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αποδοτικότητα 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων  ΕΠ ΕΣΠΑ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος 

Μέθοδος 
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

 Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.)  

 Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s, δελτία 
τύπου κ.α.)  

 Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας) 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2022 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Μάιος 2022 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2022 

Εκτιμώμενος 
π/υ 

20.000 € πλέον ΦΠΑ 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1 
Ex-ante Αξιολόγηση 
του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 

2020 

Exante 
Αξιολόγηση  

Συνάφεια και 
Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Ολοκληρώθηκε, 
Νοέμβριος 2014 

- - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

2 

1η Αξιολόγηση κατά 
τη διάρκεια 

υλοποίησης του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα και 

Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Απρίλιος 2017 35.000 - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

3 

Αξιολόγηση των 
δράσεων 

εναρμόνισης 
οικογενειακής και 

επαγγελματικής ζωής 
στο ΕΠΝΑΔΕΒΜ και 

στα ΠΕΠ 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, Συνοχή, 
Προστιθέμενη Αξία και 

Επιπτώσεις 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2017 

Οριζόντια 
(Σχέδιο 

Αξιολόγησης 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

22 

Βελτίωση της πρόσβασης 
μειονεκτούντων ατόμων και 

περιθωριοποιημένων ομάδων στην 
αγορά εργασίας.  

ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

4 

1η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

Αποτελεσματικότητα και 
Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Απρίλιος 2017 15.000 - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

5 

Αξιολόγηση της 
λειτουργίας των 

δομών υποστήριξης 
των γυναικών 

θυμάτων βίας στα 
ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ. 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Αποτελεσματικότητα 
(συμβολή των πράξεων  

στην επίτευξη των 
τεθέντων στόχων/ 

δεικτών), 
Αποδοτικότητα, 

Συνάφεια, με άλλες 
δράσεις, τομεακές και 

εθνικές πολιτικές για την 
καταπολέμηση της 
φτώχειας, Συνοχή, 

Προστιθέμενη αξία και 
Επιπτώσεις 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Ιούλιος 2018 
Οριζόντια 

Αξιολόγηση 
(ΕΥΣΕΚΤ) 

22 

Βελτίωση της πρόσβασης 
μειονεκτούντων ατόμων και 

περιθωριοποιημένων ομάδων στην 
αγορά εργασίας.  

ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

6 

2η Αξιολόγηση κατά 
τη διάρκεια 

υλοποίησης του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα και 

Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Φεβρουάριος 2019 50.000 - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7 

Αξιολόγηση δράσεων 
Ειδικής Αγωγής: 1) 

Εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για 

ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και 2) 

Ανάπτυξης 
Υποστηρικτικών 
Δομών για την 

Ένταξη και 
Συμπερίληψη στην 
Εκπαίδευση των 

Μαθητών με 
Αναπηρία ή/και 

Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες και δράσεων 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, Συνοχή, 
Προστιθέμενη Αξία και 

Επιπτώσεις 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2019 

Οριζόντια 
(Σχέδιο 

Αξιολόγησης 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

23 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

μειονεκτούντων ατόμων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων  

ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

8 

2η Αξιολόγηση της 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

Αποτελεσματικότητα και 
Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Μάρτιος 2019 20.000 - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

9 

Αξιολόγηση των 
Κέντρων Κοινότητας - 

one stop shops 
ευπαθών ομάδων και 
κοινωνικών δομών 

άμεσης 
αντιμετώπισης της 

φτώχειας 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, Συνοχή, 
Προστιθέμενη Αξία και 

Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Δεκέμβριος 2019 30.000 

23 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού 

μειονεκτούντων ατόμων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων. 

ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

24 
Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες 

υγείας – πρόνοιας. 
ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

10 

Αξιολόγηση της 
εφαρμογής των 

Δράσεων Καθολικής 
Πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας σε 
τοπικό επίπεδο 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα, 

Επιπτώσεις, Συνοχή, 
Προστιθέμενη αξία, 

Συνάφεια με και 
συμβολή στην Εθνική 
Στρατηγική του τομέα 

Υγείας και ειδικά με την 
ΠΦΥ και Επιπτώσεις 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Δεκέμβριος 2021 
Οριζόντια 
(Σχέδιο 

Αξιολόγησης ΕΣΠΑ)  
24 

Βελτίωση της πρόσβασης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού σε υπηρεσίες 

υγείας – πρόνοιας. 
ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

11 

Αξιολόγηση της 
πράξης «Λειτουργία 

Περιφερειακών 
Μηχανισμών 

Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και 

προώθησης των 
Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και 
ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής 

Οικονομίας» καθώς 
και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των 

Κοιν.Σ.Επ. 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Αποτελεσματικότητα/ 
επιπτώσεις στην 

απασχόληση, κοινωνική 
συνοχή, 

Επιχειρηματικότητα και 
τοπική ανάπτυξη, 

Αποτελεσματικότητα των 
προσφερόμενων 
υπηρεσιών του 
Περιφερειακού 
Μηχανισμού 
Υποστήριξης,  

Αποδοτικότητα των 
Πράξεων, Συνάφεια με 
το Εθνικό Στρατηγικό 

σχέδιο για την ανάπτυξη 
του τομέα της 
Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας, 
Συνοχή εσωτερική με 

στόχους των Πράξεων, 
εξωτερική ανάμεσα στις 

Πράξεις και άλλες 
παρεμβάσεις, 

Προστιθέμενη αξία και 
Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Δεκέμβριος 2021 30.000 25 
Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και 

των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

12 

Αξιολόγηση των 

Δράσεων που 
συγχρηματοδοτούντα

ι από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του 

Θεματικού Στόχου 8 
και της συμβολής 

τους στην 
Περιφερειακή 

Στρατηγική Έξυπνης 
Εξειδίκευσης 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής / 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, Συνοχή, 
Προστιθέμενη Αξία και 

Επιπτώσεις 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2022 
Οριζόντια 
(Σχέδιο 

Αξιολόγησης ΕΣΠΑ) 
20 

Υποστήριξη της απασχόλησης στους 
τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

ΕΚΤ 4 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων 
Πόρων και 
Κοινωνική 

Συνοχή 

13 

Αξιολόγηση 
(θεματική) 

επιπτώσεων 
Περιφερειακής RIS3, 

Ολοκληρωμένων 
Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) 
και δράσεων τομέα 

Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα και 
Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Φεβρουάριος 2022 100.000 

1 

Αύξηση των επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην Έρευνα και 

Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς 

προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3). 

