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ΜΕΡΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κεφάλαιο 1.1
Εισαγωγή:
Αξιολόγησης

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο

και

ΤΗΣ

Στόχοι

της

H εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», σύμφωνα με την από 09.02.2011
υπογραφείσα σύμβαση, έχει αναλάβει και υλοποιεί για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ), το έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”».
Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) αφορά στην υποστήριξη της
ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ ως προς την Αξιολόγηση των δράσεων και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Ο στόχος της Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ είναι η παροχή στους
αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων (Επιτροπή Παρακολούθησης, Διαχειριστική Αρχή
κλπ) των κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα
της

στρατηγικής, την επιτευξιμότητα των ποσοτικών στόχων,

καθώς και την

αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων, ούτως
ώστε να διαμορφωθεί μια έγκυρη και αντικειμενική εικόνα τόσο για τον βαθμό σταδιακής
επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων όσο και για την επικαιρότητά τους.
Η παρούσα αξιολόγηση επιδιώκει να αποτελέσει το μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και
της ορθότητας του προγραμματισμού του ΕΠΕΔΒΜ. Προσφέρει μια ευκαιρία για τον
εντοπισμό

των

σημείων

του

προγραμματισμού

που

ενδεχομένως

χρειάζονται

επαναπροσδιορισμό προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων.
Αποτελεί στην ουσία μια διαδικασία μέσω της οποίας αναλύονται τα δεδομένα της
υλοποίησης των παρεμβάσεων, διενεργούνται προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη τους
και

διατυπώνονται

συμπεράσματα

και

προτάσεις

για

τη

λήψη

κατάλληλων

διορθωτικών/βελτιωτικών μέτρων. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου
προγραμματισμού, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αξιολογήσεις που συνδέονται με την
παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ιδίως όταν, κατά την εν λόγω
παρακολούθηση, διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά.
Όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
όπως ορίζεται στο άρθρο 33, υποβάλλεται ανάλυση σχετικά με τους λόγους της
αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δυσχερειών υλοποίησης, καθώς και τον
αναμενόμενο αντίκτυπο της αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη
στρατηγική του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα αποτελέσματα των εν λόγω
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αξιολογήσεων ή των αναλύσεων υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης για το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και στην Επιτροπή(Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 539/2010 σχετικά με
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων
απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική
διαχείριση).·.
Ο ΣΑ στα πλαίσια του παρόντος έργου πρόκειται να εκπονήσει μια σειρά
παραδοτέων/εκθέσεων, με πρώτο το παρόν παραδοτέο «Μεθοδολογία της Αξιολόγησης»,
το οποίο περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της αξιολόγησης.
Το παρόν παραδοτέο “Μεθοδολογία Αξιολόγησης” διαρθρώνεται σε τρία μέρη:
Το πρώτο μέρος είναι εισαγωγικό και περιλαμβάνει το αντικείμενο και τους στόχους του
έργου της αξιολόγησης, τη γενικότερη μεθοδολογική αντίληψη του έργου της αξιολόγησης,
καθώς και τη διάρθρωση των επιμέρους βασικών εργασιών του ΣΑ με αντιστοίχιση στα
βασικά αξιολογητικά ερωτήματα της διακήρυξης. Το πρώτο μέρος δομείται σε δύο (2)
επιμέρους κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1.1

Εισαγωγή: Αντικείμενο και Στόχοι της Αξιολόγησης

Κεφάλαιο 1.2

Γενικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εξειδίκευση της μεθοδολογίας με αναλυτική
περιγραφή των εργασιών της αξιολόγησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης
και την προσφορά του ΣΑ. Διαρθρώνεται σε πέντε (5) επιμέρους κεφάλαια, που
αντιστοιχούν στις βασικές ενότητες του έργου της αξιολόγησης:
Κεφάλαιο 2.1 Αποτίμηση της Συνεχιζόμενης Ορθότητας και Συνέπειας της
Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ
Κεφάλαιο 2.2 Αξιολόγηση του Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ
Κεφάλαιο 2.3 Αξιολόγηση

της

Αποτελεσματικότητας

και

Αποδοτικότητας

Υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ
Κεφάλαιο 2.4 Αξιολόγηση των Μηχανισμών Παρακολούθησης, Διαχείρισης,
Ελέγχου και Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων
Κεφάλαιο 2.5 Ειδικά Αξιολογητικά Ερωτήματα
Στο τρίτο μέρος, δηλαδή, στα Παραρτήματα παρατίθενται τα κάτωθι στοιχεία, που είναι σε
άμεση συνάρτηση με την παρούσα μεθοδολογία:
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Παράρτημα Ι: Παρουσίαση του Οδηγού Εφαρμογής «Συλλογή και Υποβολή
Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Συμμετέχοντες σε
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013»
Παράρτημα ΙΙ: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Σχετικά με τη Διενέργεια των
Προτεινομένων Ερευνών Πεδίου και των Μελετών Περίπτωσης
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογοι Πινάκων και Σχημάτων
Τέλος επισημαίνεται ότι στην παρούσα μεθοδολογία περιλαμβάνεται ειδική αναφορά (στην
ενότητα 2.2.1 του Κεφαλαίου 2.2 καθώς και στο Κεφάλαιο 2.3) στην οποία αποτυπώνεται η
μεθοδολογική προσέγγιση του ΣΑ για την εκτίμηση σημαντικής απόκλισης από τους
αρχικούς στόχους του ΕΠΕΔΒΜ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της
οικείας σύμβασης.
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Κεφάλαιο 1.2

Γενικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Αξιολόγησης

Σκοπός του έργου της αξιολόγησης είναι η παροχή προς τους αρμόδιους φορείς λήψης των
αποφάσεων

(ΕΥΔ

ΕΠΕΔΒΜ,

Επιτροπές

Παρακολούθησης,

κλπ)

των

κατάλληλων

πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την
επιτευξιμότητα των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα, και την
αποδοτικότητατων υλοποιούμενων παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση έγκυρης και
αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι
στόχοι όσο και για την επικαιρότητά τους.
Στο πλαίσιο αυτό, το αντικείμενο του έργου της Αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ενότητες εργασιών:
•

Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

•

Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

•

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ
Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης
των παρεμβάσεων

•

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Το μεθοδολογικό πλαίσιο του Συμβούλου για την προσέγγιση των ανωτέρω ενοτήτων
εργασίας λαμβάνει υπόψη:
•

Τις προδιαγραφές του έργου της αξιολόγησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη
σχετική διακήρυξη

•

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Αξιολογήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων
της περιόδου 2007‐2013:
¾ Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Άρθρα 47‐48
¾ Κανονισμός (EK) αριθ. 539/2010του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων
απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη
δημοσιονομική διαχείριση
¾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, άρθρο 4.
παρ. 5., όπως ισχύει
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¾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 846/2009της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου2009 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει
¾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
¾ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής/ΓΔ Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων: ‘’Προγραμματική Περίοδος 2007‐2013. Ενδεικτικές
κατευθύνσεις για τις μεθόδους αξιολόγησης: Δείκτες παρακολούθησης και
αξιολόγησης. Έγγραφο εργασίας υπ’αριθμ. 2’, Αύγουστος 2006.
¾ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής/ΓΔ Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων: ‘’Προγραμματική Περίοδος 2007‐2013. Ενδεικτικές
κατευθύνσεις για τις μεθόδους αξιολόγησης: Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια.
Έγγραφο εργασίας υπ’αριθμ. 5’’, Απρίλιος 2007.
¾ Νόμος υπ’ αριθ. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013»
¾ Νόμος υπ’ αριθμόν 3840/2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α/53/31
Μαρτίου 2010) – Τροποποίηση Ν. 3614/2007
¾ Διατάξεις Εφαρμογής των ΕΠ ‐ Ενδεικτικός Προγραμματισμός Αξιολογήσεων για
την περίοδο 2007‐2013.
¾ Οδηγίες για την οργάνωση και διεξαγωγή των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια
υλοποίησης των ΕΠ της περιόδου 2007‐2013 (ΥΠΟΙΟ, 61072 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3543, 23
Δεκεμβρίου 2008).
¾ Σχέδιο Οδηγιών για την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την
υλοποίηση των έργων (πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
(ΥΠΟΙΟ, 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657, 23 Ιουνίου 2009)
¾ Οδηγός γενικών κατευθύνσεων για το σχεδιασμό δεικτών σε επίπεδο
πράξεων/υποέργων ΕΚΤ 2007‐2013 (ΕΥΣΕΚΤ, 22319/862.31.3.2008)
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¾ Έγγραφο ΕΥΣΕΚΤ από 16/09/2009 με «Προτάσεις για την εξειδίκευση
αξιολογητικών ερωτημάτων στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των ΕΠ 2007‐2013»
•

Τις γενικότερες μεθοδολογικές κατευθύνσεις

της ΕΕ

για την αξιολόγηση

Κοινωνικοοικονομικών Προγραμμάτων ‐ Παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών ταμείων,
ήτοι:
¾ το διαδραστικό μέσο EVALSED της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της
κοινωνικοοικονομικής

ανάπτυξης

(βλέπε

ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index
_en.htm)
¾ τα τεύχη της μεθοδολογίας MEANS
•

Την υφιστάμενη εμπειρία και σχετική τεχνογνωσία που διαθέτει ο ΣΑ, δεδομένης της
επιτυχούς ενασχόλησής του με συναφή έργα, ήτοι:
¾ Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» της 4ης Προγραμματικής Περιόδου του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
¾ Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική
κατάρτιση» του Γ’ ΚΠΣ. 2000‐2006 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κρίσης των παρεμβάσεων ανάλογα με τα
αποτελέσματα, τις επιπτώσεις τους και τις ανάγκες που επιδιώκουν να καλύψουν.
Ειδικότερα η αξιολόγηση εξετάζει
•

Την αποτελεσματικότητα, δηλαδή τον βαθμό επίτευξης τον στόχων,

•

την αποδοτικότητα, δηλαδή την καλύτερη σχέση μεταξύ των πόρων που
χρησιμοποιούνται και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται και

•

την καταλληλότητα μιας παρέμβασης, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο οι στόχοι της
παρέμβασης ανταποκρίνονται σε ανάγκες, προβλήματα και ζητήματα

Η αξιολόγηση του ΕΠΕΔΒΜ αναμένεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση
και τις επιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, με στόχο:
•

αφενός, την αύξηση της λογοδότησης και της διαφάνειας στις νομικές και
δημοσιονομικές αρχές καθώς και στο ευρύ κοινό και,

•

αφετέρου, τη βελτίωση της υλοποίησης των προγραμμάτων με τη συμβολή στην
καλύτερη ενημέρωση (τεκμηρίωση) κατά τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων όσον
αφορά τις ανάγκες, τους μηχανισμούς υλοποίησης και την κατανομή των πόρων.
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Σχήμα 1

Δομή και λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης
Τι ελέγχεται

εισροές

Τι επηρεάζεται άμεσα

Επιδόσεις

Αποτελέσματα

Τι επηρεάζεται έμμεσα

Ενδιάμεσες
Επιπτώσεις

Συνολικές
Επιπτώσεις

Διαχειριστικός –
Λογιστικός έλεγχος

Υλοποίηση ‐ Παρακολούθηση

Κατά τη διάρκεια (on going) Αξιολόγηση

Για την κατανόηση της αξιολόγησης, χρειάζεται να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των κοινών
στοιχείων του λογιστικού ελέγχου, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, δεδομένου
ότι πρόκειται για συμπληρωματικές μεν αλλά διαφορετικές διαδικασίες.
•

Ο λογιστικός έλεγχος εστιάζεται στη χρηστή διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση
των διάφορων επιπέδων διάρθρωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

•

Η παρακολούθηση αποτελεί συνεχή και συστηματική καταγραφή των δημοσιονομικών
πόρων/εισροών, των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΕΠΕΔΒΜ
και των δεδομένων σχετικά με τα αρχικά αποτελέσματα σε επίπεδο έργων. Η
παρακολούθηση παράγει ποσοτικά δεδομένα. Εξάγει χρήσιμα στοιχεία (παρέχει
πληροφορίες ανάδρασης) για την ορθή υλοποίηση των διάφορων επιπέδων
διάρθρωσης του ΕΠΕΔΒΜ, διευκολύνοντας τη διόρθωση των αποκλίσεων από τους
γενικούς/ειδικούς στόχους. Η παρακολούθηση συμβάλλει σε μια πιο υπεύθυνη
διαχείριση των δημόσιων δαπανών και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την
αξιολόγησή του.

•

Η αξιολόγηση εξετάζει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του ΕΠΕΔΒΜ αποτιμώντας
την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του και την καταλληλότητα των
παρεμβάσεων – και συμβάλλει στη χάραξη και στον επαναπροσανατολισμό των
πολιτικών. Για τον σκοπό αυτό, η αξιολόγηση βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα
δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται με την παρακολούθηση, η οποία
υποδηλώνει ότι οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι εξ αρχής αλληλένδετες.
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Η ανάλυση του Λογικού Πλαισίου (Logical Framework Analysis) αποτελεί βασικό εργαλείο
της αξιολόγησης, το οποίο αντανακλά την αλυσίδα σχέσεων αιτίου‐αιτιατού μεταξύ των
δημοσιονομικών εισροών, των επιδόσεων, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων των
παρεμβάσεων ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Το Λογικό Πλαίσιο κατευθύνει την
επακόλουθη αξιολόγηση της συμβολής μιας παρέμβασης στην επίτευξη των στόχων της.
Στα ακόλουθα σχήματα αποτυπώνεται η μεθοδολογία του Λογικού Πλαισίου και η
συλλογιστική της παρέμβασης.
Σχήμα 2

Εισροές

Το Λογικό Πλαίσιο

Επιπτώσεις
(μακροπρόθεσμες
επιδράσεις)

Γενικοί Στόχοι

Αποτελέσματα
(άμεσες και έμμεσες
επιδράσεις)

Ειδικοί Στόχοι

Εκροές
(παραγόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες)

Επιχειρησιακοί
Στόχοι

Στόχοι
ΕΠΕΔΒΜ

ΕΠΕΔΒΜ
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Σχήμα 3

Το περιβάλλον του ΕΠΕΔΒΜ

Επιπτώσεις

Κοινωνικό‐
Οικονομικό
Περιβάλλον

Ανάγκες
Προβλήματα
Ζητήματα

ΕΠΕΔΒΜ

Αξιολόγηση

Συνέπειες/Αποτε
λέσματα

Στόχοι

Συνάφεια

Εισροές

Εκροές

Αποδοτικότητα
Αποτελεσματικότητα
Χρησιμότητα
Αειφορία

Ειδικότερα το Λογικό Πλαίσιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους βήματα υλοποίησης:

Βήμα 1ο:

Ανάγκες

Η συλλογιστική της παρέμβασης λαμβάνει ως αφετηρία τις ανάγκες. Σύμφωνα με τα
πορίσματα της εργασίας Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (όπως
αναλύεται στη συνέχεια), αρχικά αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται οι ανάγκες,
δηλαδή οι κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί το
ΕΠΕΔΒΜ και κάθε παρέμβασή του.
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Βήμα 2ο:

Ιεράρχηση των
Στόχων

Εν συνεχεία αξιολογείται η ιεράρχηση των στόχων, από τους γενικούς προς τους ειδικούς
και, τέλος, τους επιχειρησιακούς στόχους. Η ιεράρχηση των στόχων αποτελεί ένα εργαλείο
το οποίο συμβάλλει στην ανάλυση και τη γνωστοποίηση των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ και
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να
συμβάλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται αξιολόγηση
των στόχων στα διάφορα επίπεδα (στόχοι, επιμέρους στόχοι) υπό μορφή ιεραρχικής ή
δενδροειδούς δομής, η οποία καταδεικνύει τους λογικούς συνδέσμους μεταξύ των στόχων
και των αντίστοιχων επιμέρους στόχων. Η ιεράρχηση των στόχων περιγράφει συνθετικά τις
διάφορες συλλογιστικές παρέμβασης και οι οποίες συνδέουν τις μεμονωμένες ενέργειες με
τους γενικούς στόχους της παρέμβασης.

Βήμα 3ο:

Καταλληλότητα
των Δεικτών

Το 3ο βήμα αφορά στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των δεικτών. Η καταλληλότητα
των δεικτών λαμβάνει υπόψη κυρίως τις εισροές, δηλαδή τους χρηματοοικονομικούς ή/και
διοικητικούς πόρους από τους οποίους εξαρτώνται οι εκροές των δραστηριοτήτων του
προγράμματος που επιδιώκουν επιχειρησιακούς στόχους. Τα συνακόλουθα αποτελέσματα
είναι οι άμεσες συνέπειες των παρεμβάσεων, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην
επίτευξη των ειδικών στόχων. Οι επιπτώσεις της παρέμβασης αναμένεται να συμβάλουν
στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος το οποίο, εφόσον έχει σχεδιασθεί
ορθώς, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προγενέστερα προσδιορισθείσες ανάγκες.
Οι δείκτες χρησιμοποιούνται ως εργαλεία αξιολόγησης, σε κάθε επίπεδο (εκροών,
αποτελεσμάτων, επιπτώσεων), του βαθμού επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων μέσω
Αξόνων Προτεραιότητας ή ολόκληρων προγραμμάτων. Οι δείκτες πρέπει να είναι
συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, διαθέσιμοι/εφικτοί από άποψη οικονομικής αποδοτικότητας,
συναφείς με το πρόγραμμα και να παρακολουθούνται έγκαιρα (SMART).
Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του ΕΠΕΔΒΜ, γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων
τύπων δεικτών:
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•

Δείκτες

εισροών

(input

indicators):

Οι

δείκτες

αυτοί

αναφέρονται

στους

δημοσιονομικούς ή άλλους πόρους που διατίθενται σε κάθε επίπεδο υποστήριξης.
•

Δείκτες εκροών (output indicators): Οι δείκτες αυτοί μετρούν τις δραστηριότητες που
εκτελούνται άμεσα στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ. Οι δράσεις είναι το πρώτο βήμα προς την
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της εκάστοτε παρέμβασης και μετρώνται σε
φυσικές

ή

νομισματικές

μονάδες.

Παράδειγμα:

αριθμός

επιμορφούμενων

εκπαιδευτικών.
•

Δείκτες αποτελεσμάτων (result indicators): Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα άμεσα και τα
έμμεσα αποτελέσματα της κάθε παρέμβασης. Παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις
αλλαγές, για παράδειγμα, της συμπεριφοράς, της ικανότητας ή των επιδόσεων των
άμεσων δικαιούχων και μετρώνται σε φυσικές ή νομισματικές μονάδες. Παράδειγμα:
μείωση της σχολικής διαρροής.

•

Δείκτες επιπτώσεων (impact indicators) Οι δείκτες αυτοί αναφέρονται στα οφέλη ενός
επιχειρησιακού προγράμματος τόσο σε επίπεδο παρέμβασης όσο και γενικότερα στους
θεματικούς τομείς του. Σημειώνεται ωστόσο στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ δεν έχουν
οριστεί δείκτες επιπτώσεων 1 :,.

•

Δείκτες πλαισίου ή διαρθρωτικοί δείκτες(context indicators): Οι δείκτες πλαισίου
χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις SWOT και στον καθορισμό της στρατηγικής των
προγραμμάτων και συνδέονται άμεσα με τους ευρύτερους στόχους του προγράμματος.
Χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση της ανάλυσης SWOT σε σχέση με τους στόχους
που προσδιορίζονται στον προαναφερθέντα Γενικό Κανονισμό. Χρησιμοποιούνται
επίσης ως γραμμή βάσης (ή γραμμή αναφοράς) για την αξιολόγηση των επιπτώσεων
του ΕΠΕΔΒΜ. Οι δείκτες πλαισίου αντικατοπτρίζουν την κατάσταση κατά την έναρξη της
περιόδου προγραμματισμού και τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Η εκτίμηση των
επιπτώσεων αντικατοπτρίζει τις αλλαγές εκείνες που συντελούνται με την πάροδο του
χρόνου και που δύναται να καταλογισθούν στο πρόγραμμα, αφού ληφθούν υπόψη οι
βασικές τάσεις και άλλοι μεσολαβούντες παράγοντες. Οι δείκτες πλαισίου εξυπηρετούν
δύο σκοπούς, αφενός συμβάλλουν στον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των

1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, άρθρο 37, παρ. 1.γ, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση
των ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου 2007‐13, τα ΕΠ για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» πρέπει να περιλαμβάνουν «πληροφορίες σχετικά με τους Άξονες Προτεραιότητας και
τους συγκεκριμένους στόχους τους. Οι στόχοι αυτοί εκφράζονται ποσοτικά με την χρήση περιορισμένου αριθμού δεικτών για
τα αποτελέσματα και επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη την αρχή της αναλογικότητας». Παρά το ότι όμως, σε επίπεδο
Κανονισμού, η έμφαση δίνεται κυρίως στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις, κατά την διαβούλευση των εθνικών
αντιπροσωπειών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδείχθηκε το γεγονός ότι η δυνατότητα διαμόρφωσης ουσιαστικών και
αξιόπιστων δεικτών επιπτώσεων, σε αυτό τουλάχιστον το στάδιο εξειδίκευσης του προγραμματικού σχεδιασμού, είναι μάλλον
περιορισμένη. Σαν αποτέλεσμα, τόσο στα Κοινοτικά όσο και στα Εθνικά έγγραφα αναφοράς που καθοδηγούν την εκπόνηση
των ΕΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, καταγράφεται η απαίτηση για την διαμόρφωση ενός συστήματος
ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών που θα αναφέρεται κατ’ αρχήν στις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα από την
υλοποίηση του ΕΠ και, όπου αυτό είναι δυνατό, στις αναμενόμενες επιπτώσεις
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αδυναμιών του τομέα της εκπαίδευσης αφετέρου, στην αποτίμηση της συμβολής του
προγράμματος στις οικονομικές, κοινωνικές, ή/και διαρθρωτικές τάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογία, την οποία θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος ανά ενότητα
εργασιών της αξιολόγησης, αποτυπώνεται στο σχήμα που ακολουθεί:
Σχήμα 4

Μεθοδολογία Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής
•Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης
•Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής
•Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχή του προγράμματος
•Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχή του προγράμματος

Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ
•Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Προγράμματος
•Επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών του Προγράμματος σε σχέση με τους δείκτες του ΕΣΠΑ
•Μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής παρακολούθησης των δεδομένων του παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ
•Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πορείας του προγράμματος
•Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος
•Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Προγράμματος

Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων
•Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων

Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
• Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
• Αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη
διάκρισης και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία
• Αποτίμηση της συμβολής του συνόλου των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στο επίπεδο της περιφέρειας ή
της χωρικής ενότητας
• Αξιολόγηση της συμβολής του Προγράμματος στις χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ
• Διενέργεια ερευνών πεδίου
• Αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές της EQUAL

Σε κάθε περίπτωση η προτεινόμενη μεθοδολογία του Συμβούλου περιλαμβάνει την
ολοκληρωμένη προσέγγιση των θεμάτων της κάθε επί μέρους ενότητας εργασιών
αξιολόγησης,

συνιστώντας

ένα

συνεκτικό

και

δομημένο

μεθοδολογικό

πλαίσιο

αξιολόγησης.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι προς υλοποίηση Ενότητες Εργασιών(ΕΕ) και οι επιμέρους
εργασίες τους, όπως έχουν προδιαγραφεί στην Προσφορά του ΣΑ και καλύπτουν το
αντικείμενο του έργου του σε σχέση με τα αξιολογικά ερωτήματα της διακήρυξης:
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Υπηρεσία: Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας

Ενότητα Εργασιών: Α ‐ Αποτίμηση της

και συνέπειας της στρατηγικής

συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της
στρατηγικής

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης
Α1.

Εργασία

Κατά πόσο η στρατηγική του ΕΠ εκτιμάται ότι

παραμένει επίκαιρη;
Α2.

Πώς

Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

αξιολογείται

η

συνέπεια

των

Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας

στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με

της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί;

Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Α3.

Πώς

αξιολογείται

η

συνέπεια

του

προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων
έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του
Προγράμματος;
Α4.

Πώς

αξιολογούνται

οι

συνέργειες

Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ
Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

των

παρεμβάσεων του Προγράμματος με παρεμβάσεις
άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

(εφόσον υπάρχουν);
Α5.
επίκαιρη

Κατά πόσο η SWOT ανάλυση παραμένει
και

ποιες

πιθανές

αλλαγές

κρίνονται

απαραίτητες;
Α6.

Πώς

Προγράμματος

αξιολογείται
στο

η

Ευρωπαϊκό

ανταπόκριση
Σχέδιο

για

Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης
κατάστασης

του
την

Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) και

Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης

ιδιαίτερα

κατάστασης

στο

πακέτο

της

Πολιτικής

Συνοχής

(COM(2008) 876), καθώς και η πρόοδος υιοθέτησης των
μέτρων που προτείνονται σε αυτό;
Α7.

Εκτιμάται ότι έχουν επέλθει σημαντικές

αλλαγές σε σχέση με την αρχική κοινωνικοοικονομική

Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης

ανάλυση του Προγράμματος, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα

κατάστασης

της επίδρασης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης;
Α8.

Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη

στρατηγική του Προγράμματος υπό το πρίσμα των
σχετικών εξελίξεων και των προοπτικών ανάκαμψης και
ποιές;
Α9.

Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης
κατάστασης
Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Πώς οι παρεμβάσεις του Προγράμματος

έχουν συμβάλλει έως τώρα στην εφαρμογή της
στρατηγικής του ΕΣΠΑ σε όρους ποιοτικών και

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

ποσοτικών στόχων;
Α10.

Πώς

αξιολογείται

η

συνεισφορά
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Υπηρεσία: Α. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας

Ενότητα Εργασιών: Α ‐ Αποτίμηση της

και συνέπειας της στρατηγικής

συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της
στρατηγικής

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης

Εργασία

υλοποιηθεισών/σε εξέλιξη παρεμβάσεων του ΕΠ σε
σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της
ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007‐2013 και τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις
των Εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την Ελλάδα);
Α11.

Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των

στόχων

της

Ευρωπαϊκής

Στρατηγικής

για

την

Απασχόληση (ΕΣΑ – αναφορικά με τις Ολοκληρωμένες

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση);
Α12.

Ποιά είναι η λογική παρέμβασης (intervention

logic) των δράσεων του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους
της ΕΣΑ; Ακολουθείται κατά την έως τώρα υλοποίηση η

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

αντίστοιχη λογική παρέμβασης;
Α13.

Πώς συμβάλλει το ΕΠ στην επίτευξη των

στόχων του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση και Κατάρτιση
2010’’; Ποια είναι η λογική παρέμβασης (intervention
logic) των παρεμβάσεων του ΕΠ σε σχέση με τους

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

στόχους του προγράμματος; Ακολουθείται κατά την
έως τώρα υλοποίηση η αντίστοιχη λογική παρέμβασης;
Α14.

Πώς αξιολογείται η ανταπόκριση του ΕΠ στην

υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας στους τομείς της
κοινωνικής ένταξης και της αποφυγής διακρίσεων
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καν. 1083/2006;
Περιγράφεται στο Ε.Π η λογική παρέμβασης των
διαφορετικών

ειδών

παρεμβάσεων

προς

τις

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

διαφορετικές ομάδες στόχου; Αν όχι να προσδιοριστεί
από τον αξιολογητή (δηλ. ποια είδη παρεμβάσεων, σε
ποιους τομείς διάκρισης και για ποιες ομάδες στόχου
έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται)
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Υπηρεσία: Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών

Ενότητα Εργασιών: Β ‐ Αξιολόγηση του συστήματος

και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης

Εργασία

Β1.

Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι το σύστημα

Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του

ποσοτικών στόχων του ΕΠ παραμένει ορθό και

συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του

αξιόπιστο;

ΕΠΕΔΒΜ
Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του

Β2.

Επαληθεύεται

η

καταλληλότητα

των

συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του

ποσοτικών στόχων σε σχέση με την επίτευξη των

ΕΠΕΔΒΜ

ποιοτικών στόχων;

Επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων –
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ

Β3.

Σε ποιο βαθμό εκτιμάται ότι έχει τηρηθεί η

αρχή της αναλογικότητας;

Β4.

Κατά πόσον οι μέθοδοι συγκέντρωσης των

Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του
συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ

Το σύστημα δεικτών επιτρέπει να δίδεται

ακριβής και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης του ΕΠ και
να τροφοδοτεί με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματική
παρακολούθηση και αξιολόγηση;
Β6.

συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ

δεδομένων κρίνονται αξιόπιστες και επίκαιρες;
Β5.

Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του

Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του
συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ

Πώς αξιολογείται ο τρόπος συγκέντρωσης και

η αξιοπιστία των δεδομένων των ωφελουμένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XXIII

Αξιολόγηση του τρόπου παρακολούθησης των

του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, καθώς και ο

δεδομένων του παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού

τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό των

Κανονισμού 1828/2006

δεικτών

του

Ε.Π

στα

διάφορα

επίπεδα

προγραμματισμού;
Β7.
σύστημα

Εκτιμάται ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο
ποσοτικών

στόχων

του

Προγράμματος

επηρεάζουν το σύστημα δεικτών του ΕΣΠΑ;
Β8.

Πώς

αξιολογείται

ο

τρόπος

Επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων –
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ

σύνδεσης

(μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών που
περιλαμβάνονται στο ΕΠ με τους δείκτες που
χρησιμοποιούνται

στο

πλαίσιο

της

Ευρωπαϊκής

Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των

Επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων –
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ

συναφών στόχων της Κοινότητας στους τομείς της
κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης
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Υπηρεσία: Β. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών

Ενότητα Εργασιών: Β ‐ Αξιολόγηση του συστήματος

και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης

Εργασία

(Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006);
Β9.

Ποια είναι η εκτίμηση για τις θέσεις

απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση
και τη λειτουργία των έργων, στη βάση των ενταγμένων

Μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης

πράξεων του ΕΠ;
Β.10

Ποιές είναι οι περιπτώσεις

πράξεων

/

παρεμβάσεων

στις

κατηγοριών

οποίες:

α)

δεν

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια
υλοποίησης τους, β) η δημιουργία απασχόλησης κατά
τη διάρκεια υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας γ) η

Μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης

απασχόληση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια
υλοποίησης είναι σημαντική και δ) η απασχόληση που
δημιουργείται μετά τη λήξη της παρέμβασης είναι
σημαντική;
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Υπηρεσία: Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και

Ενότητα Εργασιών: Γ ‐ Αξιολόγηση της

αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης
Γ1.

Ποια

είναι

τα

αποτελέσματα

Εργασία
από

την

υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα και σε ποιό βαθμό έχουν

Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πορείας του

επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί

ΕΠΕΔΒΜ

του στόχοι, στη βάση των αρχικά τεθέντων στόχων

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων;
Γ2.

Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις

των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους

αρχικούς

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι
βασικές αιτίες;
Γ3.

Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πορείας του
ΕΠΕΔΒΜ
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

Ποιοί είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται

χαμηλός

βαθμός

επίτευξης

για

το

τέλος

της

προγραμματικής περιόδου και ποιές εκτιμάται ότι θα

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

πρέπει να είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις
προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή;
Γ4.

Ποιές εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις

αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών, ποσοτικών και
χρηματοδοτικών στόχων του ΕΠ έως το τέλος της

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

περιόδου προγραμματισμού;
Γ5.

Πώς οι ποσοτικοί στόχοι του ΕΠ συνέβαλλαν

έως τώρα στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων του

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

ΕΣΠΑ; Πόσο αποτελεσματική κρίνεται η συμβολή αυτή;
Γ6.

Εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν οι

ποιοτικοί (Στρατηγικοί, Γενικοί και Ειδικοί) και ποσοτικοί

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

στόχοι του ΕΠ με τους διατιθέμενους πόρους;
Γ7.

Πώς

πιθανές

τροποποιήσεις

της

αρχικής

κατανομής πόρων του ΕΠ στους κωδικούς θέματος
προτεραιότητας επηρεάζουν την επίτευξη των ποσοτικών
στόχων σε όρους αποδοτικότητας και τις δεσμεύσεις του

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ
Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

ΕΣΠΑ σχετικά με το earmarking;
Γ8.

Πού εντοπίζονται προβλήματα αποδοτικότητας,

υπερβάσεων του προϋπολογισμού και του μοναδιαίου

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του;
Γ9.

Πώς αξιολογείται η οικονομική πρόοδος του ΕΠ

έως τώρα;
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Υπηρεσία: Γ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και

Ενότητα Εργασιών: Γ ‐ Αξιολόγηση της

αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης
Γ10.

Εργασία

Στο σημείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το

πλαίσιο διαχείρισης της περιόδου 2007‐2013 και
ειδικότερα οι κατανομές των πόρων στους Στόχους
(Σύγκλιση, Phasing in), οι περιορισμοί που προκύπτουν

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

από τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+2/ν+3, το
πλαίσιο ετήσιας σταδιακής απομείωσης των πόρων, κλπ.
Γ11.

Ποιές είναι οι εκτιμήσεις αναφορικά με την

πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου του ΕΠ έως το

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

τέλος της περιόδου προγραμματισμού;
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Δ1.

Υπηρεσία: Δ. Αξιολόγηση των μηχανισμών

Ενότητα Εργασιών: Δ ‐ Αξιολόγηση των μηχανισμών

παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και

παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και

αξιολόγησης των παρεμβάσεων

αξιολόγησης των παρεμβάσεων

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης

Εργασία

Πώς αξιολογείται το πλαίσιο διαχείρισης και

Αξιολόγηση

των

εφαρμογής του ΕΠ ως προς την επίτευξη της

διαχείρισης,

αναπτυξιακής του στρατηγικής;

παρεμβάσεων

Δ2.

Πώς αξιολογείται η σαφήνεια, επάρκεια,

Αξιολόγηση

καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του πλαισίου

διαχείρισης,

διαχείρισης του ΕΠ, καθώς και η ποιότητα των

παρεμβάσεων

μηχανισμών

ελέγχου

των

και

μηχανισμών

ελέγχου

και

παρακολούθησης,
αξιολόγησης

των

παρακολούθησης,
αξιολόγησης

των

ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, και ελέγχου;

Υπηρεσία: Ε. Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα

Ενότητα Εργασιών: Ε ‐ Ειδικά αξιολογικά
ερωτήματα

Αξιολογητικό ερώτημα διακήρυξης
Ε1.

Εργασία

Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και

συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του

Αξιολόγηση

της

οριζόντιας

εφαρμογής

και

φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της

συμμόρφωσης με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ

θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας,

ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης και γ) της

της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ)

προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία

της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο
16 Καν. 1083/2006) ;
Ε2.

Χωρικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ: Αξιολόγηση

της συμβολής του ΕΠ στις χωρικές προτεραιότητες της

Αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠΕΔΒΜστις χωρικές

αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ (βιώσιμη αστική

προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής του

ανάπτυξη,

ΕΣΠΑ

ανάπτυξη

της

υπαίθρου,

νησιωτικών

περιοχών κλπ)
Ε3.

Έρευνες

Πεδίου:

Σε

βάθος

ανάλυση

επιλεγμένων παρεμβάσεων με τη διεξαγωγή έρευνας
πεδίου σε δείγμα Δικαιούχων ή/και ωφελουμένων του

Διενέργεια ερευνών πεδίου

ΕΠ.
Ε4.

Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και

συμμόρφωση με τις αρχές της EQUAL
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ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κεφάλαιο 2.1
Αποτίμηση της Συνεχιζόμενης Ορθότητας και
Συνέπειας της Στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ
Το βασικό στοιχείο στη διαδικασία του Προγραμματισμού είναι η ανάλυση των δυνατών
και αδύνατων σημείων καθώς και η ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών που
αντιμετωπίζει ένας τομέας ή μια Περιφέρεια (SWOT ανάλυση).
Στην Ex‐ Ante αξιολόγηση του ΕΠΕΔΒΜ επαληθεύτηκε η ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων
των προτεραιοτήτων, των ευκαιριών και των προκλήσεων που έχουν διαπιστωθεί. Η On
going αξιολόγηση με συνοπτικό τρόπο θα ελέγχει την συνεχιζόμενη αξία της ανάλυσης. Στην
ανάλυση θα ενσωματωθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία ή ενδεχόμενες άλλες
αλλαγές που ουσιαστικά διαφοροποιούν τη SWOT ανάλυση, με βάση την οποία
καταρτίστηκε το ΕΠΕΔΒΜ. Στόχο της αποτίμησης της On Going αξιολόγησης αποτελεί η
ενσωμάτωση των νέων προτεραιοτήτων στο ΕΠΕΔΒΜ, οι οποίες θα προκύψουν από την
διαφοροποίηση των δεδομένων της SWOT ανάλυσης.
Στην On going αξιολόγηση θα εκτιμηθεί εκ νέου η ισορροπία ανάμεσα στο συνδυασμό
πολιτικών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται. Επίσης θα εκτιμηθεί εκ νέου ο τρόπος
με τον οποίο ο κάθε Άξονας Προτεραιότητας δύναται να συνεισφέρει στην επίτευξη των
γενικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ. Η διατήρηση της ορθότητας και η συνέπεια των Αξόνων
Προτεραιότητας πρέπει επίσης να αποτιμηθούν. Επιπλέον θα εκτιμηθεί η συνέπεια της
συνδρομής του ΕΚΤ στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή
(άρθρο 9 παρ. 2 του Καν.1083/2006), ενώ παράλληλα θα αξιολογηθεί η συνεισφορά των
παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για
την Πολιτική Συνοχής 2007‐2013 και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά
με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις συστάσεις των Εαρινών Ευρωπαϊκών
Συμβουλίων για την Ελλάδα).
Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης που ακολουθείται, συνίσταται
στην υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών:
•

Επικαιροποίηση της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης

•

Αξιολόγηση της καταλληλότητας και επικαιρότητας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ

•

Αξιολόγηση της εσωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

•

Αξιολόγηση της εξωτερικής συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ
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2.1.1

Επικαιροποίηση της Ανάλυσης της Υφιστάμενης Κατάστασης

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί:
•

η επανεξέταση και η επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT τόσο του ΕΠΕΔΒΜ όσο και
της Ex‐ Ante Αξιολόγησής του

•

η αποτίμηση της συνεχιζόμενης εγκυρότητας της ιεράρχησης των αναγκών, βάσει των
οποίων έχει διαμορφωθεί η στρατηγική του ΕΠΕΔΒΜ .

Είναι σαφές ότι το ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης των
προβλημάτων του τομέα ευθύνης που καλύπτει, το οποίο έχει βασιστεί σε ενδελεχή
ανάλυση, έχει συζητηθεί σε διάφορα πλαίσια και έχει επικυρωθεί από την εκ των προτέρων
(ex‐ante) αξιολόγηση.
Ωστόσο από την περίοδο εκπόνησης του ΕΠΕΔΒΜ και της αντίστοιχης Ex‐ Ante αξιολόγησης
μέχρι και τη σύνταξη της παρούσας αξιολόγησης, οι επί μέρους παράμετροι του
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου έχουν διαφοροποιηθεί, τόσο λόγω εξωγενών παραγόντων,
όπως οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (χρηματαγορές, ρυθμοί ανάπτυξης
της Ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας, παγκόσμια οικονομική κρίση κλπ) που
επιδρούν στην εθνική οικονομία όσο και λόγω των μεταβολών του Ελληνικού
δημοσιονομικού, κοινωνικοοικονομικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα
τη διαφοροποίηση στους τομείς – πεδία ευθύνης του ΕΠΕΔΒΜ.
Στους προαναφερθέντες παράγοντες διαφοροποίησης του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου
πρέπει να προστεθούν εξελίξεις που συνδέονται με:
•

Την εξέλιξη του ΕΠΕΔΒΜ, το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης

•

Τα ευρήματα της Ex‐Post αξιολόγησης του αντίστοιχου προγράμματος της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ήτοι του ΕΠΕΑΕΚΙΙ (2000‐2006).

Συνολικά, η εμπειρία που απορρέει και η αποτίμηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης
αναμένεται να υποδείξει αναπροσαρμογές του προγραμματισμού, είτε σε επίπεδο
προτεραιοτήτων και κατανομών είτε σε επίπεδο διαδικασίας υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογική προσέγγιση συνίσταται στην υλοποίηση των εξής
βημάτων, όπως αποτυπώνονται στο σχήμα που ακολουθεί:
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Σχήμα 5

Βήματα επικαιροποίησης της υφιστάμενης κατάστασης

1. Επανεξέταση της
κοινωνικο‐
οικονομικής
ανάλυσης

4. Συνθετική
διάγνωση

2. Διενέργεια
επικαιροποιημένης
ανάλυσης SWOT

3. Καταγραφή
αναμενόμενων
αποτελεσμάτων των
παρεμβάσεων της
προηγούμενης
προγραμματικής
περιόδου

Επικαιροποίηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης
Το βήμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
•

Ανάλυση βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών και τάσεων της υφιστάμενης
κατάστασης, ήτοι
¾ Γενική οικονομική κατάσταση της χώρας
¾ Κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας
¾ Κατάσταση της χώρας στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

•

Καταγραφή ποσοτικών δεδομένων που προσδιορίζουν την υφιστάμενη κατάσταση

•

Ανάλυση ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την
ανάπτυξη της χώρας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης θα
αποτυπωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και των
απαιτήσεων του μνημονίου σχετικά με την μεταρρύθμιση στον τομέα της παιδείας αλλά και
της αύξησης της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων. Σημαντικό επίσης στοιχείο της
κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης αποτελεί και η εφαρμογή νέων πολιτικών, όπως ο Νόμος
3852/7‐6‐2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» στα σημεία που επικεντρώνεται στον τομέα της παιδείας καθώς
και ο Νόμος 3979/21‐9‐2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».
Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης και άντλησης στοιχείων αποτελούν:
•

Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (ΕΣΥΕ, Eurostat, μελέτες)

•

Διερεύνηση του ισχύοντος νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου (νόμοι, εγκύκλιοι,
κανονισμοί κλπ.)
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•

Επικαιροποιημένα κείμενα Μνημονίου οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής

Επίσης εξετάζεται η πληρότητα και μεθοδολογική επάρκεια των αντίστοιχων κεφαλαίων
του ΕΠΕΔΒΜ και της Ex‐ Ante αξιολόγησης, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενες
ελλείψεις. Με δεδομένο ότι έχει ήδη περάσει ένα χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων (4)
ετών από την περίοδο που είχε καταγραφεί η τότε υφιστάμενη κατάσταση και με βάση την
οποία είχε εκπονηθεί το ΕΠΕΔΒΜ, είναι εύλογο να απαιτείται επανεπισκόπηση αυτής της
υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός των ενδεχόμενων αλλαγών.
Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω εργασία είναι:
•

Συλλογή στατιστικών δεδομένων

•

Βιβλιογραφική έρευνα

•

Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) των διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξη των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Διενέργεια επικαιροποιημένης ανάλυσης SWOT
Στο πλαίσιο του βήματος αυτού θα επικαιροποιηθεί η ανάλυση SWOT του ΕΠΕΔΒΜ, στη
βάση της αναθεωρημένης ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης που έχει υλοποιηθεί στα
πλαίσια της προηγούμενης εργασίας. Στη συνέχεια, και με βάση τα πορίσματα της
ανάλυσης SWOT θα προσδιοριστούν οι ανάγκες που προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη το
Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (COM (2008) 876/3) (ιδιαίτερα το
πακέτο της Πολιτικής Συνοχής (COM (2008) 876) καθώς και τους εξωγενείς παράγοντες που
έχουν επισημανθεί.
Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας είναι η SWOT
ανάλυση.
Καταγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της προηγούμενης
προγραμματικής περιόδου
Με την ολοκλήρωση του εντοπισμού των αναγκών, το παρόν βήμα εστιάζει στην
καταγραφή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και των συναφών
παρεμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των λοιπών Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ του Γ’
Κοινοτικού

Πλαισίου

Στήριξης.

Ουσιαστικά

πρόκειται

για

επικαιροποίηση

των

αποτελεσμάτων των εν λόγω προγραμμάτων.
Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας είναι η
βιβλιογραφική έρευνα.
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Συνθετική διάγνωση
Το βήμα αυτό επιχειρεί μία πρώτη συσχέτιση αναγκών, προτεραιοτήτων‐κατευθύνσεων και
παρεμβάσεων, όπως προδιαγράφονται στο ΕΠΕΔΒΜ. Σκοπός της είναι η συνθετική
επεξεργασία των ευρημάτων των προηγούμενων εργασιών, προκειμένου να θεμελιωθούν η
τελική επικαιροποίηση της ανάλυσης SWOT και η συνεχιζόμενη εγκυρότητα της κατάταξης
των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με το ΕΠΕΔΒΜ .
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2.1.2

Αξιολόγηση της Καταλληλότητας και Επικαιρότητας της Στρατηγικής
του ΕΠΕΔΒΜ

Στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η αποτίμηση της συνεχιζόμενης καταλληλότητας
της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ και, εφόσον απαιτηθεί, η υποβολή προτάσεων διορθωτικών
κινήσεων, μέσω της εξέτασης της ορθότητας της διάρθρωσης του προγράμματος, από
θεματική άποψη (διάκριση δράσεων‐ κατηγοριών πράξεων).
Στο πλαίσιο αυτό η ανάλυση περιλαμβάνει τους άξονες προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ και
κατεβαίνει μέχρι το επίπεδο της κατηγορίας πράξης. Συνεπώς η εκτίμηση της σκοπιμότητας
πιθανών τροποποιήσεων του ΕΠΕΔΒΜ δεν θα περιοριστεί στο επίπεδο της στρατηγικής
αλλά θα συμπεριλάβει και τα επίπεδα των επιμέρους ειδικών στόχων και κατηγοριών
πράξεων. Ο έλεγχος καταλληλότητας της στρατηγικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
−

Εκτίμηση της συνέπειας των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με
τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί

−

Εκτίμηση της συνέπειας του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων
έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Εκτίμηση της συνέπειας των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με τις
ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω βήματος εξετάζεται η συνέπεια της στρατηγικής
ως προς το ‐επικαιροποιημένο‐ ιεραρχημένο πλαίσιο αναγκών που αναμένεται να
αναδείξει η επεξεργασία των στοιχείων της προηγούμενης εργασίας. Για το σκοπό αυτό,
χρησιμοποιείται ως εργαλείο η ποιοτική μήτρα συνάφειας της ακόλουθης μορφής:
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Πίνακας 1

Μήτρα συνάφειας στόχων‐αναγκών

ΓΕΝΙΚΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΝ 1

ΓΣ1

ΕΣ1.1

√

ΑΝ 2

ΑΝ 3

ΑΝ 4

ΑΝ ν

Βαθμός συνάφειας

√

3

√

ΕΣ1.2

0

ΕΣ1.3

√

√

…

√

ΕΣ1.ν
ΓΣ2

2
1

√

1

ΕΣ2.1
ΕΣ2..2

…

…

ΕΣ2.3

ΓΣν

ΕΣν.1
…
ΕΣν.μ
Σύνολο

1

1

2

1

2

Τα οριζόντια σύνολα αποδίδουν τη σωρευτική επίδραση που ασκεί κάθε στόχος (γενικός ή
ειδικός) στην ικανοποίηση των διαπιστωμένων αναγκών.
Τα κατακόρυφα σύνολα προσδιορίζουν το πλήθος των στόχων που κινούνται σε
κατεύθυνση ικανοποίησης της εκάστοτε ανάγκης και, υπό την έννοια αυτή, εκφράζουν μία
ένδειξη (ποιοτική) σχετικά με τη σημασία που αποδίδει το ίδιο το ΕΠΕΔΒΜ σε συγκεκριμένα
διαπιστωμένα προβλήματα.
Αθροίζοντας, στη συνέχεια, βαρύτητες (σε επίπεδο στόχου ή ποσοστού στόχου),
διαμορφώνεται οριστική εικόνα ως προς την πραγματική ιεράρχηση αναγκών στο πλαίσιο
του

ΕΠ.

Αντίστοιχες

μήτρες

δύνανται

να

καταρτιστούν

με

παράμετρο

τις

δυνατότητες/αδυναμίες (Δ/Α) και ευκαιρίες/απειλές (Ε/Α) της επικαιροποιημένης
ανάλυσης SWOT.
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Εκτίμηση της συνέπειας του προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων έργων
μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ
Στο βήμα αυτό γίνεται εκτίμηση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ αξόνων προτεραιότητας
και κατηγοριών πράξεων (δηλ. των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ) με τους στόχους (γενικούς
και ειδικούς) του. Η συσχέτιση γίνεται με τη χρήση του εργαλείου ποιοτικής μήτρας, όπως
αυτή που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 2

Μήτρα συνάφειας στρατηγικής‐στόχων

ΑΞΟΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΓΣ1

ΓΣ2

ΓΣ ν

Βαθμός
συνάφειας

ΕΣ1.1
ΑΠ.1

ΚΠ 1.1.1

ΕΣ1.2

√

ΕΣ2.1

ΕΣ2.2

√

ΕΣν.μ
√

ΚΠ 1.1.2

0

ΚΠ 1.1.3

√

√

√
ΑΠ.2

3

2
1

ΚΠ 2.1.1
ΚΠ 2.1.2

ΑΠΝ
…
ΚΠν.μ.λ
Σύνολο

1

1

2

0

2

Τα οριζόντια σύνολα αποδίδουν τη συνολική συμβολή κάθε Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) και
Κατηγορίας Πράξης (ΚΠ) στην υποστήριξη της στοχοθεσίας του ΕΠΕΔΒΜ και υποβοηθούν
την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη δυναμική της εκάστοτε δομικής μονάδας του
τελευταίου, με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο.
Τα κατακόρυφα σύνολα αποτελούν μία ένδειξη (ποιοτική) σχετικά με τη σημασία που
αποδίδει το ίδιο το ΕΠΕΔΒΜ στον εκάστοτε στόχο (γενικό και ειδικό), καθώς προσδιορίζουν
το πλήθος των κατηγοριών πράξεων που κινούνται σε κατεύθυνση επίτευξης του
τελευταίου.
Αθροίζοντας, στη συνέχεια, βαρύτητες (σε επίπεδο κατηγορίας πράξης ή ποσοστού
κατηγορίας πράξης), θα διαμορφωθεί η οριστική εικόνα ως προς την πραγματική
ιεράρχηση των στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.
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2.1.3

Αξιολόγηση της Εσωτερικής Συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εκτίμηση – αξιολόγησης της εσωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ , ήτοι η διερεύνηση της συνέργιας μεταξύ των Κατηγοριών Πράξεων
και των Αξόνων Προτεραιότητας.
Για την μέτρηση της εσωτερικής συνοχής πρόκειται να δομηθούν ειδικές μήτρες συνάφειας
στις οποίες θα καταγραφούν οι γενικοί στόχοι (ΓΣ) και οι ειδικοί στόχοι (ΕΣ) του ΕΠΕΔΒΜ
και θα παρουσιαστεί η σχέση που έχει κάθε άξονας προτεραιότητας ή κατηγορία πράξης με
όλους τους υπόλοιπους. Η σχέση αυτή εκφράζεται ποσοτικά ως ακολούθως:
2: πολύ θετική συνέργεια
1: θετική συνέργεια
0: απουσία συνέργειας
‐1: αρνητική συνέργεια
‐2: πολύ αρνητική συνέργεια
Επισημαίνεται ότι η μεθοδολογία αυτή έχει αναπτυχθεί από την ΕΕ 2 και έχει εφαρμοσθεί
στην Ελλάδα στη διάρκεια των Β’ και Γ’ ΚΠΣ.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας/μήτρα, ο οποίος κωδικοποιεί τη συνέργια
μεταξύ των ΑΠ και των ΚΠ του ΕΠΕΔΒΜ που στην προκειμένη περίπτωση είναι
συμμετρικός.

2

MEANS: Analyzing the Synergy and Cross‐impacts of Programmes: An Empirical Method, Brussels, 2000
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Πίνακας 3
Μήτρα θετικών και αρνητικών συνεργιών μεταξύ Κατηγοριών Πράξεων
και Αξόνων Προτεραιότητας ΕΠΕΔΒΜ
ΑΠ 1
ΚΠ1.1.1

ΑΠ 1

ΑΠ 2

ΚΠ1.2.1

ΚΠ2.2.1

ΚΠ1.1.1

2

2

ΚΠ1.2.1

2

2

ΚΠ2.1.1

2

2

ΚΠ2.2.1

2

2

ΚΠ2.3.1

1

ΚΠ2.4.1

‐1

ΚΠ2.5.1

1

ΑΠ 2

ΚΠ2.6.1

1

ΑΠ 3

ΚΠ3.1.1

ΑΠ 4

ΚΠ2.1.1

ΚΠ2.3.1

1

ΑΠ 3

ΚΠ2.4.1

‐1

ΚΠ2.5.1

1

ΚΠ2.6.1

1

2

1

1
2

1

2

2
1

1

ΚΠ4.2.1

1

2

1
2

ΚΠ4.1.1

1
2

2

2

1

1

1

2

2

1

ΚΠ4.1.1

ΚΠ4.2.1

1

1

2

1

ΚΠ3.1.1

ΑΠ 4

1

1
1

2

1

2

1

2

2
1
2

2

2

Επισημαίνεται ότι η «βαθμολόγηση» της σχέσης που έχει κάθε στόχος του Προγράμματος
με τους άλλους στόχους είναι υποκειμενική, ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα ποσοτικής
βαθμολόγησης της σχέσης τους σύμφωνα με τα ευρήματα της αξιολόγησης.
Ακολούθως υπολογίζεται ο συντελεστής θετικών και αρνητικών συνεργειών σύμφωνα με
τους τύπους [1] και [2].
Συντελεστής θετικών συνεργειών

Cs+

=

S+
(Ν+) Χ 2

[1]

Συντελεστής αρνητικών συνεργειών

Cs‐

=

S‐
(Ν‐) Χ 2

[2]

όπου:
S+

άθροισμα θετικών κελιών

S‐

άθροισμα αρνητικών κελιών

Ν+

πλήθος θετικών κελιών

Ν‐

πλήθος αρνητικών κελιών

Cs+

συντελεστής θετικής συνέργειας
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Cs‐

συντελεστής αρνητικής συνέργειας

Τα αποτελέσματα συστηματοποιούνται σε πίνακα όπως αυτός που ακολουθεί:
Πίνακας 4

Μέτρηση της εσωτερικής συνοχής του Προγράμματος
S+

S‐

N+

N‐

Cs+

Cs‐

ΕΣ1.1

9

0

6

0

0,75

0

ΕΣ1.2

9

0

6

0

0,75

0

ΓΣ 1

9

0

6

0

0,75

0

ΕΣ2.1

12

0

7

0

0,86

0

ΕΣ2.2

15

0

9

0

0,83

0

ΓΣ 2

9,67

0

6,17

0

0,78

0

ΕΣ3.1

3

0

3

0

0,50

0

ΓΣ 3

3

3

3

0

0,50

0

ΕΣ4.1

8

0

5

0

0,80

0

ΕΣ4.2

5

0

3

0

0,83

0

ΓΣ 4

6,5

0

4

0

0,81

0

Σύνολο

120,17

0

20,17

0

0,81

0

Σημειώνεται ότι το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πιο αναλυτικές
προσεγγίσεις, όπως για τη διερεύνηση της κατεύθυνσης των θετικών συνεργιών (από→
προς) – οπότε προκύπτει μη συμμετρική μήτρα –,που θα επιτρέψει τον εντοπισμό των
μέτρων με στρατηγικό ρόλο στη συνοχή του ΕΠΕΔΒΜ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 33 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

2.1.4

Αξιολόγηση της Εξωτερικής Συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εκτίμηση – αξιολόγηση της εξωτερικής
συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ, δηλαδή η διερεύνηση της συνέργιας μεταξύ της στρατηγικής του και
των λοιπών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ καθώς και των εθνικών και κοινοτικών στρατηγικών.
Αναλυτικότερα τα βήματα που θα ακολουθηθούν αφορούν τα κάτωθι:
−

Εκτίμηση συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με παρεμβάσεις άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

−

Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ με ευρωπαϊκές
στρατηγικές και προτεραιότητες

Εκτίμηση συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με παρεμβάσεις άλλων
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Επιχειρείται ουσιαστικά εδώ ο έλεγχος της συνοχής του ΕΠΕΔΒΜ με το περιβάλλον στο
οποίο λειτουργεί. Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει τη συσχέτιση των ΑΠ και των ΚΠ του
ΕΠΕΔΒΜ με τις παρεμβάσεις άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η συσχέτιση
υπολογίζεται μέσω μιας ποιοτικής μήτρας συνάφειας η οποία έχει την ακόλουθη μορφής:
Πίνακας 5
Μήτρα συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με παρεμβάσεις
άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

ΑΞΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν

ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠ.1

ΑΠ.2

ΑΠ. ν

συνάφειας

ΗΤΑΣ
ΚΠ1.1
ΚΠ.1.1.1

ΚΠ1.2

√

ΚΠ2.1

ΚΠ2.2

√

ΚΠν.μ
√

ΚΠ.1.2.1
ΑΠ.1

Βαθμός

3
0

ΚΠ.1.3.1

√

…

√
√

ΚΠ.1.ν.μ

2
1

√

1

ΚΠ.2.1.1
ΑΠ.2

ΚΠ.2.2.1

ΑΠΝ

…

…

ΚΠ.2.ν.μ

…
ΕΣν.μ.λ
Σύνολο
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Κατά αναλογία προς την επεξήγηση αντίστοιχων προαναφερθεισών μητρών, στην παρούσα
περίπτωση αναμένεται να προκύψει η συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ στις παρεμβάσεις των λοιπών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Αναφορικά με την συνέργεια των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις παρεμβάσεις των
λοιπών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σε όρους ποσοτικούς, η μεθοδολογική προσέγγιση
παρουσιάζεται στην ενότητα 2.5.2 Αξιολόγηση της Συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στις Χωρικές
Προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΕΣΠΑ.
Αξιολόγηση της συνάφειας της στρατηγικής του ΕΠΕΔΒΜ με ευρωπαϊκές στρατηγικές και
προτεραιότητες
Αντικείμενο της παρούσας επιμέρους εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα
συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους και τις κατευθύνσεις
των ευρωπαϊκών στρατηγικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα θα αξιολογηθεί η
συνεισφορά των υλοποιηθεισών ή/και σε εξέλιξη παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με
τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές (ΚΣΚΓ)για την Πολιτική Συνοχής 2007‐
2013 και τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (ιδιαίτερα αναφορικά με το Εθνικό Πρόγραμμα
Μεταρρυθμίσεων(ΕΜΠ) και τις συστάσεις των Εαρινών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων για την
Ελλάδα).
Παράλληλα θα αξιολογηθεί η συνεισφορά των υλοποιηθεισών ή/και σε εξέλιξη
παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με
•

τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την
Απασχόληση

•

τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ)

•

τους στόχους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»

Επιπρόσθετα θα αξιολογηθεί η συνεισφορά των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ στην επίτευξη
των στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή
στρατηγική της ΕΕ για την ερχόμενη δεκαετία. Σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, τέθηκαν
προτεραιότητες προκειμένου η ΕΕ να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα βοηθήσουν την ΕΕ
και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και
κοινωνικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την
απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την
ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει τους δικούς του
εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο θα στηρίξουν τη στρατηγική αυτή.
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Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020:
1. Απασχόληση
Απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20‐64 ετών
2. Ε&Α / Καινοτομία
Επένδυση του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ (δημόσιου και ιδιωτικού μαζί) σε Ε&Α και καινοτομία
3. Κλιματική αλλαγή / Ενέργεια
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις) σε σχέση με το 1990
Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
4. Εκπαίδευση
Μείωση κάτω από 10% του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου
Ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας 30‐
34 ετών
5. Φτώχεια / Κοινωνικός αποκλεισμός
Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να
βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
Σε κάθε περίπτωση θα διερευνηθεί η λογική παρέμβασης (intervention logic) των
παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με τους στόχους των ως άνω στρατηγικών
κατευθύνσεων και προγραμμάτων και καθώς και το κατά πόσο ακολουθείται αυτή η λογική
παρέμβασης κατά την έως τώρα υλοποίησή του.
Η συσχέτιση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ποιοτικών μητρών όπως ενδεικτικά αυτών
που παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:
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Πίνακας 6
Απασχόληση

Μήτρα συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την

ΕΠΕΔΒΜ
ΑΠ.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠ.2

ΑΠ. ν

Βαθμός
συνάφειας

ΚΠ1.1.1

ΚΠ1.2.1

ΚΠ2.1.1

ΚΠ2.2.1

ΚΠ.ν.μ.Λ

Μακροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
Να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη

√

√

√

√

√

Να εξασφαλιστεί η οικονομική και δημοσιονομική βιωσιμότητα

0

Να προωθηθεί η αποτελεσματική κατανομή πόρων με προσανατολισμό την ανάπτυξη και την απασχόληση
Να εξασφαλιστεί ότι οι μισθολογικές εξελίξεις συμβάλλουν στην οικονομική σταθερότητα

√

Να προωθηθεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των μακροοικονομικών και των διαθρωτικών πολιτικών
και των πολιτικών για την απασχόληση
Να ενισχυθεί ο δυναμισμός και η καλή λειτουργία της ΟΝΕ
Μικροοικονομικές κατευθυντήριες γραμμές
Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ιδίως από τις
επιχειρήσεις
Να διευκολυνθούν όλες οι μορφές καινοτομίας
Να διευκολυνθεί η διάδοση και η πραγματική χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και να οικοδομηθεί μια κοινωνία της πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς
Να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης
Να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη χρησιμοποίηση των πόρων και να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος
Να αναπτυχθεί σε έκταση και σε βάθος η εσωτερική αγορά
Να εξασφαλιστούν ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές για να αντεπεξέλθουν στην παγκοσμιοποίηση
Να δημιουργηθεί ανταγωνιστικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον
Να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις ΜΜΕ
Να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές υποδομές
Κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση
Να εφαρμοστούν πολιτικές απασχόλησης οι οποίες να στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, στη βελτίωση
της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής
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ΕΠΕΔΒΜ
ΑΠ.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠ.2

