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1Α. Επιτελική Σύνοψη
Στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στοχεύει στην
αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των νησιών και στην επιδίωξη
πραγματικής σύγκλισης με τις Περιφέρειες της ΕΕ τόσο σε οικονομικούς όσο και σε
κοινωνικούς δείκτες. Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι η στόχευση εσωτερικής
και εξωτερικής κοινωνικής συνοχής, που θα επιδιωχθεί με βελτίωση των όρων
προσβασιμότητας, απασχόλησης και ποιότητας ζωής καθώς και με τη διατήρηση της
ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του κάθε νησιού από περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και
παραγωγικής πλευράς.
Το βασικό εργαλείο που ενσωματώνει το ανωτέρω όραμα είναι το Επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» π/υ Δημόσιας Δαπάνης 301 εκ. € που
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι η έμφαση της
αξιολόγησης στη λογική της παρέμβασης, στους στόχους των προγραμμάτων και στην
αποτελεσματικότητα και στις επιπτώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αξιολογήσεις καλούνται
να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων και να
συμβάλλουν στη διαδικασία αναθεώρησής τους, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και στην εκτίμηση της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αλλά και των εξωγενών παραγόντων που
ενδεχομένως συμβάλλουν στα αποτελέσματα.
Το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης, που θα συνοδεύει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καλύπτει
χρονικά την διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος, από την έναρξή του το 2016 μέχρι και
το τέλος του 2022. Σ’ αυτό τον χρονικό ορίζοντα θα πραγματοποιηθούν 20 αξιολογήσεις
που θα αφορούν αξιολογήσεις που αποτιμούν την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού
του ΕΠ, αξιολογήσεις που αποτιμούν τις επιπτώσεις εφαρμογής των δράσεων που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα καθώς και εκτιμήσεις για επιμέρους οριζόντιες
περιφερειακές στρατηγικές που είναι ενσωματωμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Οι αξιολογήσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος θα
υλοποιηθούν με συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία ώστε να συσχετίζονται τόσο με τη
πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ όσο και με τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από
τον Καν. 1303/2013.
Το Σχέδιο Αξιολόγησης αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που δύναται να αναθεωρείται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις
όποιες αλλαγές του Προγράμματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φάση υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις
υποστήριξης των ετήσιων εκθέσεων του 2017 και 2019 καθώς και της Συνοπτικής Έκθεσης
του 2022, το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει τρείς Αξιολογήσεις Αποτελεσματικότητας –
Αποδοτικότητας στα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα, Αξιολογήσεις δράσεων κοινωνικού
ταμείου, Αξιολογήσεις που στοχεύουν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων και των
επιπτώσεων τομεακών παρεμβάσεων (περιβάλλον, επιχειρηματικότητα, μεταφορές) και
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περιφερειακών στρατηγικών που θα συμβάλλουν και στο σχεδιασμό της επόμενης
προγραμματικής περιόδου.

1Β . Executive Summary
North Aegean Region in the framework of New Programming Period 2014-2020 aims to
reverse the declining growth of the islands and to converge with EU regions both in
economic and in social indicators. Basic axes of this strategy is the internal and external
social cohesion, which will be accomplished by improving accessibility conditions,
employment and quality of life and preserving the particular character of each island
according to environmental, cultural and productive terms.
The above vision can be implemented by the Operational Programme "North Aegean Region
2014-2020” with public expenditure 301 million Euros and co-financed by the ERDF and ESF.
New Programming Period focuses on the results, the intervention logic and programs’
impact evaluation. Actually, these evaluations contribute to improve the design of the
programs, the effectiveness and efficiency of interventions and contribute to the review
process.
This Evaluation Plan, along with the Operational Programme, covering the time period of the
Programme, starting January 2016 and will run until 2022. In the same period, 20
evaluations will take place, containing efficiency assessments of the Operational Program
designation, evaluation assessments of the implementation impact of the program’s actions
and estimates for individual horizontal regional strategies that are incorporated into the
Operational Program.
Evaluations according to the Evaluation plan of the Programme will be implemented in
specific time sequence regarding to the implementation progress of the OP and regulation
1303/2013 as well. The Evaluation Plan is a dynamic tool that can be revised by the OP
Monitoring Committee "North Aegean" in order to reflect any changes to the Program.
Considering the implementation phase of the Programme and obligations of 2017 and 2019
annual reports and the Summary Report of 2022, the Evaluation Plan contains three
Evaluations for Results-Efficiency in respective milestones, Evaluations of Social Fund
actions, Evaluation assessment of the effects and impacts of sectoral
interventions(environment, entrepreneurship, transportation) and regional strategies that
will contribute to the design of the next programming period.
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2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης
2.1 Εισαγωγή
Ο Προγραμματισμός και σχεδιασμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Νέα
Προγραμματική Περίοδο στοχεύει στην αντιμετώπιση βασικών διαπιστωμένων αναγκών
που αφορούν κυρίως
-

Φαινόμενα απομόνωσης και διπλής περιφερειακότητας μεταξύ των νησιών της
Περιφέρειας

-

Ανάγκη αύξησης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με αξιοποίηση των τοπικών
παραδοσιακών αλυσίδων αξίας των τοπικών προϊόντων

-

Ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων κρίσης και κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στους
δείκτες απασχόλησης

-

Ανάγκη προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου και
ανάδειξής του σε τοπικό πόρο που θα εξελιχθεί σε μηχανισμό ανάπτυξης

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διατυπώνει το
αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διαρθρωτικές αδυναμίες αξιοποιώντας
παράλληλα τις σημαντικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά της στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη. Για την πραγματοποίηση του οράματος της Περιφέρειας ο στρατηγικός της
στόχος διαμορφώνεται ως εξής : «Αναστροφή της φθίνουσας αναπτυξιακής πορείας των
νησιών της Περιφέρειας και επιδίωξη της πραγματικής οικονομικής και κοινωνικής
σύγκλισης με τις αναπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις
εσωτερικής και εξωτερικής χωρικής και κοινωνικής συνοχής και διατήρηση της ιδιαίτερης
νησιωτικής φυσιογνωμίας κάθε νησιού».
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των αναγκών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας έχουν διατυπωθεί 34 Ειδικοί Στόχοι οργανωμένοι σε 7
άξονες προτεραιότητας (μαζί με τους άξονες τεχνικής βοήθειας) όπως παρακάτω :
-

Αξονας Προτεραιότητας 1 / Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής /
επιχειρηματικής
δραστηριότητας,
ενδυνάμωση
της
ελκυστικότητας,
της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με
αιχμή την καινοτομία π/υ 40,0 εκ. € Που κατανέμονται σε 7 Επενδυτικές
Προτεραιότητες από 3 Θεματικούς Στόχους

-

Αξονας Προτεραιότητας 2α / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική
ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων, π/υ 32,95 εκ. € Που
κατανέμονται σε 7 Επενδυτικές Προτεραιότητες από 2 Θεματικούς Στόχους και
χρηματοδότηση από το ΕΚΤ

3

-

Αξονας Προτεραιότητας 2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού π/υ
37,03 εκ.€ Που κατανέμονται σε 3 Επενδυτικές Προτεραιότητες από 2 Θεματικούς
Στόχους

-

Αξονας Προτεραιότητας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη,
απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής π/υ 126,25 εκ. € Που
κατανέμονται σε 7 Επενδυτικές Προτεραιότητες από 3 Θεματικούς Στόχους

-

Αξονας Προτεραιότητας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για
την ανάπτυξη και την απασχόληση π/υ 60,0 εκ. € Που κατανέμονται σε 2 Επενδυτικές
Προτεραιότητες από 1 Θεματικό Στόχο.

-

Αξονας Προτεραιότητας 5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

-

Αξονας Προτεραιότητας 6 / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ο συνολικός π/υ του ΕΠ ανέρχεται σε 301,6 εκ. € δημ. δαπάνη, εκ των οποίων 214,5 εκ. €
με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, 26,84 εκ. € με χρηματοδότηση του ΕΚΤ και 60,3 εκ. € Εθνική
χρηματοδότηση.
Η λογική της παρέμβασης του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη της τις διαπιστωμένες
ανάγκες της Περιφέρειας και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται μέσω της
χρηματοδότησης ενδεικτικών δράσεων και της επίτευξης συγκεκριμένων δεικτών εκροών .
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Αξονας 1/Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής
προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

1

2

ΕΤΠΑ

3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας
των ΜΜΕ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

1α

Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού
Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ)
ιστού της Περιφέρειας, για ερευνητική δραστηριότητα,
και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της
που κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές
έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των
ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τη
κέντρων ικανότητας,
Περιφερειακή Στρατηγική RISS

1β

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ,
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική
ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού
κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της
και μη τεχνολογική καινοτομία
ΑΕΠ)
ανώτατης εκπαίδευσης,

2β

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του
ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης
για ΤΠΕ·

Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ,
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
από τις επιχειρήσεις

2γ

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική
κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη,
ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία·

Αύξηση των περχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας

3α

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων,
μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων·

Επιχειρηματική εκμετάλευση προιόντων Ε&Τ και
Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στους
καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοιδρυόμενες ΜΜΕ
κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας
για μάυξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ

3β

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών
Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών ή/και
μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση· συγχωνεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία

3δ

Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας

Αξία εξαγωγών Περιφέρειας

Ενίσχυση της
έρευνας, της
τεχνολογικής
ανάπτυξης και της
καινοτομίας

Βελτίωση της
δυνατότητας
πρόσβασης στις
τεχνολογίες
πληροφοριών και
επικοινωνιών (ΤΠΕ),
καθώς και της
χρήσης και της
ποιότητάς τους
(στόχος ευρυζωνικής

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.
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Ερευνητικοί τομείς και κλάδοι που
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ
από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας

Αξονας 2α/Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και
κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

8

Προώθηση της
βιώσιμης
απασχόλησης
υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων.