ΕΤΠΑ 

1 

Βελτίωση της   
ανταγωνιστικό

τητας της 
τοπικής 

οικονομίας 

2 

Ενίσχυση της συνεργατικής έρευνας 
μεταξύ ερευνητικών, ακαδημαϊκών 

φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς 
προτεραιότητας της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(RIS3). 

ΕΤΠΑ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

13 

Αξιολόγηση 
(θεματική) 

επιπτώσεων 
Περιφερειακής RIS3, 

Ολοκληρωμένων 
Χωρικών 

Επενδύσεων (ΟΧΕ) 
και δράσεων τομέα 

Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής 

Αξιολόγηση 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα και 
Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Φεβρουάριος 2022 100.000 

3 

Ενίσχυση της προσφοράς ψηφιακού 
περιεχομένου σε τομείς της 

Περιφερειακής Διοίκησης, του 
Πολιτισμού και του Τουρισμού. 

ΕΤΠΑ 

  

4 

Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων 
Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας 

της Περιφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). 

ΕΤΠΑ 

5 
Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

παραγωγικότητας των ΜΜΕ. 
ΕΤΠΑ 

6 Αύξηση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. ΕΤΠΑ 

20 

Υποστήριξη της απασχόλησης στους 
τομείς προτεραιότητας της 

Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

ΕΚΤ 

7 
Αύξηση χρήσης της γεωθερμίας για 

θερμικές εφαρμογές. 
ΕΤΠΑ 

2 

Βελτίωση της 
ελκυστικότητα

ς της 
Περιφέρειας 
ως τόπου 

εγκατάστασης 
επιχειρήσεων 
και ατόμων  

8 
Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσιες 

υποδομές. 
ΕΤΠΑ 

9 
Μείωση της επικινδυνότητας και των 

επιπτώσεων από φυσικούς κινδύνους 
και καταστροφές. 

ΕΤΠΑ 

10 
Υποστήριξη της ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων 

στην ΠΑΜΘ. 
ΕΤΠΑ 

11 Αποδοτική χρήση υδάτινων πόρων. ΕΤΠΑ 

13 
Προστασία του οικολογικού 

αποθέματος. 
ΕΤΠΑ 

17 
Αύξηση της διείσδυσης του φυσικού 

αερίου. 
ΕΤΠΑ 

12 
Ανάδειξη φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 
ΕΤΠΑ 

14 
Βελτίωση της ελκυστικότητας των 

αστικών κέντρων. 
ΕΤΠΑ 

21 
Υποστήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών 

Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) σε 
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. 

ΕΚΤ 

14 

3η Αξιολόγηση κατά 
τη διάρκεια 

υλοποίησης του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 και 
Έκθεση Σύνοψης των 
αποτελεσμάτων των 

αξιολογήσεων 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

και 
Επιπτώσεων 

Συνάφεια, 
Αποτελεσματικότητα, 

Αποδοτικότητα, 
Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Μάρτιος 2022 

120.000 - 

Όλοι και ως προς τις επιπτώσεις 
ειδικότερα οι Ειδικοί Στόχοι, ΕΣ 15: 

Βελτίωση της σύνδεσης της ΠΑΜΘ με 
τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και 

ΕΣ 16 Βελτίωση της συνδεσιμότητας 
δυσπρόσιτων - νησιωτικών περιοχών 

για την αντιμετώπιση κοινωνικών - 
αναπτυξιακών προβλημάτων. 

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

Σεπτέμβριος 2022 

15 

3η Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του ΕΠ 
ΠΑΜΘ 2014 - 2020 

Αξιολόγηση 
Εφαρμογής 

Αποτελεσματικότητα και 
Αποδοτικότητα 

ΕΥΔ ΕΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας - 

Θράκης 2014 - 
2020 

Οκτώβριος 2022 20.000 - όλοι ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - όλοι 

      420.000      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 
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ΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020  

ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Έλλειψη κρίσιμης μάζας στις 
Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής 
και χαμηλά επίπεδα εξάπλωσής 

τους στον παραγωγικό ιστό. 
Χαμηλής έντασης δεσμοί 

ανταλλαγής γνώσης μεταξύ 
συστήματος έρευνας και 

παραγωγικού ιστού. 
Απουσία ενδιάμεσων δομών 

υποστήριξης της καινοτομίας και 
της εκμετάλλευσης νέας γνώσης 

από επιχειρήσεις. 

1β 

1 
Αύξηση των 

επιχειρηματικών 
επενδύσεων στην 

Έρευνα και Καινοτομία 
για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων και 
υπηρεσιών στους 

τομείς προτεραιότητας 
της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

Προαγωγή της 
προϊοντικής ή 

διεργασιακής ή 
οργανωτικής καινοτομίας 
σε επιχειρήσεις (νέες ή 

υφιστάμενες). 
 

Αύξηση δραστηριοτήτων 
καινοτομίας σε μικρές 

επιχειρήσεις και φορείς 
της κοινωνικής 

οικονομίας. 
 

