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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρόν µεθοδολογικό έγγραφο απευθύνεται στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές 
αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τον προγραµµατισµό των διαρθρωτικών 
παρεµβάσεων της Κοινότητας για την περίοδο 2000-2006 και ειδικότερα σε εκείνους που 
είναι αρµόδιοι για την οργάνωση της αξιολόγησης. 

Στο παρόν έγγραφο διευκρινίζονται ενδεικτικά το περιεχόµενο και η οργάνωση της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης, µε αναφορά στις υφιστάµενες πρακτικές. Τονίζεται επίσης η 
απαιτούµενη ελαστικότητα κατά την εφαρµογή, ανάλογα µε τη φύση του προγράµµατος 
που αξιολογείται (Σχέδιο, Ενιαίο Έγγραφο Προγραµµατισµού, Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα, Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, κλπ.). 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση είναι µια αµφίδροµη διαδικασία που παρέχει εκτιµήσεις 
και συστάσεις από τους αξιολογητές, χωριστά από τους αρµόδιους για το σχεδιασµό, για 
θέµατα σχετικά µε την πολιτική ή το πρόγραµµα. Στόχος είναι η βελτίωση και η 
ενίσχυση της τελικής ποιότητας του καταρτιζόµενου σχεδίου ή προγράµµατος. Από την 
άποψη αυτή, οι εν λόγω εργασίες αξιολόγησης πρέπει να διευκολύνουν τον 
εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ των υπεύθυνων για το σχέδιο ή το πρόγραµµα και των 
αξιολογητών. Οι κρατικές αρχές έχουν φυσικά την τελική ευθύνη για το περιεχόµενο του 
τελικού κειµένου του πλάνου. 

Κατά το πέρας της εν λόγω διαλογικής διαδικασίας, η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
αποτελεί βασικό στοιχείο για την κατανόηση της στρατηγικής και της κατανοµής των 
χρηµατοδοτικών πόρων (που θα αποτελέσει το αντικείµενο διαπραγµατεύσεων µε την 
Επιτροπή), αναφέροντας σαφώς τη λογική και το εύρος των επιλογών που 
πραγµατοποιήθηκαν. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του 
προγράµµατος, ακόµα και εάν, για λόγους διαφάνειας, θα ήταν επιθυµητό να 
περιλαµβάνεται το έργο των αξιολογητών σε χωριστό ενιαίο κείµενο. 

Η αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από τους εµπειρογνώµονες αξιολογητές θα 
καλύπτει τα 6 βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος : 

• να λαµβάνεται υπόψη η κτηθείσα πείρα· 
• το κοινωνικο-οικονοµικό πλαίσιο της παρέµβασης· 
• τις στρατηγικές επιλογές και τις ενέργειες προτεραιότητας που επελέγησαν, καθώς 

και την εσωτερική και εξωτερική συνεκτικότητά τους· 
• την ποσοτικοποίηση των στόχων· 
• την εκτίµηση των αναµενόµενων κοινωνικο-οικονοµικών επιπτώσεων και την 

κατανοµή των πόρων· 
• το σύστηµα υλοποίησης του προγράµµατος. 

Καθένα από τα στοιχεία αυτά πρέπει να εµφανίζεται στην έκθεση αξιολόγησης, µε 
διαφορετικό όµως βαθµό ακρίβειας, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας (µεταξύ 
κυρίων και µικρών προγραµµάτων). Τούτο σηµαίνει, για παράδειγµα, ότι οι 
αναµενόµενες µακροοικονοµικές επιπτώσεις θα αξιολογούνται µόνο εφόσον το επίπεδο 
παρέµβασης είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε το επίπεδο του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, η 
αξιολόγηση είναι αποτελεσµατική σε σχέση µε το κόστος της µόνο εφόσον 
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πραγµατοποιείται σε τοµείς που δεν έχουν καλυφθεί σε άλλο επίπεδο προγραµµατισµού 
(σχέδιο, επιχειρησιακό πρόγραµµα ή συµπλήρωµα προγράµµατος). 

Η µεθοδολογία της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία αναπτύσσεται στη συνέχεια, 
καλύπτει ολόκληρο το σύστηµα προγραµµατισµού (σχέδια, προγράµµατα, συµπλήρωµα 
προγράµµατος), ακόµα και εάν τα υποβληθέντα στην Επιτροπή σχέδια προγραµµάτων 
αφορούν αποκλειστικά το επίπεδο προτεραιοτήτων και ποσοτικοποιηµένους στόχους, 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Συνεπώς, η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να καλύπτει 
τη διαδικασία προγραµµατισµού στο σύνολό της, έτσι ώστε να παρέχει αληθινή 
προστιθέµενη αξία και βελτιωµένη ποιότητα για τα έγγραφα που θα αποτελέσουν το 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης µεταξύ των διαφόρων εταίρων. 

 



5/39 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών πολιτικών, η διαδικασία της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης έχει τους ακόλουθους στόχους : 

• Εκτίµηση εάν το συνολικό σχέδιο ή πρόγραµµα αποτελεί το ενδεδειγµένο µέσο 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που πλήττουν την περιφέρεια ή τον 
τοµέα : 

− Η εκ των προτέρων αξιολόγηση αφορά κατ΄αρχήν την ανάλυση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών, καθώς και του δυναµικού της 
συγκεκριµένης περιφέρειας ή του τοµέα. Αποσκοπεί στον εντοπισµό των 
αναγκών και στην κατάταξή τους κατά σειρά σπουδαιότητας. 

− Παρέχει στις αρµόδιες αρχές µια εκ των προτέρων άποψη σχετικά µε βασικά 
θέµατα που αφορούν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα εν λόγω 
ζητήµατα ενδέχεται να περιλαµβάνουν τη διαρθρωτική προσαρµογή περιφερειών 
που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση, τις κοινωνικές και οικονοµικές 
µεταβολές, τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων της απασχόλησης, εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης και πλούτου. 

− Τα διδάγµατα της κτηθείσας πείρας αποτελούν βασικό στοιχείο της διαδικασίας 
της εκ των προτέρων αξιολόγησης. Τα εν λόγω διδάγµατα δύνανται να 
παράσχουν στοιχεία µιας πρώτης διερεύνησης σχετικά µε τη συνάφεια, την 
αποτελεσµατικότητα και την ποιότητα των προτεινόµενων παρεµβάσεων. 

• Εκτίµηση εάν το σχέδιο ή πρόγραµµα διαθέτει επαρκώς καθορισµένους άξονες 
στρατηγικής, προτεραιότητες και στόχους και εάν αντικατοπτρίζει µια 
τεκµηριωµένη άποψη για την καταλληλότητά τους και την πραγµατική 
δυνατότητα να επιτευχθούν. 

− Ο βαθµός συνοχής µεταξύ αναγκών, στόχων, δραστηριοτήτων και των 
ζητούµενων αποτελεσµάτων, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούµενα της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης δηλαδή η επιλεγείσα στρατηγική σε σχέση µε τα 
προβλήµατα ανάπτυξης και η αξιολόγηση της σχετικής βαρύτητας που 
αποδίδεται σε κάθε δραστηριότητα. 

− Επίσης σηµαντική είναι η επιδίωξη ισορροπίας και η ένταξη των προτεραιοτήτων 
του σχεδίου ή προγράµµατος στο πλαίσιο της συµβολής τους στην επίτευξη των 
στόχων της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Το ίδιο ισχύει και για την 
συνοχή µεταξύ περιφερειακών, εθνικών και κοινοτικών προτεραιοτήτων. 
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Πλαίσιο 1 : Βασικές συνιστώσες της εκ των προτέρων αξιολόγησης, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 40 και 41 του κανονισµού 

Π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ α
α πο τε λ έ σµ α τ α
κ α ι  βα σ ι κά
δ ι δ ά γ µ α τα

Α ν ά γ κ ε ς  κα ι
α ν ι σό τ ητ ε ς

Ε π ι π τ ώ σε ι ς

Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ αΣ τ ό χ ο ι Π όρ ο ι Π ρ ο ϊ ό ν

Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς

Α πο τ ε λ ε σ µ ατ ικ ό τ η τ α

 Σ υ ν ά φ ε ι α  κ α ι  σ υ ν ο λ ι κ ή  
λ ο γι κ ή

Σ υ ν ά φ ε ι α  τ ω ν  µ η χ α ν ι σ µ ώ ν  υ λ ο π ο ί η σ ηςΣ τ ρα τ ηγ ικ ή

Α ν ά λ υ ση  τ ο υ  δ υ ν α µ ι κ ο ύ
κ α ι  τ ω ν  π ρ ο ο π τι κ ώ ν

 

• Συµβολή στην ποσοτικοποίηση των στόχων και τη δηµιουργία µιας βάσης για 
την παρακολούθηση και τις µελλοντικές δραστηριότητες αξιολόγησης. 

− Τα αποτελέσµατα της εκ των προτέρων αξιολόγησης � συµπεριλαµβανοµένων 
στοιχείων από την Επιτροπή κατά το στάδιο της διαπραγµάτευσης � θα 
αποτελούν βασικό στοιχείο των µελλοντικών � ενδιάµεσης και εκ των υστέρων � 
αξιολογήσεων καθώς και για το µηχανισµό επίδοσης. Η ποσοτικοποίηση των 
στόχων και ο εντοπισµός των βασικών δεικτών αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικά 
ζητήµατα στο πλαίσιο της εκ των προτέρων αξιολόγησης. 

• Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να αναλύει την επάρκεια των 
µηχανισµών ρυθµίσεων υλοποίησης και παρακολούθησης και να συµβάλλει στο 
σχεδιασµό των διαδικασιών και των κριτηρίων επιλογής του έργου. 

− Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εµπεριέχει µια πρώτη γνώµη των 
εµπειρογνωµόνων σε επίπεδο ΣΠΑ, ιδίως σε σχέση µε τις βασικές ρυθµίσεις και 
την κτηθείσα πείρα. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει θέµατα 
σχετικά µε τις διαδικασίες επιλογής του έργου και τα κριτήρια, τόσο σε επίπεδο 
σχεδίου όσο και σε επίπεδο συµπληρωµατικού προγράµµατος. 

• Η Επιτροπή στοχεύει να προβεί σε µια διεξοδική ανάλυση, ιδίως σε επίπεδο 
σχεδίου πριν από την οριστικοποίηση του ενιαίου εγγράφου προγραµµατισµού 
και του ΚΠΣ. 

− Η συνάφεια, η ποιότητα και το αποτέλεσµα της προτεινόµενης στρατηγικής θα 
αποτελέσουν βασικά θέµατα για την εν λόγω εκτίµηση. Θα εξεταστεί επίσης 
προσεκτικά η συνάφεια της στρατηγικής µε τις διατάξεις του κανονισµού που 
αφορούν την χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση κατά την φάση της 
υλοποίησης. Η Επιτροπή θα βασιστεί τόσο στους ειδικούς που διαθέτει στις 
υπηρεσίες της όσο και, εφόσον παραστεί ανάγκη, σε εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες. 
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ΜΕΡΟΣ I : ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

∆ιδάγµατα από την εµπειρία του παρελθόντος και αποτελέσµατα 

Η σωστή πρακτική απαιτεί τη θεώρηση των τριών σταδίων αξιολόγησης � της εκ των 
προτέρων, της ενδιάµεσης και της εκ των υστέρων αξιολόγησης σαν µια ενιαία ή 
ολοκληρωµένη διαδικασία. Τούτο εκφράζεται στους κανονισµούς. Η αξιολόγηση 
θεωρείται ως κυκλική διεργασία που αντιστοιχεί στον κύκλο ζωής του συγκεκριµένου 
προγράµµατος. 