ΕΚΤ

9

Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμιση
της φτώχειας και
κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

8iii

Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία
νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση
Μεγέθυνση της επιχειρηματικής βάσης και αύξηση της
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της
απασχόλησης
αυταπασχόλησης

8v

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και
των επιχειρηματιών στις αλλαγές·

Ενδυνάμωση / αύξηση ανταγωνιστικότητας των
επιχιερήσεων με διατήρηση των θέσεων απασχόλησης

Συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση
στην αγορά εργασίας εντός εξ μηνών από
τη λήξη της συμμετοχής τους

9i

Ενεργητική ένταξη , μεταξύ άλλων και με σκοπό την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων
απασχόλησης.

Αύξηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην
απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βρίσκονται
εκτός αγοράς εργασίας

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν
σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν
εξειδίκευση, που κατέχουν θέση
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυταπασχόλησης, εντός εξ μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής τους

9ii

Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας
ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

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

9iii

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την
προώθηση των ίσων ευκαιριών·

Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

Ατομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
που ενσωματώνονται κοινωνικά μετά τη
λήξη της συμμετοχής τους

9iv

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές,
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες,
Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής
υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής
ωφέλειας·

9v

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές
επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

Ατομα που καλύπτονται από δράσεις
Health Safety Net

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που
κατέχουν θέση απασχόλησης
Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων
συμπεριλαμβανομένης της
σε κοινωνικές επιχειρήσεις
αυταπασχόλησης εντός εξ μηνών από τη
λήξη της συμμετοχής τους

6

Αξονας 2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

9

ΕΤΠΑ

10

Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμηση
της φτώχειας και
κάθε διάκρισης

Επένδυση στην
εκπαίδευση, την
κατάρτιση και την
επαγγελματική
κατάρτιση για την
απόκτηση
δεξιοτήτων και τη
διά βίου μάθηση.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

9α

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές
υποδομές……………..

9γ

Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και
Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας
πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως
στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες
Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας
Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Κοινωνικές επιχειρήσεις
Ωφελούμενοι φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης

10α

Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την
επαγγελματική κατάρτιση

Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας
του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές
και πανεπιστημιακές μονάδες αντίστοιχα

7

Ωφελούμενοι μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αξονας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για
ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

4

Στήριξη μετάβασης
προς μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών

4γ

5

Προαγωγή της
προσαρμογής στη
κλιματική αλλαγή

5α

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που
βασίζονται στο οικοσύστημα

Βελτίωση / διεύρυνση του βαθμού προστασίας του
πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας και της
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές

Ποσοστό πληθυσμού που επωφελείται
από μέτρα διαχείρισης κινδύνου

6α

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την
αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί
από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις
εν λόγω απαιτήσεις·

Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και
ειδικών αποβλήτων (αποριμμάτων)

Κλάσμα στερεών που οδηγείται σε
ανακύκλωση

6β

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος
του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των
αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη
για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω
Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και
απαιτήσεις·
τουριστικών περιοχών από λύματα

ΕΤΠΑ

6

Διατήρηση και
προστασία του
περιβάλλοντος και
προαγωγή της
αποδοτικής χρήσης
των πόρων

Ετήσια εξοικονόμιση τελικής ενέργειας

Πληθυσμός που εξυπηρετείται από
επαρκή και βελτιωμένη παροχή νερού
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από
επαρκή και βελτιωμένη επεξεργασία
λυμάτων

6δ

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και
του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000
και των «πράσινων» υποδομών·

Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και
προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας

Προστατευόμενες περιοχές (σύνολο
περιοχών Natura 2000) με εργαλεία
διαχείρισης

6γ

Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς·

Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

Επισκέψεις σε πόλους έλξης πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς

6ε

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων,
αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων
Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και
περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για
τον περιορισμό του θορύβου·
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Ωφελούμενος πληθυσμός αστικών
κέντρων ή/και κέντρων με συγκέντρωση
λειτουργιών αστικού τύπου

Αξονας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

7α

ΕΤΠΑ

7

Προαγωγή των
βιώσιμων
μεταφορών
7β

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου
μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην
υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων·

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ_Μ

Μετακινούμενοι επιβάτες από προς την
Περιφέρεια

Λειτουργική αναβάθμιση / επέκταση των
διανησιωτικών (ενδοπεριφερειακών) και
διαπεριφερειακών λιμενικών-θαλάσσιων συνδέσεων

Μετακινούμενοι επιβάτες από προς την
Περιφέρεια

Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες
εισόδου-εξόδου και κατ' ακολουθία με τα εθνικά και
διεθνή εμπορικά, παραγωικά ν

Χρονοαπόσταση
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Άξονας 5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ
ΕΤΠΑ

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
του ΠΕΠ
Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου

Άξονας 6 / Τεχνική Βοήθεια EKT
ΤΑΜΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών
διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ

ΕΚΤ

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
του ΠΕΠ
Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Βασική αρχή στη Νέα προγραμματική Περίοδο αποτελεί σύμφωνα και με τον κανονισμό
1303/2013 η ενίσχυση της λογικής των αποτελεσμάτων, ενώ οι αξιολογήσεις των
προηγούμενων προγραμματικών περιόδων στόχευαν περισσότερο στην εφαρμογή. Με
βάση τη νέα φιλοσοφία, οι αξιολογήσεις πρέπει να συμβάλλουν στην βελτίωση και
επικαιροποίηση του σχεδιασμού των ΕΠ, να προσφέρουν πληροφορίες για την
αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα καθώς και για τις επιπτώσεις των παρεμβάσεών του
και να συνεισφέρουν στις διαδικασίες αναθεώρησης. Ειδικότερες αξιολογήσεις
προβλέπονται για τις επιμέρους περιφερειακές στρατηγικές προσεγγίσεις που
περιλαμβάνονται στα προγράμματα, όπως στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση, τη
φτώχεια και την κοινωνική ένταξη, τη χωρική προσέγγιση
Η συγκρότηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ κατέληξε σε ενδεικτικό κατάλογο 20
αξιολογήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια προγραμματισμού. Ο
κατάλογος αυτός δεν είναι σταθερός και μπορεί να προσαρμόζεται με απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης. Επίσης μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες, ad hoc,
αξιολογήσεις όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών όπως
αναθεώρηση του ΕΠ, κίνδυνος απόκλισης από στόχους κλπ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τις διάφορες φάσεις της περιόδου
προγραμματισμού καθώς και τις οριζόντιες εθνικές προσεγγίσεις καταλήγουμε στο
συγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης με βάση και τις παρακάτω απαιτήσεις :
-

Αξιολογήσεις του αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού το έτος 2017 και 2018 για τις
ανάγκες της ετήσιας έκθεσης 2019 προκειμένου να επαναξιολογηθεί ο σχεδιασμός του
ΕΠ λαμβάνοντας υπόψη και τα δεδομένα κλεισίματος της Περιόδου 2007-2013 και να
επαναδιατυπωθούν ή διορθωθούν εγκαίρως στόχοι ειδικά του πλαισίου επίδοσης

-

Μετά το έτος 2018 και για τις ανάγκες της ετήσιας έκθεσης του 2022 προβλέπονται
αξιολογήσεις επιπτώσεων σε συγκεκριμένους τομείς, κοινωνικές υποδομές, μεταφορές,
περιβάλλον (προστασία, διατήρηση, φυσικό και δομημένο περιβάλλον, αστικός χώρος)

-

Έχουν συμπεριληφθεί και αποτυπωθεί οι ειδικότερες κατευθύνσεις της παρέμβασης
του ΕΚΤ μέσω του Θεματικού Στόχου 9.

-

Έχουν ληφθεί επίσης υπόψη συστημικές υποχρεώσεις αξιολόγησης για τις δράσεις
επικοινωνίας.

Με βάση τα παραπάνω έχουν καλυφθεί όλοι οι Ειδικοί Στόχοι του ΕΠ με ειδικές θεματικές
αξιολογήσεις επιπτώσεων. Το σύνολο του ΕΠ αξιολογείται 3 φορές στη διάρκεια
προγραμματισμού, στη διαδικασία σχεδιασμού, στην αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα
ενδιάμεσα και στις επιπτώσεις.
Το χρονοδιάγραμμα των αξιολογήσεων είναι εντός της Προγραμματικής Περιόδου ενώ οι
πόροι που συνολικά θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των αξιολογήσεων ανέρχονται
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε 510.000 (χωρίς ΦΠΑ).
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2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων
Σε ό,τι αφορά στην εστίαση των αξιολογήσεων, η διάρθρωση, το περιεχόμενο και ο
διαθέσιμος προυπολογισμός του προγράμματος καθόρισαν και την επιλογή των θεμάτων
αξιολόγησης σε συνδυασμό με την απαίτηση για καθολική κάλυψη όλων των ειδικών
στόχων με αξιολόγηση επιπτώσεων. Γενικά, η εκ των υστέρων αποτίμηση των
χαρακτηριστικών των τομέων της Περιφέρειας, διαπίστωσε είτε χαμηλό βαθμό βελτίωσης
των αναπτυξιακών δεικτών της στους τομείς αυτούς είτε ακόμα και επιδείνωσή τους.
Επίσης από τα ευρήματα των προηγούμενων θεματικών αξιολογήσεων διαπιστώθηκαν
στρεβλώσεις του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού κατά την υλοποίηση
συγκεκριμένων δράσεων. Για το λόγο αυτό στη Νέα Προγραμματική Περίοδο προβλέπονται
ενδιάμεσες αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης,
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα πιθανές στρεβλώσεις και να ληφθούν τα
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.
Βασικές παράμετροι στην εστίαση των αξιολογήσεων αποτέλεσαν,
- η σταδιακή εξειδίκευση των δράσεων του Προγράμματος και η υποστήριξή της από
σχετικές έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ, και η εμπειρία από αξιολογικές έρευνες από τη
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Ειδικότερα, η διαδικασία εκπόνησης της περιφερειακής στρατηγικής RIS, στην οποία
συμμετείχε ενεργά η πανεπιστημιακή κοινότητα, και οι σχετικές διαβουλεύσεις,
εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες που είχαν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των τομέων
τοπικής οικονομίας στους οποίους θα στοχεύσει η συγκεκριμένη στρατηγική για την
τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Η περιφερειακή στρατηγική καταπολέμησης της
φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης καθώς και η περιφερειακή στρατηγική για τους Ρομά,
επιτρέπει την προσπάθεια εξειδίκευσης των ομάδων στόχου και των αναγκών τους. Στον
τομέα των κοινωνικών υποδομών (παιδεία, υγεία) έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία από τη
χαρτογράφηση αναγκών των αντίστοιχων τομέων σε περιφερειακό επίπεδο.
Ιδιαίτερη σημασία στην εστίαση των αξιολογήσεων θα έχει η αξιοποίηση των δεδομένων
από τις εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης και τη διαδικασία διαβούλευσης των δράσεων
για την Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση στο πλαίσιο του ΕΠ
- η διαμόρφωση των ειδικών στρατηγικών για την εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο ειδικότερα στον τομέα του περιβάλλοντος (Σχέδια Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής για το υδατικό διαμέρισμα του Βορείου Αιγαίου, το Περιφερειακό
Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων) καθώς και η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον
τομέα της Υγείας.
- παλαιότερες αξιολογήσεις, στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013, στο οποίο οι Άξονες
Προτεραιότητας 2, 5 και 8 αφορούσαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Στα πλαίσια της
ενδιάμεσης αξιολόγησης διενεργήθηκαν οι εξής αξιολογικές αναλύσεις, με βάση
αντίστοιχες πρωτογενείς έρευνες :


Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)



Παρεμβάσεις σε μικρά νησιά / νησιωτική πολιτική
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Παρεμβάσεις στον Τομέα του πολιτισμού



Βιώσιμη αστική ανάπτυξη



Αξιολόγηση επικοινωνιακής πολιτικής και δράσεων δημοσιότητας

Τα αποτελέσματα / συμπεράσματα των παραπάνω αξιολογήσεων, για τις αντίστοιχες
συγκεκριμένες δράσεις, συνέβαλλαν κατά ένα σημαντικό βαθμό στον σχεδιασμό
αντίστοιχων ή ομοειδών δράσεων στα Προγράμματα της επόμενης Προγραμματικής,
κυρίως ως προς τα εξής:


Ορθολογικότερος προσδιορισμός των καταλληλότερων δυνητικών δικαιούχων.



Αποτελεσματικότερες διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών
δικαιούχων.



Επιλογή έργων / πράξεων με μεγαλύτερη εστίαση στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα των
συγκεκριμένων τομέων της Περιφέρειας.



Διερεύνηση και εμβάθυνση των συμμετοχικών διαδικασιών σχεδιασμού και
προγραμματισμού των πράξεων / έργων, ιδιαίτερα εκείνων των ολοκληρωμένων
παρεμβάσεων.



Σχεδιασμός, προγραμματισμός και ενέργειες υποστήριξης των αδύναμων δικαιούχων
πράξεων του Προγράμματος.
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3. Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος
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. Συντονισμός των αρμόδιων φορέων σε θέματα αξιολόγησης
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
Προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζονται με την ΕΥΣΕ3 και την ΕΥΚΕ4 στη βάση των
αρμοδιοτήτων τους,

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

3

ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.07.2015, ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015
14

 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 Αρχή 5 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. 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.

4
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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. Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας
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.
-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.
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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,
-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.
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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 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.
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3.3. Υποστηρικτικά εργαλεία σε θέματα Αξιολόγησης
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.
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.
Συγκεκριμένα για τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στελέχη της
Μονάδας Α’ / Προγραμματισμού & Αξιολόγησης έχουν παρακολουθήσει κατά τις
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους έργα συμβούλων αξιολόγησης και πρόκειται να
καταρτισθούν περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από
τις νέες μεθόδους αξιολόγησης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου
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.
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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
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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4. Αξιολογήσεις
ΜΕΡΟΣ Α : Σύνοψη και χρονοπρογραμματισμός αξιολογήσεων
4.1 Συνοπτικός πίνακας
Ενδεικτική
ημερομηνία
ολοκλήρωσης

Εκτιμώμ
ενος π/υ
€
(χωρίς
ΦΠΑ)

α/α

Τίτλος αξιολόγησης

1

Ex-ante (Εκ των προτέρων) αξιολόγηση του ΕΠ «Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020»

Δεκέμβριος 2014

2

Αξιολόγηση της επικαιρότητας του σχεδιασμού του ΕΠ

Φεβρουάριος 2017

3

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020

Φεβρουάριο 2017

-

4

Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020» (ΕΠ 9i & 9iii)

Φεβρουάριος 2017

-

5

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης
των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ

Ιούλιος 2018

6

7

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας της υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου
Αιγαίου
Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής - Εξειδικευμένη
εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΠ 9iii)

40.000

Φεβρουάριος 2019

50.000

Φεβρουάριος 2019

-

8

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020

Απρίλιος 2019

20.000

9

Αξιολόγηση δράσεων Κέντρα Κοινότητας – one stop
shops (ΕΠ 9ii)

Δεκέμβριος 2019

30.000

10

Αξιολόγηση δράσεων Δομών αντιμετώπισης της
φτώχειας στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020(ΕΠ 9iv)

Δεκέμβριος 2019

30.000

11

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της δράσης «Λειτουργία
Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής
Οικονομίας. Στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (ΕΠ 9v)

Δεκέμβριος
2021

30.000

12

Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων καθολικής
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο

Δεκέμβριος 2019

13

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα του
περιβάλλοντος στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

Φεβρουάριος 2022

50.000

14

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα της
επιχειρηματικότητας στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Φεβρουάριος 2022

50.000
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-

15

16

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα των
κοινωνικών υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20142020
Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα
μεταφορικών υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20142020

Φεβρουάριος 2022

40.000

Φεβρουάριος 2022

30.000

17

Αξιολόγηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων
(ΟΧΕ) στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Μάιος 2022

50.000

18

Αξιολόγηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από
το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεμ. Στόχου 8 και συμβάλλουν
στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (ΕΠ 8iii & 8v)

Μάιος 2022

-
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Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020

Νοέμβριος 2022

20.000

20

Αξιολόγηση αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας
του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Μάρτιος 2022

70.000

Σύνολο : 510.000
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4.2 Χρονοδιάγραμμα
Για την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη τα συγκεκριμένα ορόσημα
που προκύπτουν από υποχρεώσεις κατάρτισης Ετήσιων Εκθέσεων του ΕΠ όπως επίσης και
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την υλοποίηση του Προγράμματος (Πλαίσιο Επίδοσης)
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Αξιολόγηση

2014

Ex-ante (Εκ των προτέρων) αξιολόγηση του ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

ΔΕΚ

2015

2016

2017

Αξιολόγηση της επικαιρότητας του σχεδιασμού του ΕΠ

ΦΕΒ

Αξιολόγηση στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

ΦΕΒ

Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής στα ΠΕΠ» (ΕΠ 9i & 9iii)

ΦΕΒ

Αξιολόγηση λειτουργίας δομών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ
και στο ΕΠ ΜΔΤ

2018

2019

ΦΕΒ

Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΠ 9iii)

ΦΕΒ

Αξιολόγηση στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

ΑΠΡ

Αξιολόγηση δράσεων Κέντρα Κοινότητας (ΕΠ 9ii)

ΔΕΚ

Αξιολόγηση δράσεων Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας (ΕΠ 9iv)

ΔΕΚ

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της πράξης «Λειτουργία Μηχανισμών Υποστήριξης της
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας. (ΕΠ 9v)
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2021

ΙΟΥΛ

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης του ΠΕΠ
Βορείου Αιγαίου

Αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες
υγείας σε τοπικό επίπεδο

2020

ΔΕΚ

ΔΕΚ

2022

Αξιολόγηση

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Αξιολόγηση δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΦΕΒ

Αξιολόγηση δράσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΦΕΒ

Αξιολόγηση δράσεων στον τομέα κοινωνικών υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΦΕΒ

Αξιολόγηση δράσεων στον τομέα μεταφορικών υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΦΕΒ

Αξιολόγηση δράσεων ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ) στο ΕΠ Βόρειο
Αιγαίο 2014-2020

ΜΑΙ

Αξιολόγηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεμ.
Στόχου 8 και συμβάλλουν στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

ΜΑΙ

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο

ΝΟΕ

Αξιολόγηση αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

ΜΑΡΤ
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Xρονοδιάγραμμα υλοποίησης αξιολογήσεων

Αξιολόγηση Δράσεων Καθολικής
πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας
(Δεκ.19)

(με βάση την ημερομηνία ολοκλήρωσης)

Αξιολογήσεις επιπτώσεων ανά
τομέα (Περιβάλλον,
μεταφορές, κοινωνικές
υποδομές (Φεβ.22)

Αξιολόγηση Κέντρων Κοινότητας
(Δεκ.19)

Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων
Χωρικών Παρεμβάσεων
(Φεβ.22)

Αξιολόγηση δομών φτώχειας
(Δεκ.19)
Αξιολόγηση δομών υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας (Ιούλ. 18)
Αξιολόγηση δράσεων εναρμόνισης
οικογενειακής & επαγγελματικής
ζωής (Φεβ.17)

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής
στήριξης ΑμΕΑ(Φεβ.19)

Αξιολόγηση Στρατηγικής
Επικοινωνίας (Μαρ.17)

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας –
Αποδοτικότητας(Φεβ.17)

Ex ante αξιολόγηση
(Δεκ.14)

2014

2015

Αξιολόγηση Δράσεων RIS και
Επιχειρηματικότητας (Απρ.22)

Αξιολόγηση Δράσεων
κοινωνικής Οικονομίας
(Δεκ.21)

Αξιολόγηση Στρατηγικής
Επικοινωνίας (Μαρ.19)

Αξιολόγηση Στρατηγικής
Επικοινωνίας (Δεκ.22)

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
– Αποδοτικότητας ΕΠ (Φεβ.19)

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
– Αποδοτικότητας ΕΠ(Σεπτ.22)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ετήσια Έκθεση
31/5