T1012 
Δαπάνες Ε&Α των 
επιχειρήσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ 

 
Τιμή Βάσης =0,16% 

(2011)  
Τιμή Στόχος = 0,20% 

(2023) 
 

(Πηγή: Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης/Eurostat) 

2, 6, 13 & 14 

CO01  
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 250 

 
CO29 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που ενισχύονται για να 
εισάγουν προϊόντα νέα 

στην επιχείρηση 
Τιμή Στόχος = 250 

 
CO27 

Ιδιωτικές επενδύσεις που 
αντιστοιχούν σε δημόσια 
στήριξη στον τομέα της 

καινοτομίας ή της έρευνας 
και ανάπτυξης 

Τιμή Στόχος = 3,5 meuro 

2 
Ενίσχυση της 

συνεργατικής έρευνας 
μεταξύ ερευνητικών, 

ακαδημαϊκών φορέων 
και επιχειρήσεων στους 
τομείς προτεραιότητας 

της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

Αύξηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και των 

καινοτομιών που 
αξιοποιούνται από τον 
παραγωγικό ιστό της 

Περιφέρειας. 
 

Ενίσχυση της διάχυσης 
ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και 
καινοτομιών. 

Τ1013 
Κυλιόμενος μέσος 

αριθμός συμβάσεων 
μεταφοράς τεχνολογίας 

κάθε είδους που 
συνάφθηκαν μεταξύ 

δημόσιων ερευνητικών 
οργανισμών και 

επιχειρήσεων ανά τριετία. 
 

Τιμή Βάσης =54 (2013) 
Τιμή Στόχος = 75 (2023) 

 
(Πηγή: Σύστημα 

Παρακολούθησης 
RIS3/έρευνα στους ΕΛΚΕ 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΕΚ) 

2, 6, 13 & 14 

CO26 
Αριθμός Επιχειρήσεων 
που συνεργάζονται με 
ερευνητικά ινστιτούτα 

 
Τιμή Στόχος = 300 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Χαμηλός βαθμός αξιοποίησης 
ΤΠΕ και χαμηλή πληροφοριακή 
ωριμότητα στη δημόσια διοίκηση 

και την αυτοδιοίκηση. 
Χαμηλός βαθμός επικοινωνίας 
του πολίτη απ’ ευθείας με τις 

υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

2γ 

3 
Ενίσχυση της 

προσφοράς ψηφιακού 
περιεχομένου σε τομείς 

της Περιφερειακής 
Διοίκησης, του 

Πολιτισμού και του 
Τουρισμού. 

Ανάπτυξη ψηφιακού 
περιεχομένου με 

σημαντικά περιθώρια 
επαναξιοποίησης στην 
αυτοδιοίκηση και στον 
πολιτισμό - τουρισμό. 

Τ1014 
Φυσικά πρόσωπα που 

αλληλεπιδρούν 
επιγραμμικά με δημόσιες 

αρχές κατά τους 
τελευταίους 12 μήνες. 

 
Τιμή Βάσης =35,53% 

(2013) 
Τιμή Στόχος = 50% 

(2023) 
 

(Πηγή: Eurostat - ICT 
Households survey) 

2, 6, 13 & 14 

Τ1001 
Αριθμός δημόσιων 

ψηφιακών υπηρεσιών που 
αναβαθμίστηκαν 
Τιμή Στόχος = 5 

Τ1002 
Αριθμός datasets 

δημόσιων δεδομένων που 
διατίθενται ηλεκτρονικά 

Τιμή Στόχος = 10 

Χαμηλή ένταση της νεανικής 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Απουσία δομών ενίσχυσης της 

νεανικής καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας με 

βασικότερη την απουσία 
θερμοκοιτίδας καινοτόμων 

επιχειρήσεων με τη συνεργασία 
των φορέων παραγωγής γνώσης 

3α 

4 
Αύξηση των Νέων 

Επιχειρήσεων 
Εντάσεως Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) 
στους τομείς 

προτεραιότητας της 
Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

Δημιουργία πλέγματος 
υποστηρικτικών 
υπηρεσιών και 

χρηματοδότησης της 
εκκίνησης καινοτόμων 

επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 

 
Βελτίωση του βαθμού 

οικονομικής 
εκμετάλλευσης 

καινοτόμων ιδεών μέσω 
της μετατροπής τους σε 

εμπορεύσιμα 
προϊόντα/υπηρεσίες. 

Βελτίωση δεικτών 
νεανικής 

επιχειρηματικότητας. 

Τ1015 
Ποσοστό start-ups/νέων 

εταιρειών στους 
ενισχυόμενους κλάδους 

προς σύνολο νέων 
επιχειρήσεων. 

Τιμή Βάσης =3,71% 
Τιμή Στόχος = 8% 

(Πηγή: ΓΕΜΗ) 

2, 6, 13 & 14 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 30 

CO04 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν μη 
οικονομική στήριξη 
Τιμή Στόχος = 30 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

Τιμή Στόχος = 130 
ισοδύναμα πλήρους 

χρόνου 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 100 

CO05 
Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που 
ενισχύονται 

Τιμή Στόχος = 100 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης 
σε επιχειρήσεις που 

ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 300 

ισοδύναμα πλήρους 
χρόνου 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Ύπαρξη μικρού σχετικά 
μεγέθους, οικογενειακού 

χαρακτήρα επιχειρήσεων με 
οργανωτική δομή που δεν 
εξασφαλίζει δυναμισμό στη 

στρατηγική αντιμετώπιση των 
προκλήσεων. 

Ελάχιστη προσπάθεια 
προϊοντικής καινοτομίας από τις 

επιχειρήσεις. 
Απουσία οικονομιών κλίμακας 
για την εισαγωγή τεχνολογικής 
και οργανωσιακής καινοτομίας 

με συνέπεια την αδυναμία 
ένταξης σε διεθνείς αλυσίδες 

αξίας. 

3δ 

5 
Αύξηση της 

αποδοτικότητας και της 
παραγωγικότητας των 

ΜΜΕ. 