ΑΠ. ν

ΚΠ1.1.1

ΚΠ1.2.1

ΚΠ2.1.1

ΚΠ2.2.1

ΚΠ.ν.μ.Λ

1

1

2

1

2

Να προωθηθεί προσέγγιση της εργασίας βασιζόμενη στον κύκλο ζωής
Να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της εργασίας και
να καταστεί αυτή αποδοτική για όσους αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων
ατόμων και των αέργων
Να βελτιωθεί η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας
Να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της απασχόλησης και να μειωθεί ο
κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων
Να εξασφαλιστεί μια εξέλιξη του κόστους εργασίας και να θεσπιστούν μηχανισμοί καθορισμού των μισθών
που να ευνοούν την απασχόληση
Να αυξηθούν και να βελτιωθούν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο
Να προσαρμοστούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες ανάγκες σε δεξιότητες
Σύνολο
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Πίνακας 7
2013

Μήτρα συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007‐

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2007‐2013

ΑΠ.1

ΚΠ1.1.1
ΚΠ1.2.1
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση
Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
√
Ενίσχυση των συνεργειών ανάμεση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη
Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη
Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ
√
Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας
Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους
Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας
Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και
εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της
ευελιξίας της αγοράς εργασίας
Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και
των δεξιοτήτων
Διοικητικές ικανότητες
Προστασία της υγείας των εργαζομένων
Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας
και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα
Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή, Διακρατική συνεργασία
Σύνολο
1
1
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ΕΠΕΔΒΜ
ΑΠ.2
ΚΠ2.1.1
ΚΠ2.2.1

ΑΠ. ν
ΚΠ.ν.μ.Λ

√

√

√

√
√

2

1

Βαθμός
συνάφειας
3
0
2
2

2
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Πίνακας 8

Μήτρα συνέργειας των παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»
ΕΠΕΔΒΜ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

ΑΠ.1
ΚΠ1.1.1

ΑΠ.2
ΚΠ1.2.1

ΚΠ2.1.1

Βαθμός
συνάφειας

ΑΠ. ν
ΚΠ2.2.1

ΚΠ.ν.μ.Λ

Στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε.
Στόχος 1.1:
εκπαιδευτών

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και

Στόχος 1.2:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης

Στόχος 1.3:

Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ

Στόχος 1.4:

Αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές

Στόχος 1.5:

Βέλτιστη χρήση των πόρων

√

√

√

√

√

3
0
2

Στρατηγικός στόχος 2: Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Στόχος 2.1:

Ανοικτό περιβάλλον μάθησης

Στόχος 2.2:

Ελκυστικότερη μάθηση

√

√

2

Στόχος 2.3:
Προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και
της κοινωνικής συνοχής
Στρατηγικός στόχος 3: Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο κόσμο
Στόχος 3.1:
Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και την έρευνα, καθώς και
με την ευρύτερη κοινωνία
Στόχος 3.2:

Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος

Στόχος 3.3:

Βελτίωση του τρόπου εκμάθησης ξένων γλωσσών

Στόχος 3.4:

Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών των εργαζομένων

Στόχος 3.5:

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας

√
√

Σύνολο
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Κεφάλαιο 2.2
Αξιολόγηση του Συστήματος
Ποσοτικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Ποιοτικών

και

Στόχοι της παρούσας ενότητας εργασιών θα αποτελέσουν:
•

Η αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

•

Η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ σε σχέση με
τους δείκτες του ΕΣΠΑ

•

Η μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης

•

Η αξιολόγηση του τρόπου παρακολούθησης των δεδομένων του παραρτήματος 23 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006

Στο πλαίσιο αυτό η προσέγγιση υλοποίησης που θα ακολουθηθεί συνίσταται στην
υλοποίηση των ακόλουθων αντίστοιχων με τους παραπάνω στόχους επιμέρους εργασιών:
•

Αξιολόγηση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και
ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

•

Επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών του ΕΠ

•

Μέτρηση της δημιουργούμενης απασχόλησης

•

Αξιολόγηση του τρόπου παρακολούθησης των δεδομένων του παραρτήματος 23 του
Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 41 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

2.2.1

Αξιολόγηση της Ορθότητας και της Αξιοπιστίας του Συστήματος
Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ

Η παρούσα αξιολόγηση θα αποτελέσει την κατάλληλη ευκαιρία της αποτίμησης της
προόδου του ΕΠΕΔΒΜ και της εισήγησης συστάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.
Στο στάδιο του σχεδιασμού, η Ex‐Ante αξιολόγηση ασχολήθηκε με τον ποσοτικό
προσδιορισμό των στόχων και έκρινε την καταλληλότητά του από την άποψη του
περιεχομένου του ΕΠΕΔΒΜ. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων χρειάζεται να
επανεξετασθεί στην On‐Going Αξιολόγηση.
Η On‐GoingΑξιολόγηση θα εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ποσοτικού
προσδιορισμού των στόχων. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο
ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας συνδέεται λογικά
με το ΕΠΕΔΒΜ.
Επιπροσθέτως θα εκτιμήσει τα συστήματα συγκέντρωσης δεδομένων, ώστε να
διασφαλιστεί η αξιόπιστη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών για τους σκοπούς της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση επιδιώκει να προσφέρει μια ευκαιρία αφενός για την ανασκόπηση της
προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, αφετέρου για την υπόδειξη των σημείων που
απαιτούν βελτιωτικές παρεμβάσεις ιδίως σε σχέση με την επάρκεια του ποσοτικού
προσδιορισμού των στόχων.
Όλοι οι δείκτες και οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί μπορούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να
αναθεωρηθούν. Επισημαίνεται ότι οι δείκτες πρέπει να αντανακλούν όσο το δυνατό
περισσότερο μια καθαρή σχέση αιτίου και αιτιατού. Σε περίπτωση που τεκμηριωθεί από
την ongoingαξιολόγηση ότι δεν συμβαίνει αυτό, τότε θα χρειαστεί επανακαθορισμός και
διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της
επάρκειας και της ρεαλιστικότητας του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών,
οι οποίοι έχουν αρχικά προσδιοριστεί κατά το σχεδιασμό του ΕΠΕΔΒΜ.
Η συγκεκριμένη επιμέρους εργασία είναι κρίσιμης σημασίας, με δεδομένο ότι ο βαθμός της
ορθολογικής και έγκυρης διαδικασίας του ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων επηρεάζει
σημαντικά το βαθμό επίτευξης της στρατηγικής καθώς και το βαθμό επιτυχίας / επίδοσης
του ΕΠΕΔΒΜ.
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Ένα πλέγμα ή ένας κατάλογος ποσοτικοποιημένων στόχων που αφορά κάθε Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, επομένως και το ΕΠΕΔΒΜ, συγκεντρώνεται από διάφορες πηγές, όπως π.χ.
από τα ΤΔΠ/Υ που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, από την ΕΣΥΕ, από την Eurostat κλπ..
Ειδικότερα σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠΕΔΒΜ, οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων,
περιλαμβάνονται στα ΤΔΠ/Υ των ενταγμένων ή των προς ένταξη έργων, και αποτελούν
μέρος του πυρήνα του ΟΠΣ.
Σε σχέση με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων του
προγράμματος, τα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου αποτελούν, μία ακόμα πηγή
αναφοράς, ενώ τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών αναφέρονται στην εξέλιξη του
οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο υποέργου της κάθε πράξης.
Επιπρόσθετα, στο σύστημα δεικτών που διαμορφώθηκε με βάση τις θεματικές
προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ 2007‐13 και μετά από διαβούλευση με
τους αρμόδιους φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής και διατύπωσης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, διακρίνονται δύο κατηγορίες δεικτών:
•

Διαρθρωτικοί δείκτες (Context Indicators): Επηρεάζονται από παράγοντες πέρα από το
ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου δεν στοχοθετούνται. Στην ουσία παρακολουθούν τους στόχους
που αναμένεται να επιτευχθούν από τις παρεμβάσεις του κάθε επιχειρησιακού
προγράμματος σε σχέση με τους στόχους της Λισσαβώνας.

•

Συγκριτικοί δείκτες (benchmarks): Αποτελούν τους επιχειρησιακούς δείκτες του κάθε
προγράμματος. Συγκεκριμένα κάποιοι από τους εν λόγω δείκτες ταυτίζονται με τους
δείκτες του ΕΣΠΑ.

Η επιλογή των ποσοτικοποιημένων στόχων του συστήματος των δεικτών του ΕΣΠΑ έγινε με
γνώμονα τη διασφάλιση της ταυτόχρονης ικανοποίησης των ακόλουθων κριτηρίων :
•

να είναι κατά το δυνατό, αντιπροσωπευτικοί των κύριων στόχων και προτεραιοτήτων
που έχουν τεθεί, τηρώντας και την αρχή της αναλογικότητας

•

να είναι μετρήσιμοι στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου αναφοράς τόσο ως
τιμές βάσης όσο και ως τιμές στόχου

•

οι τιμές – στόχοι τους να είναι εφικτό να επιτευχθούν με τους οικονομικούς πόρους που
διατίθενται στις διάφορες προτεραιότητες μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

•

να μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της
υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Ορισμένοι από τους παραπάνω ποσοτικοποιημένους στόχους, παρά τη σημαντικότητά τους
στη συμβολή της επίτευξης των στόχων του ΕΣΠΑ (και στην προκειμένη περίπτωση του
ΕΠΕΔΒΜ), αφορούν στη συνολική εθνική προσπάθεια και δεν αποτελούν αποτέλεσμα μόνο
της συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων. Για την κατηγορία αυτή των στόχων, πρέπει να
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λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι επηρεάζονται και από την ευρύτερη οικονομική και
κοινωνική συγκυρία και όχι μόνο από το εσωτερικό περιβάλλον του προγράμματος.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία που θα αντληθούν κυρίως από το ΟΠΣ, θα αποτελέσουν τη
βάση της αξιολόγησης του ΣΑ για την εξέταση της ορθότητας και της αξιοπιστίας του
Συστήματος Ποιοτικών και Ποσοτικών Στόχων του ΕΠΕΔΒΜ.

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι ενέργειες του ΣΑ σ’ αυτή την ενότητα της ongoing
Αξιολόγησης, θα επικεντρωθούν στην εξέταση της ποσοτικοποίησης της στοχοθεσίας του
ΕΠΕΔΒΜ στα διάφορα Επίπεδα Διάρθρωσής του (επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και
Ειδικών Στόχων ‐επίπεδο πράξεων/υποέργων).

Στο πλαίσιο αυτό η εξέταση της βάσης αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια
ελέγχου:
•

Αξιοπιστία και ρεαλισμός διαδικασίας ποσοτικού προσδιορισμού στόχων
−

Βαθμός ποσοτικοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

−

Έλεγχος υποθέσεων και παραδοχών ποσοτικοποιημένων στόχων.

−

Έλεγχος εγκυρότητας τρόπου υπολογισμού ποσοτικοποιημένων στόχων.

−

Αποτίμηση εμπειρίας παρελθόντος (π.χ. ρυθμοί υλοποίησης αντίστοιχων στόχων
κ.λπ.)

−

Εφικτότητα (αποτίμηση εμπειρίας από την πρώτη φάση υλοποίηση του
προγράμματος, προβλέψεις κ.λπ.)

•

Ορθότητα τιμών βάσης
−

Αποτίμηση αποτελεσμάτων προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2000‐2006

−

Επικαιροποίηση τιμών βάσης

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας των εργασιών του ΣΑ είναι η αξιολόγηση του
συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων / δεικτών, οι οποίοι προσδιορίστηκαν τόσο στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (δείκτες ΑΠ‐ΕΣ), όσο και σε επίπεδο πράξεων/υποέργων.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση για την εξέταση του συστήματος
ποσοτικοποιημένων δεικτών και στόχων (εκροών και αποτελέσματος) σε επίπεδο άξονα
Προτεραιότητας, τον εντοπισμό τυχόν υφιστάμενων κενών, την περαιτέρω εξειδίκευση
στόχων και δεικτών όπου κρίνεται απαραίτητο, την προσαρμογή του αριθμού των δεικτών
του είδους τους και της τιμής τους και τέλος την επικαιροποίηση του συστήματος των
δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική παρακολούθηση του
Προγράμματος, αλλά και για τις ανάγκες της Αξιολόγησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
περιλαμβάνει τους γενικούς/ειδικούς ποσοτικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να
επιτευχθούν με την υλοποίησή του. Στην ex‐ante Αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σε σημαντικό
βαθμό η ποσοτικοποίηση στόχων σε Επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, έτσι ώστε να
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καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των επιχειρησιακών και των στρατηγικών στόχων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατά συνέπεια, μια πρώτη / άμεση προσέγγιση της
εξέτασης της στοχοθεσίας του Προγράμματος είναι η εξέταση και η σύγκριση των
ποσοτικοποιημένων στόχων στα δύο προαναφερθέντα Επίπεδα Διάρθρωσης του
ΕΠΕΔΒΜ(σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας – σε επίπεδο πράξεων/υποέργων), τόσο ως
προς το είδος των δεικτών, όσο και ως προς το μέγεθος των τιμών που εκφράζουν τους
ποσοτικούς στόχους, με δεδομένο ότι οι αναφερόμενοι στο επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας
ποσοτικοποιημένοι στόχοι είναι περισσότερο δεσμευτικοί από εκείνους που αναφέρονται
στο επίπεδο πράξεων/υποέργων.
Αποτέλεσμα επομένως των ενεργειών της ενότητας αυτής είναι ο εντοπισμός πιθανών
αποκλίσεων κατά τη διαδικασία ποσοτικοποίησης των στόχων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος και των πράξεων/υποέργων και εμμέσως η κατάδειξη πιθανών ασυνεπειών
μεταξύ των δύο Επιπέδων Διάρθρωσης του ΕΠΕΔΒΜ.
Για τις ανάγκες της ανάλυσης θα καταγραφούν οι δείκτες του ΕΠΕΔΒΜ, όπως αυτοί
διατυπώνονται στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας και θα συγκριθούν/συνδεθούν με
τους αντίστοιχους δείκτες στο επίπεδο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
δίνοντας έμφαση όχι τόσο στην ακρίβεια της διατύπωσης των δεικτών μεταξύ των δύο
Επιπέδων Διάρθρωσης, αλλά στη συνέπεια του (ποσοτικού) περιεχομένου που αυτοί
εκφράζουν. Στην ουσία η ενέργεια αυτή συνιστά τη δημιουργία ενός “δένδρου δεικτών”
εσωτερικά στο Πρόγραμμα αλλά και σε σχέση με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και πιθανή
διερεύνηση με τους δείκτες της ΕΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την πληροφόρηση εντός της ΕΥΔ
του ΕΠΕΔΒΜ, τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣ αλλά και άλλες πιθανές πηγές (ΕΣΥΕ,
EUROSTAT).
Το δένδρο δεικτών μεθοδολογικά θα προκύψει από την εκ των άνω προς τα κάτω (top –
down) συσχέτιση των ποσοτικοποιημένων δεικτών (εκροών, αποτελέσματος) στα διάφορα
επίπεδα διάρθρωσης του προγράμματος μέχρι σε επίπεδο πράξεων/υποέργων με βάση
τους δείκτες σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση της
δημιουργίας “δένδρου δεικτών” διασφαλίζει την άθροιση των δεικτών σε επίπεδο
πράξεων/υποέργων από κάτω προς τα πάνω και καθιστά σαφή τη συμβολή των
συγκεκριμένων δεικτών στην επίτευξη τιμών – στόχου των δεικτών των Αξόνων
Προτεραιότητας.
Βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση του “δένδρου δεικτών” και της σύνδεσης των δεικτών
εσωτερικά μέσα στο πρόγραμμα ή εξωτερικά με τους δείκτες του ΕΣΠΑ και τους δείκτες
άλλων στρατηγικών αποτελεί ο Οδηγός «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΚΤ 2007 – 2013». Ο συγκριμένος οδηγός
παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη λογική που απαιτείται να διέπει τους δείκτες
έργων/παρεμβάσεων που θα αποτυπώνονται στα Τεχνικά Δελτία Πράξης/Υποέργου
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(ΤΔΠ/Υ). Οι κατευθύνσεις του οδηγού λαμβάνουν ως αφετηρία τους δείκτες του
προγράμματος σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας (ΑΠ) και με βάση αυτούς επιχειρείται η
εξειδίκευσή τους στο χαμηλότερο επίπεδο των δεικτών πράξεων/υποέργων. Επίσης,
λαμβάνονται υπόψη οι δείκτες εκείνοι του ΕΣΠΑ που έχουν ως πηγή τις παρεμβάσεις των
τριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ.
Ωστόσο η συγκεκριμένη εργασία του εν λόγω Οδηγού υπόκειται σε ορισμένους
περιορισμούς, οι οποίοι συνίστανται στο γεγονός ότι δεν είχαν εξειδικευτεί στη φάση
σχεδιασμού οι παρεμβάσεις του κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ως εκ τούτου κατά
τη χρονική στιγμή σύνταξης του Οδηγού δεν κατέστη εφικτό να παρασχεθούν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το σχεδιασμό των δεικτών σε επίπεδο πράξεων. Κατά
συνέπεια ο Οδηγός δεν παρέχει παρά μόνο γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού δεικτών αλλά
δύναται να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο διαμόρφωσης του “δένδρου δεικτών”.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ, σύμφωνα με τον οδηγό της ΕΥΣΕΚΤ.
Βασική Αρχή I: Σύνδεση δεικτών
Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 για τις διατάξεις των Διαρθρωτικών
Ταμείων και τα μεθοδολογικά έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3,,
επιχειρήθηκε να εστιαστούν οι δείκτες πρωτίστως στα αποτελέσματα και δευτερευόντως σε
στις εκροές των πράξεων ενός προγράμματος.
Πιο συγκεκριμένα κατά την εξειδίκευση των πράξεων ενός προγράμματος(και στο πλαίσιο
των ΤΔΠ/Υ) επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός δεικτών εκροών αλλά και αποτελέσματος σε
άμεση σύνδεση με τους δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας του προγράμματος. Κρίθηκε
σημαντικό οι δείκτες στα χαμηλότερα επίπεδα σχεδιασμού να συνδέονται μεταξύ τους με
σαφήνεια κάθετα και οριζόντια. Αναλυτικότερα επιδιώκεται:
•

Οι δείκτες εκροών να αθροίζουν από κάτω προς τα πάνω και να καθίσταται σαφής η
συμβολή συγκεκριμένων δεικτών εκροών στην επίτευξη τιμών – στόχου των δεικτών
εκροών των ΑΠ.

•

Οι δείκτες εκροών να συνδέονται με τους δείκτες αποτελέσματος – στις περιπτώσεις
που υπάρχουν δείκτες αποτελέσματος ΑΠ και δεν υπάρχουν αντίστοιχα δείκτες εκροών.

•

Να είναι σαφής η σύνδεση των δεικτών αποτελέσματος μεταξύ παρεμβάσεων και ΑΠ
σε χαμηλότερο επίπεδο (επίπεδο πράξης/υποέργου).

3

Π.χ. Έγγραφο Εργασίας Νο 2: «Ενδεικτικές Κατευθύνσεις σε Μεθόδους Αξιολόγησης: Δείκτες Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης»(Αύγουστος 2006)
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Στο πλαίσιο αυτό θα ληφθούν υπόψη και οι αντίστοιχες συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ
δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ και δεικτών του ΕΣΠΑ.
Βασική Αρχή II: Μείωση δεικτών – Σύνδεση με τα δεδομένα του Παραρτήματος XXIII του Καν
1828/2006
Επισημαίνεται ότι κατά τοΓ’ ΚΠΣ προέκυψαν αρκετά προβλήματα σχετικά με τη
συγκέντρωση και αξιοποίηση στοιχείων φυσικού αντικειμένου για τους ωφελούμενους των
παρεμβάσεων ΕΚΤ. Η πληθώρα άχρηστων τις περισσότερες φορές δεικτών εκροών που
εντάχθηκαν στο ΟΠΣ δεν εξυπηρέτησε εντέλει το στόχο της αποτελεσματικής
παρακολούθησης των δράσεων. Η πληροφόρηση συλλέχθηκε κατακερματισμένη σε τόσους
πολλούς απλούς και σύνθετους δείκτες, που τελικά δεν κατέστη δυνατό να αποτυπωθεί
συγκεντρωτικά και να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα δεδομένα, είτε στο
πλαίσιο σύνταξης ετήσιων εκθέσεων των ΕΠ, είτε στο πλαίσιο εκπόνησης εκθέσεων
αξιολόγησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις γινόταν αναφορά στα προβλήματα που
συναντούσαν οι αξιολογητές σε ό,τι αφορούσε την επεξεργασία των εκατοντάδων αυτών
δεικτών. Ο μεγάλος όγκος των δεικτών επέφερε αντιθέτως υστέρηση στην αποτίμηση της
προόδου των προγραμμάτων και δεν συνετέλεσε στην ουσία στην προώθηση κατάλληλων
βελτιωτικών μέτρων.
Στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ και προς την κατεύθυνση της μείωσης
του αριθμού των δεικτών ΕΚΤ (κυρίως δεικτών εκροών) στο επίπεδο των ΤΔΠ/Υ, προτάθηκε
οι δείκτες να σχεδιαστούν στη βάση των «μεταβλητών» που αφορούσαν στις ομάδες‐
στόχου (π.χ. άνεργοι, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές κλπ) και
να μην περιέχουν στην ονομασία τους τομείς στους οποίους ανήκει η παρέμβαση.
Η κατεύθυνση αυτή στηρίχθηκε στην αρχή ότι εφόσον στόχος είναι η μείωση των δεικτών
ΕΚΤ που θα καταχωρούνται στο ΟΠΣ., τότε οι δείκτες δε θα πρέπει να «βαρύνονται» και
άρα να πολλαπλασιάζονται, φέροντας ποιοτικά πληροφοριακά στοιχεία τα οποία μπορεί να
αντληθούν από άλλα πεδία του ΤΔΠ/Υ.
Μία βασική διαφορά στο ΕΣΠΑ αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης του φυσικού
αντικειμένου των παρεμβάσεων ΕΚΤ αποτελούν οι απαιτήσεις του Εφαρμοστικού
Κανονισμού 1828/2006 σύμφωνα με το Παράρτημα XXIII: «Δεδομένα σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ». Εκεί προσδιορίζονται τα απαιτούμενα από την
Επιτροπή στοιχεία για τους άμεσα ωφελούμενους των παρεμβάσεων ΕΚΤ σε επίπεδο ΑΠ
και ομάδας στόχου. Μία από τις βασικές αρχές των κατευθύνσεων που περιλαμβάνει ο
Κανονισμός είναι ότι σε κάθε κατηγορία πράξης που απευθύνεται σε άτομα πρέπει να
σχεδιάζονται οι αντίστοιχοι δείκτες ωφελουμένων ΕΚΤ από τις αρμόδιες ΕΥΔ σύμφωνα με
τους στόχους των παρεμβάσεων και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία/μεταβλητές οφείλουν
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να συγκεντρώνονται από το Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου 4 . Έτσι, κατά περίπτωση και
ανάλογα με τους στόχους της κάθε παρέμβασης, το ίδιο δεδομένο (π.χ. αριθμός
επιμορφούμενων εκπαιδευτικών) είναι δυνατόν να παρακολουθείται άλλοτε μέσω δείκτη
(όταν αποτελεί στόχο μιας παρέμβασης) και άλλοτε να συγκεντρώνεται κατά την υλοποίηση
των παρεμβάσεων (στο παράδειγμά μας σε περιπτώσεις δράσεων που απευθύνονται σε
εκπαιδευτικούς γενικά και που δύναται να ωφεληθούν από προγράμματα επιμόρφωσης .
Επιπρόσθετα, στο ΕΣΠΑ καθιερώνεται η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ΕΥΔ
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη χρήση κατάλληλου συστήματος πληροφορικής
(SFCplatform). Στο σύστημα αυτό καταχωρούνται μεταξύ άλλων και τα στοιχεία των
ωφελουμένων ΕΚΤ σύμφωνα με το Παράρτημα XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού, τα
οποία συνοδεύονται και από ένα σημείωμα ποιοτικών παρατηρήσεων (qualitativenote). Στο
σημείωμα αυτό πρέπει να αναφέρονται σχόλια/παρατηρήσεις για τις σχέσεις των
δεδομένων που καταχωρούνται για τους ωφελούμενους ΕΚΤ και των δεικτών
αποτελέσματος, ιδίως στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ
των τιμών τους 5 .
Βασική Αρχή ΙΙΙ: Τρόπος παρακολούθησης δεικτών αποτελέσματος
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στα ΕΠ του ΕΣΠΑ επιχειρήθηκε πρωτίστως ο σχεδιασμός δεικτών
αποτελέσματος σύμφωνα με τους Ειδικούς Στόχους κάθε Άξονα Προτεραιότητας. Είναι
γνωστό, επίσης, ότι οι δείκτες αποτελέσματος «βρίσκονται» μεταξύ παρακολούθησης και
αξιολόγησης, υπό την έννοια ότι οι τιμές τους μπορεί να συμπληρωθούν:
α)

από

συστήματα

παρακολούθησης

(π.χ.

αριθμός

εκπαιδευτικών

που

επιμορφώνονται στα ΤΠΕ και λαμβάνουν πιστοποίηση), ή
β)

από μελέτες αξιολόγησης (π.χ. ποσοστό μαθητών που συμμετέχουν ετησίως σε

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας) ή
γ)

από συνδυασμό συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης (π.χ. δείκτης

αύξησης του αριθμού ερευνητών μετά από συμμετοχή σε προγράμματα μεταδιδακτορικής
έρευνας), όπου είναι δυνατόν με έρευνες πεδίου να διερευνηθεί τόσο η αξιοπιστία των
δεδομένων από τα συστήματα παρακολούθησης όσο και ποιοτικές μεταβλητές σχετικά με
την ενίσχυση της έρευνας.
Σε κάθε περίπτωση σημαντική επιδίωξη του ΣΑ είναι ο προσδιορισμός του τρόπου
παρακολούθησης του κάθε δείκτη αποτελέσματος που έχει τεθεί στους Άξονες
Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ. και κατ’ αναλογία ο προσδιορισμός των αντίστοιχων δεικτών

4

Τα δεδομένα σύμφωνα με τo Παράρτημα XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού θα συγκεντρώνονται από τα Δελτία
Παρακολούθησης Υποέργου, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τα νέα έντυπα του Ο.Π.Σ. της
περιόδου 2007 – 2013.
5

Βλ. “Guide to data collection on participants in ESF programmes and transmission to the Commission in accordance with the
implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII”, EMPL/I4/SA – 29.11.2006

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 48 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

εκροών και αποτελέσματος στα χαμηλότερα Επίπεδα Διάρθρωσης(Έγγραφα Εξειδίκευσης
Προγράμματος (ΕΕΠ) και ΤΔΠ/Υ).
Βασική Αρχή IV: Δείκτες ποσοστών διείσδυσης
Αρκετοί από τους δείκτες αποτελέσματος που έχουν σχεδιαστεί σε επίπεδο Άξονα
Προτεραιότητας στο ΕΚΤ γενικά αφορούν σε ποσοστά διείσδυσης ωφελουμένων
παρεμβάσεων ως προς το σύνολο του πληθυσμού/ομάδων των δυνητικά ωφελουμένων.
Παράδειγμα τέτοιου δείκτη είναι το κάτωθι:
•

Ποσοστό αύξησης του αριθμού ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα
προγράμματα διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για δείκτες που δε μπορεί να αποτυπωθούν με αυτή τη
μορφή στα ΤΔΠ/Υ, καθώς ο παρονομαστής τους συγκεντρώνεται από άλλα συστήματα
παρακολούθησης, τα οποία αφορούν ευρύτερα σύνολα ατόμων από τους ωφελούμενους
των παρεμβάσεων ΕΚΤ, εκτός του πεδίου παρέμβασης των φορέων υλοποίησης. Επομένως,
στα ΤΔΠ/Υ μπορεί να αποτυπωθεί ως δείκτης εκροής ο αριθμητής τους εκφρασμένος σε
απόλυτο μέγεθος, ενώ ο παρονομαστής τους θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ από το φορέα που θα συγκεντρώνει τα σχετικά με αυτόν πληροφοριακά δεδομένα
(π.χ. ΓΓΕΤ). Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται κάθε φορά το ποσοστό που ζητείται στο επίπεδο
του Άξονα Προτεραιότητας.
Στο παραπάνω παράδειγμα δείκτη αποτελέσματος, αντίστοιχος δείκτης εκροής μπορεί να
είναι ο αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα προγράμματα διδακτορικής
και μεταδιδακτορικής έρευνας.
Βασική Αρχή V: Δείκτες φύλου
Όπως και στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έτσι και στο ΕΣΠΑ, η παρακολούθηση της
διάστασης του φύλου αποτελεί οριζόντια αρχή για τις παρεμβάσεις όλων των
Διαρθρωτικών Ταμείων. Ειδικότερα, ο νέος Γενικός Κανονισμός 1083/2006 ορίζει στο Άρθρο
66 «Διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση» ότι: «στην περίπτωση που επιτρέπεται από
τη φύση της συνδρομής, οι στατιστικές αναλύονται ανά φύλο…». Αντίστοιχα, ο νέος
Κανονισμός του ΕΚΤ 1081/2006 στο Άρθρο 6 «Ισότητα των φύλων και ίσες ευκαιρίες»
αναφέρει ότι τα ΕΠ πρέπει να περιλαμβάνουν την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο
προωθείται η ισότητα των φύλων στην προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και
αξιολόγησή τους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό των δεικτών των ΕΠ του ΕΚΤ,
την ανάγκη να σχεδιαστούν δείκτες ανά φύλο στο επίπεδο των Αξόνων Προτεραιότητας, σε
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ότι αφορά τις παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα.6 . Ακόμα όμως και στις
περιπτώσεις που δεν σχεδιάστηκαν τέτοιοι δείκτες, η βασική αρχή που διέπει το σχεδιασμό
τους στα χαμηλότερα επίπεδα των ΕΕΠ και των ΤΔΠ/Υ παραμένει η ίδια: να γίνεται
προσπάθεια από τις αρμόδιες ΕΥΔ ώστε οι δείκτες των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε
άτομα να σχεδιάζονται ανά φύλο.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που μια προκήρυξη στοχοθετεί με βάση τη διάσταση του
φύλου, τότε θα πρέπει να σχεδιάζονται οι αντίστοιχοι δείκτες. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό,
τότε τα στοιχεία συγκεντρώνονται από το ΔΠΠ/Υ κατά την υλοποίηση της πράξης 7 . Σε κάθε
περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα στοιχεία των ωφελουμένων
ατόμων, τόσο στο σύνολό τους, όσο και για τις ωφελούμενες γυναίκες, ακόμα και αν δεν
έχει τεθεί κάποια τιμή – στόχου για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος ειδικά για τις
γυναίκες (π.χ. οι παρεμβάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο ΕΠΕΔΒΜ δεν σχεδιάζονται
με ειδική στοχοθέτηση ανά φύλο. Ωστόσο οι ωφελούμενοι παρακολουθούνται ξεχωριστά,
ώστε να καταχωρούνται στο ΔΠΠ/Υ).
Με βάση τα παραπάνω και στη λογική της μείωσης των δεικτών εκροών στο ΟΠΣ δεν
προσδιορίζονται δείκτες εκροών για την ομάδα των ανδρών. Αρκούν οι δείκτες
ωφελουμένων συνολικά και των γυναικών ειδικά.
Βασική Αρχή VI: Δείκτες συστημικών παρεμβάσεων 8
Στο ΕΚΤ συναντώνται δύο είδη παρεμβάσεων: Οι συστημικές παρεμβάσεις (SSS ‐ Support of
structures and systems) και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε υποστήριξη ατόμων
(assistance to persons).
Η παραπάνω διάκριση δε πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς κάποιες
παρεμβάσεις έχουν διττό χαρακτήρα και αυτή η διάκριση καθίσταται δύσκολη. Όπως
αναφέρεται και στο σχετικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συστημικές
παρεμβάσεις συχνά συναντώνται στο πλαίσιο των καινοτόμων μέτρων (π.χ. Ανάπτυξη και
εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων). Αυτό
συνεπάγεται δυσκολίες στο να τεθούν τιμές βάσης και στόχου για σκοπούς
παρακολούθησης, και συνεπώς τέτοιες παρεμβάσεις συνήθως δεν παρακολουθούνται
μέσω δεικτών, αλλά αποτιμώνται στο πλαίσιο μελετών αξιολόγησης.