Σηµαντική πηγή γνώσης αντιπροσωπεύουν οι προγενέστερες αξιολογήσεις. Καλύπτουν 
συχνά ανάλογα είδη ενεργειών, δεδοµένου ότι πολλές πολιτικές δεν µεταβάλλονται σε 
µεγάλο βαθµό από το ένα έτος στο άλλο ή από το ένα πρόγραµµα στο άλλο. 

q" Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις από την περίοδο 1989-931 και οι εκ των προτέρων, 
οι ενδιάµεσες και οι τελικές αξιολογήσεις (απολογισµός) από την περίοδο 1994-99 
παρέχουν στοιχεία για βασικά θέµατα, όπως είναι : 

- η συνοχή και καταλληλότητα προθέσεων και στόχων· 
- η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών και τα χρησιµοποιούµενα µέσα· 
- τα αποτελέσµατα και οι επιπτώσεις στις συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές 

και τοµείς. 

q" Εντοπίζονται επίσης οι δυσχέρειες ως προς την υλοποίηση και τα αποφασιστικής 
σηµασίας περιστατικά που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής. 

q" Οι υφιστάµενες αξιολογήσεις περιλαµβάνουν συχνά στοιχεία για φυσικές 
υλοποιήσεις και, ενίοτε, αποτελέσµατα. Ο συνδυασµός των εν λόγω στοιχείων µε το 
πραγµατικό κόστος δύναται να οδηγήσει στον εντοπισµό του µοναδιαίου κόστους 
και τούτο ενισχύει τα χρηµατοδοτικά σχέδια και συµβάλλει στον 
αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό των χρηµατοδοτικών µέσων και σε 
αποτελεσµατικότερο χρηµατοδοτικό σχεδιασµό. 

q" Οι θεµατικές αξιολογήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί είτε από την Επιτροπή είτε 
σε εθνικό επίπεδο, παρέχουν χρήσιµα στοιχεία, συγκρίνοντας την 
αποτελεσµατικότητα πολιτικών σε συγκεκριµένους τοµείς, καθώς και 
προσδιορίζοντας τις αποτελεσµατικότερες πρακτικές που δύνανται, σε πολλές 
περιπτώσεις, να είναι µεταβιβάσιµες. 

q"Οι εµπειρίες από προγενέστερα προγράµµατα σε περιφέρειες άλλων κρατών µελών 
δύνανται επίσης να χρησιµοποιηθούν για λόγους σύγκρισης. Οι συγκρίσεις αυτές 
δύνανται να χρησιµοποιηθούν κατά την ανάλυση της στρατηγικής, των 

                                                 
1  Τούτο δεν θα ισχύει για τις πρόσφατα επιλέξιµες περιφέρειες (2000-2006) ή για τις περιφέρειες 

που κρίθηκαν επιλέξιµες για πρώτη φορά κατά την περίοδο 1994-1999. Για τις εν λόγω δύο 
κατηγορίες η εµπειρία που απέκτησαν άλλα κράτη µέλη ή περιφέρειες, αποτελεί χρήσιµη πηγή 
πληροφοριών. Σε ορισµένα κράτη µέλη υπάρχει παγιωµένη παράδοση και µέθοδος αξιολόγησης, 
εκτός των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων, η οποία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 
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προτεραιοτήτων δράσης και των στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο δύναται 
να διαδραµατίσει η εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

Βασικά ζητήµατα 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να συµβάλλει στην ταξινόµηση όλων των 
ανωτέρω στοιχείων, να εξετάσει την εξέλιξή τους και την ενσωµάτωσή τους, στο πλαίσιο 
της συνολικής διαδικασίας κατάρτισης σχεδίων ή προγραµµάτων. Να εξεταστεί ο τρόπος 
µε τον οποίο στα εν λόγω σχέδια ή προγράµµατα ελήφθησαν υπόψη προηγούµενα 
αποτελέσµατα αξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένης της κτηθείσας πείρας σε θέµατα 
στρατηγικής και υλοποίησης προγραµµάτων. Κατά συνέπεια, η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη κατανόηση των εξής : 

• Της επάρκειας της υφιστάµενης στρατηγικής ή της ανάγκης τροποποιήσεων. 

• Της αποτελεσµατικότητας της υφιστάµενων µέσων "παραγωγής" της πολιτικής. 

• Των αποφασιστικών παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση και την 
αποτελεσµατικότητα. 

• Προβλήµατα από άποψη δυνατότητας αξιολόγησης και παρακολούθησης της 
πολιτικής. 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Η σηµαντικότερη συµβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι η επαλήθευση 
της προτεραιότητας που έχει δοθεί στις διάφορες κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες. 
Η εν λόγω ταξινόµηση των αναγκών που είναι δυνατόν να καλυφθούν, αποτελεί 
προϋπόθεση για τον καθορισµό των σχετικών στρατηγικών αξόνων και 
προτεραιοτήτων. Μετά από ανασκόπηση διδαγµάτων του παρελθόντος, είναι 
απαραίτητη η πραγµατοποίηση περαιτέρω εµπεριστατωµένης ανάλυσης του 
κοινωνικο-οικονοµικού πλαισίου. 

q" Κάθε περιφέρεια, τοµέας ή κράτος µέλος έχει τις δικές του δυνατότητες και 
αδυναµίες και, σε µια ανοικτή οικονοµία, έχει ευκαιρίες και δέχεται απειλές που 
προκύπτουν από το ευρύτερο περιβάλλον. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει 
να αναλύονται τα θέµατα αυτά καθώς και οι διαφορές που υπάρχουν στη βάση τους. 

q" Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να αρχίζει µε µια σύντοµη αλλά πλήρη 
ανάλυση των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην υπό 
εξέταση περιφέρεια, τοµέα ή οµάδα. Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, 
δέσµη στοιχείων για µια σειρά από κατάλληλους κοινωνικο-οικονοµικούς και 
συγκυριακούς δείκτες, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ποσοτικοποίησης. 

q" Όσον αφορά ορισµένες βασικές αδυναµίες, είναι σηµαντική η περαιτέρω ανάλυση 
έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι διαφορές και τα αίτια αυτών για να 
προσδιοριστεί εάν έχουν µόνιµο και διαρθρωτικό χαρακτήρα. 

q" Η φάση αυτή πρέπει να συµπληρώνεται µε ανάλυση των εξελίξεων στο εξωτερικό 
περιβάλλον της συγκεκριµένης περιφέρειας, του τοµέα ή του πεδίου και από µια 
εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο οι εν λόγω εξελίξεις επηρεάζουν τις βασικές 
αδυναµίες ή δυνατότητες. Είναι προφανώς αδύνατο να προβλεφθούν οι εξελίξεις για 
περίοδο επτά ετών. Εντούτοις, είναι δυνατόν να γίνουν υποθέσεις σχετικά µε 
πιθανές εξελίξεις σε εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίµακα. 

q" Οι κανονισµοί προβλέπουν τρεις ειδικότερες αναλύσεις: µια ανάλυση για τους 
ανθρώπινους πόρους (βλέπε Παράρτηµα Ι), µια εκτίµηση της περιβαλλοντικής 
κατάστασης της συγκεκριµένης περιφέρειας πρέπει να εξετάζει τις βασικές 
δυνατότητες και αδυναµίες της έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές οι σχετικές µε την 
οικονοµική ανάπτυξη ευκαιρίες αλλά και απειλές από άποψη περιβαλλοντικών 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της περιοχής (βλέπε Παράρτηµα ΙII). Επίσης, 
πρέπει να πραγµατοποιείται εκτίµηση της κατάστασης από άποψη ισότητας 
ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών (βλέπε Παράρτηµα IV). 

q" Στο στάδιο της αξιολόγησης του σχεδίου, θα αξιολογείται η ποιότητα των 
πραγµατοποιηθεισών αναλύσεων, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο οι εν λόγω 
αξιολογήσεις έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής και έχουν ενσωµατωθεί 
στο σχέδιο. Τούτο θα επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην προτεραιότητα των 
αναπτυξιακών αναγκών και στην έκφρασή τους στο πλαίσιο των στόχων και των 
σαφών προτεραιοτήτων για την ανάληψη δράσης. 
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Κτηθείσα πείρα και πρακτικά θέµατα: 

Τα κράτη µέλη έχουν ήδη αποκτήσει εµπειρίες από κοινωνικο-οικονοµικές αναλύσεις 
που προκύπτουν από τις δύο προηγούµενες γενεές σχεδίων και προγραµµάτων. Η εν 
λόγω ανάλυση περιορίζετο συχνά σε µια περιγραφή των αδυναµιών και των 
δυνατοτήτων και αποτελούσε µάλλον µια υποχρέωση βάσει των κανονισµών παρά 
ουσιώδες τµήµα της χάραξης στρατηγικής. Επίσης, η περιγραφή ήταν µάλλον στατική 
και συχνά ποιοτική. Στο παρόν έγγραφο η Επιτροπή επιδιώκει ένα δυναµικότερο είδος 
ανάλυσης. 

Βασικά ζητήµατα 

Κατά το πέρας του σταδίου αυτού είναι σηµαντικό να υπάρχει : 

• Μια συνεκτική ταξινόµηση των βασικών ανισοτήτων που θα πρέπει να 
αντιµετωπισθούν 

• Εντοπισµός των στόχων σε σχέση µε τις ανάγκες προτεραιότητας. 

• Προσδιορισµός των παραγόντων που ευνοούν την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή, την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και 
ανδρών. 
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3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Από τη στιγµή που θα έχουν εξεταστεί οι βασικές ανάγκες και τα κοινωνικο-
οικονοµικά προβλήµατα, η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να συµβάλει στον 
σαφή καθορισµό της ισορροπίας µεταξύ του συνδυασµού των πολιτικών και των 
προτεινόµενων δραστηριοτήτων στα σχέδια, καθώς και στην αιτιολόγηση της 
επιλογής που πραγµατοποιήθηκε. 

Η λογική του σχεδίου µαζί µε την πολιτική που επελέγη, εκτιµάται µέσω του ελέγχου 
του τρόπου µε τον οποίο κάθε µέρος του προγράµµατος ("περιοχή ή άξονας 
προτεραιότητας") θα συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων. Η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση πρέπει να συµβάλει στην κατανόηση του βαθµού στον οποίο τα µεµονωµένα 
τµήµατα του προγράµµατος αντιστοιχούν στις ανάγκες προτεραιότητας. 

Συνάφεια 

q" Κατά συνέπεια, το σηµείο εκκίνησης είναι η αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων που 
δίδονται στους συνολικούς στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η 
απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν τις σηµαντικότερες από τις εν 
λόγω προτεραιότητες. Σε ποιο βαθµό κάθε προτεραιότητα είναι σχετική και 
συµβάλει στην επίτευξη των εν λόγω συνολικών στόχων; Στην αιτιολόγηση των 
προτεραιοτήτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η φύση και η ιδιαιτερότητα των 
τριών στόχων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όπως ορίζονται στη συνθήκη και τους 
κανονισµούς. 

q" Οι προτεραιότητες πρέπει επίσης να αιτιολογούνται µε βάση τις εξελισσόµενες 
ανάγκες που εντοπίζονται στο πλαίσιο των βασικών ανισοτήτων που παρατηρούνται 
στις συγκεκριµένες περιφέρειες, τοµείς ή οµάδες. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
πρέπει να συµβάλλει στην κατανόηση του βαθµού προτεραιότητας στον οποίο 
αντιστοιχεί η προαναφερθείσα ταξινόµηση των ανισοτήτων και αναγκών. 