Μείωση κόστους 
παραγωγής και διάθεσης 

προϊόντων και 
υπηρεσιών των ΜΜΕ. 

 
Αύξηση συντελεστών 
παραγωγικότητας των 

ΜΜΕ. 
 

Βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ. 

Τ1016 
Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία 
 

Τιμή Βάσης =7.226 meuro 
(2011) 

Τιμή Στόχος = 7.373 
meuro (2020). 

 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

2, 6, 13 & 14 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 80 

 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 80 
 

CO08 
Αύξηση της απασχόλησης 

σε επιχειρήσεις που 
ενισχύονται 

Τιμή Στόχος = 230 
ισοδύναμα πλήρους 

χρόνου 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 80 

 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 80 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 160 

 
CO02 

Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 160 



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Β - 5 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 / Έκδοση 02 (Οκτώβριος 2016) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –  Λογικό Πλαίσιο Προγραμματισμού και Αξιολογήσεων ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 04_evaluation_plan_REMTH_final 

ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

6 
Αύξηση της 

εξωστρέφειας των 
ΜΜΕ. 

Νέοι ή ενισχυμένοι 
συνεργατικοί σχηματισμοί 

ως καταλύτης 
επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. 
 

Διευκόλυνση της εισόδου 
ΜΜΕ της ΠΑΜΘ σε 

διεθνείς (πρωτίστως) 
αλλά και εγχώριες 

αλυσίδες αξίας. 

Τ1017 
Αξία εξαγωγών 

 
Τιμή Βάσης =682,55 

meuro (2013) 
Τιμή Στόχος = 745 meuro 

(2023) 
 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
 

Τ1035 
Πλήθος διανυκτερεύσεων 
αλλοδαπών τουριστών σε 

ξενοδοχεία 
 

Τιμή Βάσης = 677.513 
(2012) 

Τιμή Στόχος = 750.000 
(2023) 

 
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 

2, 6, 13 & 14 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 20 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 20 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης 
σε επιχειρήσεις που 

ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 130 

ισοδύναμα πλήρους 
χρόνου 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 40 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 40 
CO08 

Αύξηση της απασχόλησης 
σε επιχειρήσεις που 

ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 120 

ισοδύναμα πλήρους 
χρόνου 

CO01 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που ενισχύονται 
Τιμή Στόχος = 10 

CO02 
Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις 

Τιμή Στόχος = 10 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων από την 

ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων για 
τη μείωση του κόστους 

παραγωγής σε ένα φάσμα 
δραστηριοτήτων κυρίως του 

πρωτογενούς τομέα. 
Δυνατότητα περαιτέρω αύξησης 
του ποσοστού συμμετοχής των 

ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 

4α 

7 
Αύξηση χρήσης της 

γεωθερμίας για 
θερμικές εφαρμογές. 

Αύξηση της ενέργειας 
που παράγεται από 

γεωθερμία στο μείγμα 
ενέργειας. 

 
 

Τ1018 
Ισοδύναμο παραγομένης 
ενέργειας από Γεωθερμία 

 
Τιμή Βάσης: 0 (2014) 

Τιμή Στόχος: 36.000 MWh 
/ έτος 

 
(Πηγή: ΡΑΕ/ΚΑΠΕ) 

 

2, 6, 13 & 14 

CO30 
Πρόσθετη δυναμικότητα 
από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 
Τιμή Στόχος = 15MW 

 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 
Τιμή Στόχος = 9.000 

tnCO2 

Αυξημένες ανάγκες ενεργειακής 
εξοικονόμησης στο κτιριακό 

απόθεμα της περιφέρειας λόγω 
κλιματολογικών συνθηκών 

Σημαντικός αριθμός 
ενεργοβόρων κτιρίων του 

δημόσιου τομέα. 
Εκπλήρωση απαιτήσεων από 
την εφαρμογή του θεσμικού 

πλαισίου και την εναρμόνιση με 
της ευρωπαϊκές οδηγίες 

(2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ κ.α.). 

4γ 

8 
Εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσιες 
υποδομές. 

Χαμηλότερο ενεργειακό 
αποτύπωμα του 

δημόσιου τομέα (σχολεία, 
υποδομές υγείας, κτίρια 

γραφείων). 

T1036 
Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας σε 
δημόσια κτίρια 

Τιμή Βάσης: 146.885 
(2009) 

MWh / έτος 
 

Τιμή Στόχος: 143.000 
 

(Πηγή: Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(EKETA)) 

2, 6, 13 & 14 

CO32 
Μείωση της ετήσιας 

κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας 
των δημόσιων κτηρίων 

Τιμή Στόχος = 3.500.000 
KWh / έτος 

 
CO34 

Εκτιμώμενη ετήσια μείωση 
των εκπομπών των 
αερίων θερμοκηπίου 

Τιμή Στόχος = 900 tnCO2 

Μη αποτελεσματική στο 
παρελθόν αντιμετώπιση 

πλημμυρικών φαινομένων στη 
λεκάνη απορροής του 

διασυνοριακού ποταμού Έβρου. 
Ανάγκη για αντιπλημμυρική 

προστασία (εφαρμογή οδηγίας 
2007/60/ΕΚ) σύμφωνα με τα 

εξειδικευμένα σχέδια 
αντιμετώπισης πλημμυρών. 
Ανάγκη προστασίας από τη 
διάβρωση των ακτών στο 

πλαίσιο των κινδύνων από την 
κλιματική αλλαγή 

5β 

9 
Μείωση της 

επικινδυνότητας και 
των επιπτώσεων από 

φυσικούς κινδύνους και 
καταστροφές. 