6

Βλ. υποσημείωση 1. Επίσης σημείωμα της Γ.Δ. Απασχόλησης της Επιτροπής «Issueson Monitoring and Evaluation”
(Φεβρουάριος 2007) που δόθηκε στα μέλη της ESFE valuation Partnership, στην οποία συμμετέχει η ΕΥΣΕΚΤ.
7

Επισημαίνεται ότι η μεταβλητή του φύλου διατρέχει κάθετα στο Δελτίο Παρακολούθησης Υποέργου όλες τις άλλες
μεταβλητές, (ηλικία, καθεστώς την αγορά εργασίας, μορφωτικό επίπεδο, ευάλωτη ομάδα)
8

Οι κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην ενότητα 2.6.προέρχονται από το σημείωμα της Γ.Δ. Απασχόλησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Use of indicators for interventions of support to systems and structures», 25 Σεπτεμβρίου 2007
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Για την υπέρβαση των παραπάνω δυσκολιών, οι συστημικές παρεμβάσεις διακρίνονται
περαιτέρω, σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα της Μονάδας Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σε :
•

Συστημικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων μέσω της
βελτίωσης των δεξιοτήτων των ατόμων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η «λογική
παρέμβασης» (interventionlogic) συνίσταται στο ότι βελτιώνοντας τα επαγγελματικά
προσόντα και τις δεξιότητες των ατόμων που εργάζονται σε ένα σύστημα ή μία δομή,
επιτυγχάνεται η βελτίωση του ίδιου του συστήματος ή της δομής (π.χ. Συντονισμός
δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και αναδιοργάνωσης του ΟΕΠΕΚ).
Στη βάση αυτής της «λογικής παρέμβασης», οι δράσεις που συναντώνται συνήθως
είναι δράσεις επιμόρφωσης ατόμων (π.χ εκπαιδευτικών) και συνεπώς οι αντίστοιχοι
δείκτες εκροών μετρούν τα επιμορφούμενα άτομα, ενώ οι δείκτες αποτελέσματος
εκφράζουν το βαθμό επίτευξης της επιδιωκόμενης συστημικής αλλαγής/βελτίωσης και
δεν περιορίζονται στο βαθμό της επίτευξης του στόχου της βελτίωσης του επιπέδου
εκπαίδευσης των επιμορφουμένων.

•

Συστημικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συστημάτων μέσω της
βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η «λογική
παρέμβασης» συνίσταται στο ότι βελτιώνοντας ή αλλάζοντας τις εσωτερικές
διαδικασίες ενός συστήματος ή μίας δομής (π.χ. διαχειριστικές ή οργανωτικές
λειτουργίες) επιτυγχάνεται η βελτίωση του ίδιου του συστήματος ή της δομής. Σε αυτή
την κατηγορία συστημικών παρεμβάσεων συναντώνται δύο είδη δράσεων :
¾ Δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση μόνο ενός συγκεκριμένου συστήματος ή
δομής. Στη βάση αυτής της «λογικής παρέμβασης», οι δράσεις που συναντώνται
συνήθως είναι ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, συστημάτων πιστοποίησης,
ποιότητας, ελέγχου κ.λ.π., δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων κ.ο.κ.
Συνεπώς, οι αντίστοιχοι δείκτες εκροών θα πρέπει να μετρούν τον αριθμό των
δομών/υπηρεσιών που συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις, ενώ οι αντίστοιχοι
δείκτες αποτελέσματος να εκφράζουν το ποσοστό των δομών/υπηρεσιών που
υλοποίησαν/εφάρμοσαν στις εσωτερικές τους λειτουργίες το προϊόν της
συγχρηματοδοτούμενης δράσης.
¾ Δράσεις που αποσκοπούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων και διαδικασιών που θα
μπορούσαν δυνητικά να εφαρμοστούν σε περισσότερα συστήματα και δομές. Στη
βάση αυτής της «λογικής παρέμβασης», οι δράσεις που συναντώνται συνήθως
είναι οι ίδιες με της κατηγορίας 2α, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση οι
δράσεις

μπορούν

φορείς/πελάτες/χρήστες.

να

εφαρμοστούν
Επίσης,

οι

ευρύτερα

αντίστοιχοι

από

δείκτες

πολλούς

εκροών

και

αποτελέσματος έχουν την ίδια λογική με τους δείκτες της κατηγορίας 2α.
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Στις προαναφερθείσες συστημικές παρεμβάσεις των κατηγοριών 2α και 2β συνήθως τα
ωφελούμενα άτομα είναι έμμεσα και όχι άμεσα ωφελούμενοι (π.χ. μαθητικός πληθυσμός
που ωφελείται από αλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων). Με δεδομένο ότι η υποχρέωση
παρακολούθησης ωφελουμένων σύμφωνα με το Παράρτημα XXIII του Εφαρμοστικού
Κανονισμού αφορά μόνο τους άμεσα ωφελούμενους, τονίζεται ότι σε περίπτωση που η ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ θελήσει για δικές της ανάγκες (π.χ. σύνταξη ετήσιων εκθέσεων ή άλλους
διαχειριστικούς λόγους) να παρακολουθήσει τους έμμεσα ωφελούμενους των συστημικών
παρεμβάσεων της, πρέπει να επιλέξει το εργαλείο παρακολούθησης(μέσω προσδιορισμού
κατάλληλων δεικτών αποτελέσματος, ή του Δελτίου Παρακολούθησης Υποέργου ή μέσω
άλλου συστήματος παρακολούθησης).
Βασική Αρχή VII: Δείκτες παρεμβάσεων που απευθύνονται σε άτομα
Στο ΕΚΤ η πλειονότητα των παρεμβάσεων απευθύνεται σε άτομα (assistancetopersons). Ως
εκ τούτου, οι δείκτες εκροών προσδιορίζονται ανά ομάδα – στόχου και ανά είδος
παρέμβασης. Π.χ. Αριθμός εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης
κ.λ.π. Αυτή η κατεύθυνση ισχύει για τον προσδιορισμό δεικτών εκροών στο επίπεδο των
ΤΔΠ/Υ, με τις εξής επισημάνσεις:
•

Ο συνδυασμός των πληροφοριών που προέρχονται τόσο από τους δείκτες, όσο και από
τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και που καταχωρούνται στο ΔΠΠ/Υ, επιτρέπει τη
μείωση των δεικτών εκροών που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Σε κάθε παρέμβαση
προσδιορίζονται οι δείκτες εκροών που αφορούν στους στόχους της προκήρυξης και
μόνο, ενώ όλες οι άλλες πληροφορίες συγκεντρώνονται από το ΔΠΠ/Υ κατά την
υλοποίηση της παρέμβασης. Σύμφωνα με αυτή την κατεύθυνση, για όσες από τις
μεταβλητές «φύλο, καθεστώς στην αγορά εργασίας, ηλικιακές ομάδες νέων (15‐24) και
μεγάλων σε ηλικία (55‐64), κατηγορία κοινωνικά ευάλωτης ομάδας, μορφωτικό
επίπεδο», αποτελούν στόχο της παρέμβασης προσδιορίζονται δείκτες εκροών, ενώ οι
μη στοχοθετημένες μεταβλητές παρακολουθούνται από τα δεδομένα του ΔΠΠ/Υ. (Π.χ.
αν η ομάδα‐στόχος μιας παρέμβασης είναι ο αριθμός των ερευνητών που συμμετέχουν
σε

προγράμματα

μεταδιδακτορικής

έρευνας

–

γυναίκες

ερευνητές

‐

τότε

προσδιορίζεται ο δείκτης «Αριθμός γυναικών ερευνητριών επωφελούνται από
πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας» με την αντίστοιχη τιμή ‐ στόχου, αν όμως η
ομάδα‐στόχος της παρέμβασης είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, τότε ο αντίστοιχος δείκτης
εκροής

θα

είναι

«Αριθμός

επωφελούμενων

ερευνητών

από

πρόγραμμα

μεταδιδακτορικής έρευνας» και τα στοιχεία για τις επωφελούμενες γυναίκες, καθώς και
για όλες τις άλλες μεταβλητές, θα αντληθούν από το ΔΠΠ/Υ).
•

Εφόσον οι δείκτες εκροών προσδιορίζονται ανά ομάδα–στόχου και είδος παρέμβασης,
έχει σημασία να προσδιοριστούν από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ οι ομάδες – στόχου που θα
χρησιμοποιηθούν

στην
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πολλαπλασιάζεται αναίτια ο αριθμός των δεικτών εκροών στο ΟΠΣ.Η αρχή αυτή ισχύει
κυρίως στην περίπτωση των παρεμβάσεων που απευθύνονται σε εργαζόμενους, καθώς
πρόκειται για μία ευρεία πληθυσμιακή ομάδα η οποία περιλαμβάνει επιμέρους
ομάδες: Π.χ .εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκπαιδευτές, κ.ο.κ.. Οι προαναφερθείσες
ομάδες μπορεί να κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε επιμέρους ομάδες στόχου,
ανάλογα με τις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ. Π.χ. εκπαιδευτικοί ανά βαθμίδα
εκπαίδευσης κ.ο.κ. Κατ’ ουσίαν οι δείκτες εκροών οφείλουν να αναφέρονται σε όσο το
δυνατόν ευρύτερες ομάδες ωφελουμένων.
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2.2.2

Επικαιροποίηση της Ποσοτικοποίησης Στόχων – Δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης
στόχων – δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ και στη συνέχεια η επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης
των δεικτών του ΕΣΠΑ και πιθανή διερεύνηση με τους δείκτες της ΕΣΑ.
Μετά την ολοκλήρωσης της εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση της ορθότητας και της
αξιοπιστίας του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ και τη
δημιουργία του “δένδρου δεικτών”, ο ΣΑ σε συνεργασία με τη ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ θα προβεί
στην επικαιροποίηση της ποσοτικοποίησης στόχων – δεικτών του προγράμματος.
Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα διενεργηθεί:
•

Συστηματοποίηση ευρημάτων (αξιολόγηση συστήματος δεικτών στη βάση των
κριτηρίων καταλληλότητας, αξιοπιστίας, ευαισθησίας / ακρίβειας, μετρησιμότητας).

•

Εμπλουτισμός – συμπλήρωση κενών, όπου κρίνεται απαραίτητο

•

Περαιτέρω εξειδίκευση, όπου κρίνεται απαραίτητο

•

Προσαρμογές και τροποποιήσεις όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των δεικτών, όπου
κρίνεται απαραίτητο

•

Εκτίμηση δεικτών αποτελεσμάτων

Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί αφορά στην εκτίμηση της αποδοτικότητας του
Προγράμματος μέσω του μοναδιαίου κόστους (βλ. ενότητα 2.3.3 Αξιολόγηση της
Αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο δείκτης αποδοτικότητας
εκτιμάται από τη σχέση του μέσου τελικού/ongoingμοναδιαίου κόστους προς το μέσο
αρχικό μοναδιαίο κόστος. Στην περίπτωση αρίστου σχεδιασμού και υλοποίησης, ο δείκτης
ισούται με τη μονάδα. Όσο μικρότερη της μονάδας είναι η τιμή του Δείκτη, τόσο
ευνοϊκότερη είναι η κατανομή αποτελέσματος ‐ κόστους και αντιστρόφως.
Ως μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος ή μέσο κόστος σχεδιασμού ορίζεται η σχέση μεταξύ του
προϋπολογισμού του έργου και του Φυσικού Στόχου του (με βάση τον αρχικό
προγραμματισμό) και εκφράζει το πόσες χρηματικές μονάδες πρόκειται να κοστίσει κατά
μέσο όρο εκάστη μονάδα Φυσικού Αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί. Για τους
σκοπούς της αξιολόγησης, το μέσο μοναδιαίο κόστος εκτιμάται σε επίπεδο ομοιογενούς
ομάδας έργων, δηλαδή ομάδας έργων που ορίζονται με τον ίδιο φυσικό δείκτη. Το μέσο
αρχικό μοναδιαίο κόστος μπορεί να εκτιμηθεί

top down, εφόσον υπάρχουν

ποσοτικοποιημένοι στόχοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Όταν ένας μεγάλος αριθμός
έργων έχει ολοκληρωθεί, τότε το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος υπολογίζεται επί των
ολοκληρωμένων έργων. Η εκτίμηση του μέσου αρχικού μοναδιαίου κόστους γίνεται βάσει
των ακόλουθων υποθέσεων εργασίας.
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Ως μέσο τελικό/ongoing μοναδιαίο κόστος ορίζεται η σχέση μεταξύ των πληρωμών για το
κάθε έργο και του υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου του. Εκφράζει το πόσες
χρηματικές μονάδες δαπανήθηκαν για να παραχθεί κάθε μονάδα Φυσικού Αντικειμένου. Η
εκτίμηση του μέσου τελικού μοναδιαίου κόστους αφορά μόνο τα έργα που έχουν
ολοκληρωθεί, δηλαδή τα έργα εκείνα που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο,
άσχετα με το αν έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικασίες αποπληρωμής τους. Με την ίδια
λογική, η εκτίμηση του μέσου on‐going μοναδιαίου κόστους γίνεται επί των υλοποιηθέντων
έργων. Στις περιπτώσεις που παρατηρείται απόκλιση μεταξύ του μέσου αρχικού
μοναδιαίου

κόστους

και

του

μέσου

ongoingμοναδιαίου

κόστους

απαιτείται

επαναπροσδιορισμός της ποσοτικοποίησης των Στόχων – Δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ.
Από την εργασία αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί η επικαιροποιημένη βάση αξιολόγησης.
Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας αφορούν στα
ακόλουθα:
•

Συλλογή δεδομένων (άντληση δεδομένων από το ΟΠΣ, στατιστικά στοιχεία από την
ΕΣΥΕ και τη EUROSTAT)

•

Συγκριτική ανάλυση (Benchmarking) των διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την εξέλιξη του συστήματος δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ

•

Μεθοδολογική προσέγγιση της δημιουργίας “Δένδρου Δεικτών”

•

Υπολογισμός μοναδιαίου κόστους

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί και η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης
(μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών που περιλαμβάνονται στο ΕΠΕΔΒΜ με τους
δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και πιθανής διεύρυνσης των δεικτών
της ΕΣΑ και των συναφών στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της
εκπαίδευσης και κατάρτισης (Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006).Στο σημείο αυτό
σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δείκτες του ΕΠΕΔΒΜ ταυτίζονται με τους
δείκτες του ΕΣΠΑ.
Επισημαίνεται

τέλος,

ότι

προβλέπεται

η

διενέργεια

περιοδικών

μελετών/εμπειρογνωμοσυνών για την επικαιροποίηση των δεικτών του ΕΠΕΔΒΜ, για
εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες η μέτρηση των τιμών του δείκτη μέσα από το ΤΔΕ/Υ
είναι ανέφικτη. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η πιστοποίηση των δεδομένων του
συστήματος παρακολούθησης και η αποτίμηση συμπληρωματικών ποιοτικών στοιχείων..
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2.2.3

Μέτρηση της Δημιουργούμενης Απασχόλησης

Επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις που προκαλούνται από τις παρεμβάσεις του ΕΠΕΔΒΜ είναι
ποικίλες και μπορεί να αφορούν στην αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ κλπ. Πολλές όμως από
αυτές εξαρτώνται ή είναι στενά συνδεδεμένες με τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Η
δημιουργούμενη απασχόληση είναι άμεσα μετρήσιμη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν δυσκολίες στον υπολογισμό της.
Οι επιπτώσεις του ΕΠΕΔΒΜ στην απασχόληση εκτιμώνται σε δύο άξονες:
−

η εποχιακή απασχόληση, που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων

−

η μόνιμη απασχόληση, που δημιουργείται μετά το πέρας των έργων του ΕΠΕΔΒΜ

Εκτίμηση της Εποχιακής Απασχόλησης που δημιουργείται κατά την Υλοποίηση των Έργων
Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων,
αναφέρονται σε πρόσκαιρη/ εποχιακή απασχόληση που δημιουργείται καθ’ όλο το
διάστημα που διαρκεί η υλοποίηση των έργων και οι οποίες θα πάψουν να υφίστανται
όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να συγχέονται με τις μόνιμες
θέσεις εργασίας που δημιουργεί το ΕΠΕΔΒΜ μετά το πέρας του.
Οι θέσεις που εκτιμώνται ή μετρώνται είναι μόνο οι άμεσα δημιουργούμενες από την
εκτέλεση των πράξεων. Δεν υπολογίζονται δηλαδή θέσεις που δημιουργούνται κατά την
παραγωγή λόγου χάριν εκπαιδευτικού υλικού ή εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων ή
θέσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα έμμεσης ή πολλαπλασιαστικής επίπτωσης από
την εκτέλεση μιας πράξης.
Επειδή οι θέσεις αυτές είναι εποχιακές εκφράζονται σε ισοδύναμα ανθρωποέτους, δηλαδή
υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν ανά έτος, για
να είναι εφικτή μία σαφής και συγκρίσιμη εικόνα των δημιουργηθεισών θέσεων
απασχόλησης.
Ο υπολογισμός των εποχιακών θέσεων εργασίας αναφέρεται στην
•

πραγματοποίηση

•

πρόβλεψη κατά την ένταξη του έργου

Ο υπολογισμός πραγματοποίησης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία
ένταξης του έργου διενεργείται με βάση τα στοιχεία των αναδόχων που συλλέγουν οι
Δικαιούχοι(αριθμός των εργαζομένων οι οποίοι απασχολήθηκαν στο κάθε έργο). Στη
συνέχεια αυτοί μετατρέπονται σε ισοδύναμα ανθρώπων ανά έτος (διαιρώντας συνήθως τον
αριθμό ανθρωποημερών απασχόλησης στο έργο δια 220 ημέρες), ούτως ώστε να είναι
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εύκολη η σύγκριση με άλλα έργα αλλά και με την μόνιμη απασχόληση που δημιουργείται
από την οικονομική μεγέθυνση.
Ο υπολογισμός της πρόβλεψης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία
ένταξης του έργου, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία πράξης. Η μεθοδολογία
υπολογισμού διακρίνεται στις ακόλουθες προσεγγίσεις:
i.

Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό
προϋπολογισμό.

ii.

Ειδικές προσεγγίσεις.

iii.

Κατά περίπτωση προσεγγίσεις.

(i) Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό προϋπολογισμό
Η παρούσα μεθοδολογία είναι απλή στη σύλληψη και εφαρμογή της και έχει ήδη
εφαρμοσθεί κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην απασχόληση από την υλοποίηση των
ΚΠΣ. Ωστόσο αφορά το μεγαλύτερο μέρος των έργων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής
και δεν έχει γενικά εφαρμογή στα έργα του ΕΚΤ. Βασίζεται στις εξής παραμέτρους:
•

στον προϋπολογισμό του κάθε έργου,

•

στο ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά σε δαπάνες εργατικού κόστους

•

σε έναν τυπικό μέσο ετήσιο μισθό

Ο υπολογισμός του ποσοστού εργατικού κόστους στις διάφορες κατηγορίες έργων,
βασίζεται στην αναζήτηση και διασταύρωση πραγματικών στοιχείων εργατικού κόστους
από τους αναδόχους έργων και από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι κάθε έργο
προϋπολογισμού Χ έχει Ψ % δαπάνες εργατικού κόστους, αν διαιρεθούν οι δαπάνες αυτές
με τον τυπικό μέσο ετήσιο μισθό τότε προκύπτει ο αριθμός των ισοδύναμων ετήσιων
θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται.
Ο υπολογισμός του τυπικού μέσου ετήσιου μισθού βασίζεται στις μέσες ακαθάριστες
αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εποχιακές θέσεις εργασίας κατά την υλοποίηση υπολογίζονται
με τον τύπο: Προϋπολογισμός Έργου * Ποσοστό Εργατικού Κόστους /τυπικό μέσο ετήσιο
μισθό
(ii) Ειδικές προσεγγίσεις
Έργα δια βίου εκπαίδευσης
Διενεργείται ειδική προσέγγιση για την εκτίμηση της εποχιακής απασχόλησης που
δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων π.χ. για τους εκπαιδευτικούς των
ολοήμερων σχολείων ή των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Συνήθως λαμβάνονται υπόψη
παράμετροι που αναφέρονται σε:
•

Κόστος ανά εκπαιδευόμενο
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•

Αριθμό εκπαιδευομένων

•

Εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα

•

Αριθμός τμημάτων υλοποιούμενων προγραμμάτων

•

Διάρκεια εκπαίδευσης

•

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης, κλπ

(iii) Κατά περίπτωση προσεγγίσεις
Ένας αριθμός ενεργειών δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με ενιαία – έστω και
ενδεικτική – προσέγγιση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση,
ανάλογα με το περιεχόμενό τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε επίπεδο
υποέργου.
Εκτίμηση της μόνιμης απασχόλησης, που δημιουργείται μετά το πέρας των έργων του
ΕΠΕΔΒΜ
•

Ως νέες θέσεις εργασίας ορίζονται οι θέσεις εκείνες οι οποίες για να καλυφθούν
απαιτούν νέες προσλήψεις (δηλαδή δεν καλύπτονται με μετακινήσεις εσωτερικές ή
εξωτερικές ήδη απασχολουμένων)

•

Ως αποδιδόμενες στο ΕΠΕΔΒΜ θέσεις εργασίας ορίζονται οι θέσεις εκείνες, οι οποίες
δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν το ΕΠΕΔΒΜ δεν υφίστατο ως
χρηματοδότηση.

Συνεπώς το ζητούμενο είναι η καθαρή απασχόληση η οποία προκύπτει εάν από τις μόνιμες
θέσεις απασχόλησης που θα προκύψουν εάν αφαιρεθούν:
•

Το νεκρό βάρος, ήτοι το ποσοστό εκείνο θέσεων εργασίας που δεν αποδίδονται σαφώς
στη συμβολή του ΕΠΕΔΒΜ, και

•

Η μετατόπιση, ήτοι οι θέσεις εργασίας που δεν θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις

Για να εκτιμηθούν οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης που προκύπτουν από τα έργα του
ΕΠΕΔΒΜ, εφόσον απαιτηθεί, θα διεξαχθεί έρευνα στους δικαιούχους των έργων του.
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2.2.4

Αξιολόγηση

του

Τρόπου

Παρακολούθησης

των

Δεδομένων

του

Παραρτήματος 23 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας εργασίας ο ΣΑ θα αξιολογήσει τον τρόπο
συγκέντρωσης δεδομένων και παρακολούθησης των παρεμβάσεων σχετικά με τους
συμμετέχοντες σε πράξεις του ΕΚΤ του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ του Kανονισμού (ΕΚ)
1828/2006.
Πιο συγκεκριμένα ο ΣA θα αποτιμήσει τις μεθόδους που ακολουθεί η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ
αναφορικά με:
•

την εισαγωγή ‐ επεξεργασία των σχετικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από
διάφορους δικαιούχους του ΕΠΕΔΒΜ

•

την έκδοση διαφόρων αναφορών, με βάση τις ανάγκες παρακολούθησης της ΕΥΔ
ΕΠΕΔΒΜ

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχει αναπτυχθεί ένα κοινό μοντέλο συλλογής και
επεξεργασίας των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της
κοινωνικής συνοχής. Επίσης προβλέπεται η χρήση εργαλείων που θα υποστηρίζουν την
ηλεκτρονική συλλογή, ανταλλαγή και ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων υλοποίησης
φυσικού αντικειμένου των παρεμβάσεων αυτών.
Επισημαίνεται ότι η ΕΥΣΕΚΤ έχει ήδη εκπονήσει σχετικό Οδηγό Εφαρμογής «Συλλογή και
Υποβολή Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Συμμετέχοντες σε
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013»(βλέπε Παράρτημα Ι) για
χρήση από τους εμπλεκόμενους φορείς / υπηρεσίες.
Τα εν λόγω δεδομένα αυτά αφορούν:
•

Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των συμμετεχόντων στις συγχρηματοδοτούμενες
πράξεις του ΕΚΤ που απαιτούνται να παρακολουθούνται, συλλέγονται και
αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
¾ των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 67,
και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 σχετικά με την κατάρτιση της
ετήσιας έκθεσης και της τελικής έκθεσης υλοποίησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΚΤ
¾ της απαίτησης για τη διαβίβαση δεδομένων όσον αφορά τους συμμετέχοντες
στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις του ΕΚΤ μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (SFC 2007) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 66 και 67 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, και των άρθρων 40 παράγραφος 2 σημείο ζ και
42 του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006.
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•

Την ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση και την αποσαφήνιση εννοιών που
περιλαμβάνονται ως μεταβλητές στον Πίνακα XXIIΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού
1828/2006 καθώς και τον τρόπο συμπλήρωσής του.
Η αποσαφήνιση των εννοιών είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθούν διαφορετικές
προσεγγίσεις και ερμηνείες των μεταβλητών που περιέχονται στον εν λόγω Πίνακα και
κυρίως να αντιμετωπιστούν οι πιθανές, τεχνικού χαρακτήρα δυσκολίες, συμπλήρωσής
του λόγω της πολυμορφίας των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ.

Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των δράσεων θα
πρέπει να συλλέγονται με βάση την αποδόμηση των έργων από κάτω προς τα πάνω,
δηλαδή από το επίπεδο του υποέργου στο έργο/πράξη και να αθροίζονται σε επίπεδο
Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.Η συλλογή των στοιχείων αναφορικά με τους
συμμετέχοντες στις πράξεις του ΕΠΕΔΒΜ θα πραγματοποιείται μέσω του Παραρτήματος
ΧΧΙΙΙ, το οποίο υπάρχει επισυναπτόμενο στο έντυπο “Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου
Πράξης/Υποέργου ΕΚΤ” που έχει διανεμηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού και
παρακολούθησης

του

Υ.ΠΟΙ.Ο.

στους

εμπλεκόμενους

φορείς

διαχείρισης

των

προγραμμάτων του ΕΚΤ.
Οι βασικοί δείκτες φυσικού αντικειμένου ως προς τους οποίους απαιτείται να συλλέγονται,
να καταχωρούνται και να υπολογίζονται δεδομένα είναι εκείνοι του φύλλου, της ηλικίας,
του εργασιακού καθεστώτος, του εκπαιδευτικού επιπέδου και της πιθανής υπαγωγής του
συμμετέχοντα σε συγκεκριμένες κατηγορίες μειονεκτούντων ομάδων που έχουν εξ’ αρχής
καθορισθεί.
Υπογραμμίζεται ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πίνακα αποτελεί θεσμική υποχρέωση των
Δικαιούχων των πράξεων και συμπεριλαμβάνεται ως όρος στο σύμφωνο αποδοχής όρων
της απόφασης ένταξης πράξης που υπογράφεται μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με τον Δικαιούχο.
Για τα υποέργα εκείνα, των οποίων η υλοποίησή τους ανατίθεται σε αναδόχους, η
συμπλήρωση του πίνακα περιλαμβάνεται ως θεσμική υποχρέωση στη σύμβαση που
υπογράφεται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (δικαιούχος πράξης) και του αναδόχου
φορέα.
Η συλλογή των στοιχείων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των παρεμβάσεων, οφείλει να
πραγματοποιείται δύο (2) φορές εντός κάθε ημερολογιακού έτους καθώς επίσης, και
απολογιστικά, κατά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ώστε να παρέχεται σαφής εικόνα
της προόδου και των αποτελεσμάτων τους.
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Κεφάλαιο 2.3
Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας
Αποδοτικότητας Υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ

και

Στόχοι της παρούσας ενότητας εργασιών αποτελούν:
−

Η μέτρηση της απορρόφησης του ΕΠΕΔΒΜ

−

Η μέτρηση των αποκλίσεων μεταξύ αρχικού σχεδιασμού και υλοποίησης

−

Η συνδυαστική θεώρηση απορρόφησης και αποκλίσεων

−

Η μέτρηση των εκροών που έχουν πραγματοποιηθεί.

−

Η συσχέτιση των εκροών με τον αρχικό τεθέντα φυσικό στόχο.