Ετήσια Έκθεση
30/6

Ετήσια Έκθεση
31/5

Ετήσια Έκθεση
30/6

Ετήσια Έκθεση
31/5

Ετήσια Έκθεση
31/5

Ετήσια Έκθεση
31/5

Συνοπτική Έκθεση
31/12/2022

Έκθεση Προόδου
31/08/2019

Έκθεση Προόδου
31/08/2017
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Ευρώπη 2020

Ευρώπη 2020

Η Ετήσια Έκθεση του 2017 τροφοδοτείται με τα στοιχεία της 1ης αξιολόγησης προκειμένου
να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός του ΕΠ και να επαναπροσδιορισθούν ενδεχομένως οι στόχοι
του προγράμματος και η επιτευξιμότητα των υποχρεώσεων του πλαισίου επίδοσης με
γνώμονα και το κλείσιμο του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 την ίδια περίοδο.
Η Ετήσια Έκθεση του 2019 θα περιλαμβάνει εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας /
αποδοτικότητας με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος κατά τη διάρκεια
της δεύτερης φάσης του προγραμματισμού μετά τον έλεγχο επίτευξης των στόχων του ΕΠ
με βάση το πλαίσιο επίδοσης στο τέλος του έτους 2018.
Πέντε αξιολογήσεις
ΕΠΑΝΑΔΒΜ

(α/α 4, 5, 7, 12 & 18) θα υλοποιηθούν με ευθύνη της ΕΥ του

Πέντε θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων και η αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ πρόκειται
να τροφοδοτήσουν την ετήσια έκθεση του 2022
Η Εκ των προτέρων αξιολόγηση (Ex ante) συνόδευε την αρχική υποβολή του ΕΠ στην ΕΕ τον
Δεκέμβριο 2014.
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ΜΕΡΟΣ Β : Ανάλυση αξιολογήσεων
Παρακάτω ακολουθούν Δελτία Ταυτότητας για κάθε αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στον
συνοπτικό πίνακα αξιολογήσεων.
α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

1
Εκ των προτέρων (Ex ante) αξιολόγηση του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 ολοκληρώθηκε κατά την
υποβολή του Προγράμματος και υποβλήθηκε συνημμένη στο Πρόγραμμα τον Δεκέμβριο
2014.
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α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο
Κριτήριο
αξιολόγησης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος

Δεδομένα

2
Αξιολόγηση της επικαιρότητας του σχεδιασμού του Ε.Π. Βόρειο Αιγαίο
2014-2020
Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση της επικαιρότητας, και
ορθότητας και συνάφειας του σχεδιασμού του ΕΠ Βορείου Αιγαίου σε σχέση με
τις διαμορφωμένες και προβλεπόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της
Χώρας και της Περιφέρειας, από τον χρόνο του αρχικού σχεδιασμού του
Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα των ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013, στο πλαίσιο
ολοκλήρωσής του. Εξετάζεται επίσης η καταλληλότητα των στόχων και των
δεικτών εκροών και αποτελέσματος και ειδικότερα των δεικτών και των
οροσήμων του πλαισίου επίδοσης του ΕΠ.
Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές
προτεραιότητες και Ειδικοί Στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ.
Αποτελεσματικότητα
Αποδοτικότητα
Συνάφεια
α) Αποτελεσματικότητα
 Ποιος είναι ο βαθμός υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου επί του
προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα, κατηγορία
παρέμβασης και φυσικού αντικειμένου, επί των αντίστοιχων στόχων των
δεικτών εκροών
 Είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης όσον αφορά στο ορόσημο
του 2018 ?
 Αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα παρεμβάσεων των Αξόνων 2, 5 & 8 του
ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 σε σχέση με τις αντίστοιχες που προγραμματίζονται στο ΕΠ
Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
 Απαιτείται προσαρμογή του βαθμού συμβολής του ΕΠ στους στόχους της
στρατηγικής Ε 2020 ?
β) Αποδοτικότητα
 Σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών
 Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων των δεικτών
εκροών και αποτελέσματος ?
 Υφίσταται απόκλιση μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη
εκροών σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό ?
 Σύγκριση μέσου μοναδιαίου κόστους βασικών κατηγοριών δράσεων της
περιόδου 2007-2013 με το μέσο μοναδιαίο κόστος αντίστοιχων βασικών
δράσεων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020
γ) Συνάφεια
 Συνεισφέρουν οι παρεμβάσεις στη λογική της παρέμβασης του
Προγράμματος ?
 Τηρείται η συνάφεια του Προγράμματος κατά την υλοποίηση με τις οριζόντιες
πολιτικές της Ε.Ε. ?
 Απαιτείται αναθεώρηση του ΕΠ ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα ;
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης
 Ανάλυση αποτελεσμάτων υλοποίησης των δράσεων του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013
 Προτάσεις αξιολογητή
 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το
σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 20142020 και αντίστοιχα στοιχεία κόστους ολοκλήρωσης έργων/ πράξεων από το
σύστημα παρακολούθησης του ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013
 Δείκτες εκροών πλαισίου επίδοσης
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Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Ανάθεση σε τρίτους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες

Διάρκεια





Εκτιμώμενος
π/υ

40.000 €

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης : Νοέμβριοςς 2016
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης : Δεκέμβριος 2016
Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης : Φεβρουάριος 2017
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α/α

3

Τίτλος
αξιολόγησης

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος
και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση:

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014-2020, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης
 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ
 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ
 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες
χρηματοδότησης.
 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον
 Αντιλαμβανόμενο όφελος
 Ύπαρξη τιμών βάσης
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.)

Δεδομένα

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s,
δελτία τύπου κ.α.)
Δείκτες επίπτωσης (π.χ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας)

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εσωτερική αξιολόγηση

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης:
Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2017

Εκτιμώμενος π/υ

---
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α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

4
Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής στο ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα ΠΕΠ (ΕΠ 9i & 9iii)
Για τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και τη
συμβολή στους ειδικούς στόχους των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9i και 9iii, θα
διενεργηθεί σχετική αξιολογική 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 τον Φεβρουάριο του 2017.
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α/α

5

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών
θυμάτων βίας 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.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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
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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
αριθμός
ωφελούμενων
γυναικώναπασχολούμενου 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 ΠΕ Π.
Κριτήρια
αξιολόγησης

Ερωτήματα
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.

Ενδεικτικά αξιολογικά 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;
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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;

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
υπηρεσίες

δομών

που

προσφέρουν

βελτιωμένες/διευρυμένες

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

Ανάθεση σε τρίτους.

Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 10

ος

2017
ος

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:12 2017
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης:7
Εκτιμώμενος π/υ

-
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ος

2018

α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο
Κριτήριο
αξιολόγησης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος
Δεδομένα

6
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η εξέταση της εξέλιξης
και των παραμέτρων υλοποίησης του Προγράμματος, προκειμένου να εκτιμηθεί η
επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και
αποτελέσματος. Με βάση αυτή την εκτίμηση, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα /
προοπτικές έγκαιρης επίτευξης των τιμών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο
επιχειρησιακού Προγράμματος, προσδιορίζοντας και εξετάζοντας τους
παράγοντες στους οποίους οφείλεται η ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική εξέλιξη
υλοποίησης του Προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, θα εκτιμηθεί η επάρκεια των
πόρων ανά επενδυτική προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των
αντίστοιχων δεικτών εκροών και αποτελέσματος, σε σχέση με το διαμορφούμενο
μέσο μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων / πράξεων που υλοποιούνται.
Κατ’ ακολουθία των προαναφερομένων εκτιμήσεων, ένας από τους σκοπούς της
αξιολόγησης είναι η εκτίμηση του βαθμού συνεισφοράς του ΠΕΠ στους στόχους
της στρατηγικής Ε2020, τόσο από τις υλοποιημένες πράξεις, όσο κι η προοπτική
της συμβολής του στους στόχους της στρατηγικής Ε2020, σύμφωνα με την εξέλιξη
εφαρμογής του Προγράμματος, σε σχέση με την επάρκεια ή μη των πόρων του.
Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές
προτεραιότητες και ειδικοί στόχοι των Αξόνων Προτεραιότητας
Αποτελεσματικότητα,
Αποδοτικότητα
Συνάφεια
Αποτελεσματικότητα
 Ποιος είναι ο βαθμός υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου επί του
προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα, κατηγορία
παρέμβασης και φυσικού αντικειμένου, επί των αντίστοιχων στόχων των
δεικτών εκροών
 Είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι του πλαισίου επίδοσης ως προς το ορόσημο του
2023 ?
 Βαθμός συμβολής του ΕΠ στους στόχους της Στρατηγικής Ε2020
 Τηρείται η συνάφεια του Προγράμματος κατά την υλοποίηση με τις οριζόντιες
πολιτικές της Ε.Ε. ?
Αποδοτικότητα
 Σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών
 Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων των δεικτών
εκροών και αποτελέσματος ?
 Υφίσταται απόκλιση μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη
εκροών σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό ?
Συνάφεια
 Συνεισφέρουν οι παρεμβάσεις στη λογική της παρέμβασης του
Προγράμματος ?
 Συνάδουν οι υλοποιούμενες παρεμβάσεις του ΕΠ με τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες που έχουν τεθεί ;
 Απαιτείται αναθεώρηση του ΕΠ ώστε να επιτευχθούν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα ή να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά οι ειδικοί στόχοι του
ΕΠ ;
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης
 Προτάσεις του αξιολογητή
 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το
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σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 20142020
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Ανάθεση σε εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες

Διάρκεια





Εκτιμώμενος
π/υ

50.000

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2017
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιανουάριος 2018
Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019
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α/α

Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

7
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» (Ε.Π. 9iii)
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
αξιολογική 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.
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α/α

8

Τίτλος
αξιολόγησης

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και
του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης.

