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1Α. Επιτελική Σύνοψη 

Το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ με συνολική 
κοινοτική συνδρομή 216.273.871 €(25,65% ΕΚΤ και 74,35% ΕΤΠΑ), και 54.068.460 € εθνική 
συμμετοχή. 

Διαρθρώνεται σε επτά (7) Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων δύο (2) είναι Τεχνική Βοήθεια 
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Θεματικούς Στόχους του ΕΤΠΑ και 
δύο Θεματικούς Στόχους του ΕΚΤ 

Οι αλλαγές τις οποίες στοχεύει να επιφέρει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε 
συμπληρωματικότητα και σε συνέργεια με άλλες δράσεις που θα υλοποιηθούν από τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της 
οικονομίας της Περιφέρειας, η αύξηση της ελκυστικότητάς για επενδύσεις και τουρισμό, με 
παράλληλη ενδυνάμωση της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επιπρόσθετα 
δύο από τους κύριους στόχους του Προγράμματος είναι η μείωση της φτώχειας και η ενδυνάμωση 
της κοινωνικής ένταξης, με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης των Περιφερειακών στρατηγικών για την έξυπνη εξειδίκευση 
και την κοινωνική ένταξη αντίστοιχα, διαπιστώθηκε ότι βασικός πυλώνας της Περιφέρειας για 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και η 
«βιομηχανία» του τουρισμού, με καινοτομικές διαδικασίες αξιοποίησης των φυσικών, πολιτιστικών 
και πλουτοπαραγωγικών της πόρων, ενώ ο κοινωνικός της ιστός παρά τις αρνητικές συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης και ύφεσης διατηρεί την δυναμική του. 

Οι προτεινόμενες αξιολογήσεις κυρίως εστιάζουν τόσο στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
της εφαρμογής του Προγράμματος, όσο και στις επιπτώσεις του στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της 
Περιφέρειας, αλλά και στην αξιολόγηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στην στρατηγική 
Ευρώπη 2020. Επιπρόσθετα προτείνονται αξιολογήσεις εφαρμογής και επιπτώσεων σε 
συγκεκριμένες στρατηγικές όπως Χωρική Ανάπτυξη, ενεργειακή/ αποδοτικότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

Ο κύριος όγκος των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την διενέργεια των αξιολογήσεων θα 
προέλθουν από το σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης, αλλά και από έρευνες πεδίου ή / και 
μελετών περιπτώσεων (case studies), ενώ θα απαιτηθούν σε αρκετές περιπτώσεις στοιχεία 
εφαρμογής οριζόντιων / τομεακών πολιτικών, τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχους 
οργανισμούς / φορείς σχεδιασμού και εφαρμογής αυτών των πολιτικών. (π.χ. Ενεργειακή 
αποδοτικότητα / εξοικονόμηση ενέργειας, έρευνα / τεχνολογία και καινοτομία, ψηφιακή σύγκλιση, 
ατμόσφαιρα, φτώχεια και κοινωνική ένταξη) 

Ο χρονικός ορίζοντας που καλύπτει το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου από την έναρξη 
των αξιολογήσεων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους, είναι εξαετής (από τα μέσα του 2016 ,μέχρι και 
το πρώτο τετράμηνο του 2022). Σ’ αυτό τον χρονικό ορίζοντα θα πραγματοποιηθούν δέκα εννέα (19) 
αξιολογήσεις, εκ των οποίων εννέα (9) είναι αξιολογήσεις εφαρμογής και δέκα (10) επιπτώσεων. Το 
δε συνολικό εκτιμώμενο κόστος όλων των αξιολογήσεων είναι της τάξης του 1,2 εκατ. ευρώ δημόσια 
δαπάνη. 

 

1Β . Executive Summary 

Η επιτελική σύνοψη περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, μεταφρασμένα στα 
αγγλικά. 
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2. Στόχοι Σχεδίου Αξιολόγησης 

2.1 Εισαγωγή 

- Το Σχέδιο Αξιολόγησης αναφέρεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Πελοποννήσου 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από δύο Ταμεία, από το ΕΤΠΑ, με 
160.803.272 € και από το ΕΚΤ, με 55.470.599 €. Ως εκ τούτου και το παρόν Σχέδιο 
Αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου αναφέρεται σ’ αυτά τα δύο Ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), 
κατ’ αντιστοιχία των δράσεων/ πράξεων που συγχρηματοδοτεί κάθε Ταμείο. 

- Το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, εκ του προϋπολογισμού του, εκ των Ταμείων που το 
συγχρηματοδοτούν και σύμφωνα με τα περιεχόμενά του, καλύπτει ένα μέρος της συνολικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020 και 
ως εκ τούτου προσδοκάται να καλυφθεί από αυτό ένα ανάλογο μέρος των αναπτυξιακών 
αναγκών της. Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της, 
Περιφέρειας και αντίστοιχα ένα σημαντικό μέρος των αναπτυξιακών αναγκών της 
προσδοκάται να καλύφθεί από ανάλογες και αντίστοιχες δράσεις των Τομεακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Με βάση τα προαναφερόμενα, η 
στρατηγική του ΠΕΠ Πελοποννήσου επικεντρώνεται στους παρακάτω τέσσερεις (4) 
βασικούς / κύριους τομείς, οι οποίοι συγκεντρώνουν το 93% των πόρων του ΕΤΠΑ και δύο (2) 
εξ’ αυτών συγκεντρώνουν το 100% των πόρων του ΕΚΤ, στο Πρόγραμμα. Οι τομείς αυτοί 
είναι οι εξής: 

 Ανταγωνιστικότητα / επιχειρηματικότητα 

 Πρόληψη / καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη 

 Περιβάλλον / προστασία των φυσικών πόρων 

 Προσπελασιμότητα / υποδομές μεταφορών 

Με τη συγκέντρωση των πόρων και κατ’ ακολουθία την ένταση της προσπάθειας σ’ αυτούς 
τους τομείς, το ΠΕΠ Πελοποννήσου, κατ’ αναλογία των πόρων του, εστιάζει στην 
αντιμετώπιση / άμβλυνση των παρακάτω αναπτυξιακών προβλημάτων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας στη 
βάση των συνολικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της. 

 Φθίνουσα εξέλιξη της ανταγωνιστικότητάς της και συρρίκνωση του επιχειρηματικού της 
ιστού, ως μια από τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που 
διέρχεται η Χώρα, παρά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και την άμεση γειτνίασή 
της με το Μητροπολιτικό κέντρο της Χώρας. 

 Ένταση φαινομένων φτώχειας και εμφάνιση θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού, σε 
πολλές περιοχές της Περιφέρειας, οφειλόμενο και αυτό το φαινόμενο στις ιδιαίτερα 
αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της Χώρας, στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα μειώνεται η απασχόληση και αυξάνεται η ανεργία. 

 Σημαντικό έλλειμμα στην προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως, λόγω του επί μακρόν 
χρονίζοντος προβλήματος στη διαχείριση αποβλήτων, αλλά και στην ελλιπή προστασία 
των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του ύδατος. 

 Λόγω των γεωμορφολογικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της Περιφέρειας, σε 
πολύ μεγάλο μέρος της έκτασής της και για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, 
υφίστανται συνθήκες απομόνωσης, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα  και στη νοτιοανατολική 
πλευρά της. Οι συνθήκες αυτές λειτουργούν ανασταλτικά, επί μακρόν, για τον 
οικονομικό και κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας, καθώς και για τις ευκαιρίες ανάπτυξής 
της με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών της πόρων. 
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- Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων και αναγκών, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου διατυπώνονται 32 Ειδικοί Στόχοι με τους 
ανάλογους και αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος και εκροών στους παρακάτω πέντε (5) 
κύριους Άξονες Προτεραιότητας, εκτός των δύο της Τεχνικής Βοήθειας. 

 Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και 
της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας». Ο προϋπολογισμός του ΑΠ, σε κοινοτική συνδρομή ΕΤΠΑ, είναι 
32,80 εκατ. €, κατανεμημένος στους Θεματικούς Στόχους 1, 2, και 3, σε αντίστοιχες επτά 
(7) επενδυτικές προτεραιότητες. 

 Άξονας Προτεραιότητας 2Α: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου 
δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής 
ΕΚΤ 54,47 εκατ.€, κατανεμημένο στους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και σε αντίστοιχες 
οκτώ (8) επενδυτικές προτεραιότητες. 

 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού», με 
προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 20,00 εκατ.€, κατανεμημένο στους 
Θεματικούς Στόχους 9 και 10 και σε αντίστοιχες πέντε (5) επενδυτικές προτεραιότητες 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος- μετάβαση σε μια οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 46,50 εκατ.€, 
κατανεμημένο στους Θεματικούς Στόχους 4,5 και 6 και σε αντίστοιχες επτά (7) 
επενδυτικές προτεραιότητες. 

 Άξονας Προτεραιότητας 4: «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση υποδομών, για 
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 
58,61 εκατ.€, κατανεμημένο σε δύο (2) επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού 
Στόχου 7. 

Οι υπόλοιποι δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας, 5 και 6, αφορούν στη Τεχνική Βοήθεια, 

αντίστοιχα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, με προϋπολογισμό κοινοτικής συνδρομής ΕΤΠΑ 2,89 εκατ.€ και 

σχεδίου 1,0 εκατ. €  ΕΚΤ. 

- Το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος αναφέρεται σε ενδεικτικό κατάλογο 
δεκαεννέα (19) αξιολογήσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2016 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2022. Αυτός ο κατάλογος δύναται να 
αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τις συνθήκες και την εξέλιξη εφαρμογής του 
Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να εκπονούνται / 
διενεργούνται έκτακτες / ad hoc αξιολογήσεις όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες και η 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, όπως ανάγκες 
αναθεώρησης του Προγράμματος, προοπτικές σημαντικών αποκλίσεων από τους στόχους 
του, αλλαγή των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών  κλπ. 

Σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις περί των αξιολογήσεων και τις ανάγκες που 
προκύπτουν για τα περιεχόμενα των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του Προγράμματος, 
αλλά και τις αντίστοιχες ανάγκες των εκθέσεων (reports) για το σύνολο του ΕΣΠΑ, καθώς και 
για την αποτελεσματικότερη κα αποδοτικότερη εφαρμογή του Προγράμματος , εκπονήθηκε 
το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω αναφερόμενες 
αξιολογήσεις. 

 

 Αξιολόγηση της επικαιρότητας του Προγράμματος, εντός του 2016, μέχρι τις αρχές του 
2017, κατόπιν της ολοκλήρωσης των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013 και σύμφωνα με τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της Χώρας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
έχουν διαμορφωθεί από την έγκριση του Προγράμματος μέχρι και σήμερα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της 
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επικαιρότητας του Προγράμματος είναι η πορεία υλοποίησής του. Σε σχέση με την 
επιτευξιμότητα των στόχων του και ιδιαίτερα των στόχων/ ορόσημων του πλαισίου 
επίδοσης. 

 Βασικά, επίσης στοιχεία σχεδιασμού πολιτικών του Προγράμματος προβλέπεται ν 
αξιολογηθούν μέχρι το 2017, όπως είναι η στρατηγική χωρικής ανάπτυξης, η εναρμόνιση 
της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς και η επικοινωνιακή πολιτική του 
Προγράμματος. 

 Ένα πλέγμα αξιολογήσεων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης 
βασικών θεματικών πεδίων για το Πρόγραμμα, καθώς και για το σύνολο του 
Προγράμματος, εντός του 2018 και μέχρι τις αρχές του 2019, για την κάλυψη των 
αναγκών της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Προγράμματος του έτους 2018, η οποία 
υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2019. 

 Το επόμενο πλέγμα αξιολογήσεων, κατόπιν και της κατανομής του αποθεματικού και 
αφού η υλοποίηση του Προγράμματος θα έχει φτάσει σε ένα σημαντικό επίπεδο 
ολοκλήρωσης, είναι, αφ’ ενός οι θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων, αφ’ ετέρου η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του συνολικού Προγράμματος. Αυτές οι αξιολογήσεις, θα 
καλύψουν ανάγκες της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Προγράμματος έτους 2021, η 
οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022. Επίσης, αυτού 
του είδους οι αξιολογήσεις θα καλύψουν και ανάγκες των αντίστοιχων εκθέσεων για το 
σύνολο του ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν αυτών σύμφωνα με το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος, 
καλύπτονται αξιολογητικά όλοι οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος τόσο ως προς την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα υλοποίησης κατά την διάρκεια εφαρμογής του, 
όσο και ως προς τις επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας και σε 
διάφορους κρίσιμους τομείς της, καθώς και η συνεισφορά του Προγράμματος στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». Τηρώντας δε τη βασική αρχή της αναλογικότητας και με 
βάση τα κριτήρια επιλογής των προς αξιολόγηση θεμάτων, όπως αναφέρεται στο αμέσως 
πιο κάτω κεφάλαιο / μέρος του Σχεδίου Αξιολόγησης, καθορίστηκε η ιδιαίτερη εστίαση 
των θεματικών αξιολογήσεων, σε σχέση και με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους του 
Προγράμματος. 

 

 Το χρονοδιάγραμμα των Αξιολογήσεων, όπως έχει προαναφερθεί, εξελίσσεται εντός της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, αρχής γενομένης το πρώτο εξάμηνο του 2016 και 
με ολοκλήρωση των αξιολογήσεων το 1ο εξάμηνο του 2022. Οι πόροι δε, που 
προγραμματίζεται να διατεθούν για το σύνολο των αξιολογήσεων του Προγράμματος, 
ενδεικτικά φθάνουν στα 1,0 εκατ. €, σε δημόσια δαπάνη. 

 Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και τα σχετικά στοιχεία αποτυπώνονται αναλυτικά ανά 
αξιολόγηση στους πίνακες που επισυνάπτονται στο παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης. 

 

- Όσον αφορά σε προηγούμενες αξιολογήσεις συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες 
συνέβαλλαν στη βελτίωση του προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020, αυτές 
αναφέρονται στις προγραμματικές περιόδους 2000-2006 και 2007-2013. Συγκεκριμένα: 

 Κατά τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (2000-2006 και 2007-2013), στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 και της 
Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, διενεργήθηκαν σε 
βάθος αξιολογικές αναλύσεις για ορισμένες κατηγορίες παρεμβάσεων, των αντίστοιχων 
Προγραμμάτων. Οι αξιολογήσεις των συγκεκριμένων κατηγοριών παρεμβάσεων κατά 
κανόνα διενεργήθησαν στη βάση πρωτογενών ερευνών πεδίου από τους εξωτερικούς 
αξιολογητές των αντίστοιχων Προγραμμάτων. 

Αυτές οι αξιολογήσεις είναι οι εξής: 

α) Για το ΠΕΠ διενεργήθηκαν οι εξής σε βάθος αξιολογικές αναλύσεις: 
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 «Υποδομές μεταφορών, με εστίαση στις οδικές υποδομές» (Μέτρο 1.1) 

 «Δράσεις κατάρτισης στο Μέτρο 5.1 του ΕΚΤ» 

  «Δράσεις σε περιοχές ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων» (Μέτρο 4.5) 

 «Δράσεις υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» (Μέτρα 1.5 και 3.5) 

β) Για το ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στο οποίο οι Άξονες Προτεραιότητας 2, 5 και 8 
αφορούσαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, διενεργήθηκαν οι εξής σε βάθος 
αξιολογικές αναλύσεις, με βάση αντίστοιχες πρωτογενείς έρευνες. 

 «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)» 

 «Παρεμβάσεις στον Τομέα του πολιτισμού» 

 «Παρεμβάσεις στον Τομέα του περιβάλλοντος» 

 «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» 

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

 Ορθολογικότερος προσδιορισμός των καταλληλότερων δυνητικών δικαιούχων. 

 Αποτελεσματικότερες διαδικασίες και ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων. 

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

 Απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης με αυστηρή τήρηση της αρχής της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 

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

 Σχεδιασμός, προγραμματισμός και ενέργειες υποστήριξης των αδύναμων δικαιούχων 
πράξεων του Προγράμματος. 

 Ορθολογικός Προγραμματισμός των αναγκαίων κονδυλίων / πόρων για την ολοκλήρωση 
των εντασσόμενων έργων / πράξεων στο Πρόγραμμα και για την επίτευξη των 
αναμενόμενων αποτελεσμάτων. 

 

2.2 Εστίαση των αξιολογήσεων 

Αναφορικά με την επιλογή των θεμάτων αξιολόγησης, αυτή έγινε στη βάση ορισμένων κύριων 
κριτηρίων, σε σχέση με την διάρθρωση / δομή, περιεχόμενα και προϋπολογισμό του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2014-2020. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής, σε σχέση με το είδος της αξιολόγησης. 

Για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των αξιολογούμενων δράσεων, κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης: 

 Χρηματοδοτική βαρύτητα των δράσεων, σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου 
που τις συγχρηματοδοτεί, στο Πρόγραμμα. 

 Αναπτυξιακή σημασία / βαρύτητα για την Περιφέρεια, σε σχέση με τα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένες δράσεις. 

 Ιδιαιτερότητα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων. 

Για την αξιολόγηση επιπτώσεων, προς το τέλος της εφαρμογής του Προγράμματος, τα κύρια κριτήρια 
επιλογής των αξιολογούμενων δράσεων είναι δύο. 
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 Το αντικείμενο των δράσεων, σε σχέση με πρόβλεψη ή όχι αντίστοιχων ομοειδών δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα 
υλοποιηθούν εν δυνάμει στην Περιφέρεια. 

Στην περίπτωση που σημαντικός όγκος ομοειδών δράσεων χρηματοδοτούνται από τα Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, τότε δεν είναι σκόπιμη η αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των 
παρεμβάσεων, με δεδομένη την πολύ μικρή βαρύτητα που έχουν οι αντίστοιχες δράσεις του ΠΕΠ 
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας (π.χ. έρευνα/ τεχνολογία, καινοτομία, 
επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή, προσαρμοστικότητα εργαζομένων 
και επιχειρήσεων, κατάρτιση ή/ και απασχόληση ανέργων). Παρ’ όλα αυτά αν είναι υποχρεωτική 
η αξιολόγηση επιπτώσεων για κάθε ειδικό στόχο, τότε αναγκαστικά καλύπτονται με αξιολόγηση 
επιπτώσεων σχεδόν όλες οι κατηγορίες δράσεων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης επιπτώσεων του 
συνολικού Προγράμματος. 

 Το αντικείμενο των δράσεων σε σχέση με την αναπτυξιακή τους σημασία και την μοναδικότητά 
τους στο ΠΕΠ, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. μεταφορικές υποδομές, πολιτισμός, 
κοινωνική ένταξη). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις επιλέγονται αυτές οι δράσεις για την αξιολόγηση 
επιπτώσεων. 

 

Παράλληλα, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα / συμπεράσματα των θεματικών αξιολογήσεων κατά 
τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, είναι ένα κριτήριο επιλογής αντίστοιχων θεματικών 
αξιολογήσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου της τρέχουσας περιόδου. 

Παρά του ότι, οι προηγούμενες θεματικές αξιολογήσεις δεν εστίασαν στις επιπτώσεις αλλά στα 
αποτελέσματα, καθώς και στην αποδοτικότητα της υλοποίησης, εν τούτοις, η εκ των υστέρων 
αποτίμηση των χαρακτηριστικών των τομέων της Περιφέρειας, κατά τον σχεδιασμό του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 2014-2020, διαπιστώθηκαν, είτε χαμηλός βαθμός βελτίωσης των αναπτυξιακών 
δεικτών της Περιφέρειας σ’ αυτούς τους τομείς, είτε ακόμα και επιδείνωση των αντίστοιχων 
αναπτυξιακών δεικτών. Επίσης, από τα ευρήματα των προηγούμενων θεματικών αξιολογήσεων 
διαπιστώθηκαν στρεβλώσεις του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού κατά την υλοποίηση 
των συγκεκριμένων δράσεων. Ως εκ τούτου, για τις αντίστοιχες κατηγορίες δράσεων προβλέπονται 
ενδιάμεσες αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης, προκειμένου 
να εντοπισθούν έγκαιρα οι παράγοντες που τυχόν δημιουργήσουν ανάλογες στρεβλώσεις και να 
ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
των συγκεκριμένων δράσεων. 