Συνοχή 

q" Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει την εσωτερική συνοχή µεταξύ 
των στόχων του σχεδίου, του προγράµµατος και του συµπληρωµατικού 
προγράµµατος. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να παρέχει µια εκτίµηση της 
συνοχή µεταξύ, αφενός της στρατηγικής και των ειδικών στόχων όπως ορίζονται 
στα σχέδια, στα Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού και, αφετέρου, των 
επιχειρησιακών στόχων όπως ορίζονται σε επίπεδο µέτρου στο συµπληρωµατικό 
πρόγραµµα. 

q" Επίσης, στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εξετάζεται η εξωτερική 
συνοχή του σχεδίου. Η διαρθρωτική πολιτική και οι παρεµβάσεις πρέπει να 
συµβιβάζονται µε την εθνική µακρο-οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική, καθώς 
και µε τις κοινοτικές πολιτικές και κανόνες. 
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Κτηθείσα πείρα και πρακτικά θέµατα 

q" Τα κράτη µέλη έχουν ήδη αποκτήσει εµπειρίες στο θέµα αυτό και κατά τον τρόπο 
αυτό είναι αυτονόητο να αναµένεται ικανοποιητικότερη αξιολόγηση της λογικής των 
µελλοντικών σχεδίων, σε σύγκριση µε εκείνα που υποβλήθηκαν κατά την περίοδο 
1993-94. Τα ζητήµατα αυτά έχουν επίσης εξεταστεί κατά τις ενδιάµεσες 
αξιολογήσεις. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις της προηγούµενης περιόδου και οι 
τελικές αξιολογήσεις που πραγµατοποιούνται επί του παρόντος, προσφέρουν 
σηµαντικά στοιχεία για ανάλυση. 

q" Κατά την εξέταση της λογικής και της συνοχής του σχεδίου ή του προγράµµατος 
στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα πρέπει κατ΄αρχήν να κατανοούνται τα επίσηµα 
κείµενα � κανονισµοί, θέσεις σχετικά µε την εθνική πολιτική και κοινοτικές 
πολιτικές και προτεραιότητες. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται πρόσβαση σε 
προκαταρκτικές µελέτες, προηγούµενες αξιολογήσεις και στοιχεία. 

q" Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι πιθανό να εντοπιστεί σύγκρουση προτεραιοτήτων ή 
ακόµα και έλλειψη συνοχής. Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι εν λόγω πιθανές αντιφάσεις. Η διαπραγµάτευση ενός 
συµβιβασµού εναπόκειται σε εκείνους που λαµβάνουν αποφάσεις. 

Βασικά ζητήµατα 

• Η αξιολόγηση της λογικής και της συνολικής συνοχής της στρατηγικής, αποτελούν 
βασικά στοιχεία για την αιτιολόγηση του συνδυασµού µέτρων. Τα δύο αυτά στοιχεία 
απαιτούν κάποια ένδειξη των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι συγκεκριµένες 
προτεραιότητες και ελήφθησαν οι αποφάσεις για τις δαπάνες. 

• Στην εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να παρουσιάζονται οι αρµόδιοι για το 
σχεδιασµό και οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, µε σαφή αιτιολόγηση του 
µεριδίου και της βαρύτητας κάθε προτεραιότητας και στρατηγικού άξονα. 

• Η αιτιολόγηση της στρατηγικής πρέπει να πραγµατοποιείται σε επίπεδο συνολικών 
στόχων � Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής � µε βάση τις εξελισσόµενες 
ανάγκες και τις βασικές ανισότητες καθώς και µε βάση τη συµφωνία µε εθνικές και 
κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες. 

• Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να παρέχει µία εκτίµηση της συνοχής µεταξύ 
των στρατηγικών, των ειδικών και των επιχειρησιακών στόχων. 
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4. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Μετά από τον καθορισµό των προτεραιοτήτων, η ποσοτικοποίηση των στόχων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους2, είναι 
σηµαντική για τον καθορισµό του στόχου τον οποίο αναµένεται να επιτύχει το 
πρόγραµµα. Η ποσοτικοποίηση αφορά τόσο τους στόχους του σχεδίου/ 
προγραµµάτων όσο και τις βασικές ανισότητες. Οι ποσοτικοποιηµένοι στόχοι 
συνθέτουν τη βάση για την επακόλουθη παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
προγράµµατος. Επιπλέον, οι βασικές ανισότητες πρέπει να παρέχονται σε 
ποσοτικοποιηµένη µορφή. 

Η ποσοτικοποίηση του σχεδίου διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία, 
δεδοµένου ότι στη βάση αυτή θα ποσοτικοποιηθούν τα Ενιαία Έγγραφα 
Προγραµµατισµού, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 
Συνήθως, οι συνολικοί και ειδικοί στόχοι ποσοτικοποιούνται επίσης στο στάδιο αυτό. Η 
ποσοτικοποίηση των µέτρων στο πλαίσιο του συµπληρωµατικού προγράµµατος έχει 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα, δεδοµένου του κεντρικού ρόλου που διαδραµατίζει στην 
επακόλουθη ποσοτικοποίηση των επιχειρησιακών στόχων. 

Οι κανονισµοί προβλέπουν την εφαρµογή ενός λογικού πλαισίου δεικτών, σύµφωνα µε 
τις υφιστάµενες πρακτικές στα κράτη µέλη και την κτηθείσα πείρα από τις τελευταίες 
δύο γενεές σχεδιασµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Η ταξινόµηση που προτείνεται 
αντιστοιχεί στην εξής ακολουθία δεικτών : 

Εισροές ➡  Φυσική Υλοποίηση ➡  Αποτελέσµατα ➡  Επιπτώσεις 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να συµβάλλει στον εντοπισµό των σχετικών 
δεικτών, έτσι ώστε να ποσοτικοποιούνται οι επιπτώσεις και τα αποτελέσµατα σε επίπεδο 
σχεδίου, προγράµµατος και φυσικών αποδόσεων και κυρίως στο επίπεδο συµπλήρωµα 
προγραµµατισµού. 

Στην ακόλουθη γραφική παράσταση παρέχεται σχηµατική περιγραφή των σχέσεων 
µεταξύ των επιπέδων σχεδιασµού και των στόχων. Για ορισµένες παρεµβάσεις είναι 
πιθανόν να µην υπάρχουν οι εν λόγω συστηµατικές σχέσεις µεταξύ επιπέδων ή κατά την 
ταξινόµηση των στόχων. 

 

                                                 
2 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση : 

λειτουργικός οδηγός", Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1998 
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Γραφική παράσταση 1 : Ζεύξη επιπέδων / επιπτώσεων της ενίσχυσης 

 

Κοινοτικό  Πλαίσιο
Στήριξης

Προτεραιότητα
Επιχειρησιακά
προγράµµατα

Συµπληρωµατικό  Πρόγραµµα
 (Μέτρα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Επιχειρησιακοί στόχοι
(αποδόσεις)

Προτεραιότητα

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

⇔

Ενιαίο Πρόγραµµα
Προγραµµατισµού

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Προτεραιότητα

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Συµπληρωµατικό  Πρόγραµµα
 (Μέτρα)

Συνολικός στόχος
(επιπτώσεις)

Ειδικοί στόχοι
(αποτελέσµατα)

Επιχειρησιακοί στόχοι
(φυσικές αποδόσεις)

 

 

Οι αρχές σχεδιασµού και οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να ορίζουν 
αντικειµενικούς σκοπούς, ποσοτικοποιηµένους στόχους και χρονοδιάγραµµα 
παράδοσης. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να βοηθά τους υπεύθυνους για το 
σχεδιασµό, στην επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ποσοτικοποίησης και να παρέχει 
γνώµη σχετικά µε το βαθµό στον οποίο δύναται να αξιολογηθεί µια παρέµβαση. 

Είναι σηµαντικό να καθορίζεται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση σαφής σύνδεση 
µεταξύ αποτελεσµάτων, αποδόσεων και επιπτώσεων και η αιτιολογική σχέση µεταξύ 
τους. Τέλος, η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να παρέχει µια γνώµη σχετικά µε την 
αξιοπιστία της πραγµατοποιηθείσας ποσοτικοποίησης. 

Η ποσοτικοποίηση ορισµένων στόχων δύναται σε ορισµένες περιπτώσεις να αποδειχθεί 
δυσχερής. Για ορισµένες περιοχές ή τοµείς, τούτο οφείλεται σε έλλειψη στοιχείων ή σε 
προβλήµατα σχετικά µε την ποσοτικοποίηση µη απτών αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να βοηθά τις αρµόδιες για τον σχεδιασµό αρχές 
να ποσοτικοποιήσουν, στο µέτρο του δυνατού, τα µετρήσιµα αποτελέσµατα και 
επιπτώσεις και να καθορίσουν υποκατάστατους δείκτες και διαδικασίες για τη στενή 
παρακολούθηση άυλων αποτελεσµάτων. Η κτηθείσα πείρα στους τοµείς αυτούς, η 
ανάλυση των επιτυχιών ή αποτυχιών και η γνώµη των δικαιούχων, δύνανται να 
παράσχουν τη βάση για υποκατάστατους δείκτες και στοιχεία αναφοράς για την 
παρακολούθηση επιπτώσεων που δεν δύνανται να αποτιµηθούν. 
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Οι εκτιµητές πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ρυθµίσεις για τη συλλογή στοιχείων, είτε 
µέσω του συστήµατος ελέγχου, µε έρευνες, κλπ., σε σχέση µε τους σκοπούς της 
χρησιµοποίησης των στοιχείων, για παράδειγµα εάν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν στο 
πλαίσιο της επιτροπής παρακολούθησης ή της αξιολόγησης. 

Κτηθείσα πείρα και πρακτικά θέµατα 

Η ποσοτικοποίηση των στόχων αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήµατα που 
ανακύπτουν στο σχεδιασµό των διαρθρωτικών παρεµβάσεων. Παρά το γεγονός ότι έχει 
επιτευχθεί πρόοδος κατά τα πρόσφατα έτη, απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός κατανόησης 
και συµφωνίας σχετικά µε την επιλογή, τον ορισµό και την διάρθρωση των δεικτών. 

Για τη νέα γενεά παρεµβάσεων, είναι σηµαντικό να αποφεύγονται οι ανεπαρκώς 
καθορισµένοι δείκτες και οι υποθετικοί στόχοι, δεδοµένου ότι δεν εξυπηρετούν κανένα 
σκοπό. Είναι σηµαντικό να καθορίζονται δείκτες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
παρακολούθησης και διαχείρισης, καθώς και βασικοί δείκτες που αντιστοιχούν σε 
πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους. 

Είναι επίσης σηµαντικό να δίδεται περισσότερη έµφαση σε δείκτες που εκφράζουν µια 
σχετικά σαφή αιτιολογική σχέση και να αποφεύγονται δείκτες που επηρεάζονται έντονα 
από εξωτερικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να καθοριστεί σαφώς ο 
τρόπος εκτίµησης και µέτρησης των δεικτών. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα, καθώς και τη σπουδαιότητα της ποσοτικοποίησης, 
η Επιτροπή παρέσχε τα ακόλουθα δηµοσιεύµατα : 

� Πλαίσιο για δείκτες σχετικά µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραµµάτων : οδηγός µεθοδολογίας. 

� Κωδικοποίηση των κυριότερων τοµέων των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων. Η εν λόγω κωδικοποίηση παρέχει συνεκτική παρουσίαση των βασικών 
τοµέων παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

� Κατάλογος παραδειγµάτων πιθανών δεικτών : 
(α) δείγµατα πιθανών βασικών δεικτών 
(β) πληρέστερος κατάλογος πιθανών δεικτών 

� Η αξιολόγηση κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων· δείκτες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραµµάτων, Πρόγραµµα «MEANS», τόµος 
II. Εξετάζονται θέµατα µεθοδολογίας που αφορούν τον ορισµό δεικτών και 
παρέχεται κατάλογος δεικτών για τους βασικούς τοµείς παρέµβασης των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Βασικά ζητήµατα 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση : 

• Συµβάλλει στον εντοπισµό των σχετικών δεικτών έτσι ώστε να ποσοτικοποιούνται 
στόχοι και βασικές ανισότητες, ιδίως στο πλαίσιο βασικών δεικτών. 

• Ελέγχει τη συνάφεια των προταθέντων δεικτών για τα τρία επίπεδα στόχων - γενικό, 
ειδικό, επιχειρησιακό. 
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• Βοηθά τους αρµόδιους για το σχεδιασµό να επιτύχουν ικανοποιητικό επίπεδο 
ποσοτικοποίησης για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. 

• Παρέχει µια γνώµη σχετικά µε την αξιοπιστία της σχεδιαζόµενης ποσοτικοποίησης 
και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών για τη συλλογή στοιχείων. 

• Βοηθά τους αρµόδιους για το σχεδιασµό να ορίσουν εναλλακτικούς δείκτες, να 
εντοπίσουν τους αποφασιστικούς παράγοντες και να θεσπίσουν διαδικασίες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των (ελάχιστων) περιπτώσεων στις οποίες η 
ποσοτικοποίηση ενδέχεται να είναι προβληµατική. 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Εφόσον διασφαλιστεί η συνοχή της στρατηγικής, η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
δύναται να εξετάσει το ζήτηµα των αναµενόµενων επιπτώσεων. Στην εκ των 
προτέρων αξιολόγηση πρέπει να συλλέγονται στοιχεία, έτσι ώστε να γίνεται 
κατανοητή η έκταση στην οποία το σχέδιο ή το πρόγραµµα, καθώς και οι 
αναµενόµενες επιπτώσεις τους και τα αποτελέσµατα, θα συµβάλλουν στην επίτευξη 
των γενικών και ειδικών στόχων. 