Βελτίωση της διαχείρισης 
των γεγονότων φυσικών 

καταστροφών από τις 
υπηρεσίες  πολιτικής 

προστασίας 
Μείωση του οικονομικού 

κόστους φυσικών 
καταστροφών 

T1034 
Μέσο Οικονομικό κόστος 
ζημιών από πλημμύρες 

ανά πλημμυρικό γεγονός 
2014-2023 

Τιμή Βάσης: 2,53 meuro 
 

Τιμή Στόχος: 2,40 meuro 
 

(Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης 
Πλημμυρών Λεκάνης 
Απορροής Έβρου/ 

ΥΠΕΚΑ) 

2, 6, 13 & 14 

T1038 
Πληθυσμός που ωφελείται 

από μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας 
Τιμή Στόχος = 60.000 

φυσικά πρόσωπα 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Ανάγκη ολοκλήρωσης του 
Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων και 
εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (για τη 
διαχείριση αποβλήτων) και του 

Εθνικού Σχεδιασμού 

6α 

10 
Υποστήριξη της 

ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης διαχείρισης 
απορριμμάτων στην 

ΠΑΜΘ 

Αύξηση των αστικών 
στερεών αποβλήτων που 

ανακυκλώνονται 

Τ1019 
Ποσοστό των 

παραγόμενων αστικών 
στερεών αποβλήτων που 
εκτρέπονται από την ταφή 

Τιμή Βάσης: 1,4% 
Τιμή Στόχος: 40% 

 
(Πηγή: ΠΕΣΔΑ/ ΔΙΑΜΑΘ 

Α.Ε) 

2, 6, 13 & 14 

CO17 
Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων 
Τιμή Στόχος = 10.000 tn / 

έτος 

Εφαρμογή μέτρων που 
προκύπτουν από την οδηγία 

πλαίσιο για τα ύδατα 
(2000/60/ΕΚ) και τα Σχέδια 

Διαχείρισης των δύο υδατικών 
διαμερισμάτων 

6β 
11 

Αποδοτική χρήση 
υδάτινων πόρων. 

Αναβαθμισμένη ποιότητα 
των υδατικών πόρων 

(σύμφωνα με τους 
στόχους των ΣΔΥΔ). 

 
Βελτίωση της επάρκειας 

και της ποιότητας του 
πόσιμου νερού. 

T1033 
Απώλεια ύδατος σε 

δίκτυα ύδρευσης 
Τιμή Βάσης: 20 εκατ. κ.μ 

(2010) 
Τιμή Στόχος: 18,5 εκατ. 

κ.μ (2023) 
 

(Πηγή: Διαχειριστικά 
Σχέδια Λεκανών 

Απορροής / Έρευνα σε 
ΔΕΥΑ) 

 
 

2, 6, 13 & 14 

CO18 
Πρόσθετος πληθυσμός 
που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένη παροχή νερού 
Τιμή Στόχος = 20.000 

φυσικά πρόσωπα 
 

T1324 
Επιφανειακά υδατικά 

συστήματα που διαθέτουν 
καλή οικολογική 

κατάσταση 
Τιμή στόχος = 4 

Τάσεις αυξανόμενου τουριστικού 
ρεύματος. 

Πλούσιο πολιτιστικό και 
οικολογικό απόθεμα που μπορεί 

να αξιοποιηθεί για περεταίρω 
ανάπτυξη. 

Ανάγκες «προστασίας – 
συντήρησης – ανάδειξης» 

μνημείων και χώρων, 
συμπεριλαμβανομένων και 

περιοχών υψηλής οικολογικής 
αξίας. 

6γ 

12 
Ανάδειξη φυσικής και 

πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Αξιοποίηση του 
τουριστικού δυναμικού 
φυσικών περιοχών και 

πόρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

Τ1032 
Διανυκτερεύσεις 
(ημεδαπών και 
αλλοδαπών) σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα 
 

Τιμή Βάσης: 1.442.132 
(αριθμός  

διανυκτερεύσεων) 
 

Τιμή Στόχος: 1.500.000  
(αριθμός  

διανυκτερεύσεων) 
 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

2, 6, 13 & 14 

CO09 
Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 
Τιμή Στόχος = 2.000 

επισκέψεις / έτος 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ, τη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα καθώς και το 
εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και των προστατευόμενων 

περιοχών 

6δ 

13 
Προστασία του 

οικολογικού 
αποθέματος 

Αποτελεσματική 
διαχείριση 

προστατευόμενων 
περιοχών. 

T1020 
Προστατευόμενες 
περιοχές (σύνολο 

περιοχών NATURA 2000) 
με εργαλεία διαχείρισης 

 
Τιμή Βάσης: 36,3% 
Τιμή Στόχος: 100% 

 
(Πηγή: Φορείς 

Διαχείρισης/ΥΠΕΚΑ) 
 

2, 6, 13 & 14 

CO23 
Επιφάνεια οικοτόπων που 
ενισχύονται με στόχο να 
αποκτήσουν καλύτερο 
καθεστώς διατήρησης 

Τιμή Στόχος = 40.000 ha 

Ανάγκες αποκατάστασης 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
υποβαθμισμένων οικιστικών 

περιοχών.  
Ανάγκες παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων 

στο αστικό περιβάλλον. 
Προβλήματα αστικής 

κινητικότητας. 
Ανάγκη επίλυσης προβλημάτων 

συγκρούσεων αστικών και 
εξωαστικών χρήσεων. 

6ε 

14 
Βελτίωση της 

ελκυστικότητας των 
αστικών κέντρων. 

Αύξηση της έκτασης της 
ΠΑΜΘ που διαθέτει 

θεσμοθετημένα σχέδια 
χρήσεων γης. 

Βελτίωση συνθηκών 
διαβίωσης κατοίκων 
αστικών κέντρων. 