−

Η συνολική εκτίμηση της φυσικής προόδου του ΕΠΕΔΒΜ

−

Η συμβολή των ποσοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ στην επίτευξη των ποσοτικών
στόχων του ΕΣΠΑ

−

Η μέτρηση της αποδοτικότητας στην υλοποίηση των έργων του ΕΠΕΔΒΜ

−

Η εκτίμηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου του ΕΠΕΔΒΜ έως το τέλος
της περιόδου προγραμματισμού

Στο πλαίσιο αυτό η προσέγγιση υλοποίησης που θα ακολουθηθεί συνίσταται στην
υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών:
−

Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής πορείας του ΕΠΕΔΒΜ

−

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

−

Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ
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2.3.1

Αξιολόγηση της Χρηματοοικονομικής Πορείας του ΕΠΕΔΒΜ

Σκοπός της εν λόγω εργασίας αποτελεί η ανάλυση της χρηματοοικονομικής πορείας του
ΕΠΕΔΒΜ, που περιλαμβάνει τη μέτρηση από κάτω προς τα πάνω (bottom up) των
πληρωμών ανά έργο/δράση του ΕΠΕΔΒΜ και την εύρεση της απορρόφησης ανά κατηγορία
πράξης, ειδικό στόχο και άξονα προτεραιότητας του ΕΠΕΔΒΜ.
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι επιμέρους εργασίες:
•

Διάκριση του ΕΠΕΔΒΜ

•

Μέτρηση αποκλίσεων προγραμματικής και νομικής δέσμευσης

•

Μέτρηση απορρόφησης

Διάκριση του ΕΠΕΔΒΜ
Βάσει της ταξινόμησης των πληροφοριών και των δεδομένων Αξιολόγησης, το ΕΠΕΔΒΜ
μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους τμήματα τα οποία επιτρέπουν να εξαχθούν χρήσιμα
συμπεράσματα προσεγγίζοντάς το από διάφορες οπτικές γωνίες.
Αυτά τα επιμέρους τμήματα εξελίσσονται δυναμικά με τη χρονική ολοκλήρωση των έργων
ώστε το συνολικό Πρόγραμμα να παρουσιάζεται ως μία δυναμική οντότητα, η οποία
μεταβάλλεται παραμετρικά με τη φυσική, χρονική και χρηματοοικονομική ολοκλήρωση των
έργων. Στο πλαίσιο αυτό το ΕΠΕΔΒΜ μπορεί να διακριθεί στα ακόλουθα υποσύνολα:
Προγραμματικό Πρόγραμμα:

προκύπτει από την διαδικασία προγραμματικού σχεδιασμού και
περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις για όλες τις κατηγορίες πράξεων
καθώς και το φυσικό τους στόχο για τα περισσότερα από αυτές.

Πρόγραμμα δεσμεύσεων:

περιλαμβάνει όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί και συνάψει νομική
δέσμευση (συμβασιοποιηθεί)

Υλοποιούμενο Πρόγραμμα:

υλοποιείται σε δεδομένη χρονική στιγμή ελέγχου, δηλαδή
αναφέρεται στο σύνολο των έργων τα οποία παρουσιάζουν
δαπάνες.

Ποσοτικοποιούμενο

αφορά το μέρος του προγράμματος που έχει ποσοτικοποιηθεί

Πρόγραμμα:

(δηλαδή αφορά τα έργα τα οποία έχουν σαφή περιγραφή του
φυσικού τους στόχου).

Μη ποσοτικοποιούμενο

αφορά το μέρος του προγράμματος που δεν έχει ποσοτικοποιηθεί

Πρόγραμμα:

(δηλαδή αφορά τα έργα τα οποία δεν έχουν σαφή περιγραφή του
φυσικού τους στόχου).

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα:

αφορά το μέρος εκείνο του Προγράμματος, το οποίο έχει
ολοκληρωθεί (δηλαδή αφορά τα έργα τα οποία έχουν κλείσει)
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Σχήμα 6

Διάκριση του Προγράμματος

Προγραμματικό
Πρόγραμμα ( 6,8
δισ. €)

Πρόγραμμα
δεσμεύσεων (π.χ.
800 εκ. € )

Υλοποιούμενο
Πρόγραμμα (π.χ.
300 εκ €)

Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα (π.χ.
10 εκ €)

Μέτρηση αποκλίσεων προγραμματικής και νομικής δέσμευσης
Με δεδομένο ότι το υλοποιούμενο ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνει τα εγγεγραμμένα στο ΟΠΣ έργα
συνάγεται το συμπέρασμα ότι σε αυτά έχει επιμερισθεί η δαπάνη προκειμένου να αρχίσει
η υλοποίηση τους. Επομένως στο υλοποιούμενο ΕΠΕΔΒΜ ισχύει η έννοια της νομικής
δέσμευσης (κατανομής της δέσμευσης).
Στο πλαίσιο αυτό αρχική εργασία αποτελεί η μέτρηση των αποκλίσεων μεταξύ της αρχικής
δέσμευσης και της νομικής (κατανεμημένης) δέσμευσης. Οι αποκλίσεις αυτές απορρέουν
από το γεγονός ότι το Πρόγραμμα κατανέμει τη συνολική δαπάνη που προβλέπεται από το
Προγραμματικό Πρόγραμμα μεταξύ των προτάσεων/έργων των δικαιούχων.
Η κατανομή αυτή προσδιορίζει τους τομείς εκείνους στους οποίους υπάρχει ζήτηση, η
οποία μπορεί να προέρχεται είτε από την ευκολία ένταξης των έργων (μικρή φάση
ωρίμανσης) είτε από τη σημαντικότητα της παρέμβασης στην οποία τα έργα ανήκουν.
Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σημαντικό να εντοπιστούν τα πεδία έντασης της ζήτησης
και να αποτιμηθεί εάν ακολουθούν τη λογική του προγράμματος ή το οδηγούν προς
εκτροπή και συνακόλουθα να προταθούν λύσεις για την αναμόρφωση του. Τα
αποτελέσματα της διερεύνησης των αποκλίσεων παρατίθενται σε πίνακες όπως αυτός που
ακολουθεί:
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Πίνακας 9

ΑΞΟΝΕΣ
/ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

Μέτρηση των αποκλίσεων
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ
ΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΠΔ)

2

3
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ
Σ (ΝΔ)
ΠΡΑΞΕΩΝ

4

5
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙ
ΟΥΜΕΝΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

6

7=5/1
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΟ
‐ΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ Π.Δ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

Ποσά σε €
8=5/3
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΟ
‐ΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΝΔ.
ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠ 1 :
ΚΠ1.1.1.
ΚΠ1. .2.
Σύνολο
ΑΠ 1
ΑΠ 2
ΚΠ2.1.1
ΚΠ2.1.2
Σύνολο
ΑΠ 2
ΑΠ 3
ΚΠ3.1.1
ΚΠ3.1.2
Σύνολο
ΑΠ 3
ΑΠ 4 :
ΚΠ4.1.1
ΚΠ4.1.2
Σύνολο
ΑΠ 4

Μέτρηση απορρόφησης
Στην εργασία αυτή εξετάζεται αφενός το μέγεθος και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
υλοποιούμενο πρόγραμμα από άποψη χρηματοοικονομικής υλοποίησης και αφετέρου οι
στόχοι του. H κατάσταση στην οποία βρίσκεται το υλοποιούμενο Πρόγραμμα τη χρονική
στιγμή ελέγχου προσεγγίζεται τόσο με τον υπολογισμό της χρηματοοικονομικής
ολοκλήρωσης όσο και της φυσικής υλοποίησης.
Ο υπολογισμός της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης δεν περιορίζεται στο επίπεδο των
κατηγοριών πράξεων, των ειδικών στόχων και των αξόνων του προγράμματος, αλλά θα
επεκταθεί και στο επίπεδο των περιφερειών σύγκλισης, σταδιακής εξόδου και σταδιακής
εισόδου προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα εντοπισμού ενδεχόμενων αποκλίσεων
και λήψης διορθωτικών ενεργειών.
Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πίνακας – εργαλείο, υπόδειγμα του οποίου
ακολουθεί:
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Πίνακας 10

Μέτρηση απορρόφησης

ΕΠΕΔΒΜ
ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

2007‐
2010

2
3
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
2011

Συνολικές

4

Οι δεσμεύσεις και πληρωμές σε χιλ. €
5
6
7=4/1 8=5/2
9=6/3
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

2007‐
2010

2011

Συνολικές

2007‐
2010

2011

Συνολικό

ΚΠ 1.1.1
ΚΠ 1.2.1
ΚΠ 1.3.1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΔΒΜ

Σχηματικά η μεθοδολογία μέτρησης χρηματοοικονομικής προόδου αποτυπώνεται στο
σχήμα που ακολουθεί:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Σχήμα 7

Μεθοδολογία μέτρησης χρηματοοικονομικής προόδου

Έργα

Π/Υ

Πληρωμές

Απορροφήσεις

•
•
•
•
•
•

• Π/Υ 1
• Π/Υ 2
• …..
• …..
• …..
• Π/Υ ν

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Έργο 1
Έργο 2
.....
.....
.....
Έργο ν

Πληρωμή 1
Πληρωμή 2
…..
…..
…..
Πληρωμή ν

Απορρόφηση 1
Απορρόφηση 2
…..
…..
…..
Απορρόφηση ν

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία αυτή θα επιχειρηθεί επιπρόσθετα σύγκριση μεταξύ
της απορρόφησης και των αποκλίσεων με συνδυαστικά γραφήματα – εργαλεία, όπως
δείχνει το σχήμα που ακολουθεί.
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Σχήμα 8

Συνδυαστική θεώρηση αποκλίσεων – απορρόφησης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
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2.3.2

Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας στοχεύει στην ανάλυση της προόδου που έχει
σημειωθεί αναφορικά με την επίτευξη των επιχειρησιακών και ειδικών στόχων του
ΕΠΕΔΒΜ. Ειδικότερα στοχεύει:
−

Στην μέτρηση των επιδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

−

Στην συσχέτιση των επιδόσεων με τους αρχικά τεθέντες στόχους

−

Στην συνολική εκτίμηση της φυσικής προόδου του ΕΠΕΔΒΜ

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι επιμέρους
εργασίες:
•

Μέτρηση φυσικού στόχου και φυσικής υλοποίησης σε επίπεδο πράξης

•

Υπολογισμός του δείκτη αποτελεσματικότητας

•

Σχολιασμός ευρημάτων και απάντηση αξιολογικών ερωτημάτων

Μέτρηση φυσικού στόχου και φυσικής υλοποίησης σε επίπεδο πράξης
Η μέτρηση συνίσταται ουσιαστικά στην παρακολούθηση της προόδου της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου σε σχέση με τους αρχικά προγραμματισθέντες φυσικούς στόχους, σε
επίπεδο Κατηγορίας Πράξης, Ειδικού Στόχου, Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά όλου του
ΕΠΕΔΒΜ .
Για τη μέτρηση αυτή απαιτείται:
−

Να έχει ορισθεί με σαφήνεια ο φυσικός στόχος του έργου, όπως αναφέρεται στους
δείκτες επιδόσεων στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

−

Να είναι μετρήσιμη η φυσική πρόοδος του έργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
πληροφόρησης που παρέχεται από τα τυποποιημένα Δελτία Παρακολούθησης και
Προόδου του έργου

−

Να καταχωρούνται τα δεδομένα σε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να είναι εφικτή η
πραγματοποίηση αναγωγών και ο άμεσος υπολογισμός της αποτελεσματικότητας
στα διάφορα επίπεδα του ΕΠΕΔΒΜ .

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα υπόδειγμα εργαλείου μέτρησης του φυσικού
στόχου και της φυσικής προόδου. Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής επιτυγχάνεται ο
υπολογισμός της φυσικής υλοποίησης σε υπερσύνολα έργων (π.χ. Κατηγορίας Πράξης,
Ειδικός Στόχος, Άξονας Προτεραιότητας, Πρόγραμμα) μέσω της χρήσης της στάθμισης, που
αναλύεται στην επόμενη εργασία.
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Πίνακας 11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΑΞΕΩΝ

Μέτρηση Φυσικής Προόδου

ΦΥΣΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΦΥΣ.
ΣΤΟΧΟΣ ΕΧ‐
ΑΝΤΕ

ΦΥΣ.
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ

ΦΥΣ.
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ
(ΕΝΔΙΑΜ)

ΦΥΣ.
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ
(ΕΠΙΚΑΙΡ.)

ΦΥΣ.
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΡΓΩΝ
(3η)

ΦΥΣΙΚΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΚΠ.1.1.1

ΦΔ 1

ΚΠ.1.1.2

ΦΔ 2
ΦΔ 3

ΚΠ.1.1.3

ΦΔ 4
ΦΔ 5
ΦΔ 6

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα ανωτέρω η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τη
μέτρηση της αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ συνίσταται στη μέτρηση της φυσικής
προόδου κάθε πράξης/έργου (ενίοτε υποέργου) και η αναγωγή αυτής σε ανώτερο επίπεδο
(Κατηγορίας Πράξης, Ειδικός Στόχος, Άξονας Προτεραιότητας, Πρόγραμμα) με στάθμιση.
Η χρήση και ορισμένων κάτω της Κατηγορίας Πράξης ενδιάμεσων βαθμίδων (σύνολο
ομοειδών έργων) μπορεί κατά περίπτωση να είναι χρήσιμη. Πρόκειται ουσιαστικά για μία
διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up) δηλ. από το επίπεδο του έργου/πράξης
στα υπερκείμενα προγραμματικά επίπεδα.
Σχηματικά η μεθοδολογία μέτρησης αποτελεσματικότητας αποτυπώνεται στο σχήμα που
ακολουθεί:
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ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Σχήμα 9

Μεθοδολογία μέτρησης αποτελεσματικότητας

Έργα

Φυσικός Στόχος

•
•
•
•
•
•

• ΦΣ 1
• ΦΣ 2
• …..
• …..
• …..
• ΦΣ ν

Έργο 1
Έργο 2
.....
.....
.....
Έργο ν

Φυσική
Υλοποίηση

Αποτελεσματικό
τητα

•
•
•
•
•
•

• Αποτελεσματικότητα 1
• Αποτελεσματικότητα 2
• …..
• …..
• …..
• Αποτελεσματικότητα ν

ΦΥ 1
ΦΥ 2
…..
…..
…..
ΦΥ ν

Υπολογισμός του δείκτη αποτελεσματικότητας
Για

τον

υπολογισμό

της

αποτελεσματικότητας

θα

χρησιμοποιηθεί

ο

δείκτης

αποτελεσματικότητας (Δαλ), ο οποίος εκφράζει την πρόοδο της φυσικής υλοποίησης του
προγράμματος σε κάθε επιμέρους επίπεδο και υπολογίζεται από το πηλίκο του
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου κατά τη στιγμή ελέγχου προς το αρχικά
προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο, βάσει της παρακάτω αριθμητικής σχέσης:

ΔΑλ

=

ΦΥ
ΦΣ

[1]

Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ομάδα ομοειδών έργων και στη
σχέση τους με τα έργα που περιέχει, μπορεί όμως να αναφέρεται τόσο στο επίπεδο της
Κατηγορίας Πράξης, του Άξονα προτεραιότητας, όσο και στο ΕΠΕΔΒΜ στο σύνολό του.
Δηλαδή με στάθμιση των έργων ανάλογα με τη συμμετοχή τους (συντελεστή βαρύτητας)
στις δεσμεύσεις, η αποτελεσματικότητα ανάγεται σε επίπεδο Κατηγορίας Πράξης, Άξονα
προτεραιότητας και ΕΠ.Η στάθμιση της φυσικής υλοποίησης σε επίπεδο έργου, Κατηγορίας
Πράξης, άξονα προτεραιότητας και προγράμματος συνολικά θα υπολογιστεί με τους
ακόλουθους τύπους (2), (3) και (4)αντίστοιχα
(ΦΥ)ΚΠ = Σ (ΦΥ)Ε (ΣΒ)Ε

[2]

(ΦΥ)ΑΠ = Σ (ΦΥ)ΚΠ (ΣΒ)ΚΠ

[3]

(ΦΥ)Π = Σ (ΦΥ)ΑΠ (ΣΒ)ΑΠ

[4]
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όπου
ΦΥ εκφράζει τη φυσική υλοποίηση
Σ εκφράζει το άθροισμα
ΣΒ εκφράζει το συντελεστή βαρύτητας
Δείκτης Ε το έργο,
Δείκτης ΚΠ η Κατηγορία Πράξης
Δείκτης ΑΠο άξονας προτεραιότητας και
Δείκτης Π το Πρόγραμμα
Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Αρχικά θα υπολογιστεί η
βαρύτητα του κάθε έργου επί των κατανεμημένων δεσμεύσεων του έργου και κατόπιν,
σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις, θα εκτιμηθεί η φυσική του υλοποίηση, η οποία και
πολλαπλασιάζεται με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Το γινόμενο που θα προκύψει
θα δώσει τον σταθμισμένο δείκτη αποτελεσματικότητας του έργου. Το άθροισμα των
σταθμισμένων δεικτών αποτελεσματικότητας των έργων μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας
Πράξης θα δώσει τον γενικό δείκτη αποτελεσματικότητας Κατηγορίας Πράξης. Κατά
ανάλογο τρόπο, σταθμίζοντας δηλαδή με την χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Κατηγορίας
Πράξης στον αντίστοιχο Άξονα Προτεραιότητας, θα υπολογιστούν οι σταθμισμένοι δείκτες
αποτελεσματικότητας των κατηγοριών πράξεων, με την άθροιση των οποίων θα
υπολογιστεί ο γενικός δείκτης αποτελεσματικότητας του κάθε Άξονα Προτεραιότητας.
Παρομοίως, σταθμίζοντας με την χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα Προτεραιότητας στο
συνολικό ΕΠΕΔΒΜ , θα υπολογιστούν οι σταθμισμένοι δείκτες αποτελεσματικότητας των
Αξόνων Προτεραιότητας, με την άθροιση των οποίων θα υπολογιστεί με τη σειρά τους ο
γενικός δείκτης αποτελεσματικότητας του ΕΠΕΔΒΜ στο σύνολό του. Επισημαίνεται ότι
απαιτείται να συγκεντρωθούν οι φυσικοί δείκτες όλων των έργων.
Στη συνέχεια της διαδικασίας μέτρησης φυσικής προόδου θα υπολογιστεί ο δείκτης
αποτελεσματικότητας σε επίπεδο έργου με τη χρήση του τύπου [1] (βλέπε παραπάνω).
Επισημαίνεται ότι η ταύτιση του δείκτη αποτελεσματικότητας με την χρηματοοικονομική
ολοκλήρωση μπορεί να διενεργηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις
εκείνες που ο ανωτέρω τύπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί δεν δύνανται να
υπολογιστούν τιμές και για τους δύο όρους του κλάσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα
ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
•

θα εντοπιστούν τα έργα εκείνα τα οποία έχουν σαφώς ποσοτικοποιημένο φυσικό στόχο
και για τα οποία είναι γνωστή η φυσική τους υλοποίηση.

•

Σε περιπτώσεις έργων όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός φυσικοί δείκτες, θα
επιλεγεί ο πλέον κατάλληλος δείκτης βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
¾ δείκτες με μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπλήρωση των στόχων του έργου
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¾ δείκτες που επιτρέπουν ομαδοποίηση σε ανώτερα υπερσύνολα (ήτοι δείκτες
κοινοί σε περισσότερες κατηγορίες έργων ώστε να επιτρέπεται η άθροιση σε
υπερσύνολα)
¾ δείκτες για τους οποίους υπάρχουν τιμές τόσο φυσικού στόχου όσο και φυσικής
υλοποίησης
Ακολούθως, βάσει του τύπου (2) θα υπολογιστεί η σταθμισμένη φυσική υλοποίηση των
κατηγοριών πράξεων, των οποίων τα έργα έχουν σαφώς μετρήσιμη φυσική υλοποίηση, στο
σύνολο ή στην πλειοψηφία τους. Σε επόμενη φάση θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε
επίπεδο

Άξονα

Προτεραιότητας

προκειμένου

εν

τέλει

να

υπολογισθεί

η

αποτελεσματικότητα του ΕΠΕΔΒΜ στο σύνολό του.
Σημειώνεται ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να ανέλθει και στο επίπεδο
των ειδικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ, ενώ με κατάλληλη διάταξη μπορούν να προσδιορισθούν
και αντίστοιχοι δείκτες σχετικοί με ορισμένα επιμέρους θέματα όπως π.χ. τα οριζόντια
θέματα των ίσων ευκαιριών, δηλ. να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
του προγράμματος και σε σχέση με τέτοια ζητήματα.
Σχολιασμός ευρημάτων και απάντηση αξιολογητικών ερωτημάτων
Με την ολοκλήρωση της μέτρησης της αποτελεσματικότητας θα ακολουθήσει ο σχολιασμός
των ευρημάτων και ειδικότερα θα επιχειρηθεί να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα (βλέπε
διακήρυξη):
•

Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ έως τώρα και σε ποιό
βαθμό έχουν επιτευχθεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι, στη
βάση των αρχικά τεθέντων στόχων εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων, καθώς και
επιπτώσεων;

•

Εντοπίζονται και πού σημαντικές αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους
αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες;

•

Ποιοί είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος
της προγραμματικής περιόδου και ποιές εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι οι
απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή;

•

Ποιές εκτιμάται ότι είναι οι προβλέψεις αναφορικά με την επίτευξη των ποιοτικών,
ποσοτικών και χρηματοδοτικών στόχων του ΕΠΕΔΒΜ έως το τέλος της περιόδου
προγραμματισμού;
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2.3.3

Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ

Βασική δραστηριότητα του ΣΑ είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας στην υλοποίηση των
έργων του ΕΠΕΔΒΜ. Η ποσοτική εκτίμηση της έννοιας της αποδοτικότητας θα
πραγματοποιηθεί μέσω της συνεκτίμησης των στοιχείων της φυσικής και της οικονομικής
ολοκλήρωσης κατ’ αρχήν των επιμέρους έργων και, στη συνέχεια, όλων των υπολοίπων
επιπέδων του προγράμματος.
Η μέτρηση της αποδοτικότητας συνίσταται ουσιαστικά στην παρακολούθηση της εξέλιξης
του μοναδιαίου κόστους του φυσικού αντικειμένου των έργων, όπως αυτά υλοποιούνται
στην πράξη, σε σχέση με το μοναδιαίο κόστος που είχε αρχικά προγραμματισθεί. Από την
ανάλυση αυτή αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την
«οικονομικότητα» της υλοποίησης των έργων και του ΕΠΕΔΒΜ

συνολικά (ήτοι αντο

πρόγραμμα υλοποιείται με οικονομικούς όρους καλύτερους, χειρότερους ή ακριβώς όπως
αρχικά είχε προγραμματισθεί).
Με βάση τα συμπεράσματα αυτά μπορούν στην συνέχεια να εξαχθούν αξιόπιστες
εκτιμήσεις για την επάρκεια των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ και όλων των επιμέρους συνθετικών
του μερών, για την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου και για την
δυνατότητα επίτευξης των αρχικά τεθέντων αναπτυξιακών στόχων.
Η αποδοτικότητα θα υπολογιστεί με τη χρήση δευτερογενών δεικτών που συνάγονται από
το συνδυασμό των πρωτογενών δεικτών Απορρόφησης και Αποτελεσματικότητας. Οι
δευτερογενείς αυτοί δείκτες εκτιμούν την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης και την εν
γένει «καλή» διαχείριση του ΕΠΕΔΒΜ με τους ακόλουθους διακριτούς τρόπους:
•

Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω του μοναδιαίου κόστους.

•

Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω της αποτελεσματικότητας και της απορρόφησης

•

Συστηματοποίηση των έργων με βάση το μοναδιαίο κόστος

•

Εκτιμήσεις οικονομικότητας υλοποίησης

Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω του μοναδιαίου κόστους.
Ο Δείκτης αποδοτικότητας θα υπολογιστεί από τη σχέση του μέσου τελικού προς το μέσο
αρχικό μοναδιαίο κόστος. Στην περίπτωση αρίστου σχεδιασμού και υλοποίησης, ο δείκτης
ισούται με τη μονάδα. Όσο μικρότερη της μονάδας είναι η τιμή του Δείκτη, τόσο
ευνοϊκότερη είναι η κατανομή αποτελέσματος ‐ κόστους και αντιστρόφως.
Ως μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος ή μέσο κόστος σχεδιασμού ορίζεται η σχέση μεταξύ του
προϋπολογισμού ενός έργου και του Φυσικού Στόχου του και εκφράζει το πόσες
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χρηματικές μονάδες πρόκειται να κοστίσει κατά μέσο όρο εκάστη μονάδα Φυσικού
Αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, το μέσο
μοναδιαίο κόστος εκτιμάται σε επίπεδο Ομοιογενούς Ομάδας Έργων, δηλαδή Ομάδας
Έργων που ορίζονται με τον ίδιο Φυσικό Στόχο. Αν μια κατηγορία πράξης αποτελείται από
μία μόνον ομάδα ομοιογενών έργων, τότε το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος μπορεί να
εκτιμηθεί σε επίπεδο Κατηγορίας Πράξης. Αν η Κατηγορία Πράξης συναποτελείται από
περισσότερες της μίας ομάδας ομοιογενών έργων, τότε το μέσο μοναδιαίο κόστος
εκτιμάται ανά ομοιογενή ομάδα έργων. Στη περίπτωση αυτή δεν νοείται εκτίμηση μέσου
μοναδιαίου κόστους της Κατηγορίας Πράξης.
Το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος μπορεί να εκτιμηθεί από πάνω προς τα κάτω (top down),
όταν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι στόχοι στο ΕΠΕΔΒΜ . Όταν ένας μεγάλος αριθμός έργων
έχουν ολοκληρωθεί, το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος μπορεί να υπολογισθεί επί των
ολοκληρωμένων έργων (καθώς επίσης και το μέσο τελικό μοναδιαίο κόστος όπως ορίζεται
στη συνέχεια).
Η εκτίμηση του μέσου αρχικού μοναδιαίου κόστους μπορεί να γίνει με τις εξής παραδοχές:
•

Ο φυσικός στόχος των έργων που ανήκουν σε εκάστη ομάδα ομοειδών έργων που
εξετάζεται πρέπει να είναι ποσοτικοποιημένος στο σύνολο του. Εφόσον υπάρχουν έργα
στην ομάδα με μη ποσοτικοποιημένο στόχο, δεν λαμβάνονται υπόψη

•

Έργα με μεγάλες αποκλίσεις του μοναδιαίου αρχικού κόστους τους από το μέσο αρχικό
μοναδιαίο κόστος τη ομάδας τους λαμβάνονται υπόψη μετά από αιτιολόγηση των
αποκλίσεων

•

Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων στο
Τεχνικό Δελτίο Πράξης και αφού ληφθούν υπόψη όλες οι αναθεωρήσεις και μεταβολές.
Αυτή η υπόθεση καθιστά το μέσο τελικό μοναδιαίο κόστος συνάρτηση του
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου

Ως μέσο τελικό μοναδιαίο κόστος ορίζεται η σχέση μεταξύ των πληρωμών για το έργο και
του υλοποιηθέντος Φυσικού Αντικειμένου του και εκφράζει το πόσες χρηματικές μονάδες
δαπανήθηκαν για να παραχθεί κάθε μονάδα Φυσικού Αντικειμένου. Κατά τα άλλα ισχύουν
όσα αναφέρονται παραπάνω για το επίπεδο εκτίμησης του μέσου μοναδιαίου τελικού
κόστους (ομάδα ομοιογενών έργων, Κατηγορία Πράξης με ενιαίο Φυσικό Αντικείμενο, κλπ).
Η εκτίμηση του μέσου τελικού μοναδιαίου κόστους γίνεται μόνον επί των έργων που έχουν
ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι ως ολοκληρωμένο έργο ορίζεται εκείνο που έχει
ολοκληρώσει το φυσικό του αντικείμενο, άσχετα με το αν έχουν τελειώσει οι διαδικασίες
αποπληρωμής του. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ως τελικό κόστος του έργου θεωρείται το ύψος
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του τελευταίου Συγκριτικού Πίνακα ή το άθροισμα αρχικής και συμπληρωματικής
σύμβασης.
Προσέγγιση της αποδοτικότητας μέσω της αποτελεσματικότητας και της απορρόφησης
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ
βασίζεται και εδώ σε μία διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up), αντίστοιχη με
αυτή που περιγράφηκε για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας, δηλαδή με
σταθμισμένη αναγωγή από το επίπεδο του έργου στα ανώτερα επίπεδα του
ΕΠΕΔΒΜ(Κατηγορία Πράξης, Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας, Πρόγραμμα).
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αφετηρία ενδέχεται να είναι το επίπεδο του
υποέργου, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ενδιάμεσα επίπεδα που είναι υποσύνολα
της Κατηγορίας Πράξης. Η αποδοτικότητα ενός έργου αριθμητικά εκφράζεται από τον λόγο
της φυσικής προς την οικονομική του ολοκλήρωση. Δηλαδή, ο Δείκτης Αποδοτικότητας
ενός έργου ισούται με τον λόγο του Δείκτη Αποτελεσματικότητας προς την Απορρόφηση.
Συγκεκριμένα υπολογίζεται από τον λόγο της φυσικής ολοκλήρωσης του κάθε επιπέδου του
ΕΠΕΔΒΜ προς την αντίστοιχη απορρόφηση επί της προγραμματικής δημόσιας δαπάνης (ή
και επί της συνολικής δαπάνης 9 ) στο χρονικό σημείο αναφοράς.

Δείκτης Αποδοτικότητας(ΔΑδ)

=

ΔΑλ
Απορρόφηση

[5]

Για την αναγωγή από το επίπεδο του έργου στα ανώτερα επίπεδα του Προγράμματος
(Κατηγορία Πράξης, Ειδικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας, Πρόγραμμα), θα ακολουθηθεί
διαδικασία ανάλογη με αυτή που περιγράφηκε σε σχέση με τον υπολογισμό των
αντίστοιχων δεικτών αποτελεσματικότητας. Η διαδικασία αυτή αναλύεται ως ακολούθως:
Ο Δείκτης Αποδοτικότητας κάθε έργου θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή βαρύτητας
του έργου (χρηματοδοτική βαρύτητα του προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό
προϋπολογισμό της αντίστοιχης Κατηγορίας Πράξης).Το γινόμενο που θα προκύψει θα
δώσει τον σταθμισμένο δείκτη αποδοτικότητας του κάθε έργου. Το άθροισμα των
σταθμισμένων δεικτών αποδοτικότητας των έργων μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Πράξης
θα δώσει τον γενικό δείκτη αποδοτικότητας της Κατηγορίας Πράξης.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, σταθμίζοντας δηλαδή με την χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε
Κατηγορίας Πράξης στον αντίστοιχο Άξονα Προτεραιότητας, θα υπολογιστούν οι
9

Σε περίπτωση που η ιδιωτική συμμετοχή είναι σημαντική ο δείκτης αυτός δείχνει και το βαθμό μόχλευσης των ιδιωτικών
κεφαλαίων (leverage effect)
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σταθμισμένοι δείκτες αποδοτικότητας των Κατηγοριών Πράξης, βάσει του αθροίσματος των
οποίων θα υπολογιστεί ο γενικός δείκτης αποδοτικότητας του Άξονα Προτεραιότητας.
Παρομοίως, σταθμίζοντας με την χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε Άξονα Προτεραιότητας στο
συνολικό ΕΠΕΔΒΜ , θα υπολογιστούν οι σταθμισμένοι δείκτες αποδοτικότητας των Αξόνων
Προτεραιότητας, βάσει του αθροίσματος των οποίων θα υπολογιστεί εν τέλειο γενικός
δείκτης αποδοτικότητας του ΕΠΕΔΒΜ στο σύνολό του.
Συστηματοποίηση των έργων με βάση το μοναδιαίο κόστος
Τα έργα του ΕΠΕΔΒΜ είναι δυνατόν να συστηματοποιηθούν με βάση τα μοναδιαία κόστη
τους, όπως αυτά προκύπτουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος.
Ειδικότερα, είναι δυνατόν για κάθε έργο να συγκρίνεται το πηλίκο του υπό υλοποίηση (on
going) μοναδιαίου κόστους με το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος, στις περιπτώσεις που έχει
καταγραφεί το αρχικό μοναδιαίο κόστος.