Η Επιτροπή προτείνει να επικεντρώνεται η ανάλυση των επιπτώσεων σε ένα 
περιορισµένο κατάλογο θεµάτων : 

� Το πρώτο θέµα αφορά τους γενικούς οικονοµικούς στόχους και τους στόχους της 
κοινωνικής συνοχής. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση και τα σχέδια πρέπει να 
εµφανίζουν σαφώς το βαθµό στον οποίο το σχέδιο συµβάλλει στο πλαίσιο των 
ακόλουθων βασικών µεταβλητών : 

� το ΑΕΠ της συγκεκριµένης περιφέρειας· 
� την απασχόληση· 
� την παραγωγικότητα (συνολικός δείκτης παραγωγικότητας, ή 
παραγωγικότητα από άποψη εργατικού δυναµικού και/ή κεφαλαίου)· 

� τον ανταγωνισµό (µοναδιαίο κόστος εργασίας). 

Οι εν λόγω µεταβλητές αποτελούν τα θεµέλια κάθε ανάλυσης της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής και της πραγµατικής σύγκλισης στην περίπτωση σχεδίων στο 
πλαίσιο του στόχου 1 (όπως οι χώρες τις οποίες αφορά η συνοχή, η νότια Ιταλία ή 
η ανατολική Γερµανία). Η προβολή µιας κατάστασης µε αντιπαράδειγµα την 
έλλειψη παρέµβασης, θα πρέπει να συγκρίνεται µε µια κατάσταση που λαµβάνει 
υπόψη την παρέµβαση.  

Σε µικρότερες περιφέρειες του στόχου 1, καθώς και σε περιφέρειες του στόχου 2, η 
εν λόγω ανάλυση των επιπτώσεων ενδέχεται να είναι δύσκολο να 
πραγµατοποιηθεί. Κατά συνέπεια, θα ήταν προτιµότερη η επικέντρωση σε 
ρεαλιστικότερα και απλούστερα υποδείγµατα ή σε συγκεκριµένες αναλύσεις των 
επιπτώσεων σε επίπεδο ειδικών στρατηγικών προτεραιοτήτων και µέτρων. 

� Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης των επιπτώσεων αφορά τους ειδικούς στόχους 
εκφρασµένους σε επίπεδο στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου 
του προγράµµατος. Είναι προφανές το γεγονός ότι οι αναµενόµενες επιπτώσεις και 
αποτελέσµατα στο επίπεδο αυτό πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα 
κάθε στόχου � 1, 2, 3 �, την κλίµακα της παρέµβασης κάθε Ταµείου, καθώς και τις 
τυχόν υφιστάµενες ανισότητες. 

Πρέπει επίσης να παρέχεται ανάλυση των επιπτώσεων σε επίπεδο µέτρου στο 
συµπληρωµατικό πρόγραµµα, εφόσον καθορίζονται οι ουσιαστικές πτυχές των 
επιχειρησιακών στόχων. 

� Το τρίτο επίπεδο της ανάλυσης των επιπτώσεων αφορά την αξιολόγηση των 
αναµενόµενων επιπτώσεων σε περιορισµένο αριθµό βασικών προτεραιοτήτων, 
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ιδίως εκείνων που αφορούν τις πολιτικές της ΕΕ : επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και ανταγωνιστικότητα 
και καινοτοµία των ΜΜΕ, απασχόληση και αγορά εργασίας σε σχέση µε την 
ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης. Στο σχέδιο πρέπει να παρέχεται η εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι πτυχές της στρατηγικής και των 
ενεργειών που αφορούν τα δύο φύλα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στοιχεία για το επίπεδο υλοποίησης της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής (και 
των κανόνων). 

Κτηθείσα πείρα και πρακτικά θέµατα 

Οι αναλύσεις των επιπτώσεων αποτελούν, κατά πάσα πιθανότητα, τα πλέον αδύναµα 
σηµεία του προηγούµενου κύκλου σχεδίων και προγραµµάτων. Τούτο εκφράζει την 
ανεπαρκή ποσοτικοποίηση των στόχων και µια συχνά µάλλον γενική περιγραφή των 
προτεραιοτήτων, πολλές από τις οποίες κάλυπταν πλήθος στόχων. 

Για τα κυριότερα σχέδια στο πλαίσιο του στόχου 1, η Επιτροπή τίθεται υπέρ της 
χρησιµοποίησης των πλέον πρόσφατων και αποτελεσµατικών µακρο-οικονοµικών 
υποδειγµάτων. Τα εν λόγω υποδείγµατα επιτρέπουν την προσοµοίωση σύνθετων 
αλληλεξαρτήσεων µεταξύ οικονοµικών µεταβλητών σε µακρο-οικονοµικό επίπεδο 
(βλέπε Παράρτηµα I). 

Για µικρότερης κλίµακας σχέδια και προγράµµατα, ενδείκνυνται λιγότερο τα ποσοτικά 
υποδείγµατα. Η ανάπτυξη των εν λόγω υποδειγµάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα 
ελάχιστα αποτελεσµατική σε σχέση µε το κόστος. Συχνά, δύνανται να χρησιµοποιούνται 
απλές µέθοδοι επεξεργασίας δεδοµένων ανάπτυξης, που παρέχουν προβολές ή 
υποκατάστατες µεταβλητές για περιορισµένο αριθµό δεικτών. Είναι σηµαντικό να 
εκφράζονται σαφώς οι υποθέσεις. Στην περίπτωση υποκατάστατων µεταβλητών, η 
αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει τον ορισµό των ικανοποιητικών υποκατάστατων 
µεταβλητών για δείκτες και, επιπλέον, να παρέχει αιτιολόγησή τους (π.χ. ο αριθµός των 
ενισχυόµενων επιχειρήσεων θα µπορούσε να θεωρηθεί ως υποκατάστατη µεταβλητή για 
την απασχόληση, ή το ΑΕΠ, κλπ). 

• Βασικά ζητήµατα 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να αποδεικνύει την ορθή βάση της 
στρατηγικής και της προτεινόµενης κατανοµής των χρηµατοδοτικών πόρων, µε 
βάση την δηλωθείσα αντιµετώπιση των αναγκών, καθώς και τις αναµενόµενες 
επιπτώσεις της : 

• Πρέπει να αποδίδεται η βαρύτητα κάθε προτεραιότητας και να παρέχεται σαφής 
αιτιολόγηση του προτεινόµενου στο σχέδιο ή το πρόγραµµα συνδυασµού µέτρων, µε 
βάση τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις. Πρέπει, για παράδειγµα, να 
προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους �ενέργειες υπέρ των ΜΜΕ� ενισχύονται µε 
το X% αντί για το Ψ% της συνολικής δαπάνης, ή οι λόγοι για τους οποίους 
χορηγούνται για τα µέτρα �ανθρώπινοι πόροι� περισσότερα κονδύλια σε σχέση µε 
τον �παραγωγικό τοµέα� κλπ. 

• Θα πρέπει επίσης να εµφαίνεται ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των εν λόγω 
επιλογών από άποψη µείωσης των ανισοτήτων, συµβολής στην οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή και, τελικά, επίτευξης προόδου στο πλαίσιο πολιτικών 
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προτεραιοτήτων. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και η ισότητα ευκαιριών µεταξύ 
γυναικών και ανδρών αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες. 
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6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

Οι επιπτώσεις της πολιτικής εξαρτώνται από την ικανότητα διαχείρισης και από 
την απόδοση των φορέων υλοποίησης. Από τη στιγµή που θα εξεταστούν η λογική 
και η ανάλυση των επιπτώσεων, το επόµενο βήµα είναι η αξιολόγηση της επάρκειας 
και της ποιότητας των µηχανισµών παροχής. 

Η αποκεντρωµένη διαχείριση αυξάνει την ευθύνη που έχουν τα κράτη µέλη να 
εγγυηθούν την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των επιδοτήσεων της ΕΕ. Τούτο 
αποτελεί οπωσδήποτε υποχρέωση στο πλαίσιο της συνθήκης και απαίτηση των 
κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Οι κανονισµοί περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ποιότητας και της ικανότητας της διαχείρισης, καθώς και στην διασφάλιση της 
αποτελεσµατικής υλοποίησης και της αξιολόγησης. Προτείνουν επίσης να 
χρησιµοποιούνται χρηµατοδοτικοί πόροι της τεχνικής βοήθειας για την κάλυψη των 
δαπανών. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει την ποιότητα των σχεδιαζόµενων 
ρυθµίσεων για την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και να βοηθά τις 
αρµόδιες για τον σχεδιασµό αρχές στον εντοπισµό των απαιτούµενων βελτιώσεων, ιδίως 
λαµβάνοντας υπόψη διδάγµατα του παρελθόντος. 

� Να διευκρινίζονται αφενός οι αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης και 
αφετέρου οι διαδικασίες διαβούλευσης. 

� Να εκτιµάται η ποιότητα των µηχανισµών ελέγχου και ιδίως η διαφάνεια και η 
αποτελεσµατικότητα των χρηµατοδοτικών µηχανισµών. 

� Να λαµβάνονται υπόψη ειδικές ρυθµίσεις για τις ενδιάµεσες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις. Τούτο αφορά το σύστηµα αξιολόγησης τόσο από άποψη στοιχείων 
και τεχνικών όσο και από άποψη ανθρώπινων πόρων. 

� Να εξετάζεται εάν υφίσταται ειδικές οριοθετήσεις, ιδίως για την εφαρµογή 
καινοτόµων µέτρων. 

� Να εξετάζεται εάν προβλέπονται ανταγωνιστικές διαδικασίες και κριτήρια για την 
επιλογή έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχεδίου ή του 
προγράµµατος κατά τρόπο αποτελεσµατικό σε σχέση µε το κόστος τους. 

� Να καθορίζεται ο βαθµός στον οποίο υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις για την υποστήριξη του προγράµµατος και σύµφωνα µε τους 
κοινοτικούς κανόνες, καθώς και ο βαθµός επάρκειας του διοικητικού συστήµατος 
για τη διασφάλιση της συµβατότητας µε κοινοτικές πολιτικές. 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση, πρέπει επίσης να εξετάζει τη συµµετοχή των δοµών 
εκπροσώπησης ίσων ευκαιριών καθώς και τη συµµετοχή περιβαλλοντικών φορέων στη 
διαδικασία προγραµµατισµού και να ερευνά εάν υπάρχουν οι δοµές για διαβούλευση 
κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων. 
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Είναι σαφές το γεγονός ότι ορισµένα από τα σηµεία αυτά πρέπει να εφαρµοστούν σε 
επίπεδο συµπληρωµατικού προγράµµατος - π.χ. κριτήρια επιλογής 
συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας -, ενώ άλλα σε επίπεδο 
σχεδίου ή προγράµµατος. 

Κτηθείσα πείρα και πρακτικά θέµατα 

� Χρήσιµα στοιχεία σχετικά µε τα θέµατα αυτά παρέχουν οι ενδιάµεσες 
αξιολογήσεις τρεχόντων προγραµµάτων, και οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις 
προγενέστερων παρεµβάσεων. Επίσης, για τον εντοπισµό ορισµένων αδυναµιών 
δύνανται να χρησιµοποιούνται εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

� Οι διατάξεις που αφορούν το αποθεµατικό επίδοσης και στις συνοµιλίες µε τα 
κράτη µέλη σχετικά µε την εφαρµογή του µηχανισµού αποθεµατικού επίδοσης, θα 
αντιµετωπιστούν ορισµένα από τα σηµεία αυτά και θα παρασχεθούν χρήσιµες και 
σχετικές ιδέες. 

� Τα προαναφερθέντα θέµατα περιλαµβάνονται στη δραστηριότητα SEM 2000 και 
στους προσανατολισµούς επί του θέµατος αυτού, οι οποίοι συζητήθηκαν µεταξύ 
των κρατών µελών και της Επιτροπής. 