Επιπρόσθετα όλων των παραπάνω, κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού, αφ’ ενός της περιφερειακής 
στρατηγικής κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας, αφ’ ετέρου της περιφερειακής 
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, με την συνεργασία και της Πανεπιστημιακής κοινότητας, στη 
δεύτερη περίπτωση, καθώς και με διαβούλευση με τους αντίστοιχους κοινωνικούς και 
επιχειρηματικούς φορείς, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενδιάμεσων θεματικών αξιολογήσεων σε δράσεις 
διαφόρων τομέων, οι οποίοι συνδέονται άμεσα ή / και έμμεσα με την βελτίωση των αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών του κοινωνικοοικονομικού και επιχειρηματικού / παραγωγικού ιστού της 
Περιφέρειας. 

Στη βάση όλων των παραπάνω, οι προτεινόμενες αξιολογήσεις ανταποκρίνονται στη λογική της 
παρέμβασης του ΠΕΠ, όπως αυτή αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 – 2020 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠ 1 - 2β - 3  & 4 

ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 

Δείκτη 
Κωδικός  Δείκτης 

ΑΠ 1: Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, 

της ελκυστικότητας και 

της εξωστρέφειας της 
Περιφέρειας (ιδιαίτερα 

των ΜΜΕ), μετάβαση 

στην ποιοτική 

επιχειρηματικότητα με 
αιχμή την καινοτομία 

και αύξηση της 

περιφερειακής 

προστιθέμενης αξίας 

(1.α) Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων 

ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και 

προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος  

1.500.000 € 

Αύξηση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια, που 

κατά κύριο λόγο εξυπηρετούν τις 

Περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες 

και προόπτικές. 

ΑΠ Τ2401 
Ερευνητικοί Τομείς και Κλάδοι που 
αναπτύσσονται στην Περιφέρεια 

Ε CO24 
Έρευνα καινοτομία: Αριθμόε νέων ερευνητών 
που λαμβάνουν ενίσχυση 

(1.β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας 

και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της 

προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 

μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική 

καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 
ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 

στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης 

της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, 

ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων 
παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και 

διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής  

3.300.000 € 

Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών 

για τεχνολογική και μη τεχνολογική 

καινοτομία 

ΑΠ Τ2402 
Επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και 
ανάπτυξη (ως ποσοστό του Περιφερειακού ΑΕΠ) 

Ε CO01 
 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Ε CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Ε CO04 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Ε CO26 
Έρευνα καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

(2.β) Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και 

αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ 
1.500.000 € 

Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης 

ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

ΑΠ Τ2403 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΤΠΕ 

Ε CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

(2.γ) Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕστον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης,της ηλεκτρονικής ένταξης, του 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας  

1.000.000 € 
Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

με τη χρήση ΤΠΕ.  

ΑΠ Τ2405 
Κατηγορίες παρεχόμενων  υπηρεσιών ΤΠΕ από 

δημόσιους φορείς της Περιφέρειας 

Ε Τ2406 
Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από 

δημόσιους φορείς 

(3.α) Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων  

15.000.000 € 

1) Αύξηση της εκμετάλλευσης 
προϊόντων έρευνας και τεχνολογίας 

και καινοτομιών από υφιστάμενες 

ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής 

τους δραστηριότητας ή / και για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων 
2) Ίδρυση νέων καινοτόμων 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους 

τομείς προτεραιότητας της 

στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.                                                                 

ΑΠ Τ2408 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στους κλάδους 
υψηλής Προστιθέμενης Αξίας 

Ε CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

Ε CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

Ε CO04 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Ε CO05 
Παραγωγικές επενδύσεις:Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

Ε CO08 

Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 

απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 
ενίσχυση 

(3.γ) Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών  
4.000.000 € 

Αύξηση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας 

ΑΠ Τ2409 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 

E CO29 

Έρευνα, καινοτομία:Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν ενισχύση για να εισάγουν προϊόντα 

νέα στην εταιρεία 

(3.δ) Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε 
περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε 

διαδικασίες καινοτομίας  

6.500.000 € Αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

ΑΠ Τ2407 Αξία εξαγωγών της Περιφέρειας 

E CO01 
 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός 
επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

E CO02 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν επιχορηγήσεις 

E CO05 
Παραγωγικές επενδύσιες: Αριθμός νέων 

επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 

E CO08 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

ενισχύση 

ΣΥΝΟΛΟ 32.800.000 €  
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 
Δείκτη 

Κωδικός  Δείκτης 

ΑΠ 2β: Υποδομές 

υποστήριξης ανθρώπινου 
δυναμικού- ΕΤΠΑ 

(9.α) Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές 
που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, 

μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά 

την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική 

ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, 
πολιτιστικού χαρακτήρα και 

υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα 

στη φροντίδα της κοινότητας 

3.500.000 € 
Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης 

των υποδομών υγείας 

ΑΠ Τ2426 
Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών Υγείας 

(Πρωτοβάθμια, Δευετροβάθμια, Τριτοβάθμια)  

ΑΠ Τ2427 
Δυναμικότητα των υποδομών πρόνοιας της 

Περιφέρειας 

Ε CO36 
Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας 

Ε Τ2428 
Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες 

υπηρεσίες πρόνοιας. 

(9.β) Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική 

αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και 

αγροτικών περιοχών  

1.500.000 € 

Άμβλυνση των προβλημάτων 

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

σε περιοχές των οικιστικών κέντρων 
της Περιφέρειας. 

ΑΠ Τ2410 Άμεσα ωφελούμενος αστικός πληθυσμός 

E Τ2430 

Πληθυσμός  των αστικών κέντρων της 

Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 
παρεμβάσεις 

(9.γ) Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις  1.000.000 € 
Αύξηση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας 

ΑΠ Τ2431 Κοινωνικές επιχειρήσεις 

E CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 

που λαμβάνουν στήριξη 

(9.δ) Πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 

2.000.000 € 

Βελτίωση των προοπτικών 

αναζωογόνησης και ανάπτυξης 

περιοχών της Περιφέρειας με 

προβλήματα στον επιχειρηματικό και 

κοινωνικό ιστό τους 

ΑΠ Τ2412 

Άμεσα ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών 

που εφαρμόζονται προγράμματα τοπικής 

ανάπτυξης 

Ε Τ2433 

Ωφελούμενος πληθυσμός των περιοχών της 

Περιφέρειας, που καλύπτεται από τις 

παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης 

(10) Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την 
επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου 

μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης  

12.000.000 € 

Αύξηση της ελκυστικότητας και της 

προσβασιμότητας του μαθητικού 

πληθυσμού στις σχολικές και 

προσχολικές μονάδες 

ΑΠ Τ2413 Άμεσα ωφελούμενοι φοιτητές 

ΑΠ Τ2414 Άμεσα ωφελούμενοι μαθητές  

Ε CO35 
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα 
ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή 

εκπαίδευσης 

Ε   
Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής 

φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται  

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000 €  
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 
Δείκτη 

Κωδικός  Δείκτης 

ΑΠ 3: Προστασία του 
περιβάλλοντος – μετάβαση 

σε μία οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον 

(4.γ) Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 

διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των 

δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

6.000.000 € 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 

στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 

ενεργοβόρες κατοικίες 

ΑΠ Τ2415 Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας 

Ε CO31 

Ενεργειακή απόδοση: Αριθμός νοικοκυρίων που 

κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Ε CO32 
Ενεργειακή απόδοση: Μέιωση της ετήσιας 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων 

κτιρίων 

Ε CO34 
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου : Εκτιμώμενη 

ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου 

(5.α) Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο 

οικοσύστημα 

5.000.000 € 

Βελτίωση και διεύρυνση της 

προστασίας του πληθυσμού της 

Περιφέρειας και της περιουσίας του 

από φυσικές καταστροφές 

ΑΠ Τ2417 
Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα διαχείρισης 
κινδύνων 

E CO20 
Πρόληψη και διαχείρηση κινδύνων : Πληθυσμός που 

ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 

E CO21 
Πρόληψη και διαχείρηση κινδύνων : Πληθυσμός που 

ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας 

E Τ2413 
Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας των 
ακτών 

(6.α) Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων ώστε να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

2.000.000 € 

Συμβολή στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών και ειδικών 
αποβλήτων (απορριμμάτων) 

ΑΠ Τ2419 
Κλάσμα στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε 

ανακύκλωση 

Ε CO17 
Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα 

ανακύκλωσης αποβλήτων 

(6.β) Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων ώστε να 

ικανοποίηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

της Ένωσης και να αντιμετώπιστούν οι ανάγκες που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που 

υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις 

14.000.000 € 
Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου 

ύδατος 

ΑΠ Τ2420 
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή 

νερού  

ΑΠ Τ2461 

Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον 

μια από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) 
της Οδηγίας   2000/60/ΕΚ 

Ε CO18 
Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται 

από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

(6.γ) Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
10.500.000 € 

1) Βελτίωση του βαθμού προστασίας 

και ανάδειξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, για αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΑΠ Τ2421 Επισκέπτες σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

2) Προστασία και ανάδειξη της 
φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης 

επισκεπτών 

ΑΠ Τ2421 Επισκέπτες σε φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους 

Ε CO09 

Αειφόρος τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

(6.δ) Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του 

εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» 
υποδομών 

1.500.000 € 
Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης 

των προστετευόμενων περιοχών 

ΑΠ Τ2462 
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο 

περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης 

Ε CO23 
Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ανίσχυση γι ανα 
αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης 

(6.ε) Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, την 

αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων 

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς 
ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 

θορύβου 

7.500.000 € 

1) Αύξηση της λειτουργικότητας των 
αστικών κέντρων 

ΑΠ Τ2422 
Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 

2) Βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος 

ΑΠ Τ2422 
Περιοχές που αναβαθμίζονται σε αστικά οικιστικά 
κέντρα 

Ε CO38 
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων 

χώρων σε αστικές περιοχές 

ΣΥΝΟΛΟ 46.500.000 €  
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 

Δείκτη 
Κωδικός  Δείκτης 

ΑΠ 4: Ανάπτυξη – 
εκσυγχρονισμός – 

συμπλήρωση υποδομών 

για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

(7.β) Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της 

σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις 
υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών 

κόμβων 

57.809.000 € 

Βελτίωση της σύνδεσης 

τουριστικών, πολιτιστικών και 

παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας με το κύριο οδικό 

δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς 

άξονες 

ΑΠ Τ2423 Χρονοαπόσταση 

Ε CO13 Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων δρόμων 

Ε CO14 
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή 
αναβαθμισμένων οδών 

(7.γ) Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών 

προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα 
συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των 

εσωτερικών πλωτών οδών κσι των θαλάσσιων μεταφορών, των 

λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών 
υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής 

και τοπικής κινητικότητας. 

800.000 € 
Αύξηση της περιφερειακής και 

τοπικής κινητικότητας 

ΑΠ Τ2463 
Μετακινούμενοι επιβάτες μέσω των λιμανιών της 

Περιφέρειας 

Ε Τ2464 
Εξυπηρετούμενοι επιβάτες από αναβαθμισμένες 

λιμενικές εγκαταστάσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 58.609.000 €  
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ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014 – 2020 

ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠ 2α 

ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 

Δείκτη 
Κωδικός  Δείκτης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Κοινός δείκτης εκροών 

που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό 
στόχων 

ΑΠ 2A: Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού-
Ενεργός κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

(8.iii) Aυτοαπασχόληση, 

επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 

και ειδικά καινοτόμων πολύ 

μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 

1.600.000 € 

Διεύρυνση του 
επιχειρηματικού ιστού και 

της απασχόλησης με 

καινοτομικές δραστηριότητες 

ΑΠ CR06 

Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης και της αυτοαπασχόλησης, 

εντός 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους. 

Αριθμός 

Άνεργοι 

συμπεριλαμβανομένων και 

των μακροχρόνια ανέργων 

Ε CΟ01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων 
Αριθμός   

(8.v) Προσαρμογή των 

εργαζομένων, των 

επιχειρήσεων και των 

επιχειρηματιών στις αλλαγές  

2.539.685 € 
Βελτίωση των λειτουργιών 
των ΜΜΕ, με διατήρηση των 

θέσεων απασχόλησης 

ΑΠ CR07 

Συμμετέχοντες που βρίσκονται σε καλύτερη 

κατάσταση στην αγορά εργασίας έξι μήνες μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός 

Απασχολούμενοι 

συμπεριλαμβανομένων και 

των αυτοαπασχολούμενων 

Ε CΟ05 
Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων και των 

αυτοαπασχολούμενων 
Αριθμός   

Ε CΟ23 

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένω 

των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των 

επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 

Αριθμός   

Ε   
Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων 
Αριθμός   

(9.i) Ενεργητική ένταξη, 

μεταξύ άλλων και με σκοπό την 

προώθηση των ίσων ευκαιριών 

και της δραστήριας συμμετοχής 
και τη βελτίωση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης 

6.000.000 € 

Ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων 

στην αγορά εργασίας 

ΑΠ Τ2435 
Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων 

ατόμων στην αγορά εργασίας 
Αριθμός   

Ε CΟ01 
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 

ανέργων 
Αριθμός   

Ε Τ2450 
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα 

εξαρτώμενων ατόμων 
Αριθμός   

(9.ii) Κοινωνικοοικονομική 
ένταξη περιθωριοποιημένων 

κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 

3.000.000 € 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 

ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες / 
κοινότητες 

ΑΠ CR05 

Μειονεκτούντές συμμετέχοντες που αναζήτούν 

εργασία, λαμβάνουν εκπαίδευση / κατάρτιση, που 

αποκτούν εξειδίκευση, ή εργάζονται  

συμπεριλαμβανομένων των 
αυτοαπασχόλούμενων, αμέσως μετά την 

αποχώρησή τους από την εργσία 

Αριθμός   

Ε CΟ15 

Μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής 

προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων 

περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) 

Αριθμός   

(9.iii) Καταπολέμηση κάθε 

μορφής διακρίσεων και 

προώθηση των ίσων ευκαιριών  

3.000.000 € 

Ενδυνάμωση / βελτίωση της 

θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

ΑΠ Τ2436 
Άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που 

ενσωματώνονται στην κοινωνία 
Άτομα   

Ε CΟ16 Συμμετέχοντες με αναπηρία Αριθμός   

Ε CΟ17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός   

(9.iv) Βελτίωση της πρόσβασης 

σε οικονομικά προσιτές, 
βιώσιμες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης και των 

κοινωνικών υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας 

28.332.315 € 

Διεύρυνση και βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής υποστήριξης σε 

ειδικές πληθυσμιακές ομάδες                                                                    

ΑΠ Τ2434 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 
εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση που κατέχουν θέση 

απασχόλησης,συμπεριλαμβανομένης της 

αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από την λήξη 
της συμμετοχής τους. 

Αριθμός   

Ε CΟ12 
Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς 

κανένα εργαζόμενο μέλος 
Αριθμός   

Ε CΟ17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός   
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ΑΠ Επενδυτική Προτεραιότητα 
Π/Υ Κοιν. 

Συμμετοχής 
Ειδικός Στόχος 

Είδος 

Δείκτη 
Κωδικός  Δείκτης 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Κοινός δείκτης εκροών 
που χρησιμοποιείται ως 

βάση για τον καθορισμό 

στόχων 

ΑΠ 2A: Ανάπτυξη και 

αξιοποίηση ικανοτήτων 

ανθρώπινου δυναμικού-

Ενεργός κοινωνική 
ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

(9.v) Προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής ενσωμάτωσης 

σε κοινωνικές επιχειρήσεις  και 

την κοινωνική και  αλληλέγγυο 
οικονομία ώστε να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση στην 

απασχόληση  

5.000.000 € 

Αύξηση της απασχόλησης 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

τόσο με την έναρξη 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και με 
κάλυψη θέσεων 

απασχόλησης σε κοινωνικές 

επιχειρήσεις 

ΑΠ CRΟ9 

Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που εργάζονται, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχόλούμενων 

έξι μηνες, μετά τη λήξη της συμμετοχής τους 

Αριθμός   

Ε CΟ17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός   

Ε CΟ23 

Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των 

επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)  

Αριθμός   

(9.vi) Στρατηγικές τοπικής 

ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων  

5.000.000 € 

Βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και της απασχολησιμότητας 

ευπαθών ομάδων σε 

περιοχές χαμηλής ανάπτυξης                                                                                                   

ΑΠ Τ2434 

Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε 

εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 
εντός έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής 

τους. 

Αριθμός   

Ε CΟ17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός   

ΣΥΝΟΛΟ 54.472.000 €  
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3. Πλαίσιο Σχεδίου Αξιολόγησης 

3.1. Αρμοδιότητες και συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων 

 

3.1.1. Αρμοδιότητες  

Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση των αξιολογήσεων και του Σχεδίου 
Αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-
2020 θα γίνει από τους παρακάτω φορείς, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους όπως περιγράφονται: 

 

 Εθνική Αρχή Συντονισμού  

Ε.Υ.Σ.Σ.Α   (Μονάδα Β: Σχεδιασμός και αξιολόγηση) (ΥΑ 69136/ΕΥΘΥ 627/10.7.2015, ΦΕΚ 
1451/Β/10.7.2015): 

- Παρέχει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις για την προετοιμασία και διενέργεια των αξιολογήσεων 
του ΕΣΠΑ και της στρατηγικής φύσεως αξιολογήσεις αυτού. 

- Συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα 
ΕΔΕΤ. 

- Συντονίζει σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΕΑΣ τη διαδικασία αξιολόγησης των 
στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης, των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. 

- Συντονίζει το Δίκτυο Αξιολόγησης και μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων, για την 
αξιοποίηση των δεδομένων και πορισμάτων της αξιολόγησης του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων 
του. 

- Παρέχει οδηγίες, συντονίζει την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή τους. 

- Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια των αξιολογήσεων (αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, της 
αποδοτικότητας, του αντίκτυπου των Προγραμμάτων και της στρατηγικής περιβαλλοντικής 
επίπτωσης), επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με 
την αναθεώρησή τους. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ για τα ΕΠ που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. 

 

Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ   (Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ) (ΥΑ 70313/ΕΥΘΥ 
646/30.06.2015, ΦΕΚ 1467/Β/14.7.2015): 

- Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για το συντονισμό και την παρακολούθηση της αξιολόγησης των ΕΠ 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και της αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 54-56 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ.1303/2013 και τις διατάξεις εφαρμογής των αντίστοιχων ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό 
συντονίζει την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης των ΕΠ για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, 
σύμφωνα με το άρθρο 114 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013. 

- Επεξεργάζεται μεθοδολογικά έγγραφα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων της αξιολόγησης για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ και παρέχει 
κατευθύνσεις και οδηγίες, κυρίως προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Για το σκοπό αυτό 
συνεργάζεται κυρίως με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΕ. 

- Επεξεργάζεται, κατά περίπτωση, τα συμπεράσματα των μελετών αξιολόγησης των ΕΠ του ΕΚΤ 
(ΤΕΠ και ΠΕΠ) που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων πόρων, και διατυπώνει προτάσεις ή/και 
εισηγήσεις για τη βελτίωση των αντίστοιχων παρεμβάσεων. 
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- Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού για το συντονισμό των ΕΥΔ/ ΕΠ και άλλων εθνικών φορέων, με σκοπό τη 
συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, οι οποίες 
διενεργούνται με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Άρθρο 57 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στους ειδικούς 
κανόνες για το ΕΚΤ. 

- Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία κι αξιολογεί τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ για τη 
συγκέντρωση και ανάδειξη των καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, την ΜΟΔ Α.Ε και τις αρμόδιες Μονάδες της 
ΕΥΣΕΚΤ. 