α

=

Τελικό/ενδιάμεσο μοναδιαίο κόστος

[6]

Ex‐ ante μοναδιαίο κόστος

Ο λόγος ονομάζεται δείκτης αξιοπιστίας 10 και με βάση αυτόν θα πραγματοποιηθεί η
ταξινόμηση των έργων με κριτήριο την οικονομικότητα τους κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης και η εξαγωγή χρήσιμων αξιολογικών συμπερασμάτων.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει ένα ενδεικτικό παράδειγμα ταξινόμησης έργων με βάση τη
σχέση του μοναδιαίου του κόστους με το μέσο αρχικό μοναδιαίο κόστος, που έχει
προκύψει από παλαιότερες αξιολογήσεις.
Πίνακας 12

Δείκτης αξιοπιστίας – διακύμανση & φυσική σημασία

Τιμές κόστους οφέλους
α <=0,8

0,8 <α < =1,2

1,2 <α <= 1,5
α > 1,5

Φυσική σημασία
Έργα που ολοκληρώθηκαν με μοναδιαίο κόστος αισθητά μικρότερο του
προϋπολογισθέντος
Έργα που ολοκληρώθηκαν περίπου στο πλαίσιο του προϋπολογισθέντος
μοναδιαίου κόστους τους
Έργα

που

ολοκληρώθηκαν

με

σημαντική

διαφοροποίηση

του

προϋπολογισθέντος μοναδιαίου κόστους τους.
Έργα που αποκλίνουν υπερβολικά από το προϋπολογισθέν μοναδιαίο

10

Ο Δείκτης αξιοπιστίας μπορεί επίσης να υπολογισθεί ως ο λόγος των πληρωμών των ολοκληρωμένων έργων προς το
συνολικό κόστος των έργων της ομάδας.
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κόστος τους.

Με βάση τη μέτρηση του μοναδιαίου κόστους θα επιχειρηθούν συγκρίσεις εφόσον
ολοκληρωθούν τα έργα (αποκλίσεις μεταξύ μέσου αρχικού και μέσου τελικού μοναδιαίου
κόστους).
Επιπρόσθετα θα επιχειρηθούν συγκρίσεις μοναδιαίου κόστους με άλλες τιμές μοναδιαίου
κόστους

από

άλλα

Τομεακά

και

Περιφερειακά

Επιχειρησιακά

Προγράμματα

συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ που υλοποιούν συναφείς παρεμβάσεις.
Εκτιμήσεις οικονομικότητας υλοποίησης
Όπως προαναφέρθηκε, με βάση τον υπολογισμό Δεικτών Αποδοτικότητας σε όλα τα
επίπεδα του ΕΠΕΔΒΜ, θα επιχειρηθεί η εξαγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων συμπερασμάτων
σε ότι αφορά την επάρκεια των διατιθέμενων πόρων για την ολοκλήρωση του
προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου και για την δυνατότητα επίτευξης των τεθέντων
αναπτυξιακών στόχων.
Ο Δείκτης Αποδοτικότητας θα συσχετιστεί και με την πρόοδο της υλοποίησης (Δείκτης
Αποτελεσματικότητας) ενός έργου και θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των
αναγκαίων χρηματοροών για την λειτουργική υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου του
κάθε έργου και κατ’ επέκταση κάθε κατηγορίας πράξης και Άξονα Προτεραιότητας. Ως εκ
τούτου θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων του αρχικού
αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Εφόσον είναι γνωστός ο γενικός Δείκτης Αποδοτικότητας μιας Κατηγορίας Πράξης, σημαίνει
ότι είναι γνωστές οι φυσικές μονάδες που πραγματοποιούνται ανά οικονομική μονάδα. Το
αντίστροφο του Δείκτη Αποδοτικότητας εκφράζει την αναμενόμενη απορρόφηση επί της
κατανεμημένης δαπάνης για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. Κατά συνέπεια,
πολλαπλασιάζοντας τον Δείκτη Αποδοτικότητας με την κατανεμημένη δαπάνη εξάγεται μία
εκτίμηση των αναμενόμενων πληρωμών για τη λειτουργική ολοκλήρωση μιας Κατηγορίας
Πράξης. Συνακόλουθα επιτυγχάνεται η σύγκριση αυτών των πληρωμών με την
προγραμματική δαπάνη και παρέχεται μία εκτίμηση της επάρκειας των διατεθέντων
πόρων.
Η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε μια μαθηματική εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων για την
υλοποίηση κάθε επιπέδου, αλλά και του ΕΠΕΔΒΜ συνολικά. Αυτή η εκτίμηση επηρεάζεται
ουσιαστικά από την οικονομικότητα της υλοποίησης μέχρι σήμερα, αλλά και από τυχόν
αποκλίσεις ανάμεσα στην προγραμματική και την κατανεμημένη δημόσια δαπάνη.
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Κεφάλαιο 2.4
Αξιολόγηση των Μηχανισμών Παρακολούθησης,
Διαχείρισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων
Η

παρούσα

ενότητα

εργασιών

συνίσταται

στην

αξιολόγηση

των

μηχανισμών

παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα εξεταστεί η επάρκεια και η ποιότητα των μηχανισμών
διαχείρισης και εκτέλεσης του ΕΠΕΔΒΜ, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες που
ενδεχομένως θα επηρέαζαν ουσιαστικά την αποτελεσματική υλοποίηση του.
Ο ΣΑ θα εξετάσει την ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης, αξιολόγησης
και ελέγχου, όπως αυτές λειτουργούν σχετικά με:
•

τη

σαφήνεια

του

συστήματος

διαχείρισης

(διαχειριστικές

και

εκτελεστικές

αρμοδιότητες, διαδικασίες διαβούλευσης κλπ)
•

τα κριτήρια επιλογής έργων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η εφαρμογή
τους, να αντανακλώνται οι στόχοι του ΕΠΕΔΒΜ αλλά και να ενσωματώνονται τα
ζητήματα των ίσων ευκαιριών

•

τη συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της παρακολούθησης και της
υλοποίησης, στο πλαίσιο των νέων κοινοτικών κανονισμών

•

την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης για την εξασφάλιση της συμβατότητας της
υλοποίησης με τις κοινοτικές πολιτικές

•

την αξιολόγηση του βαθμού τήρησης των κριτηρίων διαχωρισμού των παρεμβάσεων
του ΕΚΤ με τα λοιπά Κοινοτικά Ταμεία

•

τις θεσμικές ρυθμίσεις που ισχύουν όχι μόνο για τα συστήματα παρακολούθησης αλλά
και τα συστήματα αξιολόγησης(ποιός κάνει τί, πώς και πότε)

Στη συνέχεια ο ΣΑ θα απαντήσει τα ακόλουθα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα:
•

το πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΠΕΔΒΜ ως προς την επίτευξη της
αναπτυξιακής του στρατηγικής

•

η σαφήνεια, επάρκεια, καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του πλαισίου
διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ, καθώς και η ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης,
παρακολούθησης, και ελέγχου

Η ανάλυση στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα γίνει με γνώμονα το κανονιστικό και
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης στο επίπεδο
του ΕΠΕΔΒΜ (πχ σχετική νομοθεσία, κριτήρια επιλογής πράξεων, εγκύκλιοι, οδηγοί,
Διατάξεις Εφαρμογής κλπ.) καθώς και το σχετικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Ν. 3614/2007, Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ).
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Ειδικότερα ο ΣΑ θα αναφερθεί στο Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ και θα
προβεί σε μία πρώτη αξιολόγησή του βασιζόμενος αφενός στην εμπειρία η οποία έχει
αποκτηθεί από το παρελθόν και αφετέρου σε διενέργεια έρευνας με τη χρήση ειδικών
ερωτηματολογίων προς τους Δικαιούχους των έργων.
Παράλληλα ο ΣΑ θα εστιάσει τη θεώρησή του στον απολογισμό της προόδου σχετικά με τις
μεθόδους εφαρμογής και υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ . Στα πλαίσια αυτά θα επιχειρηθεί
απολογισμός της διάρθρωσης και των ενεργειών του Συστήματος Διοίκησης με ιδιαίτερη
αναφορά στο ρόλο και τη λειτουργία
•

της Επιτροπής Παρακολούθησης

•

των Εξωτερικών Συμβούλων

Άλλα θέματα τα οποία θα εξεταστούν είναι:
•

η αξιολόγηση της προσαρμογής και η επάρκεια της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο (ΣΔΕ του ΥΠΟΙΟ, Κανόνες Διαχειριστικής Επάρκειας κλπ),

•

ο τρόπος προσαρμογής της διαχείρισης στο νέο ΟΠΣ

•

η δυνατότητα των δικαιούχων να υλοποιήσουν έργα στο νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί η διενέργεια πρωτογενούς έρευνας, που θα συμπεριλάβει
τους βασικούς συμμετέχοντες σε διάφορα επίπεδα της διαδικασίας υλοποίησης και στην
εταιρική σχέση του ΕΠΕΔΒΜ, με:
•

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

•

τις Κεντρικές Εθνικές Υπηρεσίες,

•

την Επιτροπή Παρακολούθησης

•

την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

•

τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και άλλες αρμόδιες Δημόσιες Αρχές,

•

τους Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους,

•

τους Δικαιούχους ,

•

τους Τεχνικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοσιότητας κλπ

Μέσω της έρευνας αυτής αναμένεται να συλλεχθούν πληροφορίες για την αποδοτικότητα
και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών παρακολούθησης και υλοποίησης σε
διάφορα επίπεδα, καθώς και για την εν γένει λειτουργία της εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο
της διεξαγωγής της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί:
•

η μέθοδος των συνεντεύξεων, για την προσέγγιση των εμπλεκόμενων φορέων που
έχουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος, και συνεπώς ο
«στατιστικός πληθυσμός» που συγκροτούν είναι περιορισμένου μεγέθους
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•

η μέθοδος των ερωτηματολογίων, για την προσέγγιση μεγάλου αριθμού των
εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχων) και συνεπώς προσφέρεται, αλλά και
επιβάλλει, στατιστικές επεξεργασίες.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τον ΣΑ στην αξιολόγηση του
νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, αξιολογώντας κάθε λειτουργική περιοχή του
καθώς και τις επιμέρους διαδικασίες που περιλαμβάνει, ήτοι:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗI
•

Διαδικασία I_1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
Έκδοση

πρόσκλησης

(προκήρυξης)

για

υποβολή

αιτήσεων

χρηματοδότησης
•

Διαδικασία I_2

Επιλογή και έγκριση πράξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

•

Διαδικασία II_1

Προέγκριση δημοπράτησης

•

Διαδικασία II_2

Προέγκριση σύμβασης

•

Διαδικασία II_3

Προέγκριση τροποποίησης σύμβασης

•

Διαδικασία II_4

Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων

•

Διαδικασία II_5

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

•

Διαδικασία II_6

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης

•

Διαδικασία II_7

Ολοκλήρωση πράξης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ III

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

•

Διαδικασία III_1

Διοικητική Επαλήθευση της Δαπάνης

•

Διαδικασία III_2

Προγραμματισμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων

•

Διαδικασία III_3

Δειγματοληψία και Ετήσια ανασκόπηση μεθόδου δειγματοληψίας

•

Διαδικασία III_4

Επιτόπια Επαλήθευση

•

Διαδικασία III_5

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων επαλήθευσης και ελέγχου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ IV
•

Διαδικασία IV_1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πληρωμή Δικαιούχων Πράξεων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

•

Διαδικασία V_1

Κατάρτιση πιστοποιημένης δήλωσης δαπάνης

•

Διαδικασία V_2

Εκθέσεις εξέλιξης οικονομικών μεγεθών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ VI

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

ΚΑΙ

ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ
•

Διαδικασία VI_1

Δημοσιονομικές Διορθώσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 79 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

•

Διαδικασία VI_2

Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών

•

Διαδικασία VI_3

Δήλωση των παρατυπιών στην ΕΕ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ VII
•

Διαδικασία VII_1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΔ

Διαχείριση Αποφάσεων Εκχώρησης σε ΕΦΔ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ VIII
•

Διαδικασία VIII_1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΔΕ

Διαδικασία ενημέρωσης της περιγραφής του ΣΔΕ

Βαρύνουσας σημασίας στη μεθοδολογία του ΣΑ θα είναι η αξιολόγηση της τήρησης των
ποιοτικών κριτηρίων ένταξης πράξεων ανά ειδικό στόχο, όπως είχαν προταθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμφωνηθεί με την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Ιδιαίτερα θα αξιολογηθούν τα
κριτήρια των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Τα εξειδικευμένα κριτήρια που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων με τη διαδικασία
Συγκριτικής

Αξιολόγησης

όλων

των

κατηγοριών

πράξεων

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εξαιρουμένων της συγκριτικής
αξιολόγησης των πράξεων των κατηγοριών πράξεων των αξόνων 10, 11 και 12 ανά ομάδα
κριτηρίων έχουν ως εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α1.

Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς περιγεγραμμένο και επαρκώς
ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της
Πράξης γίνεται με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαμβάνουν
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαμβάνει
δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως με αυτή την Πράξη, χρησιμοποιούνται κατ’
ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.
Α2.

Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον
αφορά: α) τη μεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα
χαρακτηριστικά της.
Α3.

Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση με το

φυσικό της αντικείμενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της
Πράξης, με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
1.

Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει όλες

τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).
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2.

Το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά

(στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
3.

Την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το

προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή/και τους ειδικότερους
όρους της πρόσκλησης.
Α4.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της Πράξης σε σχέση με:
1.

Το φυσικό αντικείμενο.

2.

Την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.

3.

Τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της Πράξης.

Α5.

Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της
ποιότητας, καθώς και για την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο
και μετά την ολοκλήρωσή της.
Α6.

Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της

Πράξης.
Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει πρόβλεψη (και κάλυψη του σχετικού
κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της, σε
εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια
θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων
βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να
λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό
προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η
Διαχειριστική Αρχή.
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθμισης: 65%)
Β1.

Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης θεματικής

προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσματικότητα Πράξης. (8%)
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συμβάλλει άμεσα στους
ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεματικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται
ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.
Β2.

Αποδοτικότητα της Πράξης. (10%)
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Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την
αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς τον
σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο
προϋπολογισμό και υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο από την
υλοποίησή της.
Β3.

Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της

προτεινόμενης Πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών. (10%)
Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άμεσα
(ή και έμμεσα) ωφελουμένων, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα του προβλήματος που
αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη
Πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του
πληθυσμού‐στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και
του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.
Β4.

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις. (5%)

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες Πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται το
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της Πράξης.
Β5.

Προσδιορισμός ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων

της πράξης. (5%)
Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή
διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων,
αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της
τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κλπ).
Β6.

Διατηρησιμότητα

της

παρέμβασης

μετά

την

λήξη

της

Κοινοτικής

συγχρηματοδότησης. (3%)
Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που την
διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέμβαση να
διατηρηθεί και μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης από το ΕΠ.
Β7.

Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων

περιοχών. (8%)
Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη αναμένεται να συμβάλει στην
αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των
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λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
ανεργίας κλπ.
Β8.

Καινοτομικότητα της πράξης. (8%)

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και
μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:
1.

Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους

καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.
2.

Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

3.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης σε σχέση με τις περιγραφόμενες δράσεις

είναι καινοτομική.
Β9.

Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. (8%)

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις βασικές
αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα, ειδικότερα
κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:
1.

Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που εξειδικεύεται περαιτέρω ως

μέθοδος συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων, των αντιπροσωπευτικών φορέων των ομάδων στόχου, κ.ά.,
προκειμένου να διασφαλιστεί η προσέλκυση και η κινητοποίηση των δυνητικών
ωφελούμενων.
2.

Η διακρατικότατα.

3.

Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων, που εξειδικεύεται

περαιτέρω με τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική
κοινωνία.
4.

Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου (στο σχεδιασμό ή/και την υλοποίηση των

σχετικών παρεμβάσεων).
Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις
βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με χρήση συντελεστών στάθμισης. Οι αξιολογητές
βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου),
με άριστα το 10.
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1.

Συνέπεια με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόμενης Πράξης με το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 83 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Γ2.

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των
δημοσίων συμβάσεων της Πράξης.
Γ3.

Τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον.

(Δεν απαιτείται για τη συγκεκριμένη πράξη)
Αξιολογούνται ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από την υλοποίηση της
προτεινόμενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε
συγκεκριμένες Δράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα ή
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σημειώνεται όμως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική
εφαρμογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στα προγράμματα της παραγράφου 1α του
άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ
«Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5‐9‐2006).
Γ4.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης,
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν
αντίκειται την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την
καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και
κοινωνία.
Γ5.

Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης,
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν
αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή
της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της
ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
Γ6.

Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις
απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην
πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων
με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
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εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου
ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C‐WAI.
Γ7.

Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την

δημοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσμάτων.
Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την
διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί
δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για την
προτεινόμενη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόμενες στην
πρόταση ενέργειες ενημέρωσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του πληθυσμού‐στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη.
Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως
προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δημοσιοποίηση και
στην διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.
Η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) βαθμολογείται με
ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ)
σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ εκτός του Γ3. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό
προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η
Διαχειριστική Αρχή.
Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής στάθμισης: 35%)
Δ1.

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης. (35%)

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών (μελέτες, συνεργασίες, εμπειρία από την
υλοποίηση παρεμφερών προγραμμάτων, επιστημονική κατάρτιση των δυνητικών
δικαιούχων, ύπαρξη έμπειρου προσωπικού με σχετική τεχνογνωσία, επιστημονική
συνάφεια του Επιστημονικού Υπεύθυνου και της Ομάδας Έργου με το αντικείμενο) για την
έναρξη υλοποίησής της.
Δ2.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών. (δεν απαιτείται)

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου των συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου Δ1, που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό,
εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νομικού και θεσμικού πλαισίου
για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η ύπαρξη νομικού
πλαισίου καθορισμού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.
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Στη συγκριτική αξιολόγηση υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Δ (Ωριμότητα Πράξης), οι
προτεινόμενες Πράξεις βαθμολογούνται και ιεραρχούνται με χρήση συντελεστών
στάθμισης. Οι αξιολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο από το 0 έως το 10 (με ακρίβεια
πρώτου δεκαδικού ψηφίου), με άριστα το 10.
Τα εξειδικευμένα κριτήρια που εφαρμόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων με τη διαδικασία
ΑΜΕΣΗΣ Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ανά ομάδα κριτηρίων έχουν ως εξής:
Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α1.

Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς περιγεγραμμένο και επαρκώς
ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της
Πράξης γίνεται με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαμβάνουν
συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαμβάνει
δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως με αυτή την Πράξη, χρησιμοποιούνται κατ’
ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.
Α2.

Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον
αφορά: α) τη μεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα
χαρακτηριστικά της.
Α3.

Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση με το

φυσικό της αντικείμενο.
Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της
Πράξης, με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:
1.

Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει όλες

τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).
2.

Το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά

(στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).
3.

Την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το

προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή/και τους ειδικότερους
όρους της πρόσκλησης.
Α4.

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της Πράξης σε σχέση με:
1.

Το φυσικό αντικείμενο.

2.

Την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.

3.

Τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της Πράξης.

Α5.

Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.
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Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της
ποιότητας, καθώς και για την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των
αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο
και μετά την ολοκλήρωσή της.
Α6.

Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της

Πράξης.
Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει πρόβλεψη (και
κάλυψη του σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των
αποτελεσμάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.
Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια
θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων
βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να
λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό
προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η
Διαχειριστική Αρχή.
Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Β1.

Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης θεματικής

προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσματικότητα Πράξης.
Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συμβάλλει άμεσα στους
ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεματικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται
ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.
Β2.

Αποδοτικότητα της Πράξης.

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την
αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς τον
σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο
προϋπολογισμό και υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο από την
υλοποίησή της.
Β3.

Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της

προτεινόμενης Πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών.
Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άμεσα
(ή και έμμεσα) ωφελουμένων, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα του προβλήματος που
αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη
Πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του
πληθυσμού‐στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και
του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.
Β4.

Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις.
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Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες Πράξεις που είναι είτε
ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται το
μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από την
υλοποίηση της Πράξης.
Β5.

Προσδιορισμός ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων

της πράξης.
Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως
προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή
διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων,
αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της
τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κλπ).
Β6.

Διατηρησιμότητα

της

παρέμβασης

μετά

την

λήξη

της

Κοινοτικής

συγχρηματοδότησης.
Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που την
διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέμβαση να
διατηρηθεί και μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης από το ΕΠ.
Β7.

Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων

περιοχών.
Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη αναμένεται να συμβάλει στην
αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των
λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
ανεργίας κλπ.
Β8.

Καινοτομικότητα της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και
μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:
1.

Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους

καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.
2.

Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Β9.

Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις βασικές
αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα, ειδικότερα
κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:
1.

Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

2.

Η διακρατικότητα.

3.

Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων.

4.

Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των

σχετικών παρεμβάσεων
Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις
αξιολογούνται με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της
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Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β. Η τιμή ΝΑΙ
δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που
αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.
Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1.

Συνέπεια με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόμενης Πράξης με το Εθνικό
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).
Γ2.

Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις

έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι
τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών,
προμηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των
δημοσίων συμβάσεων της Πράξης.
Γ3.

Τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον.

(δεν απαιτείται).
Αξιολογούνται ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από την υλοποίηση της
προτεινόμενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε
συγκεκριμένες Δράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα ή
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σημειώνεται όμως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική
εφαρμογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εμπίπτει στα προγράμματα της παραγράφου 1α του
άρθρου 3 (Πεδίο εφαρμογής) της με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ
«Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5‐9‐2006).
Γ4.

Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης,
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν
αντίκειται την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την
καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και
κοινωνία.
Γ5.

Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης,
και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν
αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή
της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της
ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
Γ6.

Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 89 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις
απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην
πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων
με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου
ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C‐WAI.
Γ7.

Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την

δημοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσμάτων.
Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την
διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί
δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για την
προτεινόμενη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόμενες στην
πρόταση ενέργειες ενημέρωσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του πληθυσμού‐στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη.
Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως
προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δημοσιοποίηση και
στην διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.
Η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) βαθμολογείται με
ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ)
σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ (εκτός του Γ3). Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό
προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η
Διαχειριστική Αρχή.

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ
Δ1.

Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των
απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών κλπ. Για την έναρξη υλοποίησής
της.
Δ2.

Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου των συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων
ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου Δ1, που είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό,
εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νομικού και θεσμικού πλαισίου
για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η ύπαρξη νομικού
πλαισίου καθορισμού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.
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Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Δ (Ωριμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις
αξιολογούνται με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της
Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Δ. Η τιμή
ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης,
που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.
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Κεφάλαιο 2.5

Ειδικά Αξιολογητικά Ερωτήματα

Στην παρούσα ενότητα ο ΣΑ θα προβεί στα κάτωθι:
•

στην αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης με τις αρχές α) της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης και γ) της προσβασιμότητας
των Ατόμων με αναπηρία

•

στην αξιολόγηση της συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στις χωρικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ

•

στη διενέργεια ερευνών πεδίου

•

στην αξιολόγηση της οριζόντιας εφαρμογής και συμμόρφωσης του ΕΠΕΔΒΜ με τις
αρχές της EQUAL

2.5.1

Αξιολόγηση της Οριζόντιας Εφαρμογής και Συμμόρφωσης με τις Αρχές α)
της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, β) της Μη Διάκρισης και γ)
της Προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας του ΣΑ θα αποτελέσει η αξιολόγηση της οριζόντιας
εφαρμογής και συμμόρφωση με τις αρχές
•

της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,

•

της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της
θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου
προσανατολισμού) και

•

της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) ;

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 τα Κράτη Μέλη και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διασφαλίζουν την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων
υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής
καταγωγής της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του
γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των
Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για
τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον
καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.
Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την
αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠΕΔΒΜ περιλαμβάνουν:
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(i)

Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ και την εκπροσώπηση σε αυτή
κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και
κοινωνικών

οργανώσεων

ειδικών

πληθυσμιακών

ομάδων

(Εθνική

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο ROMκλπ)
(ii)

Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ και των
ειδικότερων

δράσεων

που

περιλαμβάνονται

σε

αυτό,

ώστε

να

διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην
κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται,
μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους
φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των
ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων
για τη λήψη της.
(iii)

Την

παρακολούθηση

και

τη

σχετική

ενημέρωση

της

Επιτροπής

Παρακολούθησης του ΕΠΕΔΒΜ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της
ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την
παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ, την αποτελεσματικότητα
τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να
διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
(iv)

Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία
κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Οριζόντιας Εφαρμογής
και Συμμόρφωσης με τις Αρχές της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα ληφθούν
υπόψη τα πορίσματα σχετικών μελετών και ειδικότερα η μελέτη αξιολόγησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Evaluation of the European Social Fund’s support to Gender
Equality» που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η οποία κάλυψε τα πρώτα στοιχεία
υλοποίησης της περιόδου 2007‐2013 σε όλα τα Κ‐Μ της ΕΕ καθώς και η έκθεση για την
Ελλάδα.
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2.5.2

Αξιολόγηση της Συμβολής του ΕΠΕΔΒΜ στις Χωρικές Προτεραιότητες της
Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΕΣΠΑ

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας του ΣΑ θα αποτελέσει η αξιολόγηση της συμβολής του
ΕΠΕΔΒΜ στην περιφερειακή διάσταση και όχι στις χωρικές προτεραιότητες της
αναπτυξιακής πολιτικής του ΕΣΠΑ. (βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη της υπαίθρου,
νησιωτικών περιοχών κλπ), δεδομένου ότι η ανάλυση αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο
εγχείρημα λόγω της έλλειψης σχετικών δεδομένων.
Η δυνατότητα αξιολόγησης της χωρικής διάστασης των ΕΠ συγχρηματοδοτούμενων από το
ΕΚΤ είναι πολύ περιορισμένη, με δεδομένη την σχεδιαζόμενη οριζόντια εφαρμογή των
παρεμβάσεών του στο σύνολο της χώρας, αλλά και την διαπίστωση ότι οι περιφερειακές
και τοπικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες είναι πολύ περιορισμένες λόγω της ενιαίας
οργάνωσης του κράτους όσον αφορά στις προτεραιότητες – προεμβάσεις του ΕΚΤ.
Το ΕΠΕΔΒΜ αναμένεται να έχει θετική συμβολή στην μείωση των περιφερειακών και
τοπικών ανισοτήτων μέσω των δράσεων που αφορούν στην γενική βελτίωση των
συστημάτων και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, στην προώθηση της
διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης,
καθώς και με την ενίσχυση των ΤΠΕ, την προώθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
κατάρτισης κλπ., που θα μειώσουν το μειονέκτημα της απόστασης και της απομόνωσης των
ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Σε ό,τι αφορά στην Περιφερειακή κατανομή των πόρων, αυτή έχει ως εξής:
Χωρική ενότητα

Ποσοστό της συνολικής δημόσιας
δαπάνης του ΕΠΕΔΒΜ

8 Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1

55,1%

3 Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης

41,9%

2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

3,0%

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατανομή των πόρων του ΕΠΕΔΒΜ μεταξύ των τριών
κατηγοριών Περιφερειών δεν αποτελεί επιλογή του αναπτυξιακού σχεδιασμού του, αλλά
απορρέει από την κεντρική κατανομή των πόρων του ΕΚΤ ανάμεσα στα τρία ΕΠ που
συγχρηματοδοτούνται από αυτό, με βάση και τα συμφωνημένα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
ανώτατα χρηματοδοτικά όρια ανά Στόχο και κατηγορία Περιφέρειας.
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αυτών των ανώτατων χρηματοδοτικών ορίων, καθώς και των
αντίστοιχων ορίων για κάθε μια από τις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης,
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αναμένεται να οδηγήσουν στην πράξη σε μια διαφοροποιημένη εφαρμογή εκείνων των
παρεμβάσεων του ΕΠΕΔΒΜ που δεν έχουν να κάνουν με κεντρικά υλοποιούμενες δράσεις
εθνικής εμβέλειας που αφορούν στο σύνολο της χώρας και που δεν είναι δυνατόν να
κατανεμηθούν χωρικά . Για παράδειγμα οι δράσεις για την αναμόρφωση προγραμμάτων
σπουδών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αφορούν την
ανάπτυξη ή αναμόρφωση βιβλίων και εκπαιδευτικών πακέτων που θα χρησιμοποιηθούν
στο σύνολο των σχολείων της χώρας. Οι δράσεις αυτές αναμένεται ότι θα χρεωθούν στο
σύνολο των Περιφερειών με βάση τις συμφωνηθείσες χρηματοδοτικές αναλογίες
διαπεριφερειακής κατανομής πόρων που χρησιμοποιούνται και στους χρηματοδοτικούς
πίνακες του ΕΠΕΔΒΜ.
Για δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ που δεν αφορούν στο σύνολο της χώρας (είτε δράσεις με σαφή
χωρικό προσδιορισμό ή δράσεις εθνικής εμβέλειας ως προς την πολιτική, αλλά με χωρικό
προσδιορισμό ως προς την εφαρμογή) η ύπαρξη των προαναφερθέντων χρηματοδοτικών
ορίων είναι πολύ πιθανόν ότι θα οδηγήσει σε μια διαφοροποιημένη κατάσταση:
•

δράσεις που θα υλοποιηθούν στις οκτώ (8) Περιφέρειες αμιγούς Στόχου 1 (π.χ.
Ολοήμερο Σχολείο, ορισμένες μορφές πρόσθετης διδασκαλίας κλπ.) δε θα μπορούν να
«χωρέσουν» στα πλαφόν του ΕΠΕΔΒΜ για κάποιες τουλάχιστον από τις Περιφέρειες
Μεταβατικής Στήριξης, απαιτώντας την χρηματοδότησή τους από αμιγώς εθνικούς
πόρους ή/και επιβάλλοντας επιλογές και περιορισμούς πολιτικής, που δεν υπάρχουν
στο προγραμματικό κείμενο του ΕΠΕΔΒΜ

•

δράσεις που θα υλοποιηθούν ή που δεν θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες
Περιφέρειες, ή που θα υλοποιηθούν διαφορετικά ή για μικρότερο χρονικό διάστημα σε
κάποιες

Περιφέρειες

απ’

ότι σε

άλλες,

επιβάλλοντας

διαφοροποίηση

στη

χρηματοδότηση.
Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις, ο ΣΑ θα προβεί στην επικαιροποίηση των ως άνω
στοιχείων, όπως αυτά αναφέρονται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠΕΔΒΜ με
ιδιαίτερη έμφαση στην αποτίμηση της περιφερειακής διάστασης των πράξεων του
προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία καταχώρησης στο ΟΠΣ θα επιχειρηθεί η αποτίμηση της περιφερειακής διάστασης
των πράξεων .
Επιπρόσθετο αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση της συμβολής
παρεμβάσεων λοιπών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις παρεμβάσεις του
ΕΠΕΔΒΜ, σε μια προσπάθεια να αποτιμηθεί η συμβολή του συνόλου των παρεμβάσεων
του ΕΣΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα αξιοποιώντας στοιχεία της εξέλιξης
οικονομικού αντικειμένου πράξεων σχετιζομένων με τον τομέα της εκπαίδευσης των ΠΕΠ
και του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης, δύναται να αποτιμηθεί η συμβολή (σε ποσοτικούς όρους)
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των παρεμβάσεων των εν λόγω Προγραμμάτων στους στόχους και στις παρεμβάσεις του
ΕΠΕΔΒΜ.
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2.5.3

Διενέργεια Ερευνών Πεδίου

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας ο ΣΑ θα προβεί σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων
παρεμβάσεων με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε δείγμα Δικαιούχων ή/και ωφελουμένων
του ΕΠΕΔΒΜ. Θα παρασχεθεί η δυνατότητα επιλογής από την Αναθέτουσα Αρχή, σε
συνεργασία με την ΕΑΣ, εκπροσωπούμενη από την ΕΥΣΣΑΑΠ:
•

των τύπων παρεμβάσεων στις οποίες θα γίνει η έρευνα πεδίου

•

στη μεθοδολογία διατύπωσης των σχετικών ειδικών ερωτημάτων

Ειδικότερα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τρεις (3) έως τέσσερις (4) επιλεγμένες
έρευνες, των οποίων το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο της Ειδικής
Επιτροπής για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων (ΕΑΠΑΠ), όσον αφορά
στα ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Επισημαίνεται ότι το αντικείμενο των προτεινόμενων στην παρούσα μεθοδολογία ερευνών
πεδίου δύναται να τροποποιηθεί και σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί με τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΑΠΑΠ. Συγκεκριμένα, η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αναμένεται να καταθέσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί του αντικειμένου του εύρους, των ιδιαίτερων
αξιολογητικών ερωτημάτων και της μεθοδολογίας των ερευνών πεδίου.
Η αναλυτική περιγραφή των ενεργειών οργάνωσης /διεξαγωγής μιας έρευνας πεδίου
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας μεθοδολογίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων για τις
οποίες προτείνονται να διεξαχθούν έρευνες πεδίου:
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Πίνακας 13

Ενδεικτικές κατηγορίες παρεμβάσεων για τις οποίες προτείνονται να διεξαχθούν έρευνες πεδίου

Α/α

Τίτλος παρέμβασης

Πεδίο παρέμβασης

Είδος έρευνας

Έκταση έρευνας

Τρόπος διεξαγωγής

Χρονική
διάρκεια

Χρόνος
διεξαγωγής

1

Ενίσχυση και βελτίωση της ποιότητας της
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη
χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

Εκπαιδευτικοί
προσχολικής,
πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης

Έρευνα πεδίου με
δομημένο
ερωτηματολόγιο

Στρωματοποιημένη
δειγματοληψία

Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

4μήνες

2ο εξάμηνο
του 2011

2

Επανασχεδιασμός και επέκταση του
θεσμού της Συμβουλευτικής και του
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Σ.Ε.Π) στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση
για τη βελτίωση της ποιότητας και της
αποτελεσματικότητάς του.

