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Αντικείμενο - Χρονοδιάγραμμα
 Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η 1η

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Ε.Π.
«Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 – 2020 καθώς
και η 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας
αυτού.
Περιλαμβάνει 2 μέρη:
Α. Αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π. και
Β. Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας

 Έχει  διάρκεια  δέκα  (10) μήνες
 Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11.9.2017



Αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π. 
Έχει ως  στόχο  να  διαπιστώσει  την  απόδοση  των  
υλοποιούμενων  δράσεων,  το  βαθμό  υλοποίησης  των  
αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του 
Προγράμματος. 
Η  Αξιολόγηση  αυτή  θα  εστιάσει  στην  αποδοτικότητα 
και  την  αποτελεσματικότητα του  Ε.Π., στην  επίτευξη των  
στόχων  του  πλαισίου  Επιδόσεων  και  στην  επικαιρότητα  
της  λογικής  της  παρέμβασης  εν  όψει  και  των νέων  
πόρων  που  θα  κατανεμηθούν  στα  Ε.Π.  Επιπρόσθετα,  
η  Αξιολόγηση  θα  διερευνήσει  τις  ανάγκες  σε δεδομένα 
που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την 
επίπτωση των Προγραμμάτων.



Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας
Έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής 
Επικοινωνίας ειδικά σε ότι αφορά στην προβολή του Ε.Π. 
«Ανατολική  Μακεδονία  – Θράκη»  2014  – 2020 και  του  
ρόλου  – συνεισφοράς  των  ∆ιαρθρωτικών Ταμείων της 
ΕΕ στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.



Παραδοτέα
1ο Παραδοτέο – 1η Αξιολόγηση κατά τη ∆ιάρκεια 
Υλοποίησης, 30/11/2017
2ο Παραδοτέο – Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις 
επιπτώσεων, 31/1/2018
3ο Παραδοτέο – Τελική έκθεση αξιολόγησης, Πλάνο 
διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της 
Αξιολόγησης και υποστήριξη  της  αναθέτουσας αρχής σε 
θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναθεώρησης του Ε.Π., 28/2/2018
4ο Παραδοτέο – 1η αξιολόγηση  της  Στρατηγικής 
Επικοινωνίας, 30/3/2018



Αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π: Αντικείμενο 1/3

Αποτελείται από 4 διακριτές Ενότητες:
Α: Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Ε.Π.

Αφορά 2 βασικά αξιολογικά ερωτήματα:
1. εάν η πορεία της οικονομικής ολοκλήρωσης είναι ικανοποιητική

(εντάξεις, συμβασιοποιήσεις, πληρωμές)
2. εάν η πορεία της φυσικής ολοκλήρωσης είναι ικανοποιητική,

δηλ. εάν το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιήσει τις τιμές-
στόχους του φυσικού του αντικειμένου (δείκτες εκροής)

Η αξιολόγηση γίνεται χωριστά για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ

Β. Αξιολόγηση Επίτευξης Πλαισίου Επίδοσης Ε.Π.
Το βασικό αξιολογικό ερώτημα είναι: εάν κρίνονται επιτεύξιμοι οι
στόχοι για το 2018.



Αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π: Αντικείμενο 2/3

Γ: Αξιολόγηση Αποδοτικότητας Ε.Π.
Αφορά 2 βασικά αξιολογικά ερωτήματα:
1. εάν η χρονική αποδοτικότητα του προγράμματος είναι

ικανοποιητική (χρόνοι διαδικασιών, καθυστερήσεις,
δυσλειτουργίες, κλπ)

2. εάν το μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων είναι λογικό και
συγκρίσιμο με άλλες παρόμοιες παρεμβάσεις, και εάν η
κατανομή των πόρων διασφαλίζει τη φυσική ολοκλήρωση του
Ε.Π. (δηλ. όλων των εκροών) με δεδομένα τα μοναδιαία κόστη



Αξιολόγηση εφαρμογής του Ε.Π: Αντικείμενο 3/3

∆. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης
Το βασικό αξιολογικό ερώτημα είναι: εάν κρίνεται αναγκαία η
αλλαγή της Λογικής της Παρέμβασης του Ε.Π.
Η αξιολόγηση αφορά 2 αξιολογικά υπο-ερωτήματα:
1. εάν οι γενικές εξελίξεις (οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές, κλπ)

στην ΑΜΘ και οι αλλαγές πολιτικής (σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό
επίπεδο) επιβάλλουν αλλαγές στις διαπιστωμένες ανάγκες και
στοχεύσεις του Ε.Π. (αξιολόγηση εξωτερικής συνάφειας)

2. εάν η αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας του Ε.Π. οδηγεί σε
αλλαγές στους γενικούς ή ειδικούς στόχους, στα αναμενόμενα
αποτελέσματα και στους δείκτες αποτελεσμάτων



Μεθοδολογική Προσέγγιση 1/4
Α: Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Ε.Π.