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση:

Μέθοδος

 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
 Έρευνες δυνητικών δικαιούχων, ήδη δικαιούχων πράξεων και κοινού
(ποιοτικές και ποσοτικές)

Δεδομένα

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

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 20142020, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης
 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ
 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ
 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες
χρηματοδότησης.
 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον
 Αντιλαμβανόμενο όφελος

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s, δελτία
τύπου κ.α.)
Δείκτες επίπτωσης (π.χ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας)
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικοί αξιολογητές

Διάρκεια***

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2018
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2018
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019

Εκτιμώμενος
π/υ

20.000 €
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α/α 9 : Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας – One Stop Shops ευπαθών ομάδων στο
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Κέντρων Κοινότητας – one stop shops στον Ειδικό
Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii.
Συγκεκριμένα, κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, τα Κέντρα Κοινότητας – one stop shops θα
αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του θεματικού
στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής Ένταξης.
Το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας εξειδικεύεται σε 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.
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης 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 του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα
διαρκέσει καταρχήν 3 έτη, οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να
εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.
Βασικά αξιολογικά ερωτήματα της παρέμβασης είναι:
 Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν τα Κέντρα Κοινότητας την 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;
Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι 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 χρησιμοποιηθεί οι δείκτης αποτελέσματος του προγράμματος:
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 συμμετοχής τους»
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από
την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του
προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση
ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης
προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή.
Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης : 30.000 €
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Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης :

α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήρια
αξιολόγησης

9
Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων,
στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω
παρεμβάσεων ώστε να διερευνηθεί η συμβολή τους στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο
9ii1/Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων
περιθωριοποιημένων ομάδων του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση
των δομών θα διαρκέσει καταρχήν 3 έτη, οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα
αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί και η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για
το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.
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
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό
Στόχο 9ii1:«Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων
περιθωριοποιημένων ομάδων», της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii






Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος

Αποτελεσματικότητα.
Αποδοτικότητα.
Συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την
καταπολέμηση της φτώχειας.
Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς
άλλες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας
Προστιθέμενη αξία

Ενδεικτικά αξιολογικά ερωτήματα:
 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;
 Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν
απασχόληση άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων;
 Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση θέσεων
απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες;
 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους
πόρους ή τα ίδια με λιγότερους;
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.
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Δεδομένα

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα
προκύψουν από την έρευνα του μελετητή.

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Ανάθεση σε τρίτους

Διάρκεια

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2019
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2019

Εκτιμώμενος
π/υ

30.000 €
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α/α 10 : Αξιολόγηση των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας στον
Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv.
Συγκεκριμένα κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της
φτώχειας θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο
του θεματικού στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής Ένταξης. Οι Κοινωνικές
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας προβλέπεται να περιλαμβάνουν:
α) Δομές παροχής βασικών αγαθών (δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία), καθώς και
β) Δομές για αστέγους (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας)
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης 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 του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα
διαρκέσει καταρχήν 3 έτη οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να
εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά
για τα κοινωνικά φαρμακεία η αξιολόγηση της δράσης θα έχει επιπλέον στόχο να επανεξεταστεί η
λειτουργία τους μετά την εφαρμογή της πολιτικής του Υπ. Υγείας για την κάλυψη όλων των
ανασφάλιστων πολιτών.
Βασικά αξιολογικά ερωτήματα:
•
Ποια ήταν η συνεισφορά των Δομών στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας;
•
Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας μέσω της σύνδεσης, συνεργασίας, συνέργειας και
συμπληρωματικότητας με δομές αντιμετώπισης της φτώχειας και με προγράμματα κοινωνικής
προστασίας που υλοποιούνταν παράλληλα;
•
Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθυνόταν η δράση
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό;
•
Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών;
•
Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες ομάδες
και σε ποιο πλαίσιο;
•
Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;
•
Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους ή τα
ίδια με λιγότερους;
Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των
δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με
ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies.
Θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχοι, κατάλληλοι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος.
Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από
την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του
προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση
ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης
προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή.
Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης : 30.000 €
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Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης
10

α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, στο
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.
Κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Κοινωνικές Δομές άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές
δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9, στο πεδίο
της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής Ένταξης και προβλέπεται να
περιλαμβάνουν:
α) Δομές παροχής βασικών αγαθών (δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία),
καθώς και
β) Δομές για αστέγους (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας)

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραπάνω πράξεων ώστε να
διερευνηθεί η συμβολή της παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο Βελτίωση
της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές
ομάδες του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα
διαρκέσει καταρχήν 3 έτη οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα
αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για
το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για τα κοινωνικά φαρμακεία
η αξιολόγηση της δράσης θα έχει επιπλέον στόχο να επανεξεταστεί η λειτουργία
τους μετά την εφαρμογή της πολιτικής του Υπ. Υγείας για την κάλυψη όλων των
ανασφάλιστων πολιτών.
Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά
περιλαμβάνουν: Δομή σίτισης και βασικών αγαθών όπου συλλειτουργούν οι
δομές των κοινωνικών παντοπωλείων με τις δομές παροχής συσσιτίων,
κοινωνικά φαρμακεία, υπνωτήρια για αστέγους, καθώς και κέντρα ημέρας για
άστεγους.
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον
Ειδικό Στόχο 9iv1:«Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv.




Αποτελεσματικότητα.
Αποδοτικότητα.
Συνάφεια, με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την
καταπολέμηση της φτώχειας.
Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς
άλλες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας.
Προστιθέμενη αξία.

Κριτήρια
αξιολόγησης




Ενδεικτικά αξιολογικά ερωτήματα
Επιπτώσεις:
Ερωτήματα



Ποια ήταν η συνεισφορά των Δομών στην κοινωνική ενσωμάτωση των
ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των
ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας;



Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης
Αντιμετώπισης της Φτώχειας στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής

αξιολόγησης
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ασφάλειας μέσω της σύνδεσης, συνεργασίας, συνέργειας και
συμπληρωματικότητας με δομές αντιμετώπισης της φτώχειας και με
προγράμματα κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνταν παράλληλα;
Αποτελεσματικότητα


Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι στις οποίες
απευθυνόταν η δράση σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό;



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;



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) ή case studies.

Δεδομένα

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία
που θα προκύψουν από την έρευνα του μελετητή.

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Ανάθεση σε τρίτους

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2019
Διάρκεια

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2019

Εκτιμώμενος π/υ

30.000 €
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α/α : 11 Αξιολόγηση της δράσης «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 δράσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ.
Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών
Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στον Ειδικό Στόχο της
επενδυτικής προτεραιότητας 9v.
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. 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 στην Περιφέρεια αναφοράς, τη δημιουργία νέων βιώσιμων κοινωνικών
επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των υφισταμένων, τη δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού, την εν γένει τοπική ανάπτυξη.
Βασικά αξιολογικά ερωτήματα:
• 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 σε τοπικό επίπεδο, β) της υποστήριξης της δημιουργίας και
ανάπτυξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), γ) της δημιουργίας
απασχόλησης, δ) της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ε) της τοπικής ανάπτυξης
• 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 παρακίνησης, συμβουλευτικής,
τύπου θερμοκοιτίδας; Ποιοι από τους τύπους των παρεμβάσεων (παρακίνηση, συμβουλευτική,
θερμοκοιτίδα, κλπ) ήταν οι πιο αποτελεσματικοί και για ποιες ομάδες πληθυσμού και
κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ.;
• Ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ στα ΠΕΠ;
• Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων, αλλά και στην
ανάπτυξη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.;
• Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος υποστήριξης ανά Κοιν.Σ.Επ.;
• Σε τι βαθμό η τοπική κοινωνία και οι φορείς της γνωρίζουν το περιεχόμενο των εννοιών
«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», καθώς και το έργο των Κοιν.Σ.Επ.;
• Πόσες νέες Κοιν.Σ.Επ. (με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας )
δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να λειτουργούν ένα χρόνο μετά την ίδρυσή τους;
• Πόσες υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. υποστηρίχθηκαν και ποια τα απτά αποτελέσματα της
υποστήριξης που έλαβαν σε όρους επιχειρηματικής ανάπτυξης σε βάθος χρόνου;
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• Πόσες νέες θέσεις (πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης) εργασίας δημιουργήθηκαν
και συνεχίζουν να παρέχονται ένα χρόνο αργότερα;
• Ποιες οι επιπτώσεις των Πράξεων στην καταπολέμηση της φτώχειας;
• Πόσες και ποιες δικτυώσεις μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, μεταξύ ΚοινΣΕπ και
προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ
ΚοινΣΕπ και ιδιωτικών εταιρειών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων, κλπ
καταγράφονται ως αποτέλεσμα της Λειτουργίας των ΠΜΥ;
• Πόσες και ποιες εργασίες ανατέθηκαν από ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς ή/και δημοσίους
φορείς στις Κοιν.Σ.Επ. ως αποτέλεσμα της υποστήριξης των ΠΜΥ;
• Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην ανάπτυξη του πελατολογίου των Κοιν.Σ.Επ.,
στην προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, στην πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές
χρηματοδότησης
• Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας, εν γένει;
• Ποια η ποιοτική και ποσοτική συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην τοπική ανάπτυξη και
απασχόληση;
• Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην ίδρυση, διατήρηση και
ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.;
• Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης;
Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι 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 χρησιμοποιηθούν οι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος, ήτοι:
CR09: «Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
και της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»

Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από
την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του
προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση
ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης
προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή.
Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης : 30.000 €
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Δελτία ταυτότητας αξιολογήσεων

α/α

11

Τίτλος αξιολόγησης 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.

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.

Κριτήρια
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
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ανάμεσα στις Πράξεις και άλλες παρεμβάσεις
•
Ερωτήματα
αξιολόγησης

Προστιθέμενη αξία

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.
•
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;
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•
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.

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.).