Βασικά ζητήµατα 

Το τµήµα αυτό της εκ των προτέρων αξιολόγησης πρέπει να παρέχει τις βάσεις για την 
απόδειξη του τρόπου µε τον οποίο και των λόγων για τους οποίους η παρακολούθηση 
και η αξιολόγηση του προγράµµατος θα αντιπροσωπεύουν κάποια βελτίωση σε σχέση µε 
προγενέστερες παρεµβάσεις. 

Οι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό και οι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να 
καταρτίζουν σχέδια δράσης για την ενίσχυση : 

• της ορθής και αποτελεσµατικής διαχείρισης και παρακολούθησης 

• των περισσότερο ανταγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή του έργου 

• της πραγµατικής απόδοσης λογαριασµού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εθνικών και 
κοινοτικών κανονισµών 

• της αποτελεσµατικότερης παρακολούθησης και των χρηµατοδοτικών δικτύων 

• της ειδικής προσοχής σε καινοτόµες ενέργειες, είτε στο πλαίσιο των απαιτήσεων για 
την τεχνική βοήθεια είτε στο πλαίσιο του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

Ο κατάλογος που ακολουθεί, καθώς και η προγενέστερη ανάλυση, απευθύνονται στις 
αρµόδιες αρχές οι οποίες θα πρέπει, πριν να υιοθετήσουν τη στρατηγική τους, να 
εξετάζουν : 

� Τη συνάφεια και την ορθή βάση της στρατηγικής, ιδίως τη συνοχή µεταξύ 
"ταξινόµησης των αναγκών, στρατηγικών προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών 
στόχων". 

� Την βέλτιστη κατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων, ιδίως µε βάση τις 
αναµενόµενες επιπτώσεις. 

� Την επάρκεια και την ποιότητα του µηχανισµού υλοποίησης, που θα δίδει νέα 
ώθηση στις αρχές της χρηστής και αποτελεσµατικής διαχείρισης. 

Η εφαρµογή του ενδεικτικού αυτού καταλόγου είναι φυσικά ελαστική, παρά το γεγονός 
ότι είναι σηµαντική η επιδίωξη των θεµάτων που καλύπτονται σε επίπεδο σχεδίου και 
προγράµµατος. 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟ 
για το ΚΠΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ 
για το ΕΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• Συνάφεια της υφιστάµενης στρατηγικής ✔  ✔  ✔   
• Αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων 

µέσων για την εφαρµογή της πολιτικής 
✔  ✔  ✔   

• Εµπειρίες από βασικά περιστατικά που 
επηρεάζουν την εφαρµογή της πολιτικής 

  ✔   

• Προβλήµατα σχετικά µε τις δυνατότητες 
αξιολόγησης και παρακολούθησης 

✔  ✔  ✔  ✔  

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ - Α∆ΥΝΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

• Συνεπής ταξινόµηση των προς εξέταση 
δυνατοτήτων 

✔  ✔  ✔   

• ∆υναµικοί παράγοντες για την οικονοµική 
και κοινωνική συνοχή και την αειφόρο 
ανάπτυξη και/ή τη µετατροπή 

✔  ✔  ✔   

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΉΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

• Αιτιολόγηση των αξόνων και 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής 

✔  ✔  ✔   

• Συνοχή µεταξύ επιχειρησιακών και γενικών 
στόχων 

✔  ✔  ✔  ✔  

• Συνάφεια µε εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές  

✔  ✔  ✔   
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟ 
για το ΚΠΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟ 
για το ΕΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

4. ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

• Ποσοτικοποίηση των στόχων και των 
βασικών ανισοτήτων 

✔  ✔  ✔  ✔  

• Συνάφεια των δεικτών ✔  ✔  ✔  ✔  
• Αξιοπιστία κάλυψης των αναγκών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης  
✔  ✔  ✔  ✔  

• Βαθµός παρακολούθησης και κάλυψης της 
αξιολόγησης 

  ✔  ✔  

• Μέτρα σύγκρισης και ειδικές διαδικασίες σε 
τοµείς που είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν 

 ✔  ✔  ✔  

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

• Αναµενόµενες επιπτώσεις και αποτελέσµατα 
σε σχέση µε : 

    

          - τους γενικούς στόχους ✔  ✔  ✔   
         - τους ειδικούς στόχους ✔  ✔  ✔  ✔  
         - τους επιχειρησιακούς στόχους    ✔  
• Αιτιολόγηση του συνδυασµού µέτρων 

πολιτικής και της κατανοµής των 
χρηµατοδοτικών πόρων 

✔  ✔  ✔   

6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

• Εντοπισµός των απαιτούµενων 
βελτιώσεων 

✔  ✔  ✔  ✔  

• Βαθµός διευκρίνισης των αρµοδιοτήτων ✔  ✔  ✔   
• Αποτελεσµατικά χρηµατοδοτικά δίκτυα και 

µηχανισµοί ελέγχου 
  ✔   

• Ανταγωνιστικές διαδικασίες και κριτήρια 
επιλογής που ενισχύουν την 
αποτελεσµατικότητα για την επιλογή έργων 

  ✔  ✔  

• Ειδικές ρυθµίσεις για καινοτόµες ενέργειες   ✔  ✔  

 

Μια εκ των προτέρων αξιολόγηση που πραγµατοποιείται ορθά σε επίπεδο σχεδίου 
αποτελεί θετικό στοιχείο για την προετοιµασία και την αξιολόγηση του προγράµµατος 
και του συµπληρώµατος προγραµµατισµού και καλύπτει συχνά τµήµα της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στα επίπεδα αυτά. 

Σε επίπεδο σχεδίου, τα σηµαντικότερα στοιχεία πρέπει να είναι η λεπτοµερής κοινωνικο-
οικονοµική ανάλυση, η εκτίµηση της λογικής, της συνοχής της στρατηγικής, η συµφωνία 
µε τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και η ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων 
και της κατανοµής των χρηµατοδοτικών πόρων. 

Σε επίπεδο προγράµµατος, η εκτίµηση της λογικής, η ανάλυση των αναµενόµενων 
επιπτώσεων, η ποσοτικοποίηση και η ποιότητα της υλοποίησης και της 
παρακολούθησης, απαιτούν ιδιαίτερες προσπάθειες. 

Το συµπληρωµατικό πρόγραµµα απαιτεί µια περισσότερο περιορισµένη δραστηριότητα 
αξιολόγησης, ιδίως για τη συνοχή µεταξύ στόχων, την ποσοτικοποίηση των στόχων και 
τη συνάφεια των κριτηρίων επιλογής. 
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ΜΕΡΟΣ II :  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ο βαθµός αλληλεπίδρασης µεταξύ της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της ανάπτυξης 
πολιτικής εξαρτάται µεταξύ άλλων και από το χρονοδιάγραµµα. Στον πρόλογο του 
παρόντος εγγράφου έχει ήδη τονιστεί η σηµασία της καθιέρωσης µιας σχέσης 
υποχρεωτικής αλληλεπίδρασης µεταξύ της αξιολόγησης και του προγραµµατισµού. 

Κατά συνέπεια, προτείνεται η καθιέρωση µιας διαδικασίας αξιολόγησης που ακολουθεί 
το εξής σχήµα : 

− η ανάλυση προηγούµενων αποτελεσµάτων αξιολόγησης, καθώς και των 
δυνατοτήτων, των αδυναµιών και του δυναµικού, πρέπει να προηγείται του 
καθορισµού της στρατηγικής· 

− η εκτίµηση της λογικής και της συνοχής πρέπει να πραγµατοποιείται παράλληλα µε 
την ανάπτυξη πολιτικής· και 

− η ποσοτικοποίηση και η ανάλυση των επιπτώσεων να πραγµατοποιούνται σε σχέση 
µε τη στρατηγική και τις προβλεπόµενες προτεραιότητες (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχεδίου, του προγράµµατος και του συµπληρωµατικού προγράµµατος)· 

− η τελική εκτίµηση των στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων για την ανάληψη 
δράσης στο πλαίσιο του σχεδίου και των επιχειρησιακών προγραµµάτων, µε έµφαση 
στις πιθανές επιπτώσεις τους, τη καταλληλότητα των ποσοτικοποιηµένων στόχων, 
καθώς και την επάρκεια των διαδικασιών υλοποίησης και ελέγχου. 

Τούτο σηµαίνει ότι ορισµένες εργασίες δύνανται να πραγµατοποιηθούν πριν από την 
ανάπτυξη πολιτικής � προηγούµενα αποτελέσµατα αξιολόγησης, κοινωνικο-οικονοµική 
ανάλυση, περιβαλλοντική κατάσταση � το κύριο τµήµα της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης θα συνοδεύει την ανάπτυξη σχεδίων, - ιδίως την ποσοτικοποίηση των 
στόχων και την εκτίµηση των επιπτώσεων. 

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, συνήθως διαχωρίζεται ο ρόλος των αρµοδίων για τον 
σχεδιασµό, των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και των αξιολογητών. Εποµένως, 
ενδείκνυται κάθε πρακτική που αποσκοπεί σε µια ανεξάρτητη και αντικειµενική 
αξιολόγηση. Από τη στιγµή που θα τηρηθεί η αρχή αυτή, η υιοθετούµενη στάση πρέπει 
να καθορίζεται από τις ειδικές ανάγκες πραγµατογνωµοσύνης στους διάφορους τοµείς 
δραστηριοτήτων. 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 

Ο κατάλογος που προαναφέρθηκε (σελίδες 22-23) δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως βάση 
για µια επαναλαµβανόµενη και πλήρη νέα αξιολόγηση σε κάθε επίπεδο. 
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Συχνά, το πραγµατοποιηθέν έργο που αφορά προηγούµενο επίπεδο, δύναται να παράσχει 
το υλικό για τα ζητήµατα αξιολόγησης του εποµένου επιπέδου. Για παράδειγµα, µια 
ορθή οικονοµική ανάλυση και σε επίπεδο σχεδίου προσφέρει ουσιαστικά στοιχεία για 
την αξιολόγηση σε επίπεδο προγράµµατος. Το αυτό ισχύει και για την ποσοτικοποίηση, 
όπου οι δραστηριότητες σε προηγούµενο επίπεδο παρέχουν στοιχεία για το επόµενο 
επίπεδο. 

Η πτυχή αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις αρµόδιες αρχές κατά την ανάπτυξη των 
όρων αναφοράς και την οργάνωση των δραστηριοτήτων. Κατά τον τρόπο αυτό, όχι µόνο 
η αξιολόγηση δύναται να είναι αποτελεσµατική σε σχέση µε το κόστος της, σύµφωνα µε 
νοµικές απαιτήσεις - άρθρο 40 -, αλλά µπορεί επίσης να µειώσει τον απαιτούµενο 
συνολικό χρόνο για την προετοιµασία του σχεδίου, είτε για το στόχο 1 είτε για τους 
στόχους 2 και 3. 

4. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο κανονισµός δεν προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις για την αξιολόγηση κάθε στόχου. Ο 
ορισµός των βασικών συνιστωσών της εκ των προτέρων αξιολόγησης ακολουθεί µια 
γραµµική προσέγγιση για όλους. 

Εντούτοις, η µέθοδος αξιολόγησης και οι τεχνικές που πρέπει να εφαρµόζονται για κάθε 
στόχο, σχέδιο και πρόγραµµα, πρέπει να λαµβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. 
Για παράδειγµα, συχνά δεν είναι ενδεδειγµένη η χρήση µακρο-οικονοµικών 
υποδειγµάτων για τις περισσότερες περιπτώσεις των στόχων 2 και 3, καθώς και για 
µικρής κλίµακας σχέδια στο πλαίσιο του στόχου 1, ή να επιχειρείται ο καθορισµός των 
επιπτώσεων στους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης για ένα πρόγραµµα µε 
περιορισµένη δαπάνη. 