Τ1021 
Έκταση που καλύπτεται 

από θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης 

 
Τιμή βάσης: 22.000 ha 

(2014) 
 

Τιμή στόχου: 600.000 ha 
(2023) 

 
(Πηγή: ΥΠΕΚΑ) 

 
Τ1032 

Διανυκτερεύσεις 
(ημεδαπών και 
αλλοδαπών) σε 

ξενοδοχειακά καταλύματα 
 

Τιμή Βάσης: 1.442.132 
(αριθμός  

διανυκτερεύσεων) 
 

Τιμή Στόχος: 1.500.000  
(αριθμός  

διανυκτερεύσεων) 
 

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

2, 6, 13 & 14 

T1024 
Αριθμός νέων χωρικών 

σχεδίων σε τοπικό 
επίπεδο 

Τιμή Στόχος = 10 
 

Τ1028 
Αριθμός σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης 
Τιμή Στόχος = 1 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Το κύριο Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφορών στην Περιφέρεια δεν 

έχει ολοκληρωθεί ακόμη ενώ 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
τόσο σε επίπεδο ευρωπαϊκών 

επιλογών όσο 
και σε επίπεδο εθνικού 

στρατηγικού σχεδιασμού. 

7α 

15 
Βελτίωση της σύνδεσης 

της ΠΑΜΘ με τα 
Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

Μεταφορών. 

Μείωση χρονοαπόστασης 
στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα 

Μεταφορών. 

Τ1022 
Χρονοαπόσταση Αρδάνιο 

- Μάδρα (Τμήμα του 
Κάθετου Άξονα 

Αλεξανδρούπολη - 
Ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα) 
 

Τιμή Βάσης = 30 λεπτά 
της ώρας (2014) 

Τιμή Στόχος = 18 λεπτά 
της ώρας (2023) 

 
(Πηγή: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.) 

2, 6 & 14 

CO13 
Συνολικό μήκος νέων 

δρόμων  
Τιμή Στόχος = 30 km 

CO13a  
εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ  
Τιμή Στόχος = 30 km 

Διαπιστωμένα προβλήματα 
διασυνδεσιμότητας και 

λειτουργίας – 
συμπληρωματικότητας του 

εθνικού / επαρχιακού δικτύου με 
τα ΔΕΔ-Μ. 

Σημαντικά προβλήματα 
προσβασιμότητας- 

προσπελασιμότητας ορεινών και 
νησιωτικών Περιοχών. 

Προβλήματα στην ασφάλεια της 
χρήσης του υφιστάμενου 

περιφερειακού οδικού δικτύου σε 
εντοπισμένα σημεία. 

Σημεία κυκλοφοριακής 
συμφόρησης. 

7β 

16 
Βελτίωση της 

συνδεσιμότητας 
δυσπρόσιτων - 

νησιωτικών περιοχών 
για την αντιμετώπιση 

κοινωνικών - 
αναπτυξιακών 
προβλημάτων. 

Μείωση των 
χρονοαποστάσεων των 

ενδοπεριφερειακών 
μετακινήσεων. 

 
Αύξηση του επιπέδου 

ασφάλειας των 
ενδοπεριφερειακών 

μετακινήσεων. 
 

Βελτίωση της 
προσβασιμότητας 
απομακρυσμένων, 

ορεινών, νησιωτικών και 
μειονεκτικών περιοχών. 

Τ1023 
Συνολική χρονοαπόσταση 

στα τμήματα όπου 
γίνονται παρεμβάσεις 

 
Τιμή Βάσης = 50 λεπτά 

της ώρας (2013)  
Τιμή Στόχος = 37 λεπτά 

της ώρας (2023)  
 

(Πηγή: Διαχειριστική Αρχή 
Π-ΑΜΘ) 

2, 6 & 14 

CO14 
Συνολικό μήκος 

ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων δρόμων 

Τιμή Στόχος = 50km 
CO14a  

εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ  
Τιμή Στόχος = 0 km 

Σημαντικά αναπτυξιακά 
πλεονεκτήματα από την 

περαιτέρω αξιοποίηση του 
αγωγού φυσικού αερίου που 

διέρχεται αλλά και των 
προγραμματιζόμενων να 

διέλθουν από την Π-ΑΜΘ. 

7ε 
17 

Αύξηση της διείσδυσης 
του φυσικού αερίου. 

Αυξημένη χρήση φυσικού 
αερίου από τελικούς 

καταναλωτές 

Τ1031 
Κατανάλωση φυσικού 
αερίου από οικιακούς 

πελάτες 
 

Τιμή Βάσης =0 (2014) 
Τιμή Στόχος = 50 Nm3 

(2023)  
 

(Πηγή: ΔΕΣΦΑ Α.Ε) 

2, 6, 13 & 14 

T1003 
Νοικοκυριά που έχουν 
πρόσβαση σε δίκτυο 

φυσικού αερίου 
Τιμή Στόχος = 60.000 

νοικοκυριά 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Προβλήματα (αδυναμία 
αντικατάστασης/αναβάθμισης 

εξοπλισμού, κ.α.) στη λειτουργία 
των υποδομών υγείας λόγω της 

παρατεταμένης κρίσης.  
Επιτακτικές ανάγκες βελτίωσης 
της αποτελεσματικότητας στη 

λειτουργία λόγω των μειωμένων 
οικονομικών δυνατοτήτων της 

δημόσιας διοίκησης. 

9α 

18 
Βελτίωση / αναβάθμιση 
υποδομών υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας. 

Αναβαθμισμένες 
υποδομές υγείας. 

 
Αναβαθμισμένες 

κοινωνικές υποδομές. 
 

Αύξηση 
αποτελεσματικότητας 

στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας και κοινωνικού 

χαρακτήρα. 