Τρόπος διεξαγωγής Ανάθεση σε τρίτους βάσει κοινών προδιαγραφών για όλα τα ΠΕΠ
αξιολόγησης
Διάρκεια

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2021
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2021
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2021

Εκτιμώμενος π/υ

30.000
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α/α 12 : Αξιολόγηση Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας
Για τις δράσεις Δίκτυο Προστασίας Υγείας του πληθυσμού (Health Safety Net) και δράσεις που έχει
προτείνει το Υπ. Υγείας και τη συμβολή τους στους ειδικούς στόχους της επενδυτικής
προτεραιότητας 9iv, θα διενεργηθεί σχετική αξιολογική μελέτη «Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από
την εφαρμογή των Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας» από την ΕΥΣΕΚΤ σε
συνεργασία με την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του Σχεδίου
Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η μελέτη, θα εξετάσει την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα,
συνάφεια, συνοχή, προστιθέμενη αξία της παρέμβασης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.
Σχεδιασμός της αξιολόγησης:
Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Δράσεων καθολικής Πρόσβασης σε υπηρεσίες
Υγείας στον Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας θα υλοποιήσει εξειδικευμένες
παρεμβάσεις για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού
της χώρας με ιδιαίτερη 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.
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω παρεμβάσεων που
σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και αποτελούν ένα
ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής
Υγείας. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή
του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες
πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του Θεματικού Στόχου 9).
Τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα της μελέτης είναι:
•
Πώς και σε ποιό βαθμό η στρατηγική του τομέα Υγείας συνέβαλε στην επίτευξη του γενικού
στόχου του Θεματικού Άξονα 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;
•
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)
•
Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;
•
Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές;
•
Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα;
Η μελέτη θα βασιστεί σε δευτερογενή ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων. Θα
χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελέσματος του προγράμματος, ήτοι:
Τ2818: «Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health Safety Net»
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Διαθεσιμότητα των δεδομένων:
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και στοιχεία που θα προκύψουν από
την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του
προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ.
Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης :

Δελτία ταυτότητας αξιολογήσεων
α/α

12

Τίτλος αξιολόγησης

Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε
Υπηρεσίες Υγείας σε τοπικό επίπεδο.

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 ίδιαίτερη όμως έμφαση στις ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού.
Προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείς 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)
στη Περιφέρεια.
Η Εθνική Στρατηγική προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής των
Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής
Ελλάδας, Ηπείρου και Ανατολικής, 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.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του προτεινόμενου έργου 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
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εφαρμογή του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και
Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του
Θεματικού Άξονα 9).
Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά
περιλαμβάνουν:

Περιεχόμενο



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 τροφής



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

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
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Ερωτήματα
αξιολόγησης

Αποτελεσματικότητα
•
Πώς και σε ποιό βαθμό η στρατηγική του τομέα Υγείας συνέβαλε
στην επίτευξη του γενικού στόχου του Θεματικού Άξονα 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

Μέθοδος

Δεδομένα

•

Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;

•

Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές;

•

Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα;

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


T2252 Ποσοστό κάλυψης επι 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,
εντόςέξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής τους."



Τ2818



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

Άτομα που καλύπτονται από δράσεις Health Safety Net

54

φτώχειας και δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη
Τρόπος διεξαγωγής
αξιολόγησης
Διάρκεια

Ανάθεση σε τρίτους
Χρόνος προκήρυξης αξιολόγησης: α τρίμηνο 2019
Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β τρίμηνο του 2019
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ’ τρίμηνο του 2019

Εκτιμώμενος π/υ

55

13

α/α
Τίτλος
αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Αξιολόγηση δράσεων περιβάλλοντος στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων
του Άξονα 3 του ΕΠ που χρηματοδοτο τις δράσεις περιβάλλοντος και στην
εκτίμηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται
στον άξονα αυτό

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο των υπό αξιολόγηση δράσεων αφορά στις δράσεις Στήριξη της
ενεργειακής απόδοση, Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, Επενδύσεις στον τομέα των
υδάτων, Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, Διατήρηση,
προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση
των πόλεων. Και κατ’ επέκταση στους Ειδικούς στόχους :
- Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων
κτιρίων και των κατοικιών
- Βελτίωση / διεύρυνση του βαθμού προστασίας του πληθυσμού των νησιών
της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές
- Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων
(αποριμμάτων)
- Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και τουριστικών περιοχών από
λύματα
- Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος
- Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας
- Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας
- Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος

Κριτήριο
αξιολόγησης

Επίπτωση

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος
Δεδομένα

Μειώθηκε η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στη Περιφέρεια ?
Πως βελτιώθηκε ο βαθμός προστασίας των κατοίκων από φυσικές καταστροφές ?
Αυξήθηκε ο όγκος απορριμμάτων που οδηγείται σε ανακύκλωση ?
Επηρεάστηκε θετικά η ποιότητα ζωής από δράσεις προστασίας περιβάλλοντος ?
Βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναβαθμίστηκε το περιβάλλον στα
αστικά κέντρα ?
Βελτιώθηκε η ποιότητα των υδάτων από τις παρεμβάσεις του ΕΠ και
προστατεύθηκε ο υδροφόρος ορίζοντας και οι παράκτιες τουριστικές περιοχές
από διαχείριση λυμάτων ?
Προστατεύθηκαν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και αυξήθηκε ο αριθμός
επισκεπτών ?
Σε ποιο βαθμό η βελτίωση του περιβάλλοντος γενικά οφείλεται σε παρεμβάσεις
του ΕΠ ?
Μέθοδος αξιολόγησης Theory based
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος

56

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικός αξιολογητής


Διάρκεια
Εκτιμώμενος
π/υ




Εκτιμώμενος Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης : Ιούνιος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης : Σεπτέμβριος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης : Φεβρουάριος 2022

50.000 €
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α/α

14

Αξιολόγηση δράσεων επιχειρηματικότητας στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Τίτλος
2014-2020
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δράσεων που προβλέπονται στον άξονα 1 του ΕΠ
στα πλαίσια των Θεματικών Στόχων 1, 2 και 3 θα αποτιμηθεί η συμβολή της
«Εξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας στην ανάπτυξη καινοτομικής
επιχειρηματικότητας, ή/και η εφαρμογή προιόντων έρευνας / τεχνολογίας στον
επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας.
Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων αναφέρονται:
α) στην προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων με την αξιοποίηση της έρευνας
/τεχνολογίας και καινοτομίας,
β) στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, αλλά κυρίως στην εφαρμογή
ηλεκτρονικού εμπορίου και στην αύξηση της ζήτησης από τις επιχειρήσεις για
ΤΠΕ,
γ) στην προώθηση της επιχειρηματικότητας με την εκμετάλλευση νέων/
καινοτομικών ιδεών και
δ) στη στήριξη των ΜΜΕ να αναπτυχθούν στις αγορές (κυρίως στις ξένες).

Περιεχόμενο

Με την αξιολόγηση των δράσεων θα αποτιμηθεί η συμβολή τους στην επίτευξη των
παρακάτω ειδικών στόχων :
Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού ιστού της Περιφέρειας, για
ερευνητική δραστηριότητα, που κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί τις αναπτυξιακές
ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τη Περιφερειακή Στρατηγική RISS
Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική
καινοτομία
Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του
ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις
Αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους δημόσιους φορείς της
Περιφέρειας
Επιχειρηματική εκμετάλλευση προιόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες
και νεοιδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ
Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών ή/και συγχωνεύσεων μεταξύ των
επιχειρήσεων
Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της
Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.

Κριτήριο
αξιολόγησης

Επίπτωση

58

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος
Δεδομένα
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Συνέβαλε η υλοποίηση των δράσεων στην αύξηση της εξωστρέφειας και
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ?
Συνέβαλλε η χρηματοδότηση των δράσεων ση δημιουργία απασχόλησης ?
Προσεγγίστηκαν ικανοποιητικά οι στόχοι της Περιφερειακής RIS ?
Συνέβαλλε η διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της RIS στην
στοχευμένη επιλογή δράσεων ?
Βελτιώθηκε η συνεργασία επιχειρηματικού κόσμου και ερευνητικών ιδρυμάτων στη
κατεύθυνση δημιουργίας νέων προιόντων ή βελτίωσης υπαρχόντων ?
Αυξήθηκε ο βαθμός χρήσης ΤΠΕ στη Περιφέρεια από επιχειρήσεις και ευρύτερο
κοινό ?
Πως κρίνεται η συμβολή της Περιφερειακής RIS στη βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητας στη Περιφέρεια σε σχέση με τις δράσεις
που χρηματοδοτήθηκαν εκτός αυτού του σχεδιασμού ?
Τheory based μέθοδο αξιολόγησης
 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος
 Δεδομένα υλοποίησης
 Ερωτηματολόγια
Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους


Διάρκεια
Εκτιμώμενος
π/υ




Εκτιμώμενος Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης : Ιούνιος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης : Σεπτέμβριος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης : Φεβρουάριος 2022

40.000 €

59
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α/α
Τίτλος
αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήριο
αξιολόγησης

Αξιολόγηση πράξεων κοινωνικών υποδομών στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση/ αποτίμηση των
επιπτώσεων των παρεμβάσεων αναβάθμισης ή/ και επέκτασης των κοινωνικών
υποδομών, υποδομές υγείας, πρόνοιας (επενδυτική προτεραιότητα 9 του Θ.Σ.9)
και υποδομές εκπαίδευσης (επενδυτική προτεραιότητα 10 του Θ.Σ.10
Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης, θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον
κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των
προαναφερομένων πράξεων κοινωνικών υποδομών, σε σχέση με τους εξής
ειδικούς στόχους του Προγράμματος:
 9α1: «Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και πρόνοιας και
εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης, κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά
ευπαθείς ομάδες».
 10: «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού και
φοιτητικού πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές μονάδες,
αντίστοιχα».
Επιπτώσεις




Ερωτήματα
αξιολόγησης





Μέθοδος
Δεδομένα
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Theory based μέθοδος
 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση
κοινωνικών .υποδομών
 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του
αξιολογητή
Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους


Διάρκεια
Εκτιμώμενος
π/υ

Ποιος ο βαθμός συμβολής των συγκεκριμένων αντίστοιχων δράσεων του
Προγράμματος στη πρόσβαση, κατά κύριο λόγο των κοινωνικά ευπαθών
ομάδων, σε υποδομές υγείας και πρόνοιας
Ποιος ο βαθμός συμβολής των συγκεκριμένων αντίστοιχων δράσεων του
Προγράμματος στη πρόσβαση, για το σύνολο του πληθυσμού της
Περιφέρειας, σε υποδομές εκπαίδευσης.
Ποιος ο βαθμός μείωσης /άμβλυνσης των προβλημάτων φτώχειας στη
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών
υποδομών (παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες σε ισοδύναμο εισόδημα κλπ).
Ποιος ο βαθμός βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών δεικτών της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών
υποδομών (πχ μείωση της σχολικής διαρροής, αύξηση της πρόσβασης και
ολοκλήρωσης των σπουδών σε μέση, ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα
εκπαίδευσης, αύξηση των ευκαιριών δημιουργίας εισοδήματος κλπ)