- Συστήνει την Ειδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ΕΑΠΑΠ), στην οποία 
προεδρεύει, με σκοπό τον συντονισμό και την αποτελεσματική μεταφορά και ανταλλαγή σε 
θέματα μεθοδολογίας και υλοποίησης της αξιολόγησης. Στην εν λόγω Επιτροπή εκτός των 
αρμοδίων εθνικών φορέων συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ε.Ε. 

- Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης οι οποίες διενεργούνται από τις Διαχειριστικές 
Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΚΤ, με σκοπό την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, την αποφυγή επικαλύψεων παρόμοιων 
μελετών και την αξιοποίηση τυχόν συμπληρωματικότητας τους. 

 

Ε.Υ.Σ.Ε    (Αριθ. 112012/EΥΘΥ 1046, ΦΕΚ 2473/Β/18.11.2015) : 

Μονάδα Γ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής 
τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ 

- Παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης των Τομεακών Προγραμμάτων για την αξιοποίηση 
των πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τροποποίησης και 
αναθεώρησης των Τομεακών Προγραμμάτων. 

Μονάδα Δ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

- Παρακολουθεί την αξιολόγηση των ΠΕΠ, καθώς και την πρόοδο της επίτευξης των στόχων τους, 
μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την αξιοποίηση των 
πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τροποποίησης και 
αναθεώρησης των ΠΕΠ 

 

 Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (Μονάδες Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος), 
οι οποίες οργανώνουν και παρακολουθούν τις αξιολογήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Εθνικής Αρχής Συντονισμού:  

- Καταρτίζουν Σχέδιο Αξιολόγησης για το ΕΠ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΑΣ και το 
υποβάλλουν για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

- Οργανώνουν τις αξιολογήσεις του ΕΠ σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης και με τις 
κατευθύνσεις της ΕΑΣ και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των 
συμπερασμάτων τους. Παρακολουθούν τις αξιολογήσεις του ΕΠ, τις παρουσιάζουν στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης, τις διαβιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αναρτούν στην 
ιστοσελίδα του ΕΠ.  

- Υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 31/12/2022, έκθεση με τα συνοπτικά 
συμπεράσματα των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου, τις κύριες εκροές και αποτελέσματα του Ε.Π., και κατά περίπτωση τα 
αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων. 
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 Επιτροπές Παρακολούθησης ΕΠ (αρθρα 47, 56 και 110 Καν. 1303/2013) 

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εξετάζει την 
εφαρμογή του προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων του. Ως προς 
αυτό, εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, και την πρόοδο 
προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο 
πλαίσιο επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και, κατά περίπτωση, των 
αποτελεσμάτων ποιοτικών αναλύσεων.  

- Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να υποβάλει 
παρατηρήσεις στη Διαχειριστική Αρχή αναφορικά με την υλοποίηση και την αξιολόγηση του 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που σχετίζονται με τη μείωση της διοικητικής 
επιβάρυνσης των δικαιούχων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί τα μέτρα που 
λαμβάνονται ως αποτέλεσμα των παρατηρήσεών της. 

- Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει το Σχέδιο Αξιολόγησης για το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και κάθε τροποποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, όταν οποιοδήποτε 
από αυτές αποτελεί μέρος του κοινού Σχεδίου Αξιολόγησης 

- Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή. 

 

 Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων 

Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης παρακολουθούνται από 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από άτομα της 
Διαχειριστικής Αρχής. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου (μεθοδολογίες, 
δείκτες κ.λ.π.) των αξιολογήσεων στις Επιτροπές αυτές θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της ΕΑΣ. 

 

 Ομάδες Καθοδήγησης  

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι 
νέες απαιτήσεις σε σχέση με την αξιολόγηση, προτείνεται να συσταθεί, τουλάχιστον για τα Τομεακά 
Προγράμματα, αλλά και για τα Περιφερειακά Προγράμματα αν αυτό κριθεί σκόπιμο, μία Ομάδα 
Καθοδήγησης (Steering Group) για θέματα Αξιολόγησης, με στόχο να υποστηρίζει την Μονάδα Α’ σε 
όλο τον κύκλο ζωής των αξιολογήσεων. Η Ομάδα Καθοδήγησης μπορεί να συσταθεί στο επίπεδο της 
Διαχειριστικής Αρχής ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά 
εκπροσώπους από τις Μονάδες Α’ και Β΄ της ΔΑ, τις Επιτελικές Δομές, σημαντικούς δικαιούχους του 
Ε.Π., ακαδημαϊκούς και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. 

Ενδεικτικά, η Ομάδα Καθοδήγησης μπορεί να συνδράμει: 

 στη διαμόρφωση των προδιαγραφών προκήρυξης κάθε αξιολόγησης, 

 στον καθορισμό των ειδικών ερωτημάτων αξιολόγησης, 

 στην παρακολούθηση της εκπόνησης των αξιολογήσεων, 

 στην αποτίμηση της ποιότητας των παραδοτέων της αξιολόγησης, 

 στην παροχή συμβουλών για τους τρόπους βελτίωσης του έργου του Αξιολογητή, 

 στην ανάληψη δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης σχετικά με τα συμπεράσματα της 
αξιολόγησης, με συμμετοχή στον προσδιορισμό των ομάδων-χρηστών και του τρόπου 
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της, 

 στη διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο αναθεώρησης των Σχεδίων Αξιολόγησης 
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 Δίκτυο Αξιολόγησης 

Το Δίκτυο Αξιολόγησης συντονίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και συμμετέχουν εκπρόσωποι των λοιπών Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής 
Αρχής Συντονισμού (ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ), εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ, ΤΕΠ, Προγράμματα ΕΕΣ, Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Θάλασσας και Αλιείας), εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των 
Υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού 
Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, και εκπρόσωποι των Αρχών που σχεδιάζουν ή/ και υλοποιούν τις συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες. 

Έργο του Δικτύου Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί: 

 Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, οι οποίες θα καλύπτουν όλα τα 
θέματα αξιολόγησης της Πολιτικής Συνοχής όπως μεθοδολογικά εργαλεία, δείκτες, σχέδια 
αξιολόγησης, καθώς και την πρόοδο, τα ευρήματα και τις συστάσεις των εκπονούμενων 
αξιολογήσεων, σύμφωνα με το Ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. 

 Η συνεργασία για την εξασφάλιση της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ καθώς και για τη διασφάλιση της ομοιογένειας, της συνοχής 
και της συνέργειας των έργων αξιολόγησης που υλοποιούνται. 

 Η συνεργασία για την παρακολούθηση και επισκόπηση της υλοποίησης των Σχεδίων 
Αξιολόγησης και για τη διάδοση και περαιτέρω επεξεργασία των ευρημάτων και των 
συστάσεων των εκπονούμενων αξιολογήσεων. 

 Ο συντονισμός της ελληνικής συμμετοχής στα δίκτυα αξιολόγησης της Γενικής Δ/σης 
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της Γενικής Δ/σης Απασχόλησης, 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία γίνεται, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών για μεθοδολογικά 
εργαλεία, δείκτες, σχέδια αξιολόγησης, καθώς και ενημέρωση για την πρόοδο, τα ευρήματα και 
τις συστάσεις των αξιολογήσεων που αναθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και 
στην αξιοποίηση της εμπειρίας, των καλών πρακτικών και των μαθημάτων που αντλούνται από 
τη συμμετοχή στα προαναφερόμενα Δίκτυα που λειτουργούν υπό την ευθύνη των αρμόδιων 
Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας του, το Δίκτυο Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020: 

 Επεξεργάζεται και εισηγείται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)/ΕΥΣΣΑ προτάσεις σχετικά με: 

o την έκδοση οδηγιών, εγκυκλίων και κατευθύνσεων καθώς και σχεδίων προδιαγραφών για 
τα Σχέδια Αξιολόγησης και για την διενέργεια των αξιολογήσεων των Προγραμμάτων, 

o την επεξεργασία των πορισμάτων των αξιολογήσεων και την παροχή κατευθύνσεων στις 
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των Προγραμμάτων και τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς σχετικά με την αξιοποίηση των ευρημάτων, 

o την έκδοση οδηγιών που αφορούν τους δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
Προγραμμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-
2020, 

o την παρουσίαση οδηγιών για την οργάνωση και διενέργεια  ερευνών πεδίου στο πλαίσιο 
των αξιολογήσεων. 

 Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα αξιολογήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την 
ΕΥΣΣΑ και από την ΕΥΣΕΚΤ για οριζόντια θέματα καθώς και αξιολογήσεων (θεματικών και άλλων) 
που εκπονούνται με ευθύνη των ΕΥΔ 

 Συζητά και αναλύει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πλαισίου επίδοσης και τις 
διαδικασίες ελέγχου επίτευξής του. 
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 Συμμετέχει με τον Πρόεδρο ή μέλη της Γραμματείας (ΕΥΣΣΑ) σε όλες τις αναγκαίες συσκέψεις 
και διαβουλεύσεις σχετικές με το θέμα της αξιολόγησης με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες του 
Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου φορέα. Επίσης δύναται να διοργανώνει σχετικές με το 
θέμα συσκέψεις και διαβουλεύσεις. 

 Συγκροτεί ομάδες εργασίας για την ανάλυση και επεξεργασία ειδικών θεμάτων 

Στις συνεδριάσεις του Δικτύου προσκαλούνται να συμμετάσχουν (χωρίς να είναι μέλη του Δικτύου) 
εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ είναι δυνατό να 
συμμετέχουν επίσης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) και ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, Κοινωνικοοικονομικοί Εταίροι, επιμελητήρια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ερευνητικά 
κέντρα, παρατηρητήρια και ειδικοί εμπειρογνώμονες. 

 

 3.1.2. Συντονισμός 

Ο συντονισμός της διαδικασίας κατάρτισης των Σχεδίων Αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της 
εκπόνησης των αξιολογήσεων και της αξιοποίησης των συμπερασμάτων γίνεται από την ΕΥΣΣΑ, σε 
συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, στη βάση των αρμοδιοτήτων τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
πληροφόρηση που παρέχεται από τις αξιολογήσεις είναι έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη, και 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

 κατευθύνσεις προς τα ΕΠ σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό και τις αξιολογήσεις που πρέπει 
γίνουν για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των Κανονισμών προκειμένου να εκπονηθούν 
αξιολογήσεις που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των 
προγραμμάτων, 

 συντονισμό για την αξιολόγηση κοινών δράσεων των ΕΠ του ΕΚΤ σε οριζόντιο επίπεδο, 

 ενιαίες κατευθύνσεις, προδιαγραφές και αξιολογικά ερωτήματα προς τα ΕΠ προκειμένου  
αξιολογήσεις για ομοειδείς δράσεις να εκπονηθούν με ενιαίο τρόπο και να παραχθούν 
συγκρίσιμα συμπεράσματα (π.χ. δράσεις ΕΚΤ, στρατηγική επικοινωνίας κλπ), 
συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης κοινών προδιαγραφών στα τεύχη προκήρυξης των 
επιμέρους αξιολογήσεων, 

 κατευθύνσεις για ενιαία αντιμετώπιση θεμάτων προκειμένου να μπορούν να συναχθούν 
συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο (π.χ. επίπεδο θεματικού στόχου, στρατηγική Ευρώπη 2020 
κλπ), 

 επισκόπηση των υποβληθέντων Σχεδίων Αξιολόγησης για ομογενοποίηση των 
αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων και σύνταξη του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΣΠΑ από την ΕΥΣΣΑ 
σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, 

 ενέργειες για την εξασφάλιση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη σε κάθε αξιολόγηση, 

Ο συντονισμός του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων των 
αξιολογήσεων διασφαλίζεται και στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης. 

Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, διασφαλίζει την κατάρτιση του Σχεδίου Αξιολόγησης του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και συντονίζει κάθε ενέργεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των 
στρατηγικών/ θεμάτων που θα αξιολογηθούν σε εθνικό επίπεδο και αφορά στη συνεργασία με τις 
υπηρεσίες όλων των Ταμείων και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ΕΥΣΣΑ αποστέλλει οδηγίες και κατευθύνσεις, αλλά μπορεί να ζητήσει και την αποστολή στοιχείων 
από τις αρμόδιες ΕΥΔ. 

 

3.2 Ρόλος εταίρων και εμπλεκόμενων μερών 

Η συμμετοχή των εταίρων στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης 
διασφαλίζεται με τη συμμετοχή τους και το ρόλο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η 
συμμετοχή των λοιπών εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζεται κατά το στάδιο κατάρτισης, 
αναθεώρησης και υλοποίησης των Σχεδίων Αξιολόγησης από τους ίδιους τους εταίρους της 
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Επιτροπής Παρακολούθησης, οι οποίοι θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το δίκτυο επικοινωνίας με τους 
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς που εκπροσωπούν. 

Η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει το Σχέδιο Αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες και την υλοποίηση 
του ΕΠ και το υποβάλλει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης για παρατηρήσεις και σχόλια. Η 
Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει να προβλέψει για τη διαδικασία των σχολίων εύλογο χρονικό 
διάστημα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους και μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης κάθε ΕΠ να διαβουλευτούν με τα επιμέρους εμπλεκόμενα μέρη (φορείς, ομάδες 
κλπ) που εκπροσωπούν τις προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για το Σχέδιο Αξιολόγησης, τις 
επιμέρους αξιολογήσεις και τα εκάστοτε αξιολογικά ερωτήματα.  

Αντίστοιχα σε κάθε διαδικασία αναθεώρησης των Σχεδίων Αξιολόγησης, η οποία θα συζητιέται σε 
προγραμματισμένη Επιτροπή Παρακολούθησης, το αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης θα 
αποστέλλεται στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης σε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου 
να μπορεί να γίνει διαβούλευση τόσο με τους εταίρους, όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

  

3.3. Ανεξαρτησία αξιολογήσεων 

Η ανεξαρτησία των αξιολογήσεων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, διασφαλίζεται από 
τις Διαχειριστικές Αρχές με συντονισμό της ΕΥΣΣΑ, κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των τευχών 
προκήρυξης των αξιολογήσεων κάθε ΕΠ, καθώς και των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης, από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΕΠ. Για το λόγο αυτό, αλλά και για 
λόγους διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων, κατά τη σύνταξη των προκηρύξεων θα 
διασφαλίζεται τουλάχιστον ότι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι των αξιολογήσεων δεν θα εκπονούν 
αξιολογήσεις των ΕΠ 2014-2020, των οποίων είχαν αναλάβει το σχεδιασμό. Αντίστοιχα, οι ανάδοχοι 
που συμμετείχαν στο σχεδιασμό στρατηγικών (RIS, ΟΧΕ, ΠΕΣΚΕ) δεν θα εκπονούν τις αξιολογήσεις 
των στρατηγικών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή ότι οι ανάδοχοι που συμμετείχαν 
στο σχεδιασμό ακόμα και επιμέρους δράσεων, δεν θα εκπονούν τις αξιολογήσεις των δράσεων 
αυτών. 

Αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής και σχετικά κριτήρια αποκλεισμού θα περιγραφούν στους 
όρους των προκηρύξεων βάσει κοινών οδηγιών της ΕΑΣ. 

 

3.4. Πρόγραμμα Κατάρτισης 

Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες των στελεχών των 
ΕΥ σε θέματα αξιολόγησης, διερευνά σε συστηματική βάση τις ανάγκες επιμόρφωσης κατά τον κύκλο 
ζωής των αξιολογήσεων και συντονίζει τη διενέργεια σεμιναρίων. Η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την 
ΕΥΣΕΚΤ, καταρτίζει ετήσιο πλάνο σεμιναρίων με συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τις 
διαπιστωμένες ανάγκες. Ομοίως, θα εξεταστούν οι ανάγκες κατάρτισης λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων, όπως των Ενδιάμεσων Φορέων, των Δικαιούχων, των μελών των Επιτροπών 
Παρακολούθησης κ.α. Υπεύθυνη για την καταγραφή των αναγκών των λοιπών εμπλεκόμενων 
φορέων είναι η κάθε ΔΑ, η οποία αποστέλλει τις ανάγκες στην ΕΥΣΣΑ, προκειμένου να διαμορφωθεί 
το ετήσιο πλάνο καταρτίσεων. 

Τα σεμινάρια στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης σε θέματα αξιολόγησης, στην 
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, στην περαιτέρω κατάρτιση και εξειδίκευση των εμπλεκόμενων 
μερών, στην ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι πλέον 
κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

Ειδικότερα, μετά την καταγραφή των σχετικών αναγκών κατάρτισης κυρίως των Ειδικών Υπηρεσιών 
Διαχείρισης, τα πεδία κατάρτισης ενδεικτικά αφορούν: 

 την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών ανάλογα με το 

αντικείμενο της αξιολόγησης, 

 τη διαμόρφωση των αξιολογικών ερωτημάτων, 
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 τη συγγραφή των όρων της προκήρυξης,  

 την παρακολούθηση και παραλαβή ποιοτικών αξιολογήσεων, 

 την ενσωμάτωση των πορισμάτων της αξιολόγησης στα προγράμματα. 

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων και η επιλογή των θεματικών πεδίων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες 
που διαπιστώνονται σε σχέση με το χρονοπρογραμματισμό των αξιολογήσεων. Ο βαθμός 
λεπτομέρειας και εστίασης θα διαμορφώνεται κατά περίπτωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΣΣΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ μεριμνά για τη διενέργεια σεμιναρίων και 
σε συνεργασία με την ΜΟΔ ΑΕ βάσει του πλάνου καταρτίσεων κάθε έτους. 

 

3.5. Διάδοση και χρήση των πορισμάτων των αξιολογήσεων 

Η διάχυση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων καθώς και η ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών για τη βελτίωσή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020. Η χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων ενδυναμώνει τόσο την ανεξαρτησία 
των αξιολογήσεων όσο και τη διαμόρφωση συστάσεων για την παραγωγή πολιτικής ή την 
αναθεώρηση των ΕΠ.  

Ένα βασικό βήμα είναι η τυποποίηση των ομάδων/χρηστών των αξιολογήσεων προς τους οποίους θα 
κατευθυνθεί η διάχυση της πληροφόρησης, καθώς και των εξειδικευμένων προϊόντων και δράσεων 
ανά ομάδα και ανά αξιολόγηση που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό (π.χ. περίληψη με εστίαση 
στις ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών, παρουσιάσεις, φυλλάδια κλπ).  

Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω ενεργειών για τη διάδοση των πορισμάτων των 
αξιολογήσεων είναι σκόπιμο να γίνει είτε στο πλαίσιο της προκήρυξης από την ίδια τη ΔΑ, είτε από 
τον αξιολογητή -στο πλαίσιο της σύμβασης του- σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για 
κάθε αξιολόγηση.  

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

- για τους εταίρους (μέλη Επιτροπών Παρακολούθησης) του κάθε ΕΠ, η ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα γίνεται από τη Διαχειριστική Αρχή μετά την ολοκλήρωση 
κάθε αξιολόγησης με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και συζήτηση στις 
Επιτροπές Παρακολούθησης.  

- για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα 
γίνεται από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν 
να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες που 
εκπροσωπούν,  

- για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων θα γίνεται εξειδικευμένα με βάση συστηματοποιημένη πληροφορία που θα έχει 
προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης της αξιολόγησης και θα ανταποκρίνεται στις 
εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών. 

Η διάδοση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων θα γίνεται στη βάση 
τυποποιημένης φόρμας της επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης, στην οποία θα πρέπει να 
περιγράφεται η διαδικασία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε 
αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. Περαιτέρω, η επιτελική σύνοψη θα 
δημοσιοποιείται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

Για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία, την πορεία και τα συμπεράσματα των 
αξιολογήσεων, έχουν προβλεφθεί τα παρακάτω εργαλεία: 

- Δίκτυο Αξιολόγησης,  στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που 
αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 
2014-2020 και η διάχυση των πορισμάτων των αξιολογήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 
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- Εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των 
μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης των ΕΠ για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους 
με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους. 

- Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναρτώνται από την αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή, οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων σε απλή γλώσσα, στα ελληνικά και στα 
αγγλικά, ανά ομάδα χρήστη. 

- Ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, όπου οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ 
ανά ομάδα χρήστη αναρτώνται από την ΕΑΣ. 

 

3.6. Στρατηγική διαχείρισης ποιότητας 

Η στρατηγική διαχείριση ποιότητας αποτελεί βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κάθε 
αξιολόγησης και σε όλο τον κύκλο ζωής της, καθώς διασφαλίζει την εκπόνηση υψηλής ποιότητας 
αξιολογήσεων, την καλύτερη δυνατή χρήση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων και την 
μεγαλύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων σε όλους τους χρήστες. 

Η στρατηγική διαχείρισης ποιότητας στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που θα εκπονηθούν την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 προβλέπεται να διασφαλίζει τις ακόλουθες αρχές: 

 Διαφάνεια (Transparency) 

Η διαφάνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη προς τους φορείς που διενεργούν τις αξιολογήσεις και 
διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για να ωθήσει τους εμπλεκόμενους να λάβουν υπόψη τους τα 
συμπεράσματα και να κάνουν χρήση των συστάσεων κάθε αξιολόγησης. Είναι κατά συνέπεια 
σκόπιμο όλες οι αξιολογήσεις να δημοσιοποιούνται και να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό. Η 
διαδικασία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις κάθε αξιολόγησης θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα για δημοσιοποίηση. 

Στο πλαίσιο στης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της διαφάνειας ενισχύεται μέσω των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Δημοσιοποίηση του κάθε φορά εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης κάθε ΕΠ, το οποίο 
επανεξετάζεται σε ετήσια βάση προκειμένου να  προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες. 

- Δημοσιοποίηση των όρων της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. 

- Δημοσιοποίηση των επιτελικών περιλήψεων κάθε αξιολόγησης, καθώς και της έκθεσης σύνοψης 
των αποτελεσμάτων όλων των αξιολογήσεων κάθε ΕΠ. 

 Ανεξαρτησία (Independence) 

Οι αξιολογήσεις εκπονούνται κυρίως από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι θα πρέπει με 
αμερόληπτο τρόπο να κάνουν εκτιμήσεις στη βάση ενδείξεων και αξιόπιστων δεδομένων. Είναι 
σημαντικό να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία κάθε αξιολόγησης από πολιτικές παρεμβάσεις και 
προτιμήσεις. 

Στο πλαίσιο στης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της ανεξαρτησίας ενισχύεται μέσω 
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές που θα εκπονήσουν τις αξιολογήσεις των ΕΠ δεν είχαν 
συμμετάσχει στο σχεδιασμό των συγκεκριμένων ΕΠ. 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

- Διασφάλιση ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές έχουν πλήρη αυτονομία στην καταγραφή των 
ευρημάτων και τη διατύπωση των σχετικών πορισμάτων.  

 Ήθος (Ethics) 

Κατά το σχεδιασμό μίας αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να διευθετούνται οι 
ηθικές προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν.  Οι αξιολογήσεις και οι αξιολογητές θα πρέπει να 
σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων των εμπλεκόμενων σε μία αξιολόγηση, θα πρέπει 
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να παρέχουν εχεμύθεια, ενώ οι συμμετέχοντες σε μία αξιολόγηση θα πρέπει να μην υπόκεινται σε 
εξωτερικές πιέσεις. Οι αξιολογήσεις δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν προσωπικά ή άλλα 
συμφέροντα. 

Στο πλαίσιο στης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή του ήθους ενισχύεται μέσω των 
ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Σαφή περιγραφή στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης της λογικής, του σκοπού και 
του περιεχομένου της αξιολόγησης, των βασικών αξιολογικών ερωτημάτων, της ενδεχόμενης 
προτιμητέας μεθόδου αξιολόγησης και όλων των θεμάτων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, 
προκειμένου οι δυνητικοί αξιολογητές να ενημερωθούν κατάλληλα για το τι απαιτείται από 
αυτούς, ώστε να σταθμίσουν τους δεοντολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν.  

- Σαφής όρος στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης όσον αφορά στη δέσμευση κάθε 
αξιολογητή να παραμείνουν εμπιστευτικά τα ευρήματα της αξιολόγησης μέχρι και την τελική 
παραλαβή της. Η συμφωνία εμπιστευτικότητας συμπεριλαμβάνει και τα στοιχεία που δίνονται ή 
συλλέγονται από τον αξιολογητή. 

 Ποιότητα (Quality) 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να παρέχουν επικυρωμένα και αξιόπιστα συμπεράσματα που να είναι 
τεκμηριωμένα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρότυπα ποιότητας, συμβατά με τα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς, τα οποία επανεξετάζονται συστηματικά και προσαρμόζονται στις νέες 
ανάγκες. 

Στο πλαίσιο στης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της ποιότητας ενισχύεται μέσω της 
ενσωμάτωσης στους όρους της προκήρυξης κάθε αξιολόγησης κριτηρίων ποιότητας για την 
υποστήριξη του έργου των Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής των μελετών και τη 
διασφάλιση εκπόνησης αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας στη βάση ενιαίων προκαθορισμένων 
κριτηρίων ποιότητας. 

 Χρησιμότητα (Utility) 

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να έχουν χρησιμότητα και τα συμπεράσματά τους να έχουν εφαρμογή, 
θα πρέπει να εστιάζουν στους χρήστες και να παρέχουν επίκαιρη και κατανοητή πληροφορία που να 
ανταποκρίνεται σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και να είναι συναφής με τα ερωτήματα που 
τίθενται για τη λήψη αποφάσεων. Η πληροφορία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό 
προς τους χρήστες και να μεταφράζεται κατάλληλα τόσο σε όρους πολιτικής όσο και πρακτικής 
εφαρμογής. 

Στο πλαίσιο στης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω 
των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

- Προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, ενέργεια η 
οποία θα αποτελεί προϋπόθεση και αρχικό παραδοτέο του αξιολογητή και θα ενσωματώνεται 
στους όρους προκήρυξης κάθε αξιολόγησης. 

- Διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση 
συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά κατηγορία χρηστών, στο πλαίσιο της 
επιτελικής σύνοψης κάθε αξιολόγησης. 
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4. Αξιολογήσεις 

4.1 Συνοπτικός πίνακας 

  

Πίνακας 1 : Συνοπτικός πίνακας αξιολογήσεων Προγράμματος 

α/α Τίτλος αξιολόγησης Είδος 
Ενδεικτική 

ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
π/υ € 

0 
Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Ex-Ante 
Δεκέμβριος 

2014 
 

1 

Αξιολόγηση της επικαιρότητας του 
σχεδιασμού του Ε.Π. 
Πελοποννήσου με βάση και την 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων 
ολοκλήρωσης των ΑΠ 2, 5 και 8 
του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Φεβρουάριος 
2017 

90.000 

2 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Φεβρουάριος 
2017 

40.000 

3 

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

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Φεβρουάριος 
2017 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

4 
Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης 
χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Μάιος  
2018 

70.000 

5 

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας της υλοποίησης 
του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Φεβρουάριος 
2019 

100.000 

6 

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

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Φεβρουάριος 
2019 

ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

7 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Απρίλιος  
2019 

50.000 

8 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας των 
κυριότερων δράσεων 
περιβάλλοντος, του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας  

Απρίλιος  
2019 

60.000 

9 
Αξιολόγηση δράσεων 
επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας  

Απρίλιος  
2019 

70.000 
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α/α Τίτλος αξιολόγησης Είδος 
Ενδεικτική 

ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 

Εκτιμώμενος 
π/υ € 

10 

Αξιολόγηση των Κέντρων 
Κοινότητας - one stop shops 
ευπαθών ομάδων, στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 
/ Συνάφειας  

Δ’ τρίμηνο    
2019 

40.000 

11 
Αξιολόγηση των κοινωνικών 
Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της 
φτώχειας, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 
/ Συνάφειας  

Δ’ τρίμηνο    
2019 

30.000 

12 

Αξιολόγηση της πράξης 
«Λειτουργία Περιφερειακών 
Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και 
ευρύτερα των πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς 
και των Πράξεων χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ, στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου. 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 
/ Επιπτώσεων 

Δ’ τρίμηνο    
2021 

90.000 

13 
Αξιολόγηση Δράσεων Καθολικής 
Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας, 
του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 
/ Συνάφειας 

Δ’ τρίμηνο    
2021 

60.000 

14 
Αξιολόγηση πράξεων κοινωνικών 
υποδομών στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επιπτώσεων 
Φεβρουάριος 

2022 
70.000 

15 
Αξιολόγηση πράξεων δράσεων 
πολιτισμού στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επιπτώσεων 
Φεβρουάριος 

2022 
60.000 

16 
Αξιολόγηση πράξεων 
μεταφορικών υποδομών στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επιπτώσεων 
Μάρτιος       

2022 
80.000 

17 

8iii & 8v / Δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ 
στο πλαίσιο του Θεμ. Στόχου 8 και 
συμβάλλουν στην Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 
/ Συνάφειας 

2022 ΕΥΣ ΕΚΤ 

18 

Αξιολόγηση της συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επιπτώσεων 
Μάρτιος        

2022 
110.000 

19 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας ΕΠ Πελοποννήσου 

Αποδοτικότητας / 
Αποτελεσματικότητας 

Νοέμβριος    
2022 

50.000 

20 
Έκθεση Σύνοψης Αποτελεσμάτων 
των Αξιολογήσεων 

 
Σεπτέμβριος 

2022 
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4.2 Χρονοδιάγραμμα 
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Κωδ.  

Αξιολό 

γησης 

Ετήσια Έκθεση 

 2015 

Ετήσια Έκθεση 

2016 

Ετήσια Έκθεση 

2017 

Ετήσια Έκθεση 

2018 

Ετήσια Έκθεση 

2019 

Ετήσια Έκθεση 

2020 

Ετήσια Έκθεση 

2021 

Ετήσια Έκθεση 

2022 

31.5.2016 30.6.2017 31.5.2018 30.6.2019 31.5.2020 31.5.2021 31.5.2022 31.5.2023 

1    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

4   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

6  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

8  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

10   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

12   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

14   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

15   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

16   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

17   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

18    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

19     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
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Η Ετήσια Έκθεση του 2016, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2017, τροφοδοτείται με 
τα στοιχεία της 1ης αξιολόγησης προκειμένου να αξιολογηθεί ο σχεδιασμός του ΕΠ και να επαναπροσδιορισθούν 
ενδεχομένως οι στόχοι του προγράμματος και η επιτευξιμότητα των υποχρεώσεων του πλαισίου επίδοσης με 
γνώμονα και το κλείσιμο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 την ίδια περίοδο. 

Η Ετήσια Έκθεση του 2018, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2019, θα περιλαμβάνει 
εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας / αποδοτικότητας με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του προγραμματισμού μετά τον έλεγχο επίτευξης των στόχων του ΕΠ με 
βάση το πλαίσιο επίδοσης στο τέλος του έτους 2018. 

Ενδιάμεσα και μέχρι τα μέσα του 2018 τοποθετείται η αξιολόγηση του σχεδιασμού των Ολοκληρωμένων 
Χωρικών Παρεμβάσεων προκειμένου να εξετασθεί κυρίως η διαδικασία εφαρμογής από το σχεδιασμό, μέχρι 
την έναρξη της υλοποίησης.    

Δύο αξιολογήσεις (α/α 3 & 6) θα υλοποιηθούν με ευθύνη της ΕΥ του ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Τρεις θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων και η αξιολόγηση επιπτώσεων του ΕΠ πρόκειται να τροφοδοτήσουν 
την ετήσια έκθεση του 2021, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή το πρώτο εξάμηνο του 2022. 
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Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

 

α/α 1 

Τίτλος αξιολόγησης 
Αξιολόγηση της επικαιρότητας του σχεδιασμού του Ε.Π. Πελοποννήσου, με βάση και 
την αποτίμηση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσης των ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 
2007-2013 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση της επικαιρότητας και 
ορθότητας του σχεδιασμού του ΠΕΠ Πελοποννήσου σε σχέση με τις διαμορφωμένες και 
προβλεπόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της Χώρας και της Περιφέρειας, από 
τον χρόνο του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, στο 
πλαίσιο ολοκλήρωσής του 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές 
προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας με ιδιαίτερη έμφαση σ’ εκείνες που 
συγκεντρώνουν μεγάλους προϋπολογισμούς ανά Ταμείο, σε σχέση και με τους ειδικούς 
στόχους κάθε επενδυτικής προτεραιότητας. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα, 
Συνεισφορά στη στρατηγική Ε2020, 
Λογική της παρέμβασης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός προόδου της υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου 
(εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) επί του προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, 
Επενδυτική Προτεραιότητα, κατηγορία παρέμβασης; 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός προόδου της υλοποίησης φυσικού αντικειμένου 
(εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες), επί των αντίστοιχων στόχων των δεικτών εκροής; 

 Ποίος ο βαθμός επιτευξιμότητας των στόχων / /ορόσημων του πλαισίου επίδοσης; 

 Ποίος θα είναι ο βαθμός συμβολής στους στόχους της στρατηγικής Ε 2020 
(εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες), σύμφωνα με το μέχρι τώρα επίπεδο υλοποίησης 
του Προγράμματος; 

 Ποίος ο βαθμός επιτευξιμότητας των στόχων ως προς την κλιματική αλλαγή και ως 
προς τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες), σύμφωνα με το 
μέχρι τώρα επίπεδο υλοποίησης του Προγράμματος;  

 Ποίος ο βαθμός συμβολής του Προγράμματος στους στόχους του νέου 
«Μνημονίου»; 

 Τηρείται η συνάφεια του Προγράμματος κατά την υλοποίηση, με τις οριζόντιες 
πολιτικές της Ε.Ε.; 

β) Αποδοτικότητα 

 Ποία η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό 
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών, σύμφωνα με το μέχρι τώρα 
επίπεδο υλοποίησης του Προγράμματος; 

 Διαπιστώνεται επάρκεια πόρων για την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών 
και αποτελέσματος; 

 Διαπιστώνονται αποκλίσεις του μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη 
εκροών, σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό; Αν ναι, ποιοι παράγοντες το 
προκαλούν; 

 Ποία τα στοιχεία σύγκρισης του μέσου μοναδιαίου κόστους βασικών κατηγοριών 
δράσεων της περιόδου 2007-2013 με το μέσο μοναδιαίο κόστος αντίστοιχων 
βασικών δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020; 

γ) Λογική της παρέμβασης 

 Συσχετίζεται και σε ποιο βαθμό η υλοποίηση (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) των 
δράσεων του Προγράμματος με τους αντίστοιχους δείκτες εκροών και 
αποτελέσματος και με την επιτευξιμότητα των αντίστοιχων ειδικών στόχων ανά 
επενδυτική προτεραιότητα; 

Μέθοδος 
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Επικαιροποίηση των τιμών βάσης των δεικτών αποτελέσματος 

Δεδομένα  Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το σύστημα 
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παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και 
αντίστοιχα στοιχεία κόστους ολοκλήρωσης έργων/ πράξεων από το σύστημα 
παρακολούθησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 

 Δευτερογενή στοιχεία από φορείς τομεακών πολιτικών ως προς τις τιμές βάσης των 
δεικτών αποτελέσματος. 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους. 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2016 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2016 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2017 

Εκτιμώμενος π/υ 90.000 € 
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 Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους επικοινωνιακούς στόχους που 
έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας 
υπόψη τα κύρια αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών 
δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

 

α/α 2 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. Κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης του έτους 2017 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, 

πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες χρηματοδότησης. 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος 

 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες δυνητικών δικαιούχων και ήδη δικαιούχων πράξεων του Προγράμματος. 

(ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

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

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

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2016 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2016 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2017 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 



 

~ 31 ~ 

α/α 4 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση της ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της 
ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής του ΠΕΠ, μέσω του πλαισίου ανάπτυξης των 
παρεμβάσεων ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθούν ενδεικτικά οι 
διαδικασίες προετοιμασίας και σχεδιασμού, οι τρόποι και οι προϋποθέσεις επιλογής 
των περιοχών ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ και υλοποίησης των παρεμβάσεων, καθώς και η 
προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν βάσει μίας στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε σχέση με μεμονωμένες αντίστοιχες 
παρεμβάσεις. Παράλληλα θα πρέπει να αξιολογηθεί η συνάφεια των στρατηγικών 
Χωρικής Ανάπτυξης με τους στόχους του ΕΠ, καθώς και οι παράγοντες στους οποίους 
οφείλεται η θετική ή αρνητική πρόοδος της υλοποίησης, προκειμένου να ληφθούν 
έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 
συγκεκριμένων παρεμβάσεων.  

Περιεχόμενο 

Η αξιολόγηση αφορά στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ μέσω της 
υλοποίησης των στρατηγικών ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ 
και στη συμβολή αυτών των παρεμβάσεων στους στόχους του ΕΠ. Ιδιαίτερη δε 
προσέγγιση θα γίνει από την αξιολόγηση των χωρικών παρεμβάσεων στους εξής 
ειδικούς στόχους του Ε.Π.: 

 «Άμβλυνση των προβλημάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές 
των οικιστικών κέντρων της Περιφέρειας» (2Β2.1) 

 «Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων» (3.6.1) 

 «Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος» (3.6.2) 

 «Βελτίωση του επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών» (3.7.1) 

 «Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
για αύξηση της επισκεψιμότητας» (3.5.1) 

 «Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς ως πόλου έλξης επισκεπτών» 
(3.5.2) 

 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 
ενεργοβόρες κατοικίες» (3.1.1) 

 «Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» (3.2.1) 

 Βελτίωση των προοπτικών αναζωογόνησης και ανάπτυξης περιοχών της 
Περιφέρειας με προβλήματα στον επιχειρηματικό και κοινωνικό ιστό τους» (2.Β4.1) 

  

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα 
Συνάφεια 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ερωτήματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη χωρική στρατηγική του ΕΠ: 

 Πώς αξιολογούνται οι διαδικασίες εφαρμογής ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ, από την 
επιλογή των περιοχών μέχρι και την υλοποίηση των δράσεων; 

 Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι στόχοι της χωρικής στρατηγικής, όπως 
περιγράφονται στο ΕΠ; 

 
Ερωτήματα που αφορούν στις στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης: 

 Πώς διασφαλίστηκε η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών στην κατάρτιση 
της ολοκληρωμένης χωρικής στρατηγικής; 

 Ο τρόπος εφαρμογής της ΒΑΑ της ΤΑΠΤοΚ και των ΟΧΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με το 
Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης, ήταν επαρκής; Ομοίως για το φορέα ή 
φορείς στρατηγικής. 

 Σε ποιο βαθμό επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΠ μέσω της υλοποίησης των 
στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης; 

 Πώς συμβάλουν οι δείκτες των σχεδίων δράσης της ΒΑΑ, της ΤΑΠΤοΚ και των ΟΧΕ 
στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ; 

 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των σχεδίων δράσης είναι επαρκής για την 
υλοποίηση της στρατηγικής; 

 Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας των παρεμβάσεων των στρατηγικών Χωρικής 
Ανάπτυξης διασφαλίζεται στο σύνολό του κατά την υλοποίηση; 

 Πώς αντιμετωπίζονται ενδεχόμενα προβλήματα που προέκυψαν κατά το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής; 
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Μέθοδος 
Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθησης 
και έρευνες πεδίου 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ 

 Δείκτες στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης 
Οι ενδεχόμενες ανάγκες για νέα δεδομένα θα προκύψουν μετά την οριστικοποίηση των 
στρατηγικών Χωρικής Ανάπτυξης.  