Είναι επίσης προφανές το γεγονός ότι ένας περιορισµένος αριθµός δεικτών είναι 
απαραίτητος για την ποσοτικοποίηση των σχεδίων στο πλαίσιο του στόχου 2 ή 3. Τούτο 
καθιστά ευχερέστερο τον καθορισµό µιας δέσµης βασικών δεικτών για τα εν λόγω 
προγράµµατα, σε σχέση µε την περίπτωση που αφορά περιφερειακά προγράµµατα του 
στόχου 1. Αντίθετα, το εύρος της εκ των προτέρων αξιολόγησης για τα σχέδια και 
επιχειρησιακά προγράµµατα του στόχου 1, είναι σηµαντικότερο από άποψη αξιολόγησης 
των αναµενόµενων επιπτώσεων. Παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερής η 
αξιολόγηση των αθροιστικών επιπτώσεων των προγραµµάτων σε µικρότερες περιφέρειες 
των στόχων 1 και 2, οι εν  λόγω περιφέρειες πρέπει επίσης να πραγµατοποιούν 
κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση και να παρέχουν ποσοτικοποιηµένους δείκτες. 

Για τα µεγάλα προγράµµατα - ΚΠΣ µε αρκετά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τα 
σχετικά συµπληρώµατα προγραµµατισµού - είναι ενδεχόµενα σκόπιµο να 
πραγµατοποιείται η εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων, καθώς και των συµπληρωµάτων τους χωριστά. Για µικρής κλίµακας 
προγράµµατα υπό µορφή ΕΕΠ και ΕΠ, ενδέχεται να είναι επαρκής µια ενιαία 
δραστηριότητα αξιολόγησης. 

5. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Οι αρµόδιες αρχές καλούνται να ενεργούν µε βάση το περιεχόµενο και το πνεύµα των 
κανονισµών· τούτο σηµαίνει ότι θα πρέπει να ενεργούν µε βάση τη σχέση 
αλληλεπίδρασης µεταξύ της εκ των προτέρων αξιολόγησης και της αναπτυξιακής 
στρατηγικής. 
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− Εφόσον η αξιολόγηση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του 
σχεδίου, είναι σηµαντικό να κατανοείται ο τρόπος µε τον οποίο τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης έχουν ενσωµατωθεί στη στρατηγική και έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του 
σχεδίου ή του προγράµµατος. Για την ποσοτικοποίηση των στόχων και την εκτίµηση 
των αναµενόµενων επιπτώσεων απαιτείται συχνά συµπληρωµατικό έργο 
αξιολόγησης. 

− Εφόσον η εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγµατοποιείται µετά από την κατάρτιση 
του σχεδίου, είναι επίσης σηµαντικό να κατανοείται ο τρόπος µε τον οποίο το σχέδιο 
θα εντάξει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, ιδίως για τη βελτίωση της 
στρατηγικής. 

− Όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται παράλληλα µε την εξέλιξη του σχεδίου ή του 
προγράµµατος, έχει σηµασία να είναι σε θέση η αξιολόγηση να επηρεάσει την 
εξέλιξη και τη διαµόρφωση της πολιτικής. 

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του προγράµµατος. Σύµφωνα µε την αρχή 
της εταιρικής σχέσης (άρθρο 8 παράγραφος 2), αλλά και για λόγους διαφάνειας και 
αµοιβαιότητας ως προς την ενηµέρωση σχετικά µε την αξιολόγηση, το έργο των 
αξιολογητών θα πρέπει επίσης να αποστέλλεται στην Επιτροπή, είτε ως παράρτηµα του 
σχεδίου, είτε ως χωριστό έγγραφο ή δέσµη εγγράφων. 

6. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Κατά κανόνα, το κόστος της εκ των προτέρων αξιολόγησης πρέπει να καλύπτεται από 
την εθνική δαπάνη. Ειδικότερα για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για πρώτη φορά, 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράσχουν τις απαραίτητες πιστώσεις από εθνικούς πόρους. 

Για µια υφιστάµενη επιλέξιµη περιφέρεια, οι δαπάνες της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
για την προσεχή περίοδο (2000-2006) δύνανται να χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των 
χρηµατοδοτικών πόρων από τις υφιστάµενες λειτουργικές πιστώσεις ΕΕΠ ή ΚΠΣ3. Οι 
αρµόδιες αρχές δύνανται να χρησιµοποιούν είτε διαθέσιµες πιστώσεις για την τεχνική 
βοήθεια είτε εξοικονοµήσεις κονδυλίων. Εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανόνες και 
διαδικασίες που αφορούν την επιλεξιµότητα και τους συντελεστές της 
συγχρηµατοδότησης. 

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση 
ενδέχεται να είναι δαπανηρή. Το κόστος δεν είναι πάντοτε ανάλογο της προβλεπόµενης 
δαπάνης από το σχέδιο ή πρόγραµµα και, για το λόγο αυτό, πρέπει να αποφεύγεται κάθε 
δυσανάλογη δαπάνη. Τα κράτη µέλη δύνανται να ανατρέξουν σε ορισµένες οδηγίες επί 
του θέµατος αυτού, στη συλλογή MEANS, τόµος I. 

7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Η Επιτροπή καλεί τις αρµόδιες αρχές να διασφαλίσουν την ποιότητα της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης. Οι αρχές που δεν έχουν θεσπίσει ποιοτικά πρότυπα σχετικά µε 
το θέµα αυτό, µπορούν να συµβουλευθούν τη δηµοσίευση MEANS �Εκτίµηση της 
ποιότητας των εκθέσεων αξιολόγησης : γενικό πλαίσιο�.  

                                                 
3  Η δαπάνη για την εκ των προτέρων αξιολόγηση για το συµπληρωµατικό πρόγραµµα, που 

πραγµατοποιείται µετά από την υποβολή του ΕΕΠ ή των επιχειρησιακών προγραµµάτων, είναι 
επιλέξιµη σύµφωνα µε το νέο χρηµατοδοτικό σχέδιο. 
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Τα οκτώ ποιοτικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα : 

− Κάλυψη των αναγκών : καλύπτει η αξιολόγηση επαρκώς τις σχετικές µε τα 
στοιχεία ανάγκες για την προετοιµασία ενός σχεδίου και πληροί τους όρους 
αναφοράς; 

− Σχετικό πεδίο δράσεως : καλύπτονται η λογική του προγράµµατος και τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατά του και επιπτώσεις; 

− Αιτιολογηµένος στόχος : είναι το σχέδιο αξιολόγησης κατάλληλο για να δοθούν 
εγκαίρως απαντήσεις στα βασικά ζητήµατα; 

− Στοιχεία : είναι τα χρησιµοποιούµενα/συλλεχθέντα στοιχεία κατάλληλα και έχει 
δεόντως ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία τους; 

− Έγκυρη ανάλυση : έχουν αποτελέσει το αντικείµενο ενδεδειγµένης ανάλυσης τα 
διαθέσιµα στοιχεία; 

− Αξιόπιστες διαπιστώσεις : απορρέουν λογικά από την ανάλυση οι διαπιστώσεις και 
αιτιολογούνται από την ανάλυση; 

− Αµερόληπτα συµπεράσµατα : είναι τα συµπεράσµατα δίκαια, αµερόληπτα σε σχέση 
µε τις απόψεις των ενδιαφεροµένων και λειτουργικά; 

− Σαφήνεια : έχει συνταχθεί η έκθεση κατά τρόπο που να καθίσταται ευκόλως 
κατανοητή; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Για την εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακρο-οικονοµικών επιπτώσεων των βασικών 
σχεδίων του στόχου 1 (χώρες τις οποίες αφορά η συνοχή, νότια Ιταλία και ανατολική 
Γερµανία), µόνο µε την κατάρτιση µακρο-οικονοµικών υποδειγµάτων είναι δυνατή η 
προσοµοίωση των πολύπλοκων αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των οικονοµικών µεταβλητών 
σε µακρο-οικονοµική κλίµακα. Στο υπόδειγµα θα πρέπει να εµφαίνονται οι πτυχές της 
ζήτησης και της προσφοράς. Η βελτίωση της προσφοράς αποτελεί το βασικό στόχο των 
παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

Η πτυχή της προσφοράς στο υπόδειγµα πρέπει να περιλαµβάνει τους βασικούς 
καθοριστικούς συντελεστές του παραγωγικού δυναµικού µιας οικονοµίας, έτσι που να 
εκφράζονται οι τρόποι µε τους οποίους οι παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε 
τοµείς όπως είναι η υποδοµή, οι ανθρώπινοι πόροι και οι παραγωγικές επενδύσεις 
επηρεάζουν το παραγωγικό δυναµικό. Επιπλέον, πρέπει να καθορίζεται η πραγµατική 
χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού από άποψη παραγωγής και τιµών. Όσον 
αφορά την πτυχή του υποδείγµατος που αφορά τη ζήτηση, απαιτείται να διευκρινίζονται 
οι σχετικές µε τη συµπεριφορά εξισώσεις που αφορούν την ιδιωτική κατανάλωση, τις 
ιδιωτικές επενδύσεις και τις κρατικές δαπάνες, καθώς και τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα των εκτιµήσεων σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
στην απασχόληση, το υπόδειγµα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την αγορά εργασίας, 
διευκρινίζοντας την ζήτηση και την προσφορά εργατικού δυναµικού, ή, εναλλακτικά, µια 
εξίσωση για τους µισθούς. Η σχέση µεταξύ µισθών και απασχόλησης καθώς και ο 
προσδιορισµός του εργατικού δυναµικού µέσω της µετανάστευσης και της συµµετοχής, 
πρέπει να καθορίζονται σαφώς. 

Ο κρατικός τοµέας πρέπει να διαχωρίζει τις επενδύσεις, τις αγορές αγαθών και 
υπηρεσιών και την απασχόληση (πιθανόν µε υποκατηγορία για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση), καθώς και να προσδιορίζει την εθνική και κοινοτική συγχρηµατοδότηση 
γενικών κατηγοριών στο πλαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Με την διακύµανση της 
υποτιθέµενης προσθετικότητας των δηµοσίων δαπανών, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προβαίνει στην εκπόνηση υποδειγµάτων για τη χρηµατοδότηση µόνο της ΕΕ, καθώς και 
τη χρηµατοδότηση της ΕΕ µαζί µε την εθνική χρηµατοδότηση, αποκλειοµένων και στις 
δύο περιπτώσεις των ιδιωτικών συγχρηµατοδοτήσεων. Επιπλέον, το υπόδειγµα πρέπει να 
περιλαµβάνει ένα περιορισµό σχετικά µε το δηµόσιο προϋπολογισµό και τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των µεταφορών από και προς την ΕΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να 
ληφθεί υπόψη το συγκυριακό κόστος των δηµόσιων δαπανών (δηλαδή τα αποτελέσµατα 
εναλλακτικών χρήσεων των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων). Τέλος, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται ο βαθµός στον οποίο τα αποτελέσµατα είναι επιρρεπή σε µεταβολές όσον 
αφορά τις δαπάνες των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και την οικονοµική πολιτική. Όσον 
αφορά το καθεστώς νοµισµατικής πολιτικής, τα επιτόκια και οι ισοτιµίες δύνανται να 
είναι εξωγενείς και να επιτρέπουν διαρκείς προσοµοιώσεις µε καθορισµένα ονοµαστικά 
επιτόκια και ισοτιµίες. 