Οικονομική Αποτελεσματικότητα: Εξετάζεται η πορεία (το ιστορικό)
των εξειδικεύσεων, προσκλήσεων, εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων
και πληρωμών του προγράμματος στο σύνολο, ανά Άξονα
Προτεραιότητας, και ανά Θεματικό Στόχο και συγκρίνονται με τις
οικονομικές δεσμεύσεις του προγράμματος (ανά ΘΣ και ανά έτος) -
αναλύονται οι καθυστερήσεις και οι κρίσιμες περιοχές παρέμβασης
– γίνονται προβολές απορρόφησης για το 2023.
Φυσική Αποτελεσματικότητα: αξιολογείται το σύνολο των δεικτών
εκροής του προγράμματος (% κάλυψης στόχων, μετρησιμότητα,
αθροισιμότητα τιμών, αξιοπιστία τιμών) – γίνεται εκτίμηση των
τρεχουσών τιμών επίτευξης (πραγματική υλοποίηση και ισοδύναμο)
– επανεκτιμώνται οι τιμές-στόχοι για το 2023 (βάσει ενταγμένων
έργων και για το υπόλοιπο του Π/Υ βάσει τελευταίας εξειδίκευσης
και μοναδιαίου κόστους)



Μεθοδολογική Προσέγγιση 2/4
Β. Αξιολόγηση Επίτευξης Πλαισίου Επίδοσης Ε.Π.

Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως βάσει ενταγμένων έργων
Οικονομικά Ορόσημα: γίνονται προβολές κυρίως βάσει των
ενταγμένων έργων και βάσει της μέχρι σήμερα οικονομικής πορείας
του Ε.Π.
Φυσικά Ορόσημα: γίνονται προβολές φυσικής υλοποίησης κυρίως
βάσει ενταγμένων έργων και βάσει συμβασιοποιήσεων για το
σύνολο των δεικτών εκροής που συμμετέχουν στο Πλαίσιο
Επίδοσης.



Μεθοδολογική Προσέγγιση 3/4
Γ: Αξιολόγηση Αποδοτικότητας Ε.Π.

Χρονική Αποδοτικότητα: εξετάζονται οι χρόνοι που έχουν μεσολαβήσει
μεταξύ των διαφόρων βημάτων υλοποίησης (εξειδίκευσης-πρόσκλησης,
πρόσκλησης-ένταξης, ένταξης-συμβασιοποίησης, συμβασιοποίησης-
πληρωμών) – εντοπίζονται οι κρίσιμες καθυστερήσεις
Οικονομική Αποδοτικότητα: ομαδοποιούνται όλες οι παρόμοιες
ενταγμένες πράξεις και υπολογίζονται μοναδιαία κόστη (ανά «τυπικό
έργο») – συγκρίνονται με τα μοναδιαία κόστη παρόμοιων παρεμβάσεων
είτε προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, είτε άλλων Περιφερειών
– εντοπίζονται οι θεματικές περιοχές που παρουσιάζουν υπερβολικές
υπερβάσεις κόστους και εκτιμώνται οι επιπτώσεις των υπερβάσεων στη
συνολική έκβαση του προγράμματος.
Εκτίμηση για το Ε.Π.: με βάση τους επιμέρους Π/Υ και τα μοναδιαία
κόστη, εκτιμάται η επίτευξη των τιμών-στόχων για τους βασικούς δείκτες
εκροής του προγράμματος. Όπου εντοπίζεται ανεπάρκεια πόρων
προτείνονται διορθωτικές κινήσεις.



Μεθοδολογική Προσέγγιση 4/4
∆. Επικαιρότητα της Λογικής της Παρέμβασης

Επικαιροποίηση Στρατηγικής: εξετάζονται όλες οι εξελίξεις μεταξύ 2013
(έτος κατάρτισης προγράμματος) και 2017 και επικαιροποιούνται όλοι
οι δείκτες βάσει των οποίων είχαν εντοπιστεί οι ανάγκες της
Περιφέρειας – εξετάζονται όλες οι αλλαγές πολιτικής και οι επιπτώσεις
τους στο Ε.Π. – επικαιροποιείται η στόχευση του Ε.Π.
Εσωτερική Συνέπεια: αξιολογείται η Λογική της Παρέμβασης (ανάγκες,
γενικοί στόχοι, ειδικοί στόχοι, δράσεις, αναμενόμενα αποτελέσματα)
βάσει των συμπερασμάτων από την παραπάνω επικαιροποίηση –
αξιολογούνται οι δείκτες αποτελέσματος (συνάφεια με αναμενόμενο
αποτέλεσμα, αντιπροσωπευτικότητα, τρόπος και συχνότητα μέτρησης,
αξιοπιστία τιμών) – προτείνονται αλλαγές στη Λογική της Παρέμβασης
Βαθμός Επίτευξης Αποτελεσμάτων: υπολογίζονται οι τιμές επίτευξης
για το 2017 (βάσει δεδομένων από τις προκαθορισμένες πηγές) και
εκτιμώνται οι τιμές για το 2018 και 2023.



Συμπεράσματα
Προτάσεις Αναθεώρησης Ε.Π.: είναι η τελευταία ενότητα της έκθεσης
αξιολόγησης και ανακεφαλαιώνει πορίσματα/προτάσεις από την
αξιολόγηση όσον αφορά τις απαιτούμενες αλλαγές στο σχεδιασμό του
προγράμματος. Αφορά τις παρακάτω υποενότητες:

1. Λογική της Παρέμβασης
2. Κατανομές Πόρων
3. Κατηγορίες Παρέμβασης
4. Πλαίσιο Επίδοσης



Εξέλιξη μέχρι τώρα
 Τεκμηρίωση της αναθεώρησης λόγω πρόσθετων πόρων
 Έγγραφο μεθοδολογίας υπολογισμού δεικτών
 Έγγραφο τεκμηρίωσης πλαισίου επιδόσεων
 Έκθεση εξαίρεσης περιβαλλοντικού προελέγχου