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικός αξιολογητής  

Διάρκεια  
Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: 06/2017 
Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: 09/2017 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 05/2018 

Εκτιμώμενος π/υ 
70.000 € 
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Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

 

 5 

Τίτλος αξιολόγησης 
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της υλοποίησης του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η εξέταση της εξέλιξης και των 
παραμέτρων υλοποίησης του Προγράμματος, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
επιτευξιμότητα των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος. Με βάση αυτή την εκτίμηση, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα/ 
προοπτικές έγκαιρης επίτευξης των τιμών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο 
επιχειρησιακού Προγράμματος, προσδιορίζοντας και εξετάζοντας τους παράγοντες 
στους οποίους οφείλεται η ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική εξέλιξη υλοποίησης του 
Προγράμματος προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στους δείκτες εκροών 
και αποτελέσματος. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας αξιολόγησης, θα εκτιμηθεί η επάρκεια των 
πόρων ανά επενδυτική προτεραιότητα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των 
αντίστοιχων δεικτών εκροών και αποτελέσματος, σε σχέση με το διαμορφούμενο μέσο 
μοναδιαίο κόστος των παρεμβάσεων / πράξεων που υλοποιούνται. 
Κατ’ ακολουθία των προαναφερομένων εκτιμήσεων, ένας από τους σκοπούς της 
αξιολόγησης είναι η εκτίμηση του βαθμού συνεισφοράς του ΠΕΠ στους στόχους της 
στρατηγικής Ε2020, τόσο από τις υλοποιημένες πράξεις, όσο κι η προοπτική της 
συμβολής του στους στόχους της στρατηγικής Ε2020, σύμφωνα με την εξέλιξη 
εφαρμογής του Προγράμματος, σε σχέση με την επάρκεια ή μη των πόρων του. Επίσης 
η παρούσα αξιολόγηση θα καλύψει τις ανάγκες της Ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του 
ΠΕΠ έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1ο εξάμηνο 2019. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση στοιχείων είναι όλες οι επενδυτικές 
προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας με ιδιαίτερη έμφαση σ’ εκείνες που 
συγκεντρώνουν μεγάλους προϋπολογισμούς ανά Ταμείο, σε σχέση και με τους ειδικούς 
στόχους κάθε επενδυτικής προτεραιότητας, καθώς και σε σχέση με τους στόχους της 
στρατηγικής Ε2020. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα, 
Συνεισφορά στη στρατηγική Ε2020, 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Ποίος ο βαθμός υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, 
δαπάνες) επί του προϋπολογισμού ανά Θεματικό Στόχο, Επενδυτική 
Προτεραιότητα, κατηγορία παρέμβασης; 

 Ποίος ο βαθμός υλοποίησης φυσικού αντικειμένου (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες), 
επί των αντίστοιχων στόχων των δεικτών εκροής; 

 Ποίος ο βαθμός συμβολής στους στόχους της στρατηγικής Ε 2020 (εντάξεις, 
συμβάσεις, δαπάνες); 

 Ποιες οι τυχόν αποκλίσεις από την προοπτική επίτευξης των στόχων υλοποίησης 
του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου επενδυτικών προτεραιοτήτων και 
Θεματικών Στόχων; 

 Ποιοι οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι τυχόν αποκλίσεις; 
β) Αποδοτικότητα 

 Ποία η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό 
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών; 

 Ποιες οι αποκλίσεις του μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη 
εκροών σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό και σε ποιους παράγοντες 
οφείλονται; 

 Υπάρχει επάρκεια πόρων για την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος; 

Μέθοδος 
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Επικαιροποίηση των τιμών βάσης των δεικτών αποτελέσματος  
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Δεδομένα 

 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020  

 Δευτερογενή στοιχεία από φορείς τομεακών πολιτικών ως προς τις τιμές βάσης των 
δεικτών αποτελέσματος. 

 Δείκτες της στρατηγικής Ε2020. 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Ανάθεση σε τρίτους. 

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Οκτώβριος 2017 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2018 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 
100.000  
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Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους επικοινωνιακούς 
στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας κάθε Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί 
καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

 

 

 

α/α 7 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. Κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών της ετήσιας έκθεσης 
υλοποίησης του ΠΕΠ του έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2019. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, 

πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις και τις διαδικασίες χρηματοδότησης. 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος  Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες δυνητικών δικαιούχων, ήδη δικαιούχων πράξεων και κοινού (ποιοτικές 

και ποσοτικές) 

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

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

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εσωτερικά από την ΔΑ του ΠΕΠ ή / και Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια***  Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2018 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2018 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000 € 
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Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

α/α 8 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κυριότερων δράσεων 
περιβάλλοντος, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων στο τομέα του περιβάλλοντος , με ιδιαίτερη έμφαση 
στις δράσεις των επενδυτικών προτεραιοτήτων 6α και 6β οι οποίες δεσμεύουν το 10,14% 
των πόρων του ΕΤΠΑ του Προγράμματος (εκτός της Τεχνικής Βοήθειας) ή το 45% των 
πόρων του Θ.Σ.6. Συγκεκριμένα, σ’ αυτές τις επενδυτικές προτεραιότητες του Θεματικού 
Στόχου 6, προβλέπονται δράσεις διαχείρισης αποβλήτων ( υγρών και στερεών), καθώς 
και δράσεις διαχείρισης πόσιμου ύδατος. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εστιάζει σ’ αυτές 
τις τρεις κατηγορίες περιβαλλοντικών δράσεων με δεδομένο ότι για την βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, που 
συμπεριλαμβάνονται στον Θ.Σ.6, θα διενεργηθούν ξεχωριστές θεματικές αξιολογήσεις, 
όλες με στόχο τη συμβολή τους στην ετήσια έκθεση του ΠΕΠ του 2018, η οποία θα 
υποβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2019. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων /πράξεων /έργων, όσον αφορά στη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων εστιάζουν στον διαχωρισμό για ανακύκλωση στη πηγή 
και κομποστοποίηση, ενώ όσον αφορά στη διαχείριση υγρών αποβλήτων είναι κατά 
προτεραιότητα η κάλυψη των αναγκών σε οικισμούς Γ’ κατηγορίας και η προστασία 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Να σημειωθεί ότι κατά κύριο λόγο οι ανάγκες 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια, θα καλυφθούν από το 
Ταμείο Συνοχής του Τομεακού Προγράμματος. Όσον αφορά στη διαχείριση πόσιμου 
νερού, κατά κύριο λόγο, οι παρεμβάσεις /έργα θα εστιάσουν στη μείωση των απωλειών 
ύδατος κατά τη διανομή του και τη συνολική διαχείρισή του. Μέσω της συγκεκριμένης 
αξιολόγησης των παραπάνω δράσεων, θα αποτιμηθεί η συμβολή της υλοποίησης τους, 
αλλά και η προοπτική ολοκλήρωσης τους, στους παρακάτω ειδικούς στόχους: 

 «Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών 
αποβλήτων(απορριμμάτων)» (3.3.1) 

 «Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος» (3.4.1) 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα, 

 Αποδοτικότητα, 

 Συνεισφορά στην κάλυψη του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου 

 Λογική της παρέμβασης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου (εντάξεις, 
συμβάσεις, δαπάνες) επί του προϋπολογισμού ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και 
κατηγορία παρέμβασης; 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός υλοποίησης φυσικού αντικειμένου (εντάξεις, 
συμβάσεις, δαπάνες), επί των αντίστοιχων στόχων των δεικτών εκροής; 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός συμβολής των δράσεων του ΠΕΠ στην κάλυψη των 
αναγκών του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου σε σχέση με εντάξεις, 
συμβάσεις, δαπάνες;  

 Ποια η προοπτική επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 
β) Αποδοτικότητα 

 Ποια η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το φυσικό 
αντικείμενο εκφράζεται με τους δείκτες εκροών; 

 Διαπιστώνεται επάρκεια πόρων για την επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος; 

 Διαπιστώνονται αποκλίσεις μέσου μοναδιαίου κόστους υλοποίησης ανά δείκτη 
εκροών σε σχέση με το αντίστοιχο προγραμματικό; 

 Ποιοι οι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι τυχόν αποκλίσεις; 
γ) Λογική της παρέμβασης 

 Ποιος ο βαθμός συσχέτισης του βαθμού υλοποίησης των συγκεκριμένων κατηγοριών 
περιβαλλοντικών δράσεων του Προγράμματος με τους αντίστοιχους στόχους των 
δεικτών εκροών και αποτελέσματος και με την επιτευξιμότητα των αντίστοιχων 
ειδικών στόχων, ανά επενδυτική προτεραιότητα; 

Μέθοδος 
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Επικαιροποίηση των τιμών βάσης των δεικτών αποτελέσματος  

Δεδομένα  Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (εντάξεις, συμβάσεις, δαπάνες) από το σύστημα 
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παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020  

 Δευτερογενή στοιχεία από φορείς τομεακών πολιτικών ως προς τις τιμές βάσης των 
δεικτών αποτελέσματος. 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Ανάθεση σε τρίτους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες   

Διάρκεια  
 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2018 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:Νοέμβριος 2018 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 
60.000 € 
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Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 

α/α 9 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση δράσεων επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση/ αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεμβάσεων ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις των επενδυτικών προτεραιοτήτων 
3α, 3β, και 3γ του Θεματικού Στόχου 3, αλλά και για τις δράσεις της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 1β του Θεματικού Στόχου 1, καθώς και για τις δράσεις της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 2β του Θεματικού Στόχου 2. Παράλληλα στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
των δράσεων των προαναφερόμενων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων θα αποτιμηθεί και η 
συμβολή της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ανάπτυξη 
καινοτομικής επιχειρηματικότητας ή / και η εφαρμογή των προϊόντων έρευνας/ 
τεχνολογίας στον επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η επιλογή αυτών 
των δράσεων για αξιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την 
αποδοτικότητά τους έγινε με δεδομένο ότι δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των 
πόρων του ΕΤΠΑ του Προγράμματος (19,20%) χωρίς την Τεχνική Βοήθεια, αλλά 
παράλληλα αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις για την οικονομική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν στην ετήσια 
έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, έτους 2018, η οποία θα υποβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2019. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων αναφέρονται: 

 Στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας ή / και της χρήσης των 
αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας στην παραγωγική και εμπορική 
δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ. 

 Στην ενίσχυση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
έρευνας και καινοτομίας για ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων έρευνας / 
τεχνολογίας και καινοτομιών στην παραγωγική και λειτουργική διαδικασία των 
επιχειρήσεων. 

 Στην ενίσχυση των επενδύσεων για ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως, 
ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital marketing). 

 Στην ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, για ανάπτυξη ή / και χρήση 
τεχνολογιών ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

 Στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτομιών και προϊόντων 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

 Στην ενίσχυση / υποστήριξη της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, με 
προτεραιότητα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων δεύτερης 
μεταποίησης. 

 Στην ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρικτικού μηχανισμού και μέσων για ίδρυση και 
ανάπτυξη των εργασιών καινοτόμων επιχειρήσεων και παραγωγή της 
επιχειρηματικότητας. 

Με την αξιολόγηση των παραπάνω δράσεων θα αποτιμηθεί η συμβολή της υλοποίησής 
τους, αλλά και η προοπτική ολοκλήρωσής τους, ως προς τους εξής ειδικούς στόχους: 

 «Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική 
καινοτομία» (1.2.1) 

 «Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας» (1.3.1) 

 «Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων» (1.5.1) 

 «Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (1.5.2) 

 «Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας» (1.6.1) 

 «Αύξηση της αξίας των εξαγωγών». (1.7.1) 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα, 

 Αποδοτικότητα, 

 Συνεισφορά στην εφαρμογή της περιφερειακής στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης» 

 Λογική της παρέμβασης 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Αποτελεσματικότητα 

 Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις σχετικές 
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προσκλήσεις του ΕΦΔ ή της ΕΥΔ; 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των εγκεκριμένων προτάσεων, σε σχέση με τις 
υποβληθείσες (σε αριθμό και σε προϋπολογισμό); 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό των υλοποιούμενων επενδύσεων, σε σχέση με τις 
εγκριθείσες (σε αριθμό και προϋπολογισμό); 

 Είναι ικανοποιητικό το ποσοστό υλοποιούμενων επενδύσεων, σε προϋπολογισμό, σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης επενδυτικής προτεραιότητας και 
κατηγορίας παρέμβασης; 

 Ποιο το ποσοστό ωφελούμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της 
στρατηγικής «έξυπνης εξειδίκευσης»;  

 Ποια η προοπτική επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 

 Ποιοι οι παράγοντες που συντελούν θετικά ή αρνητικά στην προοπτική επίτευξης των 
στόχων; 

β) Αποδοτικότητα 

 Είναι ανάλογη η σχέση υλοποίησης οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, όπως το 
φυσικό εκφράζεται από τους στόχους των δεικτών εκροών (ως προς τις εντάξεις / 
συμβάσεις, δαπάνες); 

 Είναι επαρκείς οι πόροι ανά επενδυτική προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων 
των δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 

 Είναι αντίστοιχο το μέσο μοναδιαίο κόστος υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων 
(κόστος ανά σχέδιο), σε σχέση με το προγραμματικό; 

 Ποιοι παράγοντες συντελούν στην ενδεχόμενη αναντιστοιχία; 
γ) Λογική της παρέμβασης 

 Είναι ικανοποιητική η συσχέτιση του βαθμού υλοποίησης των δράσεων με τους 
στόχους των δεικτών εκροών και αποτελέσματος και την επιτευξιμότητα των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων, ανά επενδυτική προτεραιότητα; 

Μέθοδος 
 Ανάλυση στοιχείων υλοποίησης από το σύστημα παρακολούθησης 

 Δευτερογενή στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ ή/ και τοπικούς/ περιφερειακούς  εκπροσώπους 
επιχειρηματιών. 

Δεδομένα 

 Πρωτογενή στοιχεία υλοποίησης (προσκλήσεις προς δικαιούχους, αιτήσεις 
χρηματοδότησης, εντάξεις / συμβάσεις, δαπάνες), από το σύστημα παρακολούθησης 
της υλοποίησης 

 Δευτερογενή στοιχεία από ΕΛΣΤΑΤ ή/ και από τοπικούς φορείς εκπροσώπους 
επιχειρηματιών (επιμελητήρια) 

 Δευτερογενή στοιχεία από τον περιφερειακό φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων 
και προώθησης της καινοτομίας 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Ανάθεση σε τρίτους. 

Διάρκεια  

 Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2018 

 Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης:Νοέμβριος 2018 

 Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Απρίλιος 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 
70.000 € 
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ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση Αξιολογήσεων 

 

Τίτλος Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας  - One Stop Shops ευπαθών ομάδων, στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

 

Σχεδιασμός της Αξιολόγησης 
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Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Κέντρων Κοινότητας – one stop shops στον Ειδικό 

Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii. 

 

Συγκεκριμένα, κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, τα Κέντρα Κοινότητας – one stop shops θα 

αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του θεματικού 

στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής Ένταξης. Το αντικείμενο των Κέντρων 

Κοινότητας εξειδικεύεται σε α) Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα 

προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης β) Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν 

υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών 

όπως συμβουλευτική υποστήριξη, νομική υποστήριξη κλπ. με ωφελούμενους πολίτες που διαβιούν 

στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού.  

 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση των πράξεων  που σχεδιάστηκαν για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή της παρέμβασης 

στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα 

διαρκέσει καταρχήν 3 έτη, οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.  

 

Βασικά αξιολογητικά ερωτήματα της παρέμβασης είναι: 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν τα Κέντρα Κοινότητας την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με 

τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης; 

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 

απασχόλησης, και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

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

σχεδιαστεί; 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη; 

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

ίδια με λιγότερους; 

 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των 

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

ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

 

Θα χρησιμοποιηθεί οι δείκτης αποτελέσματος του προγράμματος: 

CR05: «Μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν 
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σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους» 

 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

 

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από 

την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του 

προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση 

ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης 

προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή. 

 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης: 

 

40.000 € 

 

Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης : 

α/α 10 

Τίτλος 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση των Κέντρων Κοινότητας - one stop shops ευπαθών ομάδων, στο ΠΕΠ 

Πελοποννήσου. 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω παρεμβάσεων 

ώστε να διερευνηθεί η συμβολή τους στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 

9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα διαρκέσει καταρχήν 3 έτη, οι Δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί και η 

δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.  

 

Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: α) 

Πύλη Εισόδου για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας 

και κοινωνικής ένταξης β)  Διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 

απασχόλησης, καθώς και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες γ) Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών 

όπως συμβουλευτική υποστήριξη, νομική υποστήριξη κλπ. με ωφελούμενους πολίτες που 

διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των «Κέντρων Κοινότητας» και διαβιούν σε συνθήκες 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 

«Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες ομάδες/ κοινότητες» (2Α4.1), της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii  

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

 Συνάφεια,  με άλλες δράσεις, τομεακές και εθνικές πολιτικές για την 

καταπολέμηση της φτώχειας. 

 Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς άλλες 
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παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα: 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην πληροφόρηση των 

πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης; 

 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε η διασύνδεση με τους φορείς που παρέχουν 

υπηρεσίες απασχόλησης, και άλλες  κοινωνικές υπηρεσίες; 

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

 Σε ποιο βαθμό προσεγγίστηκαν  οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι όπως είχε 

αρχικά σχεδιαστεί; 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

 Σε ποιο βαθμό τα Κέντρα Κοινότητας συνέβαλαν να αναζητήσουν απασχόληση 

άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων; 

 Σε ποιο βαθμό συνέβαλλαν τα Κέντρα Κοινότητας στην εξασφάλιση θέσεων 

απασχόλησης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες; 

 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους 

πόρους ή τα ίδια με λιγότερους; 

Μέθοδος 

Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων/ πρωτογενής 

ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με ομάδες 

εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

Δεδομένα 
Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα 

προκύψουν από την έρευνα του μελετητή. 

Τρόπος 

διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2019 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2019 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2019 

Εκτιμώμενος π/υ 40.000 € 
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Τίτλος Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας του ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας στον 

Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Συγκεκριμένα κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο 

του  θεματικού στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής Ένταξης.  Οι Κοινωνικές 

Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας προβλέπεται να περιλαμβάνουν: 

 

α) Δομές παροχής βασικών αγαθών (δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία), καθώς και β) Δομές 

για αστέγους (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας) 

 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση των πράξεων  που σχεδιάστηκαν για την 

τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να διερευνηθεί η συμβολή της παρέμβασης 

στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η συγχρηματοδότηση των δομών θα 

διαρκέσει καταρχήν 3 έτη οι Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να 

εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά 

για τα κοινωνικά φαρμακεία η αξιολόγηση της δράσης θα έχει επιπλέον στόχο να επανεξεταστεί η 

λειτουργία τους μετά την εφαρμογή της πολιτικής του Υπ. Υγείας για την κάλυψη όλων των 

ανασφάλιστων πολιτών. 

 

Βασικά αξιολογητικά ερωτήματα: 

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

 Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας μέσω της σύνδεσης, συνεργασίας, 
συνέργειας και συμπληρωματικότητας με δομές αντιμετώπισης της φτώχειας και με 
προγράμματα κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνταν παράλληλα; 

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

 Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

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

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

 Θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί καλύτερα αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους ή τα 
ίδια με λιγότερους; 
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Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των 
δικαιούχων/ πρωτογενής ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων ή/και ποιοτική ανάλυση με 
ομάδες εστίασης (focus groups) ή case studies. 

 

Θα χρησιμοποιηθούν οι αντίστοιχοι, κατάλληλοι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος. 

 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

 

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από 

την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του 

προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση 

ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης 

προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή. 