Τ1025 
Βελτίωση της πρόσβασης 

και χρήσης των 
υπηρεσιών υγείας 

(πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια) 
 

Τιμή Βάσης =1.318.748 
(2014) 

 
Τιμή Στόχος: 1.397.873 

(2023) 
 

(Πηγή: Υπουργείο 
Υγείας/4

η
 ΥΠΕ) 

2, 6 & 14 

CO36 
Πληθυσμός που 
καλύπτεται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες 
υγείας 

Τιμή Στόχος = 250.000 
φυσικά πρόσωπα 

Yστέρηση ως προς τους δείκτες 
που σχετίζονται με το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πληθυσμού της 
(δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση) λόγω παραδοσιακά 

μειωμένης συμμετοχής στην 
εκπαίδευση ορισμένων 
πληθυσμιακών ομάδων. 

Ανάγκη μείωσης του δείκτη 
σχολικής διαρροής, ο οποίος 

καταγράφει στην Π-ΑΜΘ 
διαχρονικά την υψηλότερη τιμή. 

Η πρόσφατη αύξηση της 
συμμετοχής τους στην 

εκπαίδευση (επιθυμητός στόχος) 
σε συνδυασμό με την εσωτερική 

μετανάστευση και τις 
πεπαλαιωμένες κτιριακές 

υποδομές δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα επάρκειας και 

πρόσβασης. 

10α 

19 
Βελτίωση / αναβάθμιση 

υποδομών 
εκπαίδευσης. 

Αυξημένη δυναμικότητα 
των υποδομών 

εκπαίδευσης σε περιοχές 
όπου παρατηρούνται 

υστερήσεις. 
 

Αύξηση της συμμετοχής 
στην εκπαίδευση. 

 
Μείωση του φαινομένου 
της σχολικής διαρροής 

Τ1026 
Μαθητές ηλικίας 17 ετών 

σε όλα τα επίπεδα 
εκπαίδευσης ως ποσοστό 

του πληθυσμού ίδιας 
ηλικίας (Students (all 

ISCED levels) aged 17 at 
regional level - as % of 

corresponding age 
population) 

Τιμή Βάσης = 95,5% 
(2012)  

Τιμή Στόχος =97% (2023) 
 

(Πηγή: Eurostat) 
 

2, 6 & 14 

CO35 
Δυναμικότητα των 

υποδομών εκπαίδευσης 
που ενισχύονται 

Τιμή Στόχος = 4.000 
φυσικά πρόσωπα 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Ανάγκη αξιοποίησης των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

της ΠΑΜΘ για τη βελτίωση των 
συνθηκών απασχόλησης σε 

τομείς παρέμβασης της έξυπνης 
εξειδίκευσης. 

Ανάγκη συμπληρωματικότητας 
στις παρεμβάσεις 

Ολοκληρωμένων Χωρικών 
Επενδύσεων για αστική 

ανάπτυξη και την τουριστική 
ανάπτυξη σε περιοχές που 

συγκροτούν δίκτυα πολιτιστικών 
– φυσικών πόρων. 

8iii 

20 
Υποστήριξη της 

απασχόλησης στους 
τομείς προτεραιότητας 

της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης (RIS3). 

Αύξηση του αριθμού των 
απασχολούμενων, 

συμπεριλαμβανομένων 
και των 

αυτοαπασχολούμενων σε 
τομείς παρέμβασης της 
έξυπνης εξειδίκευσης. 

Τ1039 
Συμμετέχοντες που 

κατέχουν θέση εργασίας 
σε τομείς προτεραιότητας 

της RIS3, 
(συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης) 

έξι μήνες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους. 

 
Τιμή Βάσης =400 (2014) 

 
Τιμή Στόχος = 160 νέοι 
απασχολούμενοι (2023)  

 
(Πηγή: ΟΠΣ) 

2, 6, 12, 13 & 14 

CO01 
Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 

Τιμή Στόχος = 400 
Συμμετέχοντες. 

21 
Υποστήριξη Τοπικών 

Πρωτοβουλιών 
Απασχόλησης (Τ.Π.Α.) 

σε Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις. 

Συμπληρωματικότητα 
στις παρεμβάσεις των 

ολοκληρωμένων χωρικών 
επενδύσεων: 

 
α) περιοχών που 

συγκροτούν δίκτυο 
πολιτιστικών – φυσικών 

πόρων για την τουριστική 
τους ανάπτυξη 

και 
β) περιοχών που 

εντάσσονται σε σχέδια 
Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης. 
 

Αύξηση της 
απασχόλησης στον 

τουρισμό-πολιτισμό και 
στις αστικές περιοχές. 

Τ1040 
Συμμετέχοντες που 

κατέχουν θέση εργασίας 
στον τουρισμό-πολιτισμό, 
(συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης) 

έξι μήνες μετά τη λήξη της 
συμμετοχής τους. 

 
Τιμή Βάσης =140 (2014) 

 
Τιμή Στόχος = 120 νέοι 
απασχολούμενοι (2023)  

 
(Πηγή: ΟΠΣ) 

2, 6, 13 & 14 

CO01 
Άνεργοι, 

συμπεριλαμβανομένων 
των μακροχρόνια ανέργων 

Τιμή Στόχος = 300 
Συμμετέχοντες. 
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Επιδείνωση των δεικτών 
ανεργίας λόγω της 

παρατεταμένης ύφεσης, και 
ειδικά για τους νέους και τους 

μακροχρόνια ανέργους. 
Τα υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας παρατηρούνται σε 
ομάδες πληθυσμού με 

χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισμού ή/ και σε άλλες 

ειδικές ομάδες. 

9i 

22 
Βελτίωση της 
πρόσβασης 

μειονεκτούντων ατόμων 
και 

περιθωριοποιημένων 
ομάδων στην αγορά 

εργασίας. 

Αύξηση του αριθμού των 
απασχολούμενων, 

συμπεριλαμβανομένων 
και των 

αυτοαπασχολούμενων 
από μειονεκτούσες 
ομάδες πληθυσμού. 

Τ1041 
Μειονεκτούντα άτομα που 

κατέχουν θέση 
απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης 
τους αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από την 

λήξη της συμμετοχής 
τους. 