Εκτιμώμενος Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης : Ιούνιος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης : Σεπτέμβριος 2021
Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης : Φεβρουάριος 2022

40.000 €
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α/α
Τίτλος
αξιολόγησης
Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήριο
αξιολόγησης

Αξιολόγηση πράξεων μεταφορικών υποδομών στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση / εκτίμηση των
επιπτώσεων των υλοποιηθέντων ή και υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών
υποδομών (οδικών και λιμενικών) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4, ο
οποίος περιλαμβάνει τις επενδυτικές προτεραιότητες 7α και 7β του Θεματικού
Στόχου 7..
Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον
κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας από την
υλοποίηση των προαναφερόμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών, σε σχέση
με τους εξής ειδικούς στόχους του Προγράμματος:
7α1:«Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ-Μ»
7β1:«Λειτουργική
αναβάθμιση
/
επέκταση
των
διανησιωτικών
(ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών) λιμενικών θαλάσσιων
συνδέσεων»
7β2:«Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες εισόδου – εξόδου και
κατ’ ακολουθία με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά και αστικά
κέντρα»
 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας, στο πλαίσιο
των αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος, ανά επενδυτική
προτεραιότητα.


Ερωτήματα
αξιολόγησης






Μέθοδος

Δεδομένα
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Theory based μεθοδος
 Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των
πράξεων
 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του
Αξιολογητή
Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους


Διάρκεια




Εκτιμώμενος π/υ

Εκτίμηση του βαθμού συμβολής των υλοποιηθεισών ή/ και υλοποιούμενων
πράξεων
μεταφορικών
υποδομών
του
Προγράμματος
στα
κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά / παραγωγικά χαρακτηριστικά της
Περιφέρειας, υπό την έννοια της μεταβολής τους πριν και μετά την
υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων.
Εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας
μέσω της αντίστοιχης και ανάλογης βελτίωσης του μεταφορικού
ισοδύναμου.
Εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης συνθηκών οδικής ασφάλειας
Εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης της ελκυστικότητας των νησιών της
Περιφέρειας με την υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων μεταφορικών
υποδομών.

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2021
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος- 2021
Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022

30.000 €
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α/α
Τίτλος
αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήριο
αξιολόγησης

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης μέσω και της
υλοποίησης Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου
Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της
ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής του ΠΕΠ μέσω του πλαισίου ανάπτυξης
των παρεμβάσεων ΒΑΑ και ΟΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν ενδεικτικά
οι διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού, οι τρόποι και οι προϋποθέσεις
επιλογής των περιοχών ΟΧΕ και υλοποίησης των παρεμβάσεων καθώς και η
προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν βάσει μίας
στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε σχέση με μεμονωμένες
αντίστοιχες παρεμβάσεις. Παράλληλα θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνάφεια
των στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης με τους στόχους του ΕΠ, καθώς και οι
παράγοντες στους οποίους οφείλεται η επιτυχία ή αποτυχία της υλοποίησης.
Η αξιολόγηση αφορά στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ μέσω της
υλοποίησης των στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ
και στη συμβολή της ΒΑΑ και ΟΧΕ στους στόχους του ΕΠ. Ιδιαίτερη δε
προσέγγιση θα γίνει από την αξιολόγηση των χωρικών παρεμβάσεων στους
εξής ειδικούς στόχους του Ε.Π.:
6ε1: «Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων και βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος».
6δ1:«Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας»
6γ1:«Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της
Περιφέρειας»
5α1: Βελτίωση / διεύρυνση του βαθμού προστασίας του πληθυσμού των
νησιών της Περιφέρειας και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές
4γ1:«Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων
κτηρίων και των κατοικιών»
7β2 :Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες εισόδου-εξόδου και
κατ' ακολουθία με τα εθνικά και διεθνή εμπορικά, παραγωγικά κέντρα
3δ1:Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της καινοτομίας από τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.
Αποτελεσματικότητα,
Συνάφεια,
Προστιθέμενη αξία
Επίπτωση
Ερωτήματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ:
 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής ΒΑΑ και ΟΧΕ, από την
επιλογή των περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων;
 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;
Ερωτήματα που αφορούν στις στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης:
 Πώς διασφαλίστηκε η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στην
κατάρτιση της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής;
 Ο τρόπος εφαρμογής της ΒΑΑ και ΟΧΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με το Σύστημα
Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, ήταν επαρκής; Ομοίως για το φορέα ή
φορείς στρατηγικής.
 Σε ποιο βαθμό επετεύχθησαν οι στόχοι του ΕΠ μέσω της υλοποίησης των
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στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης;
Πώς συνέβαλαν οι δείκτες των σχεδίων δράσης της ΒΑΑ και ΟΧΕ στους
δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ;
 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των σχεδίων δράσης ήταν επαρκής για την
υλοποίηση της στρατηγικής;
 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων των στρατηγικών
Χωρικής Ανάπτυξης διασφαλίσθηκε στο σύνολό του κατά την υλοποίηση;
 Πώς αντιμετωπίστηκαν ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το
σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής;
Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος
παρακολούθησης και έρευνες πεδίου
 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ
 Δείκτες στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης
Οι ενδεχόμενες ανάγκες για νέα δεδομένα θα προκύψουν μετά την
οριστικοποίηση των στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.


Μέθοδος

Δεδομένα
Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικός αξιολογητής

Διάρκεια

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης : Ιούνιος 2017
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2017
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης : Μάιος 018

Εκτιμώμενος π/υ

50.000 €

63

α/α 18

«Αξιολόγηση των Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του
Θεματικού Στόχου 8 και της συμβολής τους στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Για τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 8 σε ότι αφορά το ΕΚΤ (επενδυτικές προτεραιότητες 8iii και 8v,
θα διενεργηθεί οριζόντια (για όλα τα ΠΕΠ) σχετική αξιολογική 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.
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α/α

19

Τίτλος
αξιολόγησης

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Περιεχόμενο

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Κριτήριο
αξιολόγησης

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος
και του ρόλου των Ταμείων και της Ένωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση:

Ερωτήματα
αξιολόγησης

Μέθοδος

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
2014-2020, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης
 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ
 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ
 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις
 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον
 Αντιλαμβανόμενο όφελος
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας
 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές)
Δείκτες Υλοποίησης (πχ. αριθμός δράσεων/εργαλείων κ.α.)

Δεδομένα

Δείκτες Αποτελέσματος (πχ. αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, GRP΄s,
δελτία τύπου κ.α.)
Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας)

Τρόπος
διεξαγωγής
αξιολόγησης

Εξωτερικοί αξιολογητές

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2022
Διάρκεια***

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2022
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022

Εκτιμώμενος π/υ

20.000 €
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20

α/α
Τίτλος αξιολόγησης

Αντικείμενο
αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Κριτήριο
αξιολόγησης

Ερωτήματα
Αξιολόγησης

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΠΕΠ
Βορείου Αιγαίου 2014-2020
Σκοπός και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση της επίτευξης των
στόχων του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, κυρίως σε
επίπεδο δεικτών αποτελέσματος και ειδικών στόχων ανά επενδυτική
προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, θα διερευνηθεί και θα
εκτιμηθεί ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας και συνέργειας των
υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων του Προγράμματος, τόσο
μεταξύ τους, όσο και με άλλες δράσεις/ πράξεις που υλοποιούνται στο
πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα συμπεράσματα της
παρούσας αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν / συμπεριληφθούν στην ετήσια
έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, τους έτους 2022.
Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στο σύνολο των ειδικών στόχων του
Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση με τον βαθμό
επίτευξης των στόχων των αντίστοιχων δεικτών αποτελέσματος. ενώ
ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στην εκτίμηση της συνεισφοράς του
Προγράμματος στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 και της προστιθέμενης
αξίας από τη συμβολή της Ένωσης στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Παράλληλα θα περιληφθεί εκτίμηση επιπτώσεων δράσεων Τεχνικής
Βοήθειας του ΕΠ.
 Συνάφεια
 Αποδοτικότητα
 Αποτελεσματικότητα
 Επιπτώσεις (συνολικά του Προγράμματος)
Οι επιπτώσεις του Προγράμματος θα εκτιμηθούν ανά Άξονα
Προτεραιότητας, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των ειδικών στόχων του
ΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης των στόχων των δεικτών
εκροών, ανάλογα με τη φύση των υλοποιηθεισών ή / και υλοποιούμενων
πράξεων.
Τα θεματικά πεδία της εκτίμησης των επιπτώσεων, ενδεικτικά, θα
αναφέρονται στα εξής:
 Εξωστρέφεια και ελκυστικότητα της Περιφέρειας
 Επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας
 Άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας
 Κοινωνική ένταξη και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού
 Προσβασιμότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων
 Ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων
 Προσπελασιμότητα και βελτίωση του μεταφορικού ισοδύναμου στη
Περιφέρεια.
Συμπληρωματικά προβλέπεται :
 Εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας ως
προς τα εξής:
- Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης του
Προγράμματος
- Ενδυνάμωση της ικανότητας των Δικαιούχων πράξεων του
Προγράμματος
- Αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του
Προγράμματος
- Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος
- Ελκυστικότητα/ συμμετοχή εν δυνάμει δικαιούχων στην εφαρμογή του
Προγράμματος
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Μέθοδος

 Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια/ συνέργεια
Η εσωτερική και εξωτερική συνάφεια (συμπληρωματικότητα) ή/ και
συνέργεια των υλοποιηθεισών ή / και υλοποιούμενων πράξεων του
Προγράμματος θα εκτιμηθεί κατ’ αρχάς σε επίπεδο επενδυτικών
προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και στη συνέχεια συνθετικά, σε
επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Κατόπιν αυτής της διαδικασίας, η εκτίμηση
της εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας/ συμπληρωματικότητας ή/ και
συνέργειας, θα αναφέρεται στα εξής:
Συνάφεια, συμπληρωματικότητα, συνέργεια μεταξύ των Αξόνων
Προτεραιότητας του Προγράμματος
Συνάφεια,
συμπληρωματικότητα,
συνέργεια
κάθε
Άξονα
Προτεραιότητας του Προγράμματος με πλέγμα ομοειδών δράσεων/
πράξεων που υλοποιήθηκαν ή / και υλοποιούνται στη Περιφέρεια από
άλλα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020
Εκτίμηση της ενδεχόμενης αύξησης της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων σε αποτελέσματα και επιπτώσεις
των Αξόνων Προτεραιότητας και του Προγράμματος συνολικά λόγω της
ενδεχόμενης συνάφεια, συμπληρωματικότητας και συνέργειας
(εσωτερικής και εξωτερικής)
Διερεύνηση και εκτίμηση ενδεχομένων αρνητικών αποτελεσμάτων και
επιπτώσεων από ανταγωνιστικές δράσεις και αρνητικές συνέργειες
εντός των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος ή/ και με
δράσεις / πράξεις άλλων Προγραμμάτων στη Περιφέρεια
 Theory based μέθοδος
 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το
σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης.
 Βιβλιογραφική έρευνα
 Στατιστική ανάλυση
 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή.