 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης: 

 

30.000 € 

 

Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης 

α/α 11 

Τίτλος 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση των κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου. 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Κατά τη νέα περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, οι Κοινωνικές Δομές άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας θα αποτελέσουν μία από τις τέσσερις βασικές δράσεις που θα αναπτυχθούν 

στο πλαίσιο του  θεματικού στόχου 9, στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής / Κοινωνικής 

Ένταξης και προβλέπεται να περιλαμβάνουν: 

α) Δομές παροχής βασικών αγαθών (δομές σίτισης και κοινωνικά φαρμακεία), καθώς και 

β) Δομές για αστέγους (υπνωτήρια και κέντρα ημέρας) 

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραπάνω πράξεων  ώστε να διερευνηθεί η 

συμβολή της παρέμβασης στον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του Θεματικού Στόχου 9. Καθώς η 

συγχρηματοδότηση των δομών θα διαρκέσει καταρχήν 3 έτη οι Δομές αντιμετώπισης της 

φτώχειας θα αξιολογηθούν προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα ανασχεδιασμού τους 

για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου. Ειδικά για τα κοινωνικά φαρμακεία η 

αξιολόγηση της δράσης θα έχει επιπλέον στόχο να επανεξεταστεί η λειτουργία τους μετά 

την εφαρμογή της πολιτικής του Υπ. Υγείας για την κάλυψη όλων των ανασφάλιστων 

πολιτών. 
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Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: Δομή 
σίτισης και βασικών αγαθών όπου συλλειτουργούν οι δομές των κοινωνικών 
παντοπωλείων με τις δομές παροχής συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, υπνωτήρια για 
αστέγους, καθώς και κέντρα ημέρας για άστεγους. 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 
«Διερεύνηση και βελτίωση της παροχής κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές 
ομάδες» (2Α6.1) της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

 Αποτελεσματικότητα. 

 Αποδοτικότητα. 

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

 Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς άλλες 
παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας. 

 Προστιθέμενη αξία. 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αξιολογητικά ερωτήματα. 

Επιπτώσεις: 

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

 Σε ποιο βαθμό συνεισέφεραν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της 
Φτώχειας στην ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής ασφάλειας μέσω της σύνδεσης, 
συνεργασίας, συνέργειας και συμπληρωματικότητας με δομές αντιμετώπισης 
της φτώχειας και με προγράμματα κοινωνικής προστασίας που υλοποιούνταν 
παράλληλα; 

Αποτελεσματικότητα 

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

 Ποια είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

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

Αποδοτικότητα  

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος ανά πράξη;  

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

Μέθοδος 

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

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

Τρόπος 

διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  
Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2019 

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

Εκτιμώμενος π/υ 30.000 € 

 



 

~ 48 ~ 

 

Τίτλος Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», καθώς και των Πράξεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

των Κοιν.Σ.Επ. (Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου) 

 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 
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Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή της Λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών 

Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στον Ειδικό Στόχο της 

επενδυτικής προτεραιότητας 9v. 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η αξιολόγηση τόσο της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών 

Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας», όσο και της 

εφαρμογής Πράξεων χρηματοδοτικών ενισχύσεων προς υφιστάμενες και νέες Κοιν.Σ.Επ. Πιο 

συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αξιολόγηση επικεντρώνεται στην αποτίμηση των επιπτώσεων από την 

εφαρμογή των παραπάνω Πράξεων σε ότι αφορά την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια αναφοράς, τη δημιουργία νέων βιώσιμων κοινωνικών 

επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των υφισταμένων, τη δημιουργία απασχόλησης για ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού, την εν γένει τοπική ανάπτυξη. 

Βασικά αξιολογητικά ερωτήματα:  

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

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

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

 Ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πράξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ στα ΠΕΠ 

 Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων, αλλά και στην 
ανάπτυξη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.; (Δυσνόητο, ή έστω ασαφές!!) 

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος υποστήριξης ανά Κοιν.Σ.Επ.; (Ποια είναι η «μονάδα»? 

 Σε τι βαθμό η τοπική κοινωνία και οι φορείς της γνωρίζουν το περιεχόμενο των εννοιών 
«Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», καθώς και το έργο των Κοιν.Σ.Επ.; 

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

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

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

 Ποιες οι επιπτώσεις των Πράξεων στην καταπολέμηση της φτώχειας;  

 Πόσες και ποιες δικτυώσεις μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, μεταξύ ΚοινΣΕπ και 
προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ 
ΚοινΣΕπ και ιδιωτικών εταιρειών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων, 
κλπ καταγράφονται ως αποτέλεσμα της Λειτουργίας των ΠΜΥ; 

 Πόσες και ποιες εργασίες ανατέθηκαν από ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς ή/και δημοσίους 
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Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από 

την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του 

προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ. Τα δεδομένα της έρευνας με χρήση 

ερωτηματολογίων ή ομάδων εστίασης θα προδιαγραφούν στο πλαίσιο των όρων της προκήρυξης 

προκειμένου να συλλεχθούν από το μελετητή. 

 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης: 

90.000 € 

 

Δελτία ταυτότητας αξιολογήσεων 

φορείς στις Κοιν.Σ.Επ. ως αποτέλεσμα της υποστήριξης των ΠΜΥ; 

 Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην ανάπτυξη του πελατολογίου των Κοιν.Σ.Επ., 
στην προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, στην πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης 

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

 Ποια η ποιοτική και ποσοτική συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση; 

 Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην ίδρυση, διατήρηση και 
ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.; 

 Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης; 

 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των 

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

ομάδες εστίασης (focus groups) συνεντεύξεις ή case studies. 

 

Θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος, ήτοι: 

 

CR09: «Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 

και της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους» 
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α/α 12 

Τίτλος 

αξιολόγησης 

Αξιολόγηση της πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» καθώς και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ, στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

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

Περιεχόμενο 

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

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό Στόχο 
«Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων τόσο με την έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και με κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε 
κοινωνικές επιχειρήσεις» (2Α7.1), της επενδυτικής προτεραιότητας 9v  

Κριτήρια 

αξιολόγησης 

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

 Αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών του περιφερειακού 
Μηχανισμού Υποστήριξης 

 Αποδοτικότητα των Πράξεων  

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

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

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα 

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

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

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

 Ενσωματώθηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Πράξης στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στα ΠΕΠ; 
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 Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλλαν στη δημιουργία νέων, αλλά και 
στην ανάπτυξη υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.; 

Αποδοτικότητα   

 Ποιο ήταν το μοναδιαίο κόστος υποστήριξης ανά Κοιν.Σ.Επ.; 

Επιπτώσεις 

 Σε τι βαθμό η τοπική κοινωνία και οι φορείς της γνωρίζουν το περιεχόμενο των 
εννοιών «Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», καθώς και το έργο των 
Κοιν.Σ.Επ.; 

 Πόσες νέες Κοιν.Σ.Επ. (με οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής 
Οικονομίας ) δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να λειτουργούν ένα χρόνο μετά 
την ίδρυσή τους; (Είναι επίπτωση ή αποτέλεσμα?) 

 Πόσες υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. υποστηρίχθηκαν και ποια τα απτά αποτελέσματα 
της υποστήριξης που έλαβαν σε όρους επιχειρηματικής ανάπτυξης σε βάθος 
χρόνου; (Ασαφές) 

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

 Ποιες οι επιπτώσεις των Πράξεων στην καταπολέμηση της φτώχειας; (Τι 
σημαίνει?) 

 Πόσες και ποιες δικτυώσεις μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων/clustering, 
μεταξύ ΚοινΣΕπ και προμηθευτών και πελατών, μεταξύ ΚοινΣΕπ και φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ ΚοινΣΕπ και ιδιωτικών εταιρειών, μεταξύ 
ΚοινΣΕπ και ακαδημαϊκών/ερευνητικών κέντρων, κλπ καταγράφονται ως 
αποτέλεσμα της Λειτουργίας των ΠΜΥ; 

 Πόσες και ποιες εργασίες ανατέθηκαν από ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς ή/και 
δημοσίους φορείς στις Κοιν.Σ.Επ. ως αποτέλεσμα της υποστήριξης των ΠΜΥ; 

 Ποια η συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην ανάπτυξη του πελατολογίου 
των Κοιν.Σ.Επ., στην προώθηση και προβολή των προϊόντων τους, στην 
πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης 

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

 Ποια η ποιοτική και ποσοτική συμβολή της λειτουργίας των ΠΜΥ στην τοπική 
ανάπτυξη και απασχόληση; 

 Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην ίδρυση, 
διατήρηση και ανάπτυξη των Κοιν.Σ.Επ.; 

 Πόσο συνέβαλλε η παροχή χρηματοδοτικών ενισχύσεων στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης. 

Μέθοδος 

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

Δεδομένα 

Στοιχεία για Κοιν.Σ.Επ. και ωφελούμενους από τα συστήματα παρακολούθησης των 
δικαιούχων, στοιχεία παρακολούθησης της πορείας των επενδύσεων των Κοιν.Σ.Επ. από 
τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.), καθώς και στοιχεία που θα προκύψουν 
από την έρευνα του μελετητή. 

Τρόπος 

διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους στη βάσει κοινών προδιαγραφών για όλα τα ΠΕΠ 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2021 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2021 

Εκτιμώμενος π/υ 
90.000 € 
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Τίτλος Αξιολόγησης: 

Αξιολόγηση Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

 

Σχεδιασμός της αξιολόγησης: 

 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των Δράσεων καθολικής Πρόσβασης σε υπηρεσίες 

Υγείας στον Ειδικό Στόχο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας θα  υλοποιήσει εξειδικευμένες 
παρεμβάσεις για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού 
της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

Προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας είναι η καθολική πρόσβαση στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις, σε ανασφάλιστους, 
οικονομικά αδύναμους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με τη δημιουργία δικτύου 
διεπιστημονικών μονάδων φροντίδας υγείας στους τομείς της ΠΦΥ (ΤΟΠΦΥ) στην Περιφέρεια. 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω παρεμβάσεων  που 

σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής 

Υγείας. Απώτερος στόχος της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή 

του εν λόγω πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του Θεματικού Άξονα 9). Τι είναι αυτός ο Θεματικός Άξονας? 

 

Τα βασικά αξιολογητικά ερωτήματα της μελέτης είναι: 

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

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

• Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; 

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

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

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

• Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;  

• Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές; 

• Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα; 

 

Η μελέτη θα βασιστεί σε δευτερογενή ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων. Θα 
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χρησιμοποιηθεί ο δείκτης αποτελέσματος του προγράμματος, ήτοι: 

Τ2434: «Μειονεκτούντα άτομα που συμμετέχουν σε εκπαίδευση / κατάρτιση, που αποκτούν 

εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης και της απασχόλησης, εντός 

έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»» 

Προσοχή!! Ίσως δεν ταιριάζει, πλέον, αυτός ο δείκτης. 

 

 

Διαθεσιμότητα των δεδομένων: 

 

Από τα συστήματα παρακολούθησης των δικαιούχων, καθώς και στοιχεία που θα προκύψουν από 

την έρευνα του μελετητή. Σε ό,τι αφορά τη δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων για τους δείκτες του 

προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΟΠΣ.  

 

Κόστος διενέργειας της αξιολόγησης: 

 

60.000 € 

 

Δελτίο ταυτότητας αξιολόγησης 

α/α 13 

Τίτλος αξιολόγησης 
Αξιολόγηση Δράσεων Καθολικής Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Υγείας, του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Υγείας θα  υλοποιήσει 
εξειδικευμένες παρεμβάσεις για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας 
προς το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού. Προτεραιότητα της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας είναι η 
καθολική πρόσβαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας χωρίς διακρίσεις, σε ανασφάλιστους, οικονομικά αδύναμους κατοίκους 
απομακρυσμένων περιοχών με τη δημιουργία δικτύου διεπιστημονικών μονάδων 
φροντίδας υγείας στους τομείς της ΠΦΥ (ΤΟΠΦΥ) στην Περιφέρεια 

Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι, η αξιολόγηση των παραπάνω 
παρεμβάσεων  που σχεδιάστηκαν για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-
2020, και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας. Απώτερος βέβαια στόχος της 
αξιολόγησης είναι η αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του εν λόγω 
πλέγματος πολιτικής ΠΦΥ-Δημόσια Υγείας και Ψυχικής Υγείας σε συγκεκριμένες 
ομάδες πληθυσμού (Ομάδα Στόχος του Θεματικού Άξονα 9).  

Περιεχόμενο 

Τα Περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων / έργων ενδεικτικά  περιλαμβάνουν: 
εφαρμογή της πολιτικής των Μονάδων Φροντίδας Υγείας στη γειτονιά,  
προγράμματα παρεμβάσεων πρόληψης – προαγωγής υγείας σε υφιστάμενα δίκτυα 
υγείας,  εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την πρόληψη 
νοσημάτων κλπ, προγράμματα / δράσεις για την αγωγή και προαγωγή υγείας των 
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, προγράμματα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης 
παχυσαρκίας,  ή εν γένει των διαταραχών πρόσληψης της τροφής κλπ. 

Μέσω της μελέτης θα αξιολογηθεί η συμβολή των παραπάνω δράσεων στον Ειδικό 
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Στόχο «Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε 
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες» (2Α6.1) της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. 

Κριτήριο αξιολόγησης 

 

 Αποτελεσματικότητα  

 Αποδοτικότητα  

 Συνάφεια, με Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας και ειδικά με την ΠΦΥ. 

 Συνοχή εσωτερική ως προς τους στόχους της δράσης, εξωτερική ως προς 

άλλες παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας 

 Προστιθέμενη αξία 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

Αποτελεσματικότητα 

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

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

• Ποια ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών; • Ποιοι από τους 
τύπους των παρεμβάσεων ήταν οι πιο αποτελεσματικοί, για ποιες ομάδες και σε 
ποιο πλαίσιο;  

Αποδοτικότητα  

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

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

Επιπτώσεις 

• Υπήρξαν διαρθρωτικές επιπτώσεις;  

• Υπήρξαν έως τώρα αλλαγές στις πολιτικές; 

• Υπήρξαν ενδεχομένως μη αναμενόμενα αποτελέσματα; 

Μέθοδος Δευτερογενής ανάλυση στοιχείων παρακολούθησης των δικαιούχων 

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

Τρόπος διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

Ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: α΄τρίμηνο 2021 

Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: β΄τρίμηνο 2021 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: δ΄ τρίμηνο 2021 

Εκτιμώμενος π/υ 60.000 € 
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α/α 14 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πράξεων κοινωνικών υποδομών στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εξέταση/ αποτίμηση των επιπτώσεων στον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας των παρεμβάσεων αναβάθμισης ή/ και 
επέκτασης των κοινωνικών υποδομών, ήτοι υποδομές υγείας, πρόνοιας (επενδυτική 
προτεραιότητα 9 του Θ.Σ.9) και υποδομές εκπαίδευσης (επενδυτική προτεραιότητα 10 του 
Θ.Σ.10). Γι’ αυτό το είδος τις υποδομές στις συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες 
δεσμεύεται το 12,67% των πόρων του ΕΤΠΑ. Στόχος αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων 
είναι τα αποτελέσματά της/ συμπεράσματά της να συμβάλλουν στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του ΠΕΠ του έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί το 1ο εξάμηνο του 2022. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων /πράξεων, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
επέκταση ή/ και αναβάθμιση των υποδομών υγείας, με έμφαση στην Α’ βάθμια περίθαλψη 
(πχ κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, ή/ και τμήματα επειγόντων περιστατικών στις 
νοσοκομειακές μονάδες, ή/ και ιατροτεχνολογικός διαγνωστικός εξοπλισμός). 
Επίσης, επέκταση / αναβάθμιση ή/ και κατασκευή υποδομών πρόνοιας (πχ παιδικοί 
σταθμοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ και λοιπά), όπως και υποδομές 
εκπαίδευσης, κατά κύριο λόγο προσχολικής ή/ και σχολικής βαθμίδας ή/ και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης, θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον 
κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των προαναφερομένων 
πράξεων κοινωνικών υποδομών, σε σχέση με τους εξής ειδικούς στόχους του 
Προγράμματος: 

 «Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας» (2Β1.1). 

 «Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του μαθητικού πληθυσμού στις 
σχολικές και προσχολικές μονάδες» (2Β5.1). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας  στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος ανά συγκεκριμένη Επενδυτική 
Προτεραιότητα  

 Συνάφεια /συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των πράξεων 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στις συγκεκριμένες δράσεις που 
υλοποιούνται ή υλοποιήθηκαν  

 Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 
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Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατ΄ ακολουθία ανά ειδικό στόχο) 

 Έχουν συμβάλλει οι συγκεκριμένες αντίστοιχες δράσεις του Προγράμματος στη 
πρόσβαση, κατά κύριο λόγο των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, σε υποδομές υγείας και 
πρόνοιας και για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας σε υποδομές 
εκπαίδευσης και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή; 

 Διαπιστώνεται μείωση /άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας στη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών υποδομών (παρεχόμενες 
κοινωνικές υπηρεσίες σε ισοδύναμο εισόδημα κλπ) και πόσο εκτιμάται αυτή η μείωση 
/ άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας; 

 Υπάρχει αύξηση του βαθμού /επιπέδου βελτίωσης των κοινωνικοοικονομικών δεικτών 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου από την υλοποίηση των πράξεων κοινωνικών 
υποδομών (πχ μείωση της σχολικής διαρροής, αύξηση της πρόσβασης και 
ολοκλήρωσης των σπουδών στη δημοτική και μέση, βαθμίδα εκπαίδευσης, αύξηση 
των ευκαιριών δημιουργίας εισοδήματος κλπ) και πόσο εκτιμάται αυτή η αύξηση; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια /συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων πράξεων κοινωνικών υποδομών μεταξύ τους 
για την πρόληψη ή /και την άμβλυνση των φαινομένων φτώχειας στη Περιφέρεια; 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων πράξεων κοινωνικών υποδομών με άλλες 
δράσεις του Προγράμματος ή /και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου; 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κοινωνικών 
υποδομών λόγω της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και εξωτερικής, συνάφειας 
/συμπληρωματικότητας και συνέργειας και πόσο εκτιμάται η αύξηση; 

 
γ) Προστιθέμενη Αξία 

 Ποια η προστιθέμενη αξία, σε όρους ποιότητας, εστίασης και συμμετοχής, λόγω της 
συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των κοινωνικών υποδομών; 

 Ποια η προστιθέμενη αξία ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των κοινωνικών υποδομών, λόγω της συμβολής της Ένωσης; 

 
δ) Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 

 Ποιος ο βαθμός συμβολής των υλοποιηθέντων ή /και υλοποιούμενων κοινωνικών 
υποδομών στους στόχους της Χώρας για τη στρατηγική Ε2020; 

Μέθοδος 

Counterfactual αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης 

 Στατιστική ανάλυση 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή 

Δεδομένα 

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση 
κοινωνικών .υποδομών  

 Δείκτες στρατηγικής Ε2020 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του αξιολογητή 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής / ανάθεση σε τρίτους 

Διάρκεια  

 Εκτιμώμενος Χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2021 

 Εκτιμώμενος Χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2021 

 Εκτιμώμενος Χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 
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Εκτιμώμενος π/υ 
70.000 € 
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α/α 15 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πράξεων δράσεων πολιτισμού στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της παρούσας αξιολόγησης είναι η αποτίμηση/ εκτίμηση των 
επιπτώσεων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου των 
υλοποιηθεισών  ή /και υλοποιούμενων πράξεων στον τομέα του πολιτισμού, στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 3 και ειδικότερα στην επενδυτική προτεραιότητα 6γ: 
«Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς», του Θεματικού Στόχου 6. 
Αν και στις κατηγορίες παρέμβασης που αφορούν στη πολιτιστική κληρονομιά έχει 
κατανεμηθεί το 4,7% των πόρων του ΕΤΠΑ του Προγράμματος, οι συγκεκριμένες 
προβλεπόμενες στο Πρόγραμμα δράσεις έχουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό βάρος / σημασία για 
την Περιφέρεια, συνδεόμενες άμεσα με τον τουρισμό και με την παράλληλη ήπια 
αξιοποίηση φυσικών τουριστικών πόρων. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των επιπτώσεων 
αυτών των δράσεων και τα συμπεράσματά της, θα αξιοποιηθούν στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του ΠΕΠ, του έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί στην Ε.Ε. το 1ο εξάμηνο του 
2022.. 
 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση δράσεων /πράξεων στο τομέα του πολιτισμού, 
αναφέρονται ενδεικτικά στα εξής: 

 Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης και βελτίωση των υποδομών επισκεψιμότητας  
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων  

 Παρεμβάσεις δημιουργίας ή/ και αναβάθμισης μουσείων  
Με την συγκεκριμένη αξιολόγηση, θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον οικονομικό, 
κοινωνικό και επιχειρηματικό/ παραγωγικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των 
προαναφερομένων δράσεων προστασίας, ανάδειξης και βελτίωσης των υποδομών 
επισκεψιμότητας των ανθρωπογενών και φυσικών πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας. Η 
αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των δράσεων θα διενεργηθεί σε σχέση με τον ειδικό 
στόχο, «Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για 
αύξηση της επισκεψιμότητας». (3.5.1), της επενδυτικής προτεραιότητας 6γ, λαμβάνοντας 
υπόψη και τον στόχο του δείκτη αποτελέσματος Τ2421, «επισκέπτες σε φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους» 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας στο 
πλαίσιο του αντίστοιχου ειδικού στόχου του Προγράμματος, της συγκεκριμένης 
επενδυτικής προτεραιότητας 

 Συνάφεια /συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των δράσεων /πράξεων 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων 
δράσεων  

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις 

 Έχουν συμβάλλει οι δράσεις πολιτισμού του Προγράμματος στην εξωστρέφεια και 
στην ελκυστικότητα της Περιφέρειας και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή;. 