Συνοπτικά, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : 

• πρέπει να εφαρµόζεται ένα µακρο-οικονοµικό υπόδειγµα, αποτελούµενο από ένα 
σκέλος ζήτησης και ένα σκέλος προσφοράς που αντικατοπτρίζει τους βασικούς 
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τρόπους µε τους οποίους δύνανται να έχουν επιπτώσεις οι παρεµβάσεις των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων σε τοµείς όπως είναι η υποδοµή, το ανθρώπινο δυναµικό και 
οι παραγωγικές επενδύσεις· 

• οι βασικές µεταβλητές που θα πρέπει να επεξηγούνται από το υπόδειγµα είναι το 
ΑΕΠ, οι επενδύσεις, η απασχόληση, οι µισθοί, οι τιµές, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, 
οι εισαγωγές και οι εξαγωγές· 

• στο υπόδειγµα πρέπει να ποικίλλουν οι υποθέσεις σχετικά µε την προσθετικότητα, 
τουλάχιστον για τα εξής σενάρια : αποκλειστική χρηµατοδότηση από την ΕΕ και 
χρηµατοδότηση της ΕΕ µαζί µε την εθνική χρηµατοδότηση, αποκλειοµένης και στις 
δύο περιπτώσεις της ιδιωτικής συγχρηµατοδότησης· 

• το συγκυριακό κόστος των κρατικών δαπανών πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, δηλαδή 
τα αποτελέσµατα εναλλακτικών τρόπων δαπανών της ΕΕ και των εθνικών κονδυλίων· 

• πρέπει να αποδεικνύεται ο βαθµός στον οποίο είναι επιρρεπή τα αποτελέσµατα στις 
µεταβολές ως προς τις δαπάνες των διαρθρωτικών ταµείων και στο πλαίσιο της 
οικονοµικής πολιτικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Το παρόν παράρτηµα έχει ως στόχο να παράσχει οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση  πρέπει να καλύπτει την ανάλυση της ανάπτυξης των 
ανθρώπινων πόρων και της απασχόλησης, καθώς και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, 
όπως απαιτείται δυνάµει του άρθρου 41 του γενικού κανονισµού. Το πεδίο της εν λόγω 
εκτίµησης προτείνεται να είναι ευρύ και να περιλαµβάνει όχι µόνο ποσοτική ανάλυση 
(δεικτών όπως είναι η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης ή οι προβολές των ποσοστών 
ανεργίας για παράδειγµα) αλλά και ένα στοιχείο ποιοτικής εκτίµησης. Στην εν λόγω 
εκτίµηση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της εθνικής/περιφερειακής 
αναπτυξιακής στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους και την αγορά εργασίας, καθώς 
και οι σχέσεις της µε την κοινοτική πολιτική που χαράσσεται στον τοµέα αυτό µέσω της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των εθνικών σχεδίων δράσης. 

Η ανάλυση των ανθρωπίνων πόρων και της απασχόλησης, καθώς και των τάσεων στην 
αγορά εργασίας, πρέπει να είναι ενσωµατωµένη σε όλα τα στάδια της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης. Για την ανάλυση αυτή ιδιαίτερη σηµασία έχουν τρία διαφορετικά στάδια: 
όταν παρέχεται ανασκόπηση της αρχικής κατάστασης και το πλαίσιο των παρεµβάσεων 
των διαρθρωτικών ταµείων· κατά τη στιγµή της ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήµατα, 
Αδυναµίες, Ευκαιρίες, Απειλές), για να εντοπίζονται οι σηµαντικότερες ανάγκες, 
κίνδυνοι και δυνατότητες, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές πολιτικές στην αγορά 
εργασίας· όταν χαράσσεται η αναπτυξιακή στρατηγική, έτσι ώστε να παρέχεται εκτίµηση 
της συνοχής µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις στους ανθρώπινους πόρους και την 
κατάσταση στην αγορά εργασίας. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η ανάλυση αυτή θα βασίζεται στο έργο που έχει υλοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για την 
προετοιµασία των Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης (ΕΣ∆). Το αντικείµενό της θα είναι 
ευρύτερο και θα περιλαµβάνει µια περιφερειακή διάσταση καθώς και τοµείς που δεν 
καλύπτονται πλήρως από το ΕΣ∆. Τα βασικά θέµατα που θα καλύπτονται είναι τα εξής: 

• Το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο: Η ανάλυση αυτή πρέπει να παρέχει µια 
αναλυτική περιγραφή του οικονοµικού πλαισίου, των περιφερειακών 
ανισοτήτων, των τοµεακών µεταβολών, των µεταβολών στις δοµές 
παραγωγής, τις δηµογραφικές δοµές και τάσεις, τη διακίνηση ατόµων, τη 
φτώχεια, κλπ. 

• Περιγραφή της κατάστασης στην εθνική αγορά εργασίας και µελλοντικές 
τάσεις. Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση των: σχετικών µε την 
απασχόληση χαρακτηριστικών, ανά φύλο (απασχόληση των νέων, 
αυτοαπασχόληση, προσωρινή απασχόληση, απασχόληση ανά τοµέα, 
απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης, µεταβολές στην επαγγελµατική 
διάρθρωση της απασχόλησης, προβλέψεις για την απασχόληση)· 
χαρακτηριστικών που αφορούν την ανεργία, ανά φύλο (ανεργία, ανεργία κατά 
ηλικία, ανεργία ανά επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελµατικών προσόντων, 
ανεργία µε βάση τη διάρκεια, περιφερειακές διαφορές ως προς την ανεργία, 
ανεργία των νέων, µακροπρόθεσµη ανεργία), άτοµα που απειλούνται από την 
ανεργία (φυσικά µειονεκτήµατα, εθνικές µειονότητες, µετανάστες, άτοµα µε 
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προβλήµατα αναλφαβητισµού, πρώην εγκληµατίες, κλπ.)· των ποσοτικών και 
ποιοτικών αναγκών σε προσόντα, της υποαπασχόλησης και της δυνατότητας 
προσαρµογής· των χαρακτηριστικών που αφορούν τα συστήµατα παροχής 
κατάρτισης και εκπαίδευσης, των χαρακτηριστικών της ζήτησης 
επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης· των χαρακτηριστικών που 
αφορούν τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

• Ο καθορισµός και η ποσοτικοποίηση των δεικτών που θα πρέπει να 
ενηµερωθούν στην ετήσια έκθεση εφαρµογής. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τούτο πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των εθνικών και/ή περιφερειακών πολιτικών 
για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση, καθώς και άλλες πολιτικές που 
αφορούν την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων από άποψη οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής (έρευνα και ανάπτυξη, κοινωνία των πληροφοριών, κοινωνικός αποκλεισµός 
κ.ά.). Η ανασκόπηση αυτή των εθνικών πολιτικών πρέπει να συµπληρώνεται από µια 
ανάλυση SWOT στην οποία θα εντοπίζονται οι σηµαντικότερες ανάγκες, στο πλαίσιο 
των βασικών τάσεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας. Πρέπει να δίδεται 
έµφαση στους παράγοντες κινδύνου και στις αβέβαιες εξελίξεις. 

Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

• Να παρέχονται συνοπτική περιγραφή των εθνικών πολιτικών για τους 
ανθρώπινους πόρους, από άποψη προτεραιοτήτων, οι πρόσφατες στρατηγικές 
επιλογές, το πολιτικό χρονοδιάγραµµα και οι πιθανές αλλαγές πολιτικής ή 
µεταρρυθµίσεις σχεδίων. 

• Να παρέχεται ανασκόπηση των εθνικών και/ή περιφερειακών 
προϋπολογισµών, ιδίως των ποσών που έχουν προβλεφθεί για την υλοποίηση 
των ΕΣ∆, καθώς και άλλων σχετικών προϋπολογισµών (π.χ. για την 
εκπαίδευση, την κοινωνική πολιτική, την έρευνα και ανάπτυξη, κλπ.). 

• Θεσµικές πτυχές: ανασκόπηση του νοµικού πλαισίου (σχετική εθνική 
νοµοθεσία)· περιγραφή του διοικητικού µηχανισµού (σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο)· αντίστοιχος ρόλος των δηµόσιων και ιδιωτικών 
φορέων (συµπεριλαµβανοµένων των Μη Κυβερνητικών Οργανισµών) σε 
σχετικούς τοµείς. 

ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πτυχές που 
αφορούν τους ανθρώπινους πόρους και την αγορά εργασίας, σε δύο διαφορετικά στάδια: 
πρώτον, όταν αξιολογείται η συνοχή της εν λόγω στρατηγικής µε τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης του πλαισίου· δεύτερον, όταν πραγµατοποιείται εκτίµηση των αναµενόµενων 
επιπτώσεων. 

Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, η συνοχή της στρατηγικής πρέπει να αποτιµάται 
λαµβάνοντας ως βάση το αποτέλεσµα του σηµείου 1 ανωτέρω, ιδίως την περιγραφή των 
µελλοντικών τάσεων και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τους (σε σύγκριση µε τη 
διάρθρωση της απασχόλησης· υπολογίζοντας το βαθµό κάλυψης του πληθυσµού στον 
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οποίο απευθύνεται· εξετάζοντας την επάρκεια σε σχέση µε το εθνικό/περιφερειακό 
πρότυπο·). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα που περιλαµβάνεται στο σηµείο 3 των γενικών 
κατευθύνσεων, η ανάλυση της συνάφειας και της συνοχής της στρατηγικής πρέπει να 
εξετάζει τις επιπτώσεις για τους ανθρώπινους πόρους σε σχέση µε τις βασικές ανάγκες 
που έχουν εντοπιστεί στην ανάλυση SWOT και τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί 
στο ΕΣ∆. 

Όσον αφορά την εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων, στο σηµείο 5 των γενικών 
κατευθύνσεων απαριθµούνται ορισµένα θέµατα προς εξέταση. Η ανάπτυξη των 
ανθρώπινων πόρων και η κατάσταση στην αγορά εργασίας πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τόσο κατά τη στιγµή που καθορίζονται οι επιπτώσεις σε µακροοικονοµικό 
επίπεδο, όσο και ως οριζόντια πολιτική προτεραιότητα της Κοινότητας. Στο επίπεδο 
αυτό, η ανάλυση των επιπτώσεων θα πρέπει να αναφέρεται στις τέσσερις βάσεις της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση: τη δυνατότητα απασχόλησης, τη 
δυνατότητα προσαρµογής, την επιχειρηµατικότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών. 

Οι αναµενόµενες επιπτώσεις πρέπει επίσης να αξιολογούνται για κάθε πρόγραµµα και 
πρέπει να περιλαµβάνουν το επίπεδο µέτρου. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει να 
συµβάλει σε κάποιο βαθµό στον εντοπισµό των αναµενόµενων άµεσων και έµµεσων 
επιπτώσεων των παρεµβάσεων για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την 
απασχόληση και την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Η ανάλυση αυτή πρέπει να έχει 
ως αφετηρία τη σύγκριση µε το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο όπως καθορίζεται στο 
σηµείο 1. Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις ποσοτικοποιηµένες επιδιώξεις κάθε 
παρέµβασης, η εκ των προτέρων αξιολόγηση πρέπει στη συνέχεια να προβαίνει σε 
εκτίµηση του τρόπου µε τον οποίο οι παρεµβάσεις που προτείνονται στο σχέδιο θα 
οδηγήσουν στη µετατροπή του αρχικού πλαισίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Οι κανονισµοί προβλέπουν σαφώς ότι τα σχέδια και προγράµµατα, καθώς και τα ΕΕΠ 
για την περιφερειακή ανάπτυξη υπόκεινται σε περιβαλλοντική εκτίµηση. 

Οι κανονισµοί απαιτούν ρητά τα ακόλουθα στοιχεία : 

− µια εκτίµηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της συγκεκριµένης περιφέρειας. Η 
εν λόγω εκτίµηση πρέπει να παρέχει την περιβαλλοντική κατάσταση της(ων) 
συγκεκριµένης(ων) περιφέρειας(ων), καθώς και τις βασικές δυνατότητες και 
αδυναµίες, έτσι ώστε να κατανοούνται οι δυνατότητες αλλά και οι απειλές για την 
οικονοµική ανάπτυξη από τα περιβαλλοντικά οφέλη και βάρη της περιοχής. Θα 
πρέπει επίσης να περιλαµβάνει την κλίµακα υλοποίησης της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής (και των οδηγιών). Τούτο αποτελεί το πρώτο στάδιο της 
εκτίµησης, που πρέπει στο µέτρο του δυνατού, να ποσοτικοποιείται· 

− µια εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της στρατηγικής και των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο σχέδιο και τα προγράµµατα. Στην 
εκτίµηση αυτή πρέπει να εντοπίζονται οι προτεραιότητες και οι στόχοι που 
συµβιβάζονται µε τις δυνατότητες και τις απειλές. Θα πρέπει να προσδιορίζεται ο 
βαθµός στον οποίο το πρόγραµµα επιχειρεί να αντιµετωπίσει περιβαλλοντικά 
ζητήµατα που είναι σηµαντικά για την περιφερειακή ανάπτυξη και να προωθήσει 
ενεργά δραστηριότητες που προϋποθέτουν την αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση 
των πόρων και λιγότερη κατανάλωση πόρων. Έχει επίσης ως στόχο την αναθεώρηση 
του σχεδίου του προγράµµατος από άποψη συµφωνίας του µε τις σχετικές 
περιβαλλοντικές πολιτικές και νοµοθεσία. Στην εκτίµηση θα πρέπει να εξετάζονται οι 
πιθανές θετικές και αρνητικές άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και οι 
έµµεσες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αύξηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν υπάρχουν τυποποιηµένες και 
γενικά αποδεκτές µέθοδοι. Εντούτοις, η πλέον πρόσφατη κατάσταση εµφανίζει 
σηµαντική πρόοδο. Για να παρασχεθεί βοήθεια στις αρµόδιες αρχές να τηρούν τους 
κανονισµούς και να εκτελούν τα καθήκοντά τους, η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα 
έγγραφα : 

− �Εγχειρίδιο της περιβαλλοντική εκτίµησης σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και 
προγραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε.�.   
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ XI. 