Δεδομένα


Τρόπος διεξαγωγής
αξιολόγησης

Διάρκεια

Εκτιμώμενος π/υ

Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των
πράξεων
Δείκτες τομεακών εθνικών πολιτικών

Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους



Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Μάιος 2021
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος
2021
 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022
70.000 €

67

68

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
Π/Υ
(χωρίς ΦΠΑ)

Δεκέμβριος 2014

0

-

όλοι

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

όλοι

40.000

-

όλοι

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

όλοι

όλοι

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

όλοι

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

ΕΚΤ

2α

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

1

Ex ante (εκ των προτέρων) αξιολόγηση του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20142020

ex ante

0

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

Αξιολόγηση της επικαιροτητας του σχεδιασμού του ΕΠ

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2017
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2017
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής στα ΠΕΠ (ΕΠ 9i & 9iii)

Αποδοτικότητας /
Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα
Αποτελεσματικότητα
ς

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

9i1
4

ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΒΜ

Φεβρουάριος 2017

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αύξηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και
στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας

0
9iii1

Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

9iii1

Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

5

Αξιολόγηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών
θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠΜΔΤ

Αποδοτικότητας /
Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα
Αποτελεσματικότητα
ς

6

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
υλοποίησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα

7

Αξιολόγηση δράσεων ειδικής αγωγής - Εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΠ 9iii)

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα ΑποτελεσματικότηταΣυνάφεια- ΣυνοχήΠροστιθέμενη αξία

ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΒΜ

Φεβρουάριος 2019

8

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα Αποτελεσματικότητα

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απρίλιος 2019

20.000

-

9

Αξιολόγηση δράσεων Κέντρα Κοινότητας – one stop shops στο ΕΠ
Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (ΕΠ 9ii)

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποτελεσματικότητα
/Αποδοτικότητα /
Συνάφεια /
Προστιθέμενη αξία

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεκέμβριος 2019

30.000

9ii1

Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας
ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

10

Αξιολόγηση δράσεων Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας στο ΕΠ
Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 (ΕΠ 9iv )

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποτελεσματικότητα
/Αποδοτικότητα /
Συνάφεια /
Προστιθέμενη αξία

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεκέμβριος 2019

30.000

9iv1

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

11

Αξιολόγηση των επιπτώσεων της δράσης «Λειτουργία Περιφερειακών
Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των
Αξιολόγηση
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ) και ευρύτερα
εφαρμογής
των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στη Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου (ΕΠ 9v )

Αποτελεσματικότητα
/Αποδοτικότητα /
Συνάφεια /
Προστιθέμενη αξία

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δεκέμβριος 2021

30.000

9v1

Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

12

Αξιολόγηση της εφαρμογής των Δράσεων καθολικής πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο

Αποτελεσματικότητα
/Αποδοτικότητα /
Συνάφεια /
Προστιθέμενη αξία

ΕΥΣ ΕΚΤ

Δεκέμβριος 2019

0

9iv1

Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

Αξιολόγηση
εφαρμογής

ΕΥΣ ΕΚΤ

Ιούλιος 2018

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2019
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

69

0

50.000

0

-

9iii1

όλοι

Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

όλοι

ολοι
Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων
όλοι

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
Π/Υ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

4c1

5a1
6a1

13

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα του περιβάλλοντος στο Αξιολόγηση
ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
επιπτώσεων

Επίπτωση

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2022
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

6b1
50.000

14

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα της
επιχειρηματικότητας στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
επιπτώσεων

Επίπτωση

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2022
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

50.000

Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος

6e1

Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων
και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

6c1

Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

1a1

Αναβάθμιση και διεύρυνση του ισχνού ερευνητικού
ιστού της Περιφέρειας, για ερευνητική
δραστηριότητα, που κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί
τις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας, σύμφωνα
με τη Περιφερειακή Στρατηγική RISS

3a1
3b1

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα των κοινωνικών
υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
Επιπτώσεων

Επίπτωση

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2022
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

70

40.000

Προστασία των οικολογικά ευαίσθητων ή/και
τουριστικών περιοχών από λύματα
Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και
προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας

2c1

15

Βελτίωση / διεύρυνση του βαθμού προστασίας του
πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας και της
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές
Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών
και ειδικών αποβλήτων (αποριμμάτων)

6d1

2b1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών

6b2

1b1

ΤΑΜΕΙΟ

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για
τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία
Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ,
συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού
εμπορίου από τις επιχειρήσεις
Αύξηση των περχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας
Επιχειρηματική εκμετάλευση προιόντων Ε&Τ και
καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοιδρυόμενες
ΜΜΕ για μάυξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ
Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών ή/και
συγχωνεύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων

3d1

Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.

9α1

Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και
πρόνοιας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης
κυρίως στις κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς
ομάδες

9γ1

Αύξηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

10

Αύξηση της ελκυστικότητας και της
προσβασιμότητας του μαθητικού και φοιτητικού
πληθυσμού στις σχολικές και πανεπιστημιακές
μονάδες αντίστοιχα

3

Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

ΕΤΠΑ

1

Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής /
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της
ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την
καινοτομία

ΕΤΠΑ

2Β

Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού

ΕΤΠΑ

Α/Α

16

ΤΙΤΛΟΣ

Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων στον τομέα μεταφορικών
υποδομών στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

ΕΙΔΟΣ

Αξιολόγηση
Επιπτώσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επίπτωση

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2022
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
Π/Υ
(χωρίς ΦΠΑ)

30.000

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

7a1

Συμβολή στην ολοκλήρωση έργων ΔΕΔ_Μ

7b1

Λειτουργική αναβάθμιση / επέκταση των
διανησιωτικών (ενδοπεριφερειακών) και
διαπεριφερειακών λιμενικών-θαλάσσιων
συνδέσεων

7b2

Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες
εισόδου-εξόδου και κατ' ακολουθία με τα εθνικά και
διεθνή εμπορικά, παραγωικά ν

6c1

Βελτίωση της ελκυστικότητας των φυσικών και
πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας

6d1

Διεύρυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και
προστασίας των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας

6e1

Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων
και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

4c1
7b1
7b2
17

Αξιολόγηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) στο ΕΠ
Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
επιπτώσεων

Επίπτωση

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μάιος 2022

18

Αποτελεσματικότητα
/Αποδοτικότητα /
Συνάφεια /
Προστιθέμενη αξία

ΕΥΣ ΕΚΤ

Μάιος 2022

Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας
ζωής ατόμων περιθωριοποιημένων ομάδων

9iii1

Ενδυνάμωση / βελτίωση της θέσης στην αγορά
εργασίας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

9v1

Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών
ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις

Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

Αξιολόγηση
εφαρμογής

Αποδοτικότητα
Αποτελεσματικότητα

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νοέμβριος 2022

20

Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ Βόρειο Αξιολόγηση
Αιγαίο 2014-2020
εφαρμογής

Αποδοτικότητα
Αποτελεσματικότητα

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μάρτιος 2022

Αξιοποίηση της έρευνας / τεχνολογίας και της
καινοτομίας από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας,
ιδιαίτερα για την αύξηση των εξαγωγών.

8iii1

Μεγέθυνση της επιχειρηματικής βάσης και αύξηση
της απασχόλησης

0

Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών
για την ανάπτυξη και την απασχόληση

3

Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και
μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

4

Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών
για την ανάπτυξη και την απασχόληση

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

ΕΤΠΑ

1

Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής /
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της
ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της
περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την
καινοτομία

ΕΚΤ

2α

Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας,
ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά
και οικονομικά ευπαθών ομάδων

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

Ενδυνάμωση / αύξηση ανταγωνιστικότητας των
επιχιερήσεων με διατήρηση των θέσεων
απασχόλησης

20.000

-

όλοι

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

όλοι

70.000

-

όλοι

ΕΤΠΑ - ΕΚΤ

-

όλοι

510.000

71

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για
τεχνολογική και μη τεχνολογική καινοτομία
Αύξηση των περχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από τους
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας

3d1

8v1

19

4

ΕΤΠΑ

Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των δημόσιων κτιρίων και των κατοικιών
Λειτουργική αναβάθμιση / επέκταση των
διανησιωτικών (ενδοπεριφερειακών) και
διαπεριφερειακών λιμενικών-θαλάσσιων
Σύνδεση της ενδοχώρας κάθε νησιού με τις πύλες
εισόδου-εξόδου και κατ' ακολουθία με τα εθνικά και
διεθνή εμπορικά, παραγωικά ν

9ii1

2c1

Αξιολόγηση
εφαρμογής

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

50.000

1b1

Αξιολόγηση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο
πλαίσιο του Θεμ. Στόχου 8 και συμβάλλουν στην Περιφερειακή
Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΠ 8iii & 8v) στο ΕΠ Βόρειο Αιγαίο
2014-2020
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