 Έχουν συμβάλλει οι συγκεκριμένες αξιολογούμενες δράσεις μετά την ολοκλήρωση και 
τη λειτουργία τους, στα κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της 
Περιφέρειας, υπό την έννοια τη μεταβολής τους πριν και μετά τις συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις και πόσο εκτιμάται αυτή η συμβολή; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια /συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων πολιτισμού μεταξύ τους για την 
μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων; 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας/ συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
πράξεων πολιτισμού του Προγράμματος με άλλες δράσεις /πράξεις του 
Προγράμματος, ιδιαίτερα με υποδομές μεταφορών, τουρισμού και δράσεων 
επιχειρηματικότητας ή/ και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου; 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
υλοποιηθεισών ή και υλοποιούμενων πράξεων πολιτισμού  του Προγράμματος, λόγω 
της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και εξωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και 
συνέργειας των πράξεων του Προγράμματος και πόσο εκτιμάται αυτή η αύξηση; 

 
γ) Προστιθέμενη αξία 
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 Ποία η προστιθέμενη αξία, σε όρους ποιότητας, εστίασης στο αποτέλεσμα και 
συμμετοχής, λόγω της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των πράξεων πολιτισμού 
του Προγράμματος; 

 Ποία η προστιθέμενη αξία, ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των πράξεων πολιτισμού του Προγράμματος, λόγω της συμβολής της 
Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων; 

 

Μέθοδος 

Counterfactual αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Στατιστική ανάλυση 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 

Δεδομένα 
 Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του ΕΠ, ως προς την υλοποίηση των πράξεων 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 
 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής. 

Διάρκεια  
 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 
60.000 € 
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α/α 16 

Τίτλος 
αξιολόγησης 

Αξιολόγηση πράξεων μεταφορικών υποδομών στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Στόχος και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση / εκτίμηση των επιπτώσεων 
στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας Πελοποννήσου των υλοποιηθέντων ή και 
υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών (οδικών και λιμενικών) στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 4, ο οποίος περιλαμβάνει τις επενδυτικές προτεραιότητες 7β 
και 7γ του Θεματικού Στόχου 7. 
Γι’ αυτές τις κατηγορίες των πράξεων δεσμεύεται το 37,12% των πόρων του ΕΤΠΑ του 
Προγράμματος (εκτός Τεχνικής Βοήθειας) 
Στόχος, επίσης, αυτής της αξιολόγησης επιπτώσεων είναι η συμπερίληψη των 
αποτελεσμάτων της / συμπερασμάτων της στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του ΠΕΠ, του 
έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή το 1ο εξάμηνο του 2022. 

Περιεχόμενο 

Τα περιεχόμενα των υπό αξιολόγηση πράξεων αναφέρονται στα εξής: 

 «Λειτουργική αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών 
συνδέσεων της Περιφέρειας». 

 «Αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός ή/ και ανάπτυξη συστημάτων εξυπηρέτησης των 
επιβατών και της ακτοπλοϊας, ιδιαίτερης σημασίας για τη συνδεσιμότητα της 
Περιφέρειας» 

 «Βελτίωση / αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας» 

Μέσω της συγκεκριμένης αξιολόγησης θα αποτιμηθούν οι επιπτώσεις στον 
κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό ιστό της Περιφέρειας από την υλοποίηση των 
προαναφερόμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών, σε σχέση με τους εξής ειδικούς 
στόχους του Προγράμματος: 

 «Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών, πολιτιστικών και παραγωγικών περιοχών της 
Περιφέρειας, με το κύριο οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες» (4.1.1). 

 «Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας» (4.2.1). 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ειδικών στόχων του Προγράμματος, ανά επενδυτική προτεραιότητα. 

 Συνάφεια / συνέργεια (εσωτερική και εξωτερική) των υλοποιηθεισών ή και 
υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών. 

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων 
πράξεων. 

Ερωτήματα 
αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις (ανά επενδυτική προτεραιότητα και κατ’ ακολουθία ανά ειδικό στόχο) 

 Συμβάλλουν οι υλοποιηθείσες ή/ και υλοποιούμενες πράξεις μεταφορικών 
υποδομών του Προγράμματος στα κοινωνικοοικονομικά και επιχειρηματικά / 
παραγωγικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας, υπό την έννοια της μεταβολής τους 
πριν και μετά την υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων και πόσο εκτιμάται αυτή η 
συμβολή; 

 Ποίος ο βαθμός βελτίωσης της Περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας στην 
Περιφέρεια από τις υλοποιηθείσες και υλοποιούμένες μεταφορικές υποδομές; 

 Συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας 
οι υλοποιηθείσες και υλοποιούμενες μεταφορικές υποδομές και ποίος ο βαθμός 
συμβολής τους; 

 
β) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια/ συνέργεια 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας / συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
υλοποιηθεισών ή/ και υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών μεταξύ 
τους για την μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

 Ποίος ο βαθμός εξωτερικής συνάφειας/ συμπληρωματικότητας και συνέργειας των 
πράξεων μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος με άλλες δράσεις /πράξεις του 
Προγράμματος ή/ και άλλων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

 Διαπιστώνεται αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των 
υλοποιηθεισών ή και υλοποιούμενων πράξεων μεταφορικών υποδομών του 
Προγράμματος, λόγω της ενδεχόμενης εσωτερικής ή /και εξωτερικής συνάφειας / 
συμπληρωματικότητας και συνέργειας των πράξεων του Προγράμματος και πόσο 
εκτιμάται αυτή η αύξηση; 

 
γ) Προστιθέμενη αξία 
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 Ποία η προστιθέμενη αξίας, σε όρους ποιότητας, εστίασης στο αποτέλεσμα και 
συμμετοχής, λόγω της συμβολής της Ένωσης στην υλοποίηση των πράξεων 
μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος; 

 Ποία η προστιθέμενη αξία, ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 
υλοποίησης των μεταφορικών υποδομών του Προγράμματος, λόγω της συμβολής 
της Ένωσης στην υλοποίηση των συγκεκριμένων πράξεων; 

Μέθοδος 

Counterfactual αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Στατιστική ανάλυση 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 

Δεδομένα 

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

 Βιβλιογραφία 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 

Τρόπος 
διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής. 

Διάρκεια  

 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος - Ιούλιος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 
2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 
80.000 € 
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α/α 18 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση επιπτώσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 

αξιολόγησης 

Σκοπός και αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων της 
υλοποίησης του Προγράμματος, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, κυρίως σε 
επίπεδο δεικτών αποτελέσματος και ειδικών στόχων ανά επενδυτική προτεραιότητα, 
σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροής. Στο πλαίσιο αυτής 
της αξιολόγησης, θα διερευνηθεί και θα εκτιμηθεί ο βαθμός συνάφειας, 
συμπληρωματικότητας και συνέργειας των υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων 
πράξεων του Προγράμματος, τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλες δράσεις/ πράξεις 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ο βαθμός 
συνάφειας/ συνέργειας επηρεάζει κατά κανόνα θετικά την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα του Προγράμματος προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των 
θετικών επιπτώσεων στην Περιφέρεια από την υλοποίηση του Προγράμματος. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης του Προγράμματος, θα εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις ειδικών παρεμβάσεων του ΠΕΠ, όπως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, 
ενεργειακή αποδοτικότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και Τεχνική 
Βοήθεια, ενώ ένας από τους βασικούς σκοπούς της είναι η αξιολόγηση της 
συνεισφοράς του Προγράμματος στους στόχους της Ε2020. Τα συμπεράσματα της 
παρούσης αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν / συμπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση 
υλοποίησης του ΠΕΠ, τους έτους 2021, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το 1ο εξάμηνο του 2022. 
 

Περιεχόμενο 

Η αξιολόγηση θα αναφέρεται στο σύνολο των ειδικών στόχων του Προγράμματος ανά 
Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση με τον βαθμό επίτευξης των στόχων των αντίστοιχων 
δεικτών αποτελέσματος. Επιπρόσθετα, η παρούσα αξιολόγηση θα εστιάσει σε πλέγμα 
ειδικών παρεμβάσεων, όπως Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, Τεχνική Βοήθεια, ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στην εκτίμηση της συνεισφοράς του Προγράμματος 
στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 και της προστιθέμενης αξίας από τη συμβολή 
της Ένωσης στην υλοποίηση του Προγράμματος. Στο πλαίσιο, αυτής της εξέτασης, θα 
γίνει ιδιαίτερη εστίαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, σε σχέση με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους του Προγράμματος 
ήτοι: 

 «Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στα δημόσια κτήρια και στις παλαιές 
ενεργοβόρες κατοικίες» (3.1.1). 

 «Βελτίωση και διεύρυνση της προστασίας του πληθυσμού της Περιφέρειας και της 
περιουσίας του από φυσικές καταστροφές» (3.2.1). 

Κριτήριο 

αξιολόγησης 

 Επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό και επιχειρηματικό / παραγωγικό ιστό της 
Περιφέρειας 

 Συνάφεια / συμπληρωματικότητα και συνέργεια των πράξεων του Προγράμματος 
(εσωτερική και εξωτερική)  

 Προστιθέμενη αξία της συμβολής της Ένώσης 

 Συνεισφορά του Προγράμματος στους στόχους της στρατηγικής Ε2020 

 Επιπτώσεις πλέγματος ειδικών παρεμβάσεων. 
 

Ερωτήματα 

αξιολόγησης 

α) Επιπτώσεις (συνολικά του Προγράμματος) 
Οι επιπτώσεις του Προγράμματος θα εκτιμηθούν ανά Άξονα Προτεραιότητας, σε σχέση 
με τον βαθμό επίτευξης των ειδικών στόχων του ΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό 
επίτευξης των στόχων των δεικτών εκροών, ανάλογα με τη φύση των υλοποιηθεισών ή 
/ και υλοποιούμενων πράξεων. 
Τα θεματικά πεδία της εκτίμησης των επιπτώσεων, σε σχέση με τους αντίστοιχους 
ειδικούς στόχους, ως ερωτήματα διαφοροποίησης της κατάστασης λόγω της 
εφαρμογής του Προγράμματος, ενδεικτικά, θα αναφέρονται στα εξής, 

 Εξωστρέφεια και ελκυστικότητα της Περιφέρειας 

 Επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας 

 Άμβλυνση των προβλημάτων φτώχειας 

 Κοινωνική ένταξη και πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού 

 Προσβασιμότητα στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση 

 Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων 

 Ανάδειξη και αξιοποίηση  των πολιτιστικών και φυσικών πόρων και αύξηση της 
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επισκεψιμότητας 

 Αύξηση της τοπικής κινητικότητας και βελτίωση της προσβασιμότητας των 
εσωτερικών ζωνών της Περιφέρειας. 

 
β) Επιπτώσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 

 Ποίος ο βαθμός επίτευξης των στόχων της χωρικής στρατηγικής, (για ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ 
και ΟΧΕ); 

 Ποία η ενδεχόμενη μείωση των χωρικών ανισοτήτων από την εφαρμογή των 
χωρικών παρεμβάσεων (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ και ΟΧΕ); 

 Ποία η προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή της χωρικής στρατηγικής; 
 Ως προς το σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης 
 Ως προς τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των παρεμβάσεων 
 Ως προς την αύξηση της δυναμικής των χωρικών ενοτήτων της 

Περιφέρειας που εφαρμόσθηκε η χωρική στρατηγική 

 Επικαιροποίηση των σημαντικότερων ερωτημάτων αξιολόγησής της του έτους 
2018 

γ) Επιπτώσεις δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και προσαρμογής στη κλιματική 
αλλαγή 
Με δεδομένο ότι η συμμετοχή αυτών των δράσεων στο σύνολο των πόρων του ΕΤΠΑ, 
φθάνει στο 7%, αλλά και με δεδομένο ότι αναμένεται σημαντική συμμετοχή του 
αντίστοιχου Τομεακού Προγράμματος με τέτοιου είδους δράσεις στη Περιφέρεια, η 
παρούσα αξιολόγηση θα εστιάσει στα εξής: 

 Ποίος ο βαθμός αύξησης της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, λόγω βελτίωσης 
της ατμόσφαιρας; 

 Ποίος ο βαθμός εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας, συμπληρωματικότητας και 
συνέργειας των συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος; 

 Ποία η συμβολή των συγκεκριμένων δράσεων του Προγράμματος στους 
αντίστοιχους στόχους της Χώρας στη στρατηγική Ε2020; 

 
δ) Επιπτώσεις της εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας 

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας εφαρμογής της Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος, ως προς τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους  

 Εκτίμηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της Τεχνικής Βοήθειας ως προς τα εξής: 
 Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης του 

Προγράμματος  
 Ενδυνάμωση της ικανότητας των Δικαιούχων πράξεων του 

Προγράμματος 
 Αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του 

Προγράμματος 
 Βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης του Προγράμματος 
 Ελκυστικότητα/ συμμετοχή εν δυνάμει δικαιούχων στην εφαρμογή του 

Προγράμματος 
 Ενδυνάμωση εταιρικότητας κατά την εφαρμογή, παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του Προγράμματος 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας της Τεχνικής Βοήθειας στην εφαρμογή του 
Προγράμματος. 

 
ε) Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια/ συνέργεια 
Η εσωτερική και εξωτερική συνάφεια (συμπληρωματικότητα) ή/ και συνέργεια των 
υλοποιηθεισών ή / και υλοποιούμενων πράξεων του Προγράμματος θα εκτιμηθεί κατ’ 
αρχάς σε επίπεδο επενδυτικών προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας και στη 
συνέχεια συνθετικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας. Κατόπιν αυτής της 
διαδικασίας, η εκτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνάφειας/ 
συμπληρωματικότητας ή/ και συνέργειας, θα αναφέρεται στα εξής: 

 Ποίος ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας, συνέργιας μεταξύ των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράμματος; 

 Ποίος ο βαθμός συνάφειας, συμπληρωματικότητας, συνέργιας κάθε Άξονα 
Προτεραιότητας του Προγράμματος με πλέγμα ομοειδών δράσεων/ πράξεων που 
υλοποιήθηκαν ή / και υλοποιούνται στη Περιφέρεια από άλλα Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020; 

 Ποίος ο βαθμός ενδεχόμενης αύξησης της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των παρεμβάσεων σε αποτελέσματα και επιπτώσεις των Αξόνων 
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Προτεραιότητας και του Προγράμματος συνολικά λόγω της ενδεχόμενης 
συνάφεια, συμπληρωματικότητας και συνέργειας (εσωτερικής και εξωτερικής); 

 Διαπιστώνονται αρνητικά αποτελέσμάτα και επιπτώσεις και σε ποιο βαθμό από 
ανταγωνιστικές δράσεις και αρνητικές συνέργειες εντός των Αξόνων 
Προτεραιότητας του Προγράμματος ή/ και με δράσεις / πράξεις άλλων 
Προγραμμάτων στη Περιφέρεια; 

 
στ) Προστιθέμενη αξία 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας, σε όρους ποιότητας, εστίασης και συμμετοχής 
λόγω της συμβολής της Ένωσης / των ΕΔΕΤ στην εφαρμογή του Προγράμματος 

 Εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα της υλοποίησης  του Προγράμματος, λόγω της συμβολής της 
Ένωσης/ των ΕΔΕΤ. 

 
ζ) Συμβολή στη στρατηγική Ε2020 
Εκτίμηση της συμβολής των υλοποιηθεισών ή /και υλοποιούμενων πράξεων του 
Προγράμματος στους στόχους της Χώρας για τη στρατηγική Ε2020 
 

Μέθοδος 

Counterfactual αξιολόγηση 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων από το σύστημα 
παρακολούθησης της υλοποίησης. 

 Βιβλιογραφική έρευνα 

 Στατιστική ανάλυση 

 Case studies ή/ και έρευνες πεδίου από τον αξιολογητή. 
 

Δεδομένα 

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

 Δείκτες τομεακών εθνικών πολιτικών  

 Βιβλιογραφία 

 Δευτερογενή δεδομένα από case studies ή/ και έρευνες πεδίου του Αξιολογητή 
 

Τρόπος διεξαγωγής 

αξιολόγησης  

 
Εξωτερικός αξιολογητής. 
 
 

Διάρκεια***  

 Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Μάιος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 2021 

 Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Μάρτιος 2022 
 

Εκτιμώμενος π/υ 
110.000 € 
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Η αξιολόγηση των μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας γίνεται με βάση τους επικοινωνιακούς 
στόχους που έχουν συμπεριληφθεί στη Στρατηγική Επικοινωνίας κάθε Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια αποτελέσματα ερευνών που έχουν διεξαχθεί 
καθώς και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.  

 

α/α 
19 

Τίτλος αξιολόγησης Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας ΕΠ Πελοποννήσου 

Αντικείμενο 
αξιολόγησης 

Μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας 

Περιεχόμενο Αποτελεσματικότητα υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας 

Κριτήριο αξιολόγησης 
Προβολή και αναγνωρισιμότητα της πολιτικής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Πελοποννήσου 2014-2020, των πράξεων του Προγράμματος και του ρόλου των 
Ταμείων και της Ένωσης. 