− �Η θεµατική αξιολόγηση των επιπτώσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στο 
περιβάλλον�.   
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ XVI (υπό έκδοση). 

− �Αξιολόγηση κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων: εκτίµηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον, την απασχόληση και άλλες πρωτοβουλίες παρέµβασης�. Συλλογή 
MEANS, Τόµος 5. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΩΝ 

Σύµφωνα µε το νέο κανονισµό, η ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών, θα 
προωθηθεί µε τη χάραξη µιας διττής στρατηγικής : µέτρα γενικής φύσης σχετικά µε τα 
δύο φύλα και ειδικά µέτρα για τις γυναίκες. 

Ο κανονισµός καθορίζει επίσης σαφώς ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση των 
αναπτυξιακών σχεδίων θα περιλαµβάνει µια εκτίµηση της ισότητας µεταξύ γυναικών και 
ανδρών : 

• Μια εκτίµηση της κατάστασης από άποψη ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών 

Πρέπει να περιγράφεται η κατάσταση από άποψη ισότητας, χρησιµοποιώντας χωριστά 
στοιχεία για τα δύο φύλα. Η ανάλυση πρέπει να περιλαµβάνει : 

� περιγραφή των διαφορών µεταξύ γυναικών και ανδρών από άποψη συµµετοχής τους 
στην αγορά εργασίας και στις οικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων 
των στοιχείων για τις διαφορές ως προς τη συµµετοχή γυναικών και ανδρών σε 
διάφορους τοµείς (οριζόντιος διαχωρισµός) και στη λήψη αποφάσεων (κάθετος 
διαχωρισµός), στο πλαίσιο επιχειρήσεων, αυτοαπασχόλησης και µέτρων ενίσχυσης 
της τοπικής ανάπτυξης· 

� πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών από 
άποψη προσόντων και ικανοτήτων, καθώς και σχετικά µε τη συµµετοχή στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής που αφορά τη 
ζήτηση στην αγορά εργασίας· 

� πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε τα ειδικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
διάφορες οµάδες γυναικών και ανδρών για την πρόσβαση και την διατήρηση στην 
αγορά εργασίας, και ειδικότερα : 

• δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, 
• δυνατότητα µεταφοράς, 

 

� πληροφορίες σχετικά µε τη συνοχή µεταξύ του αναπτυξιακού σχεδίου και των 
προτεραιοτήτων του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση· 

� πληροφορίες σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ληφθέντων µέτρων κατά τη διάρκεια 
των προηγουµένων περιόδων προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων κοινοτικών 
πρωτοβουλιών (π.χ. αναφορά σε προηγούµενη αξιολόγηση)· 

� ανάλυση των πιθανών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες προκειµένου να 
συµµετάσχουν οι ενέργειες των διαρθρωτικών ταµείων. 

Η εκτίµηση αυτή θα πρέπει, στο µέτρο του δυνατού να ποσοτικοποιείται και θα 
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης για την αξιολόγηση. 
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• Μια εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων της στρατηγικής και της βοήθειας 

Πρέπει να προσδιορίζεται ο βαθµός στον οποίο το πρόγραµµα επιχειρεί να αντιµετωπίσει 
αποκλίσεις σχετικά µε τα δύο φύλα και η αναµενόµενη επίπτωση, κυρίως στα εξής 
ζητήµατα : 

� Ένταξη γυναικών και ανδρών στη αγορά εργασίας. 

� Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 

� Ένταξη γυναικών σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

� Συµφιλίωση µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

� Συµβιβασµός µεταξύ της ενεργού και της οικογενειακής ζωής. 

Στο µέτρα του δυνατού, οι γενικοί αυτοί στόχοι πρέπει να µεταφράζονται σε ειδικούς 
στόχους σε επίπεδο προτεραιότητας και σε επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο µέτρου. 
Η εκ των προτέρων αξιολόγηση στο επίπεδο σχεδίων και ΕΕΠ πρέπει να εντοπίζει τη 
σχέση και τις τυχόν ελλείψεις µεταξύ των διαφόρων επιπέδων στόχων. 

Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να καθορίζονται µε σκοπό την παρακολούθηση της 
ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας κατά την επιλογή του έργου. Η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση πρέπει να συνδράµει τις αρµόδιες αρχές να επιτύχουν το στόχο αυτό. 

Πρέπει να θεσπιστούν δείκτες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψη η 
αρχή των ίσων ευκαιριών. Ορισµένα παραδείγµατα πιθανών δεικτών, παρέχονται στο 
έγγραφο "∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση". Η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση πρέπει να βοηθά τις αρµόδιες αρχές να εντοπίζουν τα σηµεία αναφοράς ή τα 
αποφασιστικά γεγονότα έτσι ώστε να ελέγχονται οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. 

Για την εκτίµηση των ίσων ευκαιριών δεν υπάρχει τυποποιηµένη µέθοδος. Εντούτοις, η 
τρέχουσα πρακτική αποδεικνύει ότι επιτυγχάνεται πρόοδος. Για να βοηθηθούν οι 
αρµόδιες αρχές να τηρήσουν τους κανονισµούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα έγγραφα : 

� συλλογή MEANS, τόµος V : �Αξιολόγηση κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων: 
εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την απασχόληση και άλλες 
πρωτοβουλίες παρέµβασης� 

� έγγραφο MEANS �Αξιολόγηση της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών στις 
παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων� Μεθοδολογικές προτάσεις, Μάρτιος 
1998. 

� "∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση". Έγγραφο των υπηρεσιών 
της Επιτροπής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στον κανονισµό καθορίζονται ως µεγάλα έργα εκείνα των οποίων το συνολικό κόστος, 
λαµβανοµένης υπόψη της συµµετοχής των Ταµείων, υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. 
ευρώ. 

1. Ανάλυση κόστους-ωφέλειας 

Στο άρθρο 25 καθορίζεται ότι, πριν από την έγκριση του έργου, η αρµόδια αρχή πρέπει 
να υποβάλει στην Επιτροπή µία ανάλυση του κόστους-ωφέλειας. Προ το σκοπό αυτό, 
ένας οδηγός4 που έχει δηµοσιευθεί από την Επιτροπή, παρέχει σύνοψη της εν λόγω 
ανάλυσης, µε βάση τις τρέχουσες πρακτικές των διεθνών χρηµατοδοτικών ινστιτούτων. 

Τα βασικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα ακόλουθα σηµεία : 

Σαφής περιγραφή του έργου : σύµφωνα µε το άρθρο 25 του κανονισµού, �Ένα έργο 
περιλαµβάνει µια σειρά µη διαχωριζόµενων από οικονοµική άποψη εργασιών που 
πληρούν µια σαφή τεχνική λειτουργία µε επακριβώς καθορισθέντες στόχους�. 

Στόχοι : Βασικοί κοινωνικο-οικονοµικοί στόχοι στην επίτευξη των οποίων αποσκοπεί το 
έργο, ιδίως τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις στην απασχόληση. 

Ανάλυση της σκοπιµότητας και των επιλογών : λόγοι για τους οποίους το έργο που 
επελέγη αποτελεί την καλύτερη επιλογή και στοιχεία σχετικά µε τη βιωσιµότητά του και 
το συντελεστή χρήσης. 

Χρηµατοδοτική ανάλυση : βασισµένη σε µια λογική χρονική διάρκεια ζωής, 
χρηµατοδοτικές εισροές και εκροές, καθώς και πρόβλεψη του εσωτερικού συντελεστή 
απόδοσης. Η ιδιωτική χρηµατοδότηση του έργου αποτελεί επίσης βασικό θέµα της 
ανάλυσης. 

Κοινωνικο-οικονοµικό κόστος και οφέλη : η στρέβλωση των τιµών και αµοιβών, το 
εξωτερικό κόστος, οι  περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το εξωτερικό όφελος, οι επιπτώσεις 
στην απασχόληση και στο ισοζύγιο του σχετικού τοµέα, καθώς και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη, αποτελούν ορισµένα από τα βασικά θέµατα. 

Προεξόφληση και δείκτης οικονοµικής αποδοτικότητας 

Ανάλυση ευαισθησίας και ανάλυση κινδύνου : σε γενικές γραµµές τούτο σηµαίνει εάν 
έχουν εκτιµηθεί οι κίνδυνοι που συνδέονται µε το έργο. Η πτυχή αυτή ήταν η κύρια 
αδυναµία µέχρι σήµερα και οι νέοι κανονισµοί απαιτούν να καταβάλλονται ειδικές 
προσπάθειες και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Το ισοζύγιο του τοµέα και της 
υφιστάµενης ή της δυνητικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, έχει επίσης 
επιπτώσεις στην οικονοµική αποδοτικότητα και τη βιωσιµότητα του έργου. 

2. Κατανόηση των παραγόντων καθορισµού του κόστους 

Τα σηµαντικά έργα αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά τη φάση της εφαρµογής λόγω 
του γεγονότος ότι οι δαπάνες έχουν εκτιµηθεί ανεπαρκώς. Οι βασικοί καθοριστικοί 
παράγοντες του αρχικού κόστους του έργου, καθώς και οι παράγοντες που µεταβάλλουν 
                                                 
4 "Οδηγός για την ανάλυση κόστους-ωφέλειας των σηµαντικότερων έργων", Επιτροπή, 1997 
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το κόστος µε την πάροδο του χρόνου, πρέπει να εντοπίζονται από την έναρξη του έργου. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν 
δηµοσιεύσει ειδικό έγγραφο5. 

                                                 
5 "Κατανόηση και παρακολούθηση των καθοριστικών παραγόντων του κόστους για έργα 

υποδοµής", Επιτροπή, 1998 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ : ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

• �Έγγραφο εργασίας 1: Vademecum για σχέδια των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και 
έγγραφα προγραµµατισµού 2000-2006�. Έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής. 

• �Έγγραφο εργασίας 3: ∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση�. 
Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής. 

• "Έγγραφο εργασίας 4: Χρησιµοποίηση του αποθεµατικού επίδοσης". Έγγραφο 
των υπηρεσιών της Επιτροπής 

2. ΕΓΓΡΑΦΑ «MEANS» (ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 

• �Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων : σχέδιο αξιολόγησης και 
διαχείριση� (Evaluating socio-economic programmes: evaluation design and 
management). Τόµος 1 * (EN-FR) 

• �Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων : επιλογή και 
χρησιµοποίηση δεικτών για τον έλεγχο και την αξιολόγηση� (Evaluating socio-
economic programmes: selection and use of indicators for monitoring and 
evaluation). Τόµος 2 * (EN-FR) 

• �Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων : κυριότερες τεχνικές και 
µέσα αξιολόγησης� (Evaluating socio-economic programmes: principal 
evaluation techniques and tools). Τόµος 3 * (EN-FR) 

• �Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονοµικών προγραµµάτων : τεχνικές λύσεις για την 
αξιολόγηση στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης� (Evaluating socio-economic 
programmes: technical solutions for evaluating in partnership). Τόµος 4 * (EN-
FR) 

• �Εγκάρσιες αξιολογήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την απασχόληση και 
άλλες προτεραιότητες παρέµβασης� (