Κέντρα Συμβουλευτικής και
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού &
Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Έρευνα πεδίου με
δομημένο
ερωτηματολόγιο

Απογραφική

Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

4μήνες

1οεξάμηνο
του 2012

3

Ανάπτυξη των Γραφείων Διασύνδεσης
(ΓΔ) Γ’ βάθμιας, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ –
Δικτύωση ΓΔ με δομές προώθησης της
απασχόλησης

Γραφεία Διασύνδεσης

Έρευνα πεδίου με
δομημένο
ερωτηματολόγιο

Απογραφική

Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

4μήνες

2οεξάμηνο
του 2012

4

Ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος
αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας
και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ιδρύματα Ανώτατης
Εκπαίδευσης

Έρευνα πεδίου με
δομημένο
ερωτηματολόγιο

Απογραφική

Μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου

4μήνες

2οεξάμηνο
του 2012
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2.5.4

Αξιολόγηση της Οριζόντιας Εφαρμογής και Συμμόρφωσης με τις Αρχές
της EQUAL

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο ΣΑ θα διενεργήσει σε βάθος ανάλυση των
επιλεγμένων οριζόντιων παρεμβάσεων με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου, προκειμένου να
αξιολογηθεί η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση του ΕΠΕΔΒΜ με τις αρχές της EQUAL.
Η EQUAL, ως η μοναδική Κοινοτική Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο
Γ ΚΠΣ και ειδικότερα στους δύο κύκλους εφαρμογής της (2002‐2005 & 2005‐2008)
προσέφερε το γόνιμο έδαφος για πειραματισμό στο χώρο της πολιτικής Απασχόλησης και
Κοινωνικής Συνοχής, αλλά και όσον αφορά διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης.
Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να καταστήσει δυνατή την πιλοτική εφαρμογή
ολοκληρωμένων και καινοτόμων δράσεων και διαδικασιών/ μηχανισμών με δυνατότητα
ενσωμάτωσης στον κορμό της εθνικής πολιτικής για την Απασχόληση και την Κοινωνική
Συνοχή.
Τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
αντιμετώπισαν, ειδικότερα, το ζήτημα των διακρίσεων που υφίστανται όλες οι ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού στην προσπάθειά τους να εισέλθουν και να παραμείνουν με
αξιώσεις στην αγορά εργασίας. Με την EQUAL επιδιώχθηκε, οι μεμονωμένες παρεμβάσεις
που θα εφαρμόζονταν σε πιλοτικό επίπεδο, εφόσον επιτύγχαναν, να γενικευθούν και να
αποτελέσουν κεντρικές πολιτικές επιλογές και /ή καθημερινές πρακτικές φορέων.
Σε γενικές γραμμές η Πρωτοβουλία αξιοποίησε τόσο στον πρώτο, όσο και στο δεύτερο
κύκλο υλοποίησης το σύνολο των πόρων που διέθετε, επιτυγχάνοντας και σε αρκετές
περιπτώσεις υπερβαίνοντας την αρχικά τεθείσα στοχοθεσία. Κατέληξε σε σημαντικά
αποτελέσματα και συνθετικές προτάσεις πολιτικής, καταφέρνοντας να κινητοποιήσει
φορείς από διαφορετικούς χώρους, μέσα από πολύπλοκες διεργασίες και εφαρμογή νέων
μηχανισμών και αρχών.
Όπως απέδειξε η αξιολόγηση του Προγράμματος της EQUAL σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι Βασικές Αρχές Υλοποίησης της Πρωτοβουλίας, δηλαδή η εταιρικότητα σε εθνικό
και διακρατικό επίπεδο, η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση παρεμβάσεων, η πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, η οριζόντια
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δράσεις και τις πολιτικές (gender
mainstreaming)και η ενσωμάτωση (mainstreaming) καινοτομιών στις τρέχουσες πρακτικές
και στις εθνικές πολιτικές Απασχόλησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ανάγονται σε
ιδιαιτέρως καινοτόμο στοιχείο, προστιθέμενης αξίας, για την εφαρμογή ολιστικών
παρεμβάσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Εξάλλου, η δοκιμή και ο εμπλουτισμός της
εμπειρίας όσον αφορά τις παραπάνω αρχές καταγράφονται ως η σημαντικότερη
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παρακαταθήκη της Πρωτοβουλίας. Σύμφωνα, άλλωστε, με το νέο Κανονισμό για το ΕΚΤ τα
Προγράμματα του ΕΣΠΑ θα αποτελέσουν το δοκιμαστικό έδαφος για την αξιοποίηση της
παραπάνω εμπειρίας, καθώς οι αρχές υλοποίησης της EQUAL προτάσσονται ως δομικά
στοιχεία των «νέων» Προγραμμάτων.
Οι αρχές της EQUAL σχετίζονται με όλους τους γενικούς στόχους της θεματικής
προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ. Σημειώνεται ότι οι γενικοί
αυτοί στόχοι συγκεντρώνουν 2.975 εκ. κοινοτική συνδρομή οι οποίοι αποτελούν το 15% των
συνολικών πόρων κοινοτικής συνδρομής του ΕΣΠΑ.
Οι γενικοί στόχοι της θεματικής προτεραιότητας «Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή» είναι
οι εξής:
•

Γενικός στόχος 7: Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων

•

Γενικός στόχος 8: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση.

•

Γενικός στόχος 9: Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

•

Γενικός στόχος 10: Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος
Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και
θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας.

•

Γενικός στόχος 11: Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις
κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική
συνοχή).

Ειδικότερα στο πλαίσιο του γενικού στόχου 8 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση» διατυπώνεται ρητά ως ειδικός στόχος «η ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL
στην

αναπτυξιακή

πολιτική

(συμπεριλαμβανομένων

παρεμβάσεων

συστημικού

χαρακτήρα), τόσο σε προγραμματικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, καθώς
αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα του σχεδιασμού και απορρέει ως υποχρέωση από τους
νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων».
Σαφείς αναφορές συσχέτισης με τις αρχές της EQUAL διατυπώνονται στον γενικό στόχο 11
«Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων
ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές
προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για τη στήριξη της γυναικείας απασχολησιμότητας και τη
διασφάλιση προσβάσιμων μονάδων φροντίδας παιδιών και εξαρτώμενων ατόμων θα
αξιοποιηθούν, μεταξύ των άλλων, οι καλές πρακτικές της EQUAL.
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΕΣΠΑ 2007‐2013, ρητά ορίζεται ότι:
«...Η εξυπηρέτηση των παραπάνω Γενικών Στόχων θα στηριχθεί σε βασικές αρχές και
οριζόντιες πολιτικές όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming)
και οι ίσες ευκαιρίες εκκίνησης για όλους, η αρχή της προσβασιμότητας των ατόμων με
αναπηρία και της μη διακριτικής μεταχείρισης, η αποσυγκέντρωση και αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων καθώς και η ενδυνάμωση των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς εταίρους,
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ και φορείς του ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό,
εφαρμογή και αποτίμηση των παρεμβάσεων. Θα επιζητηθεί επίσης η συστηματική
αξιολόγηση

νέων

και

τρεχουσών

παρεμβάσεων

με

σκοπό

τη

βελτίωση

της

αποτελεσματικότητάς τους, η αύξηση της εξωστρέφειας των παρεμβάσεων (πειραματισμός
και μεταφορά ορθών πρακτικών) και η προώθηση λύσεων στο χώρο της μη τεχνολογικής
(κοινωνικής) καινοτομίας...».
Αναφορά των αρχών της Equal στο ΕΠΕΔΒΜ
Η ενσωμάτωση των αρχών της EQUAL κάθετα και οριζόντια (horizontal and vertical
mainstreaming) θα διασφαλιστεί μέσω Ειδικής Υπηρεσίας, η οποία θα αποτελεί μετεξέλιξη
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL του ΚΠΣ 2000‐ 2006.
Η ειδική αυτή υπηρεσία αφενός θα εντοπίζει ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των αρχών της
EQUAL στις δράσεις των ΕΠ, αφετέρου θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία προς την
κατεύθυνση αυτή με ενδεδειγμένες εμπειρογνωμοσύνες. Επίσης θα παρακολουθεί και θα
παρέχει συμβουλευτική για την ορθή εφαρμογή των αρχών της EQUAL.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑ θα διενεργήσει έρευνα πεδίου σε οριζόντιου χαρακτήρα
παρεμβάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων, προκείμενου
να αντληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάλυση των ειδικών αξιολογικών
ερωτημάτων

με

αποτέλεσμα

στη

διαμόρφωση

συγκεκριμένων

συμπερασμάτων,

τεκμηριωμένων και υλοποιήσιμων προτάσεων. Αναλυτικότερα θα διερευνηθούν τα
ακόλουθα ανά αρχή της Equal:
•

Εταιρικότητα:
¾ Σε ποιες Δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ ενσωματώθηκε η αρχή της εταιρικότητας;
¾ Με ποια μορφή εφαρμόστηκε η αρχή της εταιρικότητας στις παραπάνω Δράσεις;
¾ Η εταιρικότητα ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα αυτών των Δράσεων και πώς;

•

Διακρατικότητα:
¾ Η Διακρατική συνεργασία είχε υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα στην
υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ;
¾ Σε ποιες Δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ ενσωματώθηκε η αρχή της διακρατικότητας;
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¾ Ποια μοντέλα διακρατικής συνεργασίας υιοθετήθηκαν στην υλοποίηση των
Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ που προέβλεψαν Διακρατική συνεργασία (Παράλληλη
ανάπτυξη

καινοτόμων

προσεγγίσεων,

Ανάπτυξη

κοινών

προϊόντων

ή

συστημάτων, Οργανωμένη μάθηση και ανταλλαγή στελεχών);
¾ Ποια η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη από την εφαρμογή της αρχής της
διακρατικότητας;
¾ Εφαρμόστηκε προϊόν / αποτέλεσμα διακρατικής συνεργασίας στο εθνικό σκέλος
Έργου του ΕΠΕΔΒΜ;
•

Ενδυνάμωση / Ενεργός συμμετοχή ωφελουμένων:
¾ Οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στις διαφορετικές φάσεις εξέλιξης (σχεδιασμός,
υλοποίηση, αξιολόγηση) των Έργων του ΕΠΕΔΒΜ και πως;
¾ Σε τι βαθμό οι Δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση, τις
ικανότητες, τις δεξιότητες και την ικανότητα εκπροσώπησης και διεκδίκησης των
ωφελουμένων;

•

Καινοτομία:
¾ Ποιες είναι οι περισσότερο καινοτόμες Δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ;
¾ Η καινοτομία τους αναφέρεται 1) στις προτεινόμενες διαδικασίες και μεθόδους
υλοποίησης των Δράσεων, 2) στους ειδικούς στόχους των Δράσεων και 3) στο
περιεχόμενο των Δράσεων, τα προϊόντα και τα λοιπά αποτελέσματα;
¾ Η αρχή της καινοτομίας εφαρμόστηκε οριζόντια ή στοχευμένα και επιλεκτικά σε
Δράσεις που αφορούν τοπικές ιδιαιτερότητες ή ιδιαιτερότητες ομάδων στόχου;

•

Mainstreaming:
¾ Έχουν ενσωματωθεί στο ΕΠΕΔΒΜ ή σε επιμέρους Έργα του καλές πρακτικές του
Γ΄ ΚΠΣ;
¾ Έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί εντοπισμού καλών πρακτικών;
¾ Με ποιο τρόπο τα διδάγματα και τα συμπεράσματα από την υλοποίηση του
ΕΠΕΔΒΜ προβλέπεται να βελτιώσουν την υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ, όπως και τις
υπάρχουσες εθνικές πολιτικές;

•

Gender Mainstreaming:
¾ Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου,
της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της
ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της
προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) ;
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ΜΕΡΟΣ 3ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Παρουσίαση του Οδηγού Εφαρμογής «Συλλογή και Υποβολή
Δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Συμμετέχοντες σε
Συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013»

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ XXIIΙ ΤΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1828/2006
Η συμπλήρωση του Πίνακα XXIIΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 αποσκοπεί στο
να εξασφαλίσει το ελάχιστο των δεδομένων του φυσικού αντικειμένου των δράσεων ΕΚΤ
που απαιτούνται να συλλέγονται από τις αρμόδιες ΕΥΔ, ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτός
ο αξιόπιστος και επαρκής υπολογισμός του συνόλου των αποτελεσμάτων των
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Τα υπό συλλογή δεδομένα αφορούν ένα μεγάλο πλήθος
δράσεων του ΕΚΤ, όπως για παράδειγμα τις δράσεις αρχικής και συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και δημοσίων
υπαλλήλων, τα προγράμματα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού
προσανατολισμού, τα προγράμματα εκμάθησης γνώσεων και δεξιοτήτων που οδηγούν σε
πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων κλπ.
Προκειμένου να υιοθετηθεί μια ενιαία εννοιολογική προσέγγιση των μεταβλητών που
περιλαμβάνει ο προαναφερόμενος πίνακας και για να αποφευχθούν τυχόν διπλές εγγραφές
των συμμετεχόντων στις δράσεις ΕΚΤ, στη συνέχεια παρέχονται συγκεκριμένες επεξηγήσεις,
αναφορικά με τις έννοιες και το περιεχόμενο των στοιχείων των δεικτών παρακολούθησης
που περιλαμβάνονται στο Πίνακα XXIIΙ του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006, ενώ στο
παράρτημα του οδηγού παρουσιάζεται υπόδειγμα του τρόπου συμπλήρωσής του.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΧΙΙΙ
Συμμετέχοντες
Η έννοια του “συμμετέχοντος/ωφελούμενου” σε μία συγχρηματοδοτούμενη πράξη του ΕΚΤ
αναφέρεται στις εξής περιπτώσεις:
Α. Στον Άμεσα Ωφελούμενο μιας Δράσης.
Άμεσα ωφελούμενος μιας δράσης ΕΚΤ νοείται ο συμμετέχων εκείνος ο οποίος γίνεται
άμεσα αποδέκτης των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας παρέμβασης και αναγνωρίζεται επί τη
βάσει συγκεκριμένων φυσικών χαρακτηριστικών και δεικτών παρακολούθησης (φύλλο,
ηλικία, εργασιακό καθεστώς, εκπαιδευτικό επίπεδο), ενώ ταυτόχρονα η εν λόγω δράση
κατηγοριοποιείται ως προς το οικονομικό της αντικείμενο σύμφωνα με τους κωδικούς για
τη διάσταση των Θεμάτων Προτεραιότητας που αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ του
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Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Τέτοιου τύπου δράσεις του ΕΠΕΔΒΜ που
περιλαμβάνονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
•

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων,
καθώς επίσης, πάσης άλλης φύσεως καταρτίσεις,

•

Τα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση νέων ανέργων που αφορούν στην
απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (Stage),

•

Τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων του Ιδιωτικού ή/και του Δημοσίου Τομέα
για την τοποθέτηση ανέργων (Νέες Θέσεις Εργασίας – ΝΘΕ),

•

Τα προγράμματα επιχορήγησης ανέργων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (Νέοι
Ελεύθεροι Επαγγελματίες – ΝΕΕ),

•

Τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/βαθμιας γενικής και
τεχνικής εκπαίδευσης,

•

Τα σχολεία Β΄ ευκαιρίας, τα προγράμματα των ΚΕΕ και δια βίου εκπαίδευσης που
εκτελούν οι κοινωνικοί εταίροι και τα Ινστιτούτα Δια Βίου εκπαίδευσης των ΑΕΙ και ΤΕΙ
στο πλαίσιο του νόμου 3369/2005 “Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες
διατάξεις”,

•

Τα προγράμματα παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής από
τα ΓραΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ.

•

Τα προγράμματα χορήγησης Υποτροφιών,

•

Τα προγράμματα κατάρτισης των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα.

Στις περιπτώσεις εκείνες που συναντώνται συμμετέχοντες σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
του ΕΚΤ, οι οποίες συνδυάζουν την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών, τότε απαιτείται να
δίνεται μεγάλη προσοχή ώστε οι εν λόγω ωφελούμενοι να μην προσμετρούνται
περισσότερο της μίας φοράς και για μία μόνο δράση. Αναλυτικότερα, ας υποτεθεί ότι
προκηρύσσεται ένα έργο ολοκληρωμένης παρέμβασης ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η υλοποίηση τριών υποέργων που αφορούν
αντίστοιχα την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην
απασχόληση για 100 ανέργους. Σε αυτή την περίπτωση οι ωφελούμενοι της παρέμβασης
είναι 100, ενώ οι συμμετοχές δύναται να ανέλθουν σε 300 (100 Άτομα Χ 3 Τύπους Δράσεων
= 300 συμμετοχές). Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν, η συμπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ για το εν λόγω έργο, θα πραγματοποιηθεί για μια μόνο δράση εκ των
τριών, δηλαδή στα πλαίσια ενός μόνο υποέργου, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα
διπλοεγγραφών και στρέβλωσης του υπολογισμού του πραγματικού αριθμού των
ωφελουμένων της παρέμβασης. Ατυχές παράδειγμα!!! Τέτοιου είδους παρεμβάσεις που
περιλαμβάνονται στο ΕΠΕΔΒΜ είναι για παράδειγμα
•

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν συμβουλευτική,

κατάρτιση,

τοποθέτηση του ωφελούμενου σε θέση απασχόλησης κ.ο.κ.,
•

Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων με τη
συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ποικιλία δραστηριοτήτων.
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Β. Στον έμμεσα ωφελούμενο μίας δράσης.
Έμμεσα ωφελούμενος μιας δράσης ΕΚΤ νοείται ο συμμετέχων εκείνος ο οποίος προκύπτει
από την υλοποίηση παρεμβάσεων σε τομείς ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τα
αποτελέσματα των οποίων διαχέονται σε ευρεία σύνολα του ανθρώπινου πληθυσμού και
των πολιτών, γεγονός που δεν παρέχει τη δυνατότητα να επιμερίσουμε ποσοτικά τα οφέλη
της

δράσης

σε

επίπεδο

ατόμου.

Για

παράδειγμα,

οι

παρεμβάσεις

που

συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αφορούν
δράσεις ενίσχυσης της οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας δημόσιων φορέων,
αποτελούν συστημική παρέμβαση με στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Επίσης στην ίδια κατηγορία ανήκουν δράσεις
που αφορούν στην η συγγραφή και διανομή σχολικών εκπαιδευτικών βιβλίων, η εκπόνηση
επαγγελματικών περιγραμμάτων κλπ. Επομένως, όσον αφορά τη συμπλήρωση της
συγκεκριμένης μεταβλητής του πίνακα, τα στοιχεία φυσικού αντικειμένου που
συμπληρώνονται

αφορούν

την

πρώτη

κατηγορία

των

άμεσα

συμμετεχόντων/ωφελουμένων.
Εισερχόμενα Άτομα
Ως εισερχόμενα άτομα κατά το εξάμηνο αναφοράς ορίζεται ο αριθμός των άμεσα
ωφελουμένων με τον οποίο ξεκινά να υλοποιείται μια πράξη, δηλαδή ο αριθμός των
συμμετεχόντων που ορίζεται κατά την έναρξη μιας πράξης (π.χ. αριθμός συμμετεχόντων
που ξεκινούν ένα πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
επιμόρφωσης, αριθμός ατόμων που ξεκινούν σε μια δράση παροχής συμβουλευτικής
υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό κ.ο.κ.).
Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν, η έννοια του εισερχομένου ατόμου δεν θα πρέπει να
συγχέεται ούτε με το πλήθος των ατόμων που δηλώνεται ως δείκτης της δράσης στο
πρόγραμμα και το οποίο αποτελεί προγραμματικό στοιχείο μιας παρέμβασης, αλλά ούτε με
τον αριθμό των ατόμων που ολοκληρώνουν μία δράση.
Ως εισερχόμενα άτομα κατά το εξάμηνο αναφοράς συμπλήρωσης του πίνακα θεωρούνται
τα άτομα που ξεκίνησαν συμμετέχοντας σε μία δράση κατά τη διάρκεια ενός
ημερολογιακού εξαμήνου, ενώ στην περίπτωση εκείνη όπου κατά τη διάρκεια του ίδιου
εξαμήνου, το ίδιο άτομο ξεκινήσει, διακόψει και επανεκκινήσεις σε μια άλλη παρέμβαση
ΕΚΤ, τότε η είσοδός του προσμετρείται δύο φορές.
Εξερχόμενα Άτομα
Ως εξερχόμενα άτομα νοείται ο αριθμός των ατόμων που ολοκλήρωσαν την συμμετοχή
τους σε μία δράση στη διάρκεια ενός ημερολογιακού εξαμήνου. Στα παραδείγματα των
ενδεικτικών δράσεων που αναφέρθηκαν στη παράγραφο που αφορούσε τους
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συμμετέχοντες/άμεσα ωφελούμενους, εξερχόμενα νοούνται τα άτομα που ολοκλήρωσαν
τις κάτωθι ενδεικτικές δράσεις:
•

Οι

συμμετέχοντες

που

παρακολούθησαν

και

ολοκλήρωσαν

προγράμματα

συνεχιζόμενης, ενδοεπιχειρησιακής ή άλλου τύπου κατάρτισης,
•

Οι

συμμετέχοντες

στα

προγράμματα

αρχικής

κατάρτισης

του

ΟΕΕΚ

που

παρακολούθησαν το προβλεπόμενο/α εξάμηνα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών
της εκάστου ειδικότητας και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης ή και πιστοποίησης.
•

Οι συμμετέχοντες στα σχολεία Β΄ ευκαιρίας, στα ΚΕΕ και στα προγράμματα δια βίου
μάθησης που παρακολούθησαν τα εν λόγω προγράμματα και έλαβαν πτυχίο (σχολεία
Β΄ ευκαιρίας) ή έλαβαν βεβαίωση/πιστοποιητικό παρακολούθησης στις υπόλοιπες
περιπτώσεις.

Ως εξερχόμενα άτομα που ολοκλήρωσαν την δράση νοείται ο αριθμός των ατόμων που
ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους σε μια δράση ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και οι
οποίοι

με

το

πέρας

της

ολοκλήρωσής

της

απέκτησαν

μία

απλή

βεβαίωση

συμμετοχής/παρακολούθησης, ανεξάρτητα από το γεγονός του κατά πόσο προβλέπεται
στα πλαίσια της δράσης η απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ή δεξιοτήτων.
Ως εξερχόμενα άτομα που έλαβαν πιστοποίηση νοείται ο αριθμός των ατόμων που
ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους σε μια δράση, η οποία προβλέπει όχι μόνο την απόκτηση
βεβαίωσης συμμετοχής/παρακολούθησης του προγράμματος, αλλά οδηγεί και σε
πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων με τη συμμετοχή των ατόμων που
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε συγκεκριμένους κύκλους εξετάσεων. Τέτοιου είδους
δράσεις ενδεικτικά είναι:
•

Τα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών (ΤΠΕ),

•

Οι εκροές των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης που οι σπουδαστές πιστοποιούν τις
γνώσεις τους μετά από τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις που διοργανώνει βάσει του
νόμου ο ΟΕΕΚ για τους αποφοίτους των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ,

•

Τα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας όπου οι απόφοιτοι πιστοποιούνται
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις
σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Ως άτομα που εγκατέλειψαν νοείται ο αριθμός των ατόμων εκείνων που για τον
οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους σε κάποια δράση ΕΚΤ στην οποία
είχαν αρχικά ενταχθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, οι οποίοι αποχωρούν από ένα πρόγραμμα
οικειοθελώς ή συμπληρώνουν μεγαλύτερο αριθμό απουσιών από εκείνον που προβλέπεται
στα συστήματα διαχείρισης της πράξης.
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Μεταφερόμενα Άτομα από Προηγούμενο Εξάμηνο/Έτος
Ως μεταφερόμενα άτομα από το προηγούμενο εξάμηνο θεωρούνται τα άτομα που
ξεκίνησαν να συμμετέχουν σε μία δράση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού εξαμήνου και τα οποία συνεχίζουν να συμμετέχουν στην δράση αυτή και
στο επόμενο εξάμηνο. Η εν λόγω κατηγορία των μεταφερόμενων ατόμων δεν θεωρείται
εισερχόμενα άτομα, παρόλα αυτά, ο υπολογισμός της είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να
αποφύγουμε διπλές καταμετρήσεις των ιδίων ατόμων από εξάμηνο σε εξάμηνο.
Ως μεταφερόμενα άτομα από το προηγούμενο έτος θεωρούνται τα άτομα που ξεκίνησαν να
συμμετέχουν σε μία δράση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και
τα οποία συνεχίζουν να συμμετέχουν στην δράση αυτή και στο επόμενο ημερολογιακό
έτος. Η εν λόγω κατηγορία των ατόμων δεν θεωρείται εισερχόμενα άτομα, παρόλα αυτά, ο
υπολογισμός της είναι απαραίτητος, έτσι ώστε να αποφύγουμε διπλές καταμετρήσεις των
ιδίων ατόμων από προηγούμενο σε επόμενο έτος.
Κατανομή των συμμετεχόντων σύμφωνα με το καθεστώς στην αγορά εργασίας
Η κατανομή των συμμετεχόντων σύμφωνα με το καθεστώς τους στην αγορά εργασίας
αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά μιας δράσης. Σημειώνεται ότι το καθεστώς
εργασίας του κάθε συμμετέχοντος αναφέρεται σε αυτό που ίσχυε πριν την συμμετοχή του
σε μια δράση.
Οι συμμετέχοντες ανάλογα με το καθεστώς εργασίας τους διακρίνονται στους κάτωθι:
•

Απασχολούμενοι νοούνται συνολικά οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατά την έναρξη μιας
δράσης εργάζονται σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης και με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται:
−

Οι αυτοαπασχολούμενοι, προσμετρούνται ξεχωριστά και νοούνται οι συμμετέχοντες
εκείνοι που είτε διατηρούν δική τους επιχείρηση και θεωρούνται επιχειρηματίες,
είτε εκείνοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες και είναι
εγγεγραμμένοι σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι
αυτοαπασχολούμενοι δεν απασχολούνται σε θέση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας.

−

Οι πλήρως απασχολούμενοι, νοούνται οι συμμετέχοντες που κατέχουν μια θέση
πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας

−

Οι μερικώς απασχολούμενοι, νοούνται οι συμμετέχοντες που εργάζονται σε θέσεις
μερικής απασχόλησης

−

Οι εκπαιδευτικοί είναι οι συμμετέχοντες εκείνοι που διατηρούν μόνιμη ή έκτακτη
θέση εκπαιδευτικού προσωπικού σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

−

Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι συμμετέχοντες εκείνοι που κατέχουν μόνιμες οργανικές
θέσεις ή αορίστου χρόνου σε φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου
Δημόσιου τομέα.
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•

Άνεργοι νοούνται συνολικά οι συμμετέχοντες που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη
της δράσης. Οι άνεργοι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα
Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχουν περάσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης
μέσω των ΚΠΑ ή (όπου δεν υπάρχει ΚΠΑ) των Δημοσίων Τοπικών Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ως υποσύνολο των ανέργων, προσμετρούνται ξεχωριστά οι
μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους ανήκουν οι εξής κατηγορίες:
−

Όσοι είναι ηλικίας κάτω των 25 ετών και παραμένουν άνεργοι για διάστημα
περισσότερο των 6 μηνών (<25 ετών και >6 μήνες άνεργοι) ή

−

Όσοι είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και παραμένουν άνεργοι για διάστημα
περισσότερο των 12 μηνών (>25 ετών και >12 μήνες άνεργοι).