Ερωτήματα 
Αξιολόγησης 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα προς διερεύνηση: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής των ΕΔΕΤ, του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-

2020, πράξεων, ρόλου Ταμείων και  Ένωσης  

 Βαθμός επίγνωσης/ κατανόησης στόχων, πράξεων του ΠΕΠ  

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΠΕΠ  

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος  

Μέθοδος 
 Αποτίμηση ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

 Έρευνες κοινού (ποιοτικές και ποσοτικές) 

Δεδομένα 

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

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

Δείκτες Επίπτωσης (πχ. μετρήσιμες αλλαγές βαθμού αναγνωρισιμότητας) 

Τρόπος διεξαγωγής 
αξιολόγησης  

Εξωτερικοί αξιολογητές 

Διάρκεια  

Εκτιμώμενος χρόνος προκήρυξης της αξιολόγησης: Ιούνιος 2022 

Εκτιμώμενος χρόνος συμβασιοποίησης της αξιολόγησης: Ιούλιος 2022 

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: Νοέμβριος 2022 

Εκτιμώμενος π/υ 50.000 € 
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Πίνακας Α. 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΟΣ Π/Υ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΩΣ 
ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ Κ.Σ. 
ΤΟΥ ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚ
ΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔ
ΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕ
ΡΑΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

0 
Εκ των προτέρων 
Αξιλογόγηση του 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 
Ex-Ante 

 • Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 

 ΕΔΑ 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσο
υ 

Δεκέμβριος 2014      Όλοι    

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

1 

Αξιολόγηση της 
επικαιρότητας του 

σχεδιασμού του Ε.Π. 
Πελοποννήσου με 

βάση και την 
αποτίμηση των 
αποτελεσμάτων 

ολοκλήρωσης των 
ΑΠ 2, 5 και 8 του ΕΠ 
ΔΕΠΙΝ 2007-2013 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2017 90.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

2 

Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2017 40.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

3 

Οριζόντια 
αξιολόγηση των 

δράσεων 
εναρμόνισης 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής 

ζωής στο 
ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και 

στα ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 
9iii) 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΑ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2017   

2Α3.1 

Ενίσχυση της 
συμμετοχής των 

μειονεκτούντων ατόμων 
στην αγορά εργασίας 

ΕΚΤ 

6.000.000 € 2,77% 9 9i 

2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση 
της θέσης στην αγορά 
εργασίας ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες 

3.000.000 € 1,39% 9 9iii 

4 

Αξιολόγηση της 
ολοκληρωμένης 

χωρικής ανάπτυξης 
του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάιος 2018 70.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

          

Όλοι 

5 

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας 
της υλοποίησης του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2019 100.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

6 

Αξιολόγηση 
δράσεων ειδικής 

αγωγής - 
Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική 

υποστήριξη για 
ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ΕΠ 9iii) 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΑ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2019   2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση 
της θέσης στην αγορά 
εργασίας ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες 

ομάδες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9iii 2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΟΣ Π/Υ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΩΣ 
ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ Κ.Σ. 
ΤΟΥ ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚ
ΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔ
ΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕ
ΡΑΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

7 

Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 50.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

8 

Αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας 
και αποδοτικότητας 

των κυριότερων 
δράσεων 

περιβάλλοντος, του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 60.000 € 

3.3.1 

Συμβολή στην 
ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών 
αποβλήτων 

(απορριμμάτων) 
ΕΤΠΑ 

2.000.000 € 0,92% 6 6a 

3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  μετάβαση 

σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον. 

3.4.1 
Βελτίωση της 

διαχείρισης πόσιμου 
ύδατος 

12.000.000 € 5,55% 6 6b 

9 

Αξιολόγηση 
δράσεων 

επιχειρηματικότητας 
του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 70.000 € 

1.2.1 

Αύξηση των 
επιχειρηματικών 

δαπανών για 
τεχνολογική και μη 

τεχνολογική καινοτομία 

ΕΤΠΑ 3.300.000 € 1,53% 1 1b 

1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
εκλυστικότητας και της 

εξωστρέφιας της 
Περιφέρειας  (ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ) μετάβαση στην 
ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, με 
αιχμή την καινοτομία και 

αύξηση της περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας. 

1.3.1 

Διεύρυνση της 
ανάπτυξης και χρήσης 

ΤΠΕ 
συμπεριλαμβανομένου 
και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, από τις 
επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας 

ΕΤΠΑ 1.500.000 € 0,69% 2 2b 

1.5.1 

Αύξηση της 
εκμετάλλευσης 

προϊόντων έρευνας, 
τεχνολογίας και 

καινοτομιών από 
υφιστάμενες ΜΜΕ, για 

βελτίωση της 
παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή / και 
για 

την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. 

ΕΤΠΑ 12.000.000 € 5,55% 3 3a 

1.5.2 

Ίδρυση νέων 
καινοτόμων 

επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τους τομείς 

προτεραιότητας της 
στρατηγικής RIS3 της 

Περιφέρειας 
Πελοποννήσου 

ΕΤΠΑ 3.000.000 € 1,39% 3 3a 

1.6.1 
Αύξηση της 

Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας 

ΕΤΠΑ 4.000.000 € 1,85% 3 3c 

1.7.1 
Αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών 
ΕΤΠΑ 6.500.000 € 3,00% 3 3d 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΟΣ Π/Υ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΩΣ 
ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ Κ.Σ. 
ΤΟΥ ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚ
ΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔ
ΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕ
ΡΑΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

10 

Αξιολόγηση των 
Κέντρων Κοινότητας 

- one stop shops 
ευπαθών ομάδων, 

στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2019 40.000 € 2Α4.1 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και 

της ποιότητας ζωής 
ατόμων που ανήκουν σε 

περιθωριοποιημένες 
ομάδες/κοινότητες 

ΕΚΤ 3.000.000 € 1,39% 9 9ii 2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 

11 

Αξιολόγηση των 
κοινωνικών Δομών 

Άμεσης 
αντιμετώπισης της 
φτώχειας, του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα• 
Συνάφεια• Συνοχή• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2019 30.000 € 2Α6.1 

Διεύρυνση και βελτίωση 
της παροχής κοινωνικής 
υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 28.332.315 € 13,10% 9 9iv 2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 

12 

Αξιολόγηση της 
πράξης «Λειτουργία 

Περιφερειακών 
Μηχανισμών 

Υποστήριξης της 
ανάπτυξης και 

προώθησης των 
Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

(Κοιν.Σ.Επ.) και 
ευρύτερα των 

πρωτοβουλιών της 
Κοινωνικής 

Οικονομίας» καθώς 
και των Πράξεων 
χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των 

Κοιν.Σ.Επ, στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου. 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2021 90.000 € 2Α7.1 

Αύξηση της 
απασχόλησης κοινωνικά 
ευπαθών ομάδων, τόσο 

με την έναρξη 
επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και 
με κάλυψη θέσεων 
απασχόλησης σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις 

ΕΚΤ 5.000.000 € 2,31% 9 9v 2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 

13 

Αξιολόγηση 
Δράσεων Καθολικής 

Πρόσβασης σε 
Υπηρεσίες Υγείας, 

του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Δ' τρίμηνο 2021 60.000 € 2Α6.1 

Διερεύνηση και 
βελτίωση της παροχής 

κοινωνικής υποστήριξης 
σε ειδικές πληθυσμιακές 

ομάδες 

ΕΚΤ 28.332.315 € 13,10% 9 9iv 2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 

14 

Αξιολόγηση 
πράξεων κοινωνικών 
υποδομών στο ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συμβολή στην 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2022 70.000 € 

2Β1.1 
Βελτίωση της 

πρόσβασης και χρήσης 
των υποδομών υγείας 

ΕΤΠΑ 3.500.000 € 1,62% 9 9a 

2B 
Υποδομές υποστήριξης 
ανθρώπινου δυναμικού 

2B5.1 

Αύξηση της 
ελκυστικότητας και της 

προσβασιμότητας 
μαθητικού πληθυσμού 
στις σχολικές μονάδες 

ΕΤΠΑ 12.000.000 € 5,55% 10 10a 

15 

Αξιολόγηση 
πράξεων δράσεων 
πολιτισμού στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2022 60.000 € 3.5.1 

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και 
ανάδειξης της 
πολιτιστικής 

κληρονομιάς για αύξηση 
της επισκεψιμότητας 

ΕΚΤ 7.500.000 € 3,47% 6 6c 3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  μετάβαση 

σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΕΝΟΣ Π/Υ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗ
ΣΗΣ ΣΕ ΔΔ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟ 
Π/Υ Κ.Σ. 
ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΩΣ 
ΠΡΟΣ 

ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΗ Κ.Σ. 
ΤΟΥ ΕΠ 

ΘΕΜΑΤΙΚ
ΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔ
ΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕ
ΡΑΙΟΤΗ

ΤΑ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

16 

Αξιολόγηση 
πράξεων 

μεταφορικών 
υποδομών στο ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 80.000 € 

4.1.1 

Βελτίωση της σύνδεσης 
τουριστικών περιοχών 
της Περιφέρειας, με το 
κύριο οδικό δίκτυο και 
τους διευρωπαϊκούς 

άξονες. 

ΕΤΠΑ 57.809.000 € 26,73% 7 7b 

4 

Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός  
- συμπλήρωση υποδομών 

για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 

4.2.1 
Αύξηση της 

περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 800.000 € 0,34% 7 7c 

17 

8iii & 8v / Δράσεις 
που 

συγχρηματοδοτούντ
αι από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο του Θεμ. 

Στόχου 8 και 
συμβάλλουν στην 

Περιφερειακή 
Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης 

Επίπτωση 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΣΕΚΤ 2022   

2Α1.1 

Διεύρυνση του 
επιχειρηματικού ιστού 
και της απασχόλησης, 

με καινοτομικές 
δραστηριότητες 

ΕΤΠΑ 1.600.000 € 0,74% 8 8iii 

2A 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
ικανοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση - 

ΕΚΤ 
2Α2.1 

Βελτίωση των 
λειτουργιών των ΜΜΕ, 

με διατήρηση των 
θέσεων απασχόλησης 

ΕΤΠΑ 2.539.685 € 1,17% 8 8v 

18 

Αξιολόγηση της 
συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας 
και της 
αποδοτικότητας του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / 
Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 110.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

19 

Αξιολόγηση 
Στρατηγικής 

Επικοινωνίας ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επίπτωση 
• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 2022 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  

  Όλοι Όλες   Όλοι 

20 
Έκθεση Σύνοψης 

Αποτελεσμάτων των 
Αξιολογήσεων 

    
 ΕΥΔ ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 
 Σεπτέμβριος 2022     Όλοι 

ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ 

  
  Όλοι Όλες   Όλοι 

ΣΥΝΟΛΟ         1.070.000 €       206.713.315 €           
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Πίνακας Β 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

0 
Εκ των προτέρων 

Αξιλογόγηση του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Ex-Ante 

 • Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 

ΕΔΑ 
Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  
Δεκέμβριος 2014       Όλοι      Όλοι 

1 

Αξιολόγηση της 
επικαιρότητας του 

σχεδιασμού του Ε.Π. 
Πελοποννήσου με βάση 
και την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων 
ολοκλήρωσης των ΑΠ 2, 5 
και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-

2013 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
•  Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2017 90.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

2 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2017 40.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

3 

Οριζόντια αξιολόγηση των 
δράσεων εναρμόνισης 

οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής στο 

ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ και στα 
ΠΕΠ»  (ΕΠ 9i & 9iii) 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΑ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2017   

2Α3.1 
Ενίσχυση της συμμετοχής 

των μειονεκτούντων ατόμων 
στην αγορά εργασίας 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της 
θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

4 

Αξιολόγηση της 
ολοκληρωμένης χωρικής 

ανάπτυξης του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάιος 2018 70.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 

  

Όλοι 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

5 

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας της 
υλοποίησης του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2019 100.000 € 

  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

6 

Αξιολόγηση δράσεων 
ειδικής αγωγής - 

Εξειδικευμένη 
εκπαιδευτική υποστήριξη 
για ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 

(ΕΠ 9iii) 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΑ 
ΕΠΑΝΑΔΒΜ 

Φεβρουάριος 2019   2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της 
θέσης στην αγορά εργασίας 

ατόμων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

7 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 
Επικοινωνίας του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 50.000 € 
  

Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

8 

Αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των 
κυριότερων δράσεων 

περιβάλλοντος, του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 60.000 € 

3.3.1 
Συμβολή στην ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών 
αποβλήτων (απορριμμάτων) 

ΕΤΠΑ 3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  
μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική 

προς το περιβάλλον. 
3.4.1 

Βελτίωση της διαχείρισης 
πόσιμου ύδατος 

9 
Αξιολόγηση δράσεων 

επιχειρηματικότητας του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Απρίλιος 2019 70.000 € 

1.2.1 
Αύξηση των επιχειρηματικών 
δαπανών για τεχνολογική και 

μη τεχνολογική καινοτομία 
ΕΤΠΑ 

1 

Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, 
της εκλυστικότητας 
και της εξωστρέφιας 

της Περιφέρειας  
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ) 

μετάβαση στην 
ποιοτική 

επιχειρηματικότητα, 
με αιχμή την 

καινοτομία και 
αύξηση της 

περιφερειακής 
προστιθέμενης αξίας. 

1.3.1 

Διεύρυνση της ανάπτυξης και 
χρήσης ΤΠΕ 

συμπεριλαμβανομένου και 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

από τις επιχειρήσεις της 
Περιφέρειας 

ΕΤΠΑ 

1.5.1 

Αύξηση της εκμετάλλευσης 
προϊόντων έρευνας, 

τεχνολογίας και καινοτομιών 
από υφιστάμενες ΜΜΕ, για 
βελτίωση της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας ή / και 

για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. 

ΕΤΠΑ 

1.5.2 

Ίδρυση νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τους τομείς προτεραιότητας 
της στρατηγικής RIS3 της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ΕΤΠΑ 

1.6.1 
Αύξηση της Ακαθάριστης 

Προστιθέμενης Αξίας 
ΕΤΠΑ 

1.7.1 
Αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών 
ΕΤΠΑ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

10 

Αξιολόγηση των Κέντρων 
Κοινότητας - one stop 

shops ευπαθών ομάδων, 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Αξιολόγηση 
εφαρμογής 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2019 40.000 € 2Α4.1 

Βελτίωση της 
απασχολησιμότητας και της 
ποιότητας ζωής ατόμων που 

ανήκουν σε 
περιθωριοποιημένες 
ομάδες/κοινότητες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

11 

Αξιολόγηση των 
κοινωνικών Δομών 

Άμεσης αντιμετώπισης 
της φτώχειας, του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα• 
Αποτελεσματικότητα• 
Συνάφεια• Συνοχή• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2019 30.000 € 2Α6.1 

Διεύρυνση και βελτίωση της 
παροχής κοινωνικής 

υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

12 

Αξιολόγηση της πράξης 
«Λειτουργία 

Περιφερειακών 
Μηχανισμών Υποστήριξης 

της ανάπτυξης και 
προώθησης των 

Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων 

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

χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης των Κοιν.Σ.Επ, 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Συνάφεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Δ' τρίμηνο 2021 90.000 € 2Α7.1 

Αύξηση της απασχόλησης 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων, 

τόσο με την έναρξη 
επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όσο και με 
κάλυψη θέσεων 

απασχόλησης σε κοινωνικές 
επιχειρήσεις 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

13 

Αξιολόγηση Δράσεων 
Καθολικής Πρόσβασης σε 

Υπηρεσίες Υγείας, του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΣΕΚΤ Δ' τρίμηνο 2021 60.000 € 2Α6.1 

Διερεύνηση και βελτίωση της 
παροχής κοινωνικής 

υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

ΕΚΤ 2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

14 
Αξιολόγηση πράξεων 

κοινωνικών υποδομών 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συμβολή στην 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2022 70.000 € 

2Β1.1 
Βελτίωση της πρόσβασης και 

χρήσης των υποδομών 
υγείας 

ΕΤΠΑ 

2B 

Υποδομές 
υποστήριξης 
ανθρώπινου 
δυναμικού 2B5.1 

Αύξηση της ελκυστικότητας 
και της προσβασιμότητας 

μαθητικού πληθυσμού στις 
σχολικές μονάδες 

ΕΤΠΑ 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
Π/Υ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

15 
Αξιολόγηση πράξεων 
δράσεων πολιτισμού στο 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Συνοχή 
• Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Φεβρουάριος 2022 60.000 € 3.5.1 

Βελτίωση του βαθμού 
προστασίας και ανάδειξης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς 
για αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

ΕΚΤ 3 

Προστασία του 
περιβάλλοντος -  
μετάβαση σε μια 
οικονομία φιλική 

προς το περιβάλλον 

16 
Αξιολόγηση πράξεων 

μεταφορικών υποδομών 
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 
• Επιπτώσεις• Συνάφεια 
/ Συνέργεια• 
Προστιθέμενη αξία 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 80.000 € 

4.1.1 

Βελτίωση της σύνδεσης 
τουριστικών περιοχών της 
Περιφέρειας, με το κύριο 

οδικό δίκτυο και τους 
διευρωπαϊκούς άξονες. 

ΕΤΠΑ 

4 

Ανάπτυξη - 
εκσυγχρονισμός  - 

συμπλήρωση 
υποδομών για την 

οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη 4.2.1 

Αύξηση της περιφερειακής 
και τοπικής κινητικότητας 

ΕΤΠΑ 

17 

8iii & 8v / Δράσεις που 
συγχρηματοδοτούνται 

από το ΕΚΤ στο πλαίσιο 
του Θεμ. Στόχου 8 και 

συμβάλλουν στην 
Περιφερειακή Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης 

Επίπτωση 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΣΕΚΤ 2022   

2Α1.1 

Διεύρυνση του 
επιχειρηματικού ιστού και της 

απασχόλησης, με 
καινοτομικές δραστηριότητες 

ΕΤΠΑ 

2A 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 

ικανοτήτων του 
ανθρώπινου 

δυναμικού - Ενεργός 
κοινωνική 

ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α2.1 

Βελτίωση των λειτουργιών 
των ΜΜΕ, με διατήρηση των 

θέσεων απασχόλησης 
ΕΤΠΑ 

18 

Αξιολόγηση της 
συνάφειας, της 
αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας του 
ΠΕΠ Πελοποννήσου 

Επίπτωση 

• Επιπτώσεις 
• Συνάφεια / Συνέργεια 
• Προστιθέμενη αξία 
• Συνεισφορά στη 
Στρατηγική Ε2020 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Μάρτιος 2022 110.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

19 
Αξιολόγηση Στρατηγικής 

Επικοινωνίας ΕΠ 
Πελοποννήσου 

Επίπτωση 
• Αποδοτικότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Επιπτώσεις 

ΕΥΔ ΠΕΠ 
Πελοποννήσου 

Νοέμβριος 2022 50.000 €   Όλοι 
ΕΤΠΑ & 

ΕΚΤ 
  Όλοι 

20 
Έκθεση Σύνοψης 

Αποτελεσμάτων των 
Αξιολογήσεων 

    
ΕΥΔ ΠΕΠ 

Πελοποννήσου  
Σεπτέμβριος 2022      Όλοι 

ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ 

  Όλοι  

ΣΥΝΟΛΟ 1.070.000 €          
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Πίνακας Γ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ 

1 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της εκλυστικότητας και της 

εξωστρέφιας της Περιφέρειας  
(ιδιαίτερα των ΜΜΕ) μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 
την καινοτομία και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξίας. 

1.2.1 
Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική και μη τεχνολογική 
καινοτομία 

1.3.1 
Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

1.5.1 
Αύξηση της εκμετάλλευσης προϊόντων έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομιών από υφιστάμενες ΜΜΕ, για βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

1.5.2 
Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους τομείς 
προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

1.6.1 Αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας 

1.7.1 Αύξηση της αξίας των εξαγωγών 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

2Α3.1 
Ενίσχυση της συμμετοχής των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά 
εργασίας 

2Α5.1 
Ενδυνάμωση / Βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α4.1 

Βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων που 
ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες/κοινότητες 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α5.1 

Ενδυνάμωση / Βελτίωση της θέσης στην αγορά εργασίας ατόμων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α6.1 

Διεύρυνση και βελτίωση της παροχής κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α7.1 

Αύξηση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τόσο με την έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και με κάλυψη θέσεων απασχόλησης 
σε κοινωνικές επιχειρήσεις 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 
2Α6.1 

Διερεύνηση και βελτίωση της παροχής κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες 

2A 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός 

κοινωνική ενσωμάτωση - ΕΚΤ 

2Α1.1 
Διεύρυνση του επιχειρηματικού ιστού και της απασχόλησης, με καινοτομικές 
δραστηριότητες 

2Α2.1 
Βελτίωση των λειτουργιών των ΜΜΕ, με διατήρηση των θέσεων 
απασχόλησης 

2B 
Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου 

δυναμικού 

2Β1.1 Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών υγείας 

2B5.1 
Αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας μαθητικού 
πληθυσμού στις σχολικές μονάδες 

3 
Προστασία του περιβάλλοντος -  

μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον. 

3.3.1 
Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων 
(απορριμμάτων) 

3.4.1 Βελτίωση της διαχείρισης πόσιμου ύδατος 

3 
Προστασία του περιβάλλοντος -  

μετάβαση σε μια οικονομία φιλική 
προς το περιβάλλον 

3.5.1 
Βελτίωση του βαθμού προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς για αύξηση της επισκεψιμότητας 

4 
Ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός  - 

συμπλήρωση υποδομών για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

4.1.1 
Βελτίωση της σύνδεσης τουριστικών περιοχών της Περιφέρειας, με το κύριο 
οδικό δίκτυο και τους διευρωπαϊκούς άξονες. 

4.2.1 Αύξηση της περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

 