 
Τιμή Βάσης =70 (2014) 
Τιμή Στόχος = 400 νέοι 
απασχολούμενοι (2023)  

 
(Πηγή: ΕΥΣΕΚΤ / ΟΠΣ) 

2, 3, 6, 13 & 14 

CO17 
Άλλα μειονεκτούντα άτομα  

Τιμή Στόχος = 2.600 
συμμετέχοντες  

Στην ΠΑΜΘ εντοπίζονται 
παραδοσιακά 

περιθωριοποιημένες κοινωνικές 
ομάδες όπως οι Ρομά και 

πληθυσμοί που διαβιούν σε 
πολύ υποβαθμισμένες περιοχές. 

Παράλληλα εμφανίστηκαν και 
νέες περιθωριοποιημένες ομάδες 

όπως οι μετανάστες. 
Οι κοινωνικά αποκλεισμένες 

ομάδες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα στην εκπαίδευση, 

στην απασχόληση, και στην 
υγεία. 

9ii 

23 
Πρόληψη και 

αντιμετώπιση του 
κοινωνικού 

αποκλεισμού 
μειονεκτούντων ατόμων 

και 
περιθωριοποιημένων 

ομάδων. 

Αύξηση της συμμετοχής 
των περιθωριοποιημένων 

πληθυσμών στις 
υπηρεσίες που 

παρέχονται από τα 
Κέντρα Ευπαθών 

Ομάδων. 
 

Καλύτερη κάλυψη των 
αναγκών τους από τις 

δομές αυτές. 
 

Αύξηση της 
δραστηριοποίησης των 
περιθωριοποιημένων 

πληθυσμών στην 
αναζήτηση εργασίας 

 

Τ1042 
Μειονεκτούντα άτομα που 

δραστηριοποιούνται σε 
αναζήτηση εργασίας, 

αμέσως μετά την λήξη της 
συμμετοχής τους. 

 
Τιμή Στόχος = 355 
Τιμή Στόχος = 500 

 
(Πηγή: Κέντρα Ευπαθών 

Ομάδων) 

2, 7, 9 & 14 

CO15 
Μετανάστες, 

συμμετέχοντες αλλοδαπής 
προέλευσης, μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων 
κοινοτήτων, όπως οι 

Ρομά) 
Τιμή Στόχος = 1.200 

συμμετέχοντες  
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ΑΝΑΓΚΕΣ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠ ΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΔΕΙΚΤΗΣ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΡΟΩΝ 

Αύξηση της φτώχιας και των 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 

λόγω της παρατεταμένης κρίσης 
(άνεργοι, νεόπτωχοι, 

μετανάστες, ανασφάλιστοι 
επαγγελματίες, ανασφάλιστοι 

πρώην επαγγελματίες, 
ανασφάλιστοι παλλινοστούντες 

άνω των 65, κλπ). 
Αδυναμία πρόσβασης 

σημαντικού τμήματος του 
πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας 

– πρόνοιας. 
Για τις ομάδες αυτές χρειάζονται 

νέα μοντέλα παροχής υγείας 
(π.χ. κοινωνικά ιατρεία). 

9iv 

24 
Βελτίωση της 

πρόσβασης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού σε 

υπηρεσίες υγείας – 
πρόνοιας. 

Αύξηση της συμμετοχής 
ευάλωτων ομάδων 

πληθυσμού σε υπηρεσίες 
υγείας, σωματικής και 

ψυχικής. 

T1029 
Ποσοστό κάλυψης 

ανασφάλιστων πολιτών 
από υπηρεσίες υγείας. 

 
Τιμή Βάσης =5% (2014)  

Τιμή Στόχος = 30% 
 

(Πηγή: Δ/νση Κοιν. 
Πρόνοιας 

Δήμων/Υπουργείο 
Εργασίας για το σύνολο 

των ανασφάλιστων) 

2, 6, 9, 10 & 14 

CO17 
Άλλα μειονεκτούντα άτομα  

(φυσικά πρόσωπα) 
Τιμή Στόχος = 5000 

συμμετέχοντες 

Η Περιφέρεια της ΑΜ-Θ 
υπολείπεται κατά πολύ από τα 

ποσοστά κοινωνικής οικονομίας 
στην Ε.Ε. (10% των 

επιχειρήσεων). 
Παράλληλα η Κοινωνική 

Οικονομία μπορεί να δώσει 
διέξοδο στα προβλήματα 

αποανάπτυξης και έλλειψης 
τραπεζικής πίστης ενώ 

κεφαλαιοποιεί τη μεγάλη 
παράδοση στο συνεταιριστικό 

κίνημα και την έκρηξη 
εθελοντισμού που παρατηρείται 

στην περιφέρεια. 

9v 

25 
Ενίσχυση της 

κοινωνικής οικονομίας 
και των κοινωνικών 

επιχειρήσεων. 

Αύξηση του αριθμού των 
Κοινωνικών 

Επιχειρήσεων. 
 

Αύξηση της 
απασχόλησης στην 

κοινωνική οικονομία. 
 

Αύξηση του αριθμού των 
συμμετεχόντων σε 

δράσεις της κοινωνικής 
οικονομίας. 

T1030 
Απασχολούμενοι σε 

επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας 

 
Τιμή Βάσης = 285 (2014) 

Τιμή Στόχος = 250 
(2023) 

ή 
 
 

(Πηγή: Περιφέρεια 
ΑΜΘ/έρευνα) 

2, 6, 11 & 14 

Τ1027 
Αριθμός υποστηριζόμενων 

υφιστάμενων και νέων 
επιχειρήσεων 

(συμπεριλαμβανομένων 
συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων και 

επιχειρήσεων τους 
κοινωνικής οικονομίας) 

Τιμή Στόχος = 25 

 

 

 

 

 