•

Ανενεργά άτομα νοούνται τα άτομα εκείνα που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενες
δράσεις του ΕΚΤ και οι οποίοι κατά την χρονική περίοδο της επωφέλειάς τους δεν
διατηρούν κάποια θέση απασχόλησης, όπως επίσης δεν εμφανίζονται καταχωρημένοι
στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ. Για παράδειγμα ως ανενεργά άτομα θεωρούνται οι
μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές. Επίσης τα άτομα που είναι συνταξιούχοι, που έχουν
μόνιμη αναπηρία, που απασχολούνται με τα οικιακά ή και την φροντίδα άλλων
ατόμων.

Κατανομή των συμμετεχόντων κατά ηλικία
Οι αρμόδιοι φορείς σχεδιασμού και παρακολούθησης των δράσεων για την καταπολέμηση
της ανεργίας, την προώθηση στην απασχόληση και την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής έχουν ορίσει ως μείζονες ηλικιακές ομάδες στόχους, τους Νέους 15 – 24 ετών και
τους Ηλικιωμένους 55 – 64 ετών. Οι συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες αντιστοιχούν
στους δείκτες παρακολούθησης και τις στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν υιοθετηθεί
από τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση.
Παρόλα αυτά για λόγους που εξυπηρετούν την εύρυθμη συλλογή των στοιχείων του
φυσικού αντικειμένου των δράσεων ΕΚΤ, στον πίνακα του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ, έχει
συμπεριληφθεί και η ενδιάμεση ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων ηλικίας 25 – 54
ετών.
Κατανομή των συμμετεχόντων κατά ευάλωτη ομάδα, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες
Η υπαγωγή των συμμετεχόντων σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα γίνεται ανάλογα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που φέρει ο συμμετέχων που εντάσσεται σε μια δράση ΕΚΤ.
Σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι
συμμετέχοντες από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες θα παρακολουθούνται στη βάση της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες:
•

Ανάπηροι – ΑμΕΑ νοούνται οι συμμετέχοντες που αποδεδειγμένα εμφανίζουν
πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική
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νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα
Άτομα με Νοητική Υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα Αισθητήριων Οργάνων κ.ο.κ.
•

Μετανάστες νοούνται οι συμμετέχοντες που προέρχονται από χώρες μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής
μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα
που έχουν μετακινηθεί εντός της Ελληνικής επικράτειας και τα οποία προέρχονται από
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Υπογραμμίζεται ότι στην εν
λόγω κατηγορία θα καταχωρούνται και οι κατηγορίες των Προσφύγων, των Αιτούντων
Ασύλου και των Παλιννοστούντων. Για τις εν λόγω κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων δίνονται κάτωθι οι σχετικοί εννοιολογικοί ορισμοί:
−

Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για
λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι
δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό.

−

Αιτούντες άσυλο οι συμμετέχοντες που βρίσκονται υπό το καθεστώς του “αιτούντος
ασύλου”.

−

Παλιννοστούντες: Οι συμμετέχοντες σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΚΤ που
φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει
αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από
μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη
ανατολική χώρα).

•

Μειονότητες: Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – RΟΜΑ

•

Μειονότητες: Άτομα με θρησκευτικές ιδιαιτερότητες ‐ Έλληνες Μουσουλμάνοι

•

Θύματα Trafficking: νοούνται οι γυναίκες συμμετέχουσες σε δράσεις ΕΚΤ που έχουν
χαρακτηρισθεί ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας

•

Φυλακισμένοι ‐ Αποφυλακισμένοι ‐ Ανήλικοι Παραβάτες: Στην κατηγορία των ανήλικων
παραβατών ανήκουν τα άτομα εκείνα που έχουν εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά
και είναι μεταξύ 16‐24 ετών.

•

Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών: Άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων
ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι
διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών

•

Άλλα Μειονεκτούντα Άτομα: Άτομα Μονογονεϊκών Οικογενειών, Πολύτεκνοι,
Οροθετικοί, Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας κ.ο.κ.

Τέλος σημειώνεται ότι στη περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες ανήκει σε
περισσότερες της μίας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, τότε καταχωρείται στη δράση με την
ιδιότητα που δηλώθηκε στην έναρξη αυτής.
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Κατανομή των συμμετεχόντων κατά μορφωτικό επίπεδο
Οι συμμετέχοντες μιας δράσης καταχωρούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης που είναι οι
κάτωθι:
•

Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 1 και 2) όπου ανήκουν τα
Δημοτικά Σχολεία, και όσοι ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο),

•

Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ISCED 3) ανήκουν τα Ενιαία Λύκεια ή το πρώην
εξατάξιο Γυμνάσιο και τα ΕΠΑΛ‐ΕΠΑΣ,

•

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου (ISCED 4) ανήκουν τα
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ),

•

Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ISCED 5 και 6) ανήκουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και όπως έχει ήδη διαμορφωθεί από την
ΕΥΣΕΚΤ.
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Παράρτημα ΙΙ: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Σχετικά με τη Διενέργεια των
Προτεινομένων Ερευνών Πεδίου και των Μελετών Περίπτωσης
Το αντικείμενο των προτεινόμενων στην παρούσα μεθοδολογία ερευνών πεδίου δύναται
να τροποποιηθεί και σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη της
ΕΑΠΑΠ. Συγκεκριμένα,

η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αναμένεται

να καταθέσει ενδεχόμενες

τροποποιήσεις επί του αντικειμένου του εύρους, των ιδιαίτερων αξιολογητικών
ερωτημάτων και της μεθοδολογίας των ερευνών πεδίου.
Η μεθοδολογία που ακολουθεί δύναται να τροποποιηθεί σε σχέση το οριστικό αντικείμενο
των μελετών περίπτωσης.
1. Οδηγοί συνεντεύξεων σε δικαιούχους
Κάθε «κατά τη διάρκεια υλοποίησης» και ενδιάμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως
μεμονωμένες συνεντεύξεις, σε κύριους συμμέτοχους του προγράμματος, και συχνά τους
δικαιούχους και τους ωφελούμενους, προκειμένου να συγκεντρωθούν απαραίτητα στοιχεία
για τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης.
Οι συνεντεύξεις χρησιμοποιούνται για την εξεύρεση στοιχείων και εκτιμήσεων που δεν
υπάρχουν διαθέσιμα από υπάρχουσες πηγές. Επιπλέον, οι συνεντεύξεις παρέχουν
ιδιαίτερη ευελιξία στην άντληση πληροφοριών και επιπλέον παρέχουν σημαντικά
υψηλότερο βαθμό ελευθερίας για κατάθεση νέων απόψεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και το υψηλό επίπεδο
εμπειρίας των στελεχών που παίρνουν τις συνεντεύξεις προκειμένου να διαμορφώνουν το
φάσμα της συνέντευξης δίχως να επιδρούν στις απαντήσεις που δίδονται.
Πιο συγκεκριμένα η έρευνα πεδίου με τη διενέργεια συνεντεύξεων είναι τεχνική, που
εξυπηρετεί τη λήψη σχετικών πληροφοριών για τη λογική, τις αρχές και την αναπαράσταση
των ερωτηθέντων για το έργο ή το πρόγραμμα γενικότερα. Εκτός από τις αντικειμενικές
αναπαραστάσεις, εξυπηρετεί επίσης στη συλλογή πληροφοριών με ατομική πρακτική.
Οι συνεντεύξεις είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, στην εξερεύνηση μεθόδων με τις οποίες
υλοποιήθηκε ένα έργο καθώς και στον προσδιορισμό καλών πρακτικών.
Για τη σωστή διεξαγωγή μιας συνέντευξης, εφαρμόζονται τα εξής βήματα:
Βήμα 1ο

Επιλογή των συνεντευξιαζόμενων

Βήμα 2

ο

Σχεδιασμός της συνέντευξης

Βήμα 3

ο

Επιλογή και εκπαίδευση των ατόμων που θα πάρουν τη συνέντευξη

Βήμα 4

ο

Πορεία της συνέντευξης
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Βήμα 5ο

Ανάλυση των αποτελεσμάτων
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Σχήμα 10

Βήματα Διεξαγωγής Συνέντευξης

• Επιλογή των
συνεντευξιαζόμε
νων

Βήμα 2ο
• Σχεδιασμός της
συνέντευξης

• Επιλογή και
εκπαίδευση των
ατόμων που θα
πάρουν τη
συνέντευξη

Βήμα 1ο

Βήμα 4ο
• Πορεία της
συνέντευξης

Βήμα 3ο

• Ανάλυση των
αποτελεσμάτων

Βήμα 5ο

Αναλυτικότερα:
Βήμα 1ο Επιλογή των συνεντευξιαζόμενων
Το δείγμα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων είναι μικρότερο από
ότι για τις έρευνες πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων. Οι πληροφορίες που
λαμβάνονται επικυρώνονται από το περιεχόμενό τους και όχι από την πιθανότητα του
περιστατικού, όπως στις έρευνες με ερωτηματολόγιο. Ο αριθμός συνεντεύξεων εξαρτάται
από το θέμα της μελέτης, από την ποικιλία των αντιδράσεων στο θέμα, και από τους
διαθέσιμους πόρους (συνήθως 20 έως 60 συνεντεύξεις).
Βήμα 2ο Σχεδιασμός της συνέντευξης
Ο σχεδιασμός της συνέντευξης περιλαμβάνει την κατάρτιση ενός οδηγού συνέντευξης.
Αυτό συνιστά στη διευκρίνιση των θεμάτων που ο ερευνητής θέλει να εξετάσει και
περιλαμβάνει συνήθως τυποποιημένο πίνακα ελέγχου, ο οποίος επιτρέπει στον ερευνητή
να ελέγξει ότι εξετάζει τα ουσιαστικά ζητήματα για τα οποία διενεργείται η συνέντευξη.
Βήμα 3ο Επιλογή και εκπαίδευση των ατόμων που θα πάρουν τη συνέντευξη
Οι ερευνητές που θα συμμετέχουν στην έρευνα θα λάβουν αναλυτική εκπαίδευση που
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αναλυτική προφορική και γραπτή ενημέρωση/ εκπαίδευση
αναφορικά με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου και δει του ΕΠΕΔΒΜ και
διεξαγωγή 10 πιλοτικών συνεντεύξεων κατ’ ελάχιστον ανά ερευνητή.
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Βήμα 4ο Πορεία της συνέντευξης
Είναι προφανές ότι η ροή‐ πορεία της συνέντευξης και ο αριθμός ερωτήσεων θα
διαμορφωθούν ανάλογα με το προφίλ του ερωτωμένου – δικαιούχου αλλά και των έργων
που υλοποιεί. Όλοι οι σχετικοί λογικοί έλεγχοι που ορίζουν την ροή της συνέντευξης
ανάλογα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου θα έχουν ενσωματωθεί στον οδηγό της
συνέντευξης διασφαλίζοντας την ορθή και ομαλή λήψη της συνέντευξης.
Βήμα 5ο Ανάλυση των αποτελεσμάτων
Κατά το στάδιο αυτό θα γίνει η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που θα έχουν
συλλεχθεί με στόχο τη μέτρηση και τον προσδιορισμό των επιθυμητών δεικτών
αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι μέρος του σταδίου αυτού είναι η τελική επεξεργασία των
δεδομένων που θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εφόσον έχουν συλλεχθεί και για το σύνολο
των δεδομένων.
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2. Έρευνες πεδίου σε ωφελούμενους
Μια έρευνα πεδίου περιλαμβάνει συνήθως τρεις φάσεις, οι οποίες αναλύονται κατωτέρω:
Σχήμα 11

Διενέργεια έρευνας πεδίου

Φάση Ι: Προγραμματισμός – Σχεδιασμός υλοποίησης

Φάση ΙΙ: Συλλογή και ανάλυση στοιχείων

Φάση ΙΙΙ: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Φάση Ι: Προγραμματισμός – Σχεδιασμός υλοποίησης
Η έρευνα πεδίου αρχίζει με μια όσο το δυνατό πληρέστερη κατανόηση του σκοπού αυτής
και της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων της. Υπάρχουν δύο βασικά βήματα σε αυτό το
στάδιο. Το πρώτο περιλαμβάνει τον ακριβή καθορισμό του ερευνούμενου προβλήματος,
τοποθετημένο στα πλαίσια του ενδιαφερόμενου πεδίου ανίχνευσης και αξιολόγησης.
Έχοντας καθορίσει τους στόχους της έρευνας, το επόμενο βήμα στην μελετητική διαδικασία
είναι να αναγνωριστούν, καθοριστούν και να αξιολογηθούν οι πηγές πληροφοριών που θα
επιτρέψουν στην ομάδα έργου να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους της. Κατά το
χειρισμό αυτής της εργασίας, η Ομάδα Έργου θα σταθμίσει τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα της συλλογής των δευτερογενών στοιχείων έναντι της συλλογής των
πρωτογενών στοιχείων.
Οι Δευτερογενείς Πηγές Έναντι των Πρωτογενών Πηγών Στοιχείων
Οι δευτερογενείς πηγές στοιχείων είναι αυτές που έχουν συλλεχθεί, ταξινομηθεί και
δημοσιευτεί ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες του παρόντος μελετητικού έργου.
Πλεονεκτήματα των Δευτερογενών Στοιχείων
Τα δευτερογενή στοιχεία είναι επιθυμητά από πολλές απόψεις:
•

Οικονομίας από πλευράς αποφυγής κόστους.

•

Οικονομίας σε χρόνο.

•

Βοήθεια στη διευκρίνιση του προβλήματος.

•

Βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό μόνο των απαιτούμενων στοιχείων.

•

Δημιουργία βάσης σύγκρισης με τα πρωτογενή στοιχεία.
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•

Συμπλήρωση κενών πληροφόρησης που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη συλλογή
πρωτογενών στοιχείων.

Προσδιορισμός και Ορισμός των Πηγών Πρωτογενών Δεδομένων
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι πηγές των στοιχείων δύνανται να προσδιοριστούν με δύο
μεθόδους. Πρώτον, οι πηγές των δευτερογενών στοιχείων μπορούν να βοηθήσουν στον
ορισμό της καλύτερης πηγής πρωτογενών στοιχείων. Δεύτερον, μία ενημερωτική
επισκόπηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση των
κατάλληλων πηγών πληροφοριών. Είναι ζωτικής σημασίας η μορφοποίηση ενός
κατάλληλου ορισμού του σχετικού πληθυσμού από όπου θα αντληθούν τα στοιχεία.
Η απόκτηση πρωτογενούς πληροφορίας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
έργου έρευνας αγοράς. Οι δευτερογενείς πληροφορίες είναι αυτές, οι οποίες έχουν ήδη
συλλεχθεί δημοσιευθεί από κάποιον άλλον. Αν είναι διαθέσιμη μια σωστή, ακριβής και
επαρκής σειρά δευτερογενών πληροφοριών μπορεί να μην υπάρξει καθόλου η ανάγκη για
τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων. Αν όμως, οι διαθέσιμες δευτερογενείς πληροφορίες
είναι ανεπαρκείς τότε είναι απαραίτητο να καθορίσουμε ποιος κατέχει τις πληροφορίες
που χρειαζόμαστε για να εξαλείψουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τα υπάρχοντα κενά στις
πληροφορίες.
Δεδομένου ότι το πρόβλημα έχει κατανοηθεί και έχει καθορισθεί ότι είναι απαραίτητη η
συλλογή πρωτογενών πληροφοριών στη συνέχεια γίνεται η ανάπτυξη ενός τυπικού σχεδίου
προγραμματισμού.
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού της έρευνας αγοράς συμπεριλαμβάνει την
αποσαφήνιση της ίδιας της φύσης του προγραμματισμού. Δύο θέματα είναι σημαντικά σε
αυτό το στάδιο, ο χαρακτήρας του προβλήματος έρευνας και ο βαθμός ακρίβειας που
απαιτείται από τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας.
Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού του προγράμματος έρευνας περιλαμβάνει τον
καθορισμό της πιο σωστής τεχνικής συλλογής δεδομένων.
Σε αυτό το σημείο, η ομάδα μελέτης γνωρίζει γιατί χρειάζεται η πληροφορία, τι είδους
πληροφορία πρέπει να βρεθεί, πώς να χρησιμοποιηθεί αυτή, την απαιτούμενη γενική
ακρίβεια και πως θα συλλεχθεί.
Οι μόνοι δύο τρόποι για να συλλεχθούν πρωτογενείς πληροφορίες είναι η παρατήρηση και
η επισκόπηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Σελίδα 117 από 125

ΠΑ: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση"

Επιλογή της Κατάλληλης Τεχνικής Επισκόπησης
Για τους σκοπούς της κλαδικής μελέτης οι τεχνικές συλλογής στοιχείων έχουν χωριστεί σε
τρεις κατηγορίες:
•

προσωπική επιτόπια συνέντευξη

•

τηλεφωνική συνέντευξη

•

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το τρίτο Βήμα της διαδικασίας σχεδιασμού σχετίζεται με την συγκεκριμένη επιλογή του
ποιος θα προσφέρει την πληροφορία. Αυτό το βήμα έχει 4 βασικά στοιχεία:
•

Ορισμός του σχετικού πληθυσμού.

•

Καθορισμός του αν θα επιλεχθεί ένα δείγμα από αυτό τον σχετικό πληθυσμό.

•

Ορισμός του πληθυσμού – δείγματος, αν γίνεται δειγματοληψία.

•

Σχεδιασμός μιας ορθής μεθοδολογίας δειγματοληψίας.

Περιγραφή δειγματοληψίας, μέγεθος / αντιπροσωπευτικότητα δείγματος
Ως δείγμα (sample) σε μια ποσοτική έρευνα, ορίζεται ένα υποσύνολο του πληθυσμού
(population) το οποίο αντιπροσωπεύει η έρευνα. Το μέγεθος του δείγματος που θα επιλεγεί
παίζει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Επίσης, για μπορέσει να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την
μελέτη του δείγματος, θα πρέπει να έχει οριστεί σωστά ο υπό μελέτη πληθυσμός, να
υπάρχει διαθέσιμο ή να κατασκευαστεί ένα όσο το δυνατόν πιο πλήρες δειγματοληπτικό
πλαίσιο (sampling frame) και να επιλεγεί το δείγμα με την κατάλληλη τεχνική ώστε να είναι
αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.
Συνοπτικά, τη διαδικασία δειγματοληψίας αποτελούν τα επόμενα βήματα:
1.

Ορισμός του πληθυσμού της έρευνας

2.

Κατάρτιση του δειγματοληπτικού πλαισίου

3.

Επιλογή δειγματοληπτικού σχεδιασμού

4.

Υπολογισμός μεγέθους δείγματος

5.

Εξαγωγή του τελικού δείγματος

Στο σύνολο της έρευνας θα εφαρμοστεί η τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Στη
στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ο πληθυσμός αρχικά διαχωρίζεται σε υποπληθυσμούς‐
στρώματα

και

κατόπιν

διενεργείται

δειγματοληψία

μέσα

στα

στρώματα.

Η

στρωματοποιημένη δειγματοληψία μπορεί να οδηγήσει σε εκτιμήσεις μεγαλύτερης
ακρίβειας, σε σχέση με την απλή τυχαία, ιδιαίτερα όταν τα στρώματα είναι ομοιογενή ως
προς τα χαρακτηριστικά τους και ετερογενή το ένα με το άλλο.
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Επιπρόσθετα, μπορεί να εξασφαλίσει αναλογική αντιπροσώπευση του κάθε στρώματος.
Προκειμένου να διενεργήσει ο ερευνητής στρωματοποιημένη δειγματοληψία θα πρέπει για
κάθε δειγματοληπτική μονάδα να έχει διαθέσιμη την πληροφορία για το στρώμα στο οποίο
ανήκει.
Ελαχιστοποίηση αρνήσεων στις απαντήσεις ερωτηματολογίου (non‐response)
Υπάρχουν δύο σημαντικοί λόγοι όταν συγκεκριμένοι ερωτώμενοι αρνούνται να απαντήσουν
το σύνολο των ερωτήσεων:
−

Είτε γιατί η συνέντευξη σταματάει «απότομα»

−

Είτε επειδή κάποια συγκεκριμένη ερώτηση έχει λανθάνουσες συσχετίσεις σε
κάποιες συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Για την πρώτη περίπτωση, οι πιλοτικές συνεντεύξεις κάνουν εφικτό τον έλεγχο της ροής και
της δομής του ερωτηματολογίου με τη σύγκριση του «πλήθους των απαντήσεων» ανά
ενότητα του ερωτηματολογίου. Είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει καμία από αυτές τις
συσχετίσεις να αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί,
θα εξεταστεί από κοινού με την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έτσι, ώστε να εφαρμοσθούν οι απαραίτητες
αλλαγές στη δομή των ερωτήσεων που συσχετίζεται αρνητικά με τη κάθε ομάδα δομών.
Άρνηση/άγνοια απάντησης ερώτησης
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος λανθάνων κανόνας στις απαντήσεις των ερωτώμενων
σε συγκεκριμένες ερωτήσεις η στατιστική μέθοδος των ανιχνεύσεων patterns
(συστηματικών συμπεριφορών) ελλειπουσών τιμών είναι απαραίτητη.
Διαμόρφωση Ερωτηματολόγιου
Το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο είναι το κύριο εργαλείο της ποσοτικής – ποιοτικής
έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες καθώς παρέχει δυνατότητα συλλογής στοιχείων από
μεγάλο αριθμό φορέων για τα ίδια θέματα και συνεπώς συγκρισιμότητα, δυνατότητα
ποσοτικοποίησης και στατιστική ανάλυση. Οι απαντήσεις των ερωτωμένων μετατρέπονται
σε δείκτες των υπό έρευνα κοινωνικών φαινομένων, με σκοπό τη στατιστική τους
επεξεργασία και την κατάδειξη εμπειρικών γενικεύσεων.
Η «καρδιά» κάθε επιτόπιας έρευνας είναι η δημιουργία του ερωτηματολογίου, που
ουσιαστικά αποτελεί μια σειρά ενεργειών και αποφάσεων, οι οποίες αναφέρονται:
−

Στη διάρκεια του ερωτηματολογίου

−

Στο είδος των ερωτήσεων

−

Στη μορφή των ερωτήσεων

−

Στο περιεχόμενο των ερωτήσεων

−

Στη σειρά με την οποία εμφανίζονται

Ένα καλό ερωτηματολόγιο επιτυγχάνεται όταν:
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−

Αποτελείται από 4 έως 8 ενότητες ερωτήσεων

−

Έχει ένα λογικό αριθμό ερωτήσεων

−

Υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των ερωτήσεων, και, τέλος,

−

Διαθέτει ευχάριστη και ικανοποιητική εμφάνιση

Οι βασικές δε αρχές για το σχεδιασμό ενός ερωτηματολογίου συνίστανται στα εξής βασικά
στοιχεία:
−

Σωστή Διάταξη

−

Συνέπεια

−

Κωδικοποίηση

−

Αναγνωριστικοί Κωδικοί Αριθμοί

Σε κάθε περίπτωση για την τελική κατάρτιση του ερωτηματολογίου θα πραγματοποιηθεί
έρευνα πιλότος σε ικανό δείγμα ωφελούμενων.
Φάση ΙΙ: Συλλογή και ανάλυση στοιχείων
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την ίδια την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Μερικές
μόνο από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό το βήμα είναι η επιλογή και η
εκπαίδευση αυτών που παίρνουν τις συνεντεύξεις, η ταξινόμηση και η κωδικοποίηση των
δεδομένων, η ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή και η κωδικοποίηση των
δεδομένων καθώς και ο χειρισμός απρόβλεπτων προβλημάτων.
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των Διαφόρων Ταξινομήσεων Στοιχείων
Ο τύπος και η φύση των στοιχείων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανάλυση που
ακολουθεί σε σχέση με το τι μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει. Με άλλα λόγια, το τι μπορεί να
λεχθεί με την αποκτηθείσα πληροφορία είναι περιορισμένο και εξαρτάται από τα ίδια τα
στοιχεία. Ένα βασικό σχέδιο ταξινόμησης θα εξετασθεί, πριν προχωρήσουμε στην ανάπτυξη
του σχεδίου ανάλυσης των στοιχείων.
Τύποι στοιχείων. Ονομαστικά στοιχεία (Nominal data)
Παραδείγματα τέτοιων ονομαστικών στοιχείων είναι αυτά που περιλαμβάνουν το
χαρακτηρισμό με ένα αριθμό των αποκρινόμενων με σκοπό τη μελλοντική αναγνώριση, το
χαρακτηρισμό με ένα αριθμό ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού των αποκρινόμενων, με
σκοπό την ταξινόμηση και την απόδοση ενός αριθμού σε μια μεταβλητή ειδικού
ενδιαφέροντος.
Διατεταγμένα Τακτικά Στοιχεία (Ordinal data)
Προβλέπεται να ζητηθεί από τους αποκρινόμενους να κατατάξουν τις εναλλακτικές
απαντήσεις ή να δώσουν μια σειρά ή μια τάξη. Σαν παράδειγμα παρατίθεται:
•

Κατατάξεις προτιμήσεων, αριθμώντας από το 1 ως το 3

•

Ταξινομήσεις τάξεων των καταναλωτών ή των αποκρινόμενων όπως κοινωνική τάξη
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•

Κατατάξεις ενδιαφερόντων όπως: πολύ ενδιαφερόμενος, κάπως ενδιαφερόμενος,
σχετικά αδιάφορος κλπ.

Στοιχεία Διαστημάτων
Ο τρίτος τύπος στοιχείων, τα στοιχεία διαστημάτων είναι πλουσιότερος σε περιεχόμενο.
Όπως τα ονομαστικά και τα διατεταγμένα, τα στοιχεία διαστημάτων αναγνωρίζουν και
ταξινομούν και όπως τα τακτικά στοιχεία θέτουν σειρά και τάξη στις πληροφορίες. Ένα
πρόσθετο χαρακτηριστικό των στοιχείων διαστημάτων είναι ότι η διαφορά μεταξύ των
μετρήσεων της σειράς ή της τάξης είναι γνωστή.
Ποσοτικά Στοιχεία έναντι Ποιοτικών Στοιχείων
Τα στοιχεία θα είναι ποιοτικά ή ποσοτικά από τη φύση τους. Τα ποιοτικά στοιχεία, μερικές
φορές αναφέρονται και σαν μη μετρήσιμα στοιχεία. Έχουν να κάνουν με κατηγορίες
απαντήσεων ή ταξινομήσεις που δεν έχουν αριθμητικές συσχετίσεις ενώ στην κλαδική
μελέτη μετριούνται συνήθως σε ονομαστικές ή διατεταγμένες κλίμακες.
Θεώρηση των Συνθηκών Τεχνικών Ανάλυσης Στοιχείων
Το σχέδιο ανάλυσης, θα αρχίζει με προσδιορισμό των επιθυμητών πληροφοριών από τα
στοιχεία. Αυτή η προσέγγιση θα ακολουθηθεί και εδώ. Η επιθυμητή πληροφόρηση για τις
συνηθισμένες τεχνικές ανάλυσης στοιχείων διαιρείται σε5 στάδια:
•

Απλή περίληψη πληροφοριών που θα περιλαμβάνουν μετρήσεις κεντρικών τάσεων.

•

Πληροφορίες σχετικές με τη διασπορά ή τη διακύμανση των στοιχείων

•

Πρόβλεψη για τις αξίες του πληθυσμού

•

Πληροφορίες γύρω από τη σημαντικότητα των διαφορών

•

Κρίσεις σχετικές με τις επικοινωνίες ή τις σχέσεις

Ειδικότερα υπολογίζονται:
−

Συχνότητες

−

Ποσοστά

−

Πληροφορίες Σχετικές με τη Διασπορά ή τη Διακύμανση των Στοιχείων

−

Πρόβλεψη των τιμών πληθυσμού

−

Διαστήματα Εμπιστοσύνης

−

Έλεγχος Υποθέσεων

−

Διασταυρωμένη Πινακοποίηση και Διαγράμματα Διασποράς

−

Ανάλυση ελαχίστων τετραγώνων

−

Ανάλυση Συσχέτισης

−

Ανάλυση Παλινδρόμησης

−

Τεχνικές Ανάλυσης Πολυδιακύμανσης
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Φάση ΙΙΙ: Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Μόλις παραχθούν και αναλυθούν οι πληροφορίες πρέπει να γίνει κάποια αναφορά που θα
χρησιμοποιηθεί από τα άτομα που τελικά λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ο σκοπός της
αναφοράς της έρευνας αγοράς και κάθε σχετικής παρουσίασης είναι να μεταφέρει την
ουσία των ευρημάτων με έναν καθαρό, χρήσιμο τρόπο και όχι να εντυπωσιάσει κάποιον με
πολύπλοκες τεχνικές αναλύσεις ή με λεπτομέρειες.
Η έρευνα αγοράς απαιτεί την διαχείριση περιορισμένων πόρων, την επιλογή και
εκπαίδευση κατάλληλου προσωπικού, την υποκίνηση και τον έλεγχο του προσωπικού και
την ικανότητα αντιμετώπισης απρόβλεπτων διοικητικών προβλημάτων. Ειδικά για την
συμπεριφορά του καταναλωτή για την οποία δεν υπάρχουν ορισμένες φόρμουλες, η τελική
αξία της μελέτης μπορεί να εξαρτηθεί πολύ από την ικανότητα της Ομάδας Έργου να
χρησιμοποιήσει μεθοδολογικά εργαλεία με τρόπο δημιουργικό.
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3. Κατευθυντήριες γραμμές για εκπόνηση μελετών περιπτώσεων (case studies)
Η μέθοδος της περιπτωσιολογικής μελέτης (case study) περιλαμβάνει τη «σε βάθος»
διερεύνηση ‐ μελέτη ενός φαινομένου, γεγονότος ή μιας κατάστασης ‐ υπόθεσης. Οι
περιπτωσιολογικές μελέτες ή μελέτες περίπτωσης ενισχύουν την πολύ λεπτομερή σε βάθος
κατανόηση των σύνθετων πραγματικών αλληλεπιδράσεων και διαδικασιών ενός
φαινομένου, ενώ το χαρακτηριστικό γνώρισμα καθορισμού τους είναι ότι εστιάζουν στο
περιεχόμενο και τα ειδικά χαρακτηριστικά της υπό εξέτασης κατάστασης.
Πρόσθετα, οι μελέτες περίπτωσης διενεργούνται όταν ορισμένα γεγονότα δεν επιδέχονται
στατιστικών παρατηρήσεων, αλλά αποτελούν εξειδικευμένες κάθε φορά περιπτώσεις. Για
τον λόγο αυτό μελετώνται σε βάθος τα γεγονότα εκείνα που κατά τεκμήριο είναι τα πιο
χαρακτηριστικά για να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα που μπορεί να έχουν γενικότερη
εφαρμογή.
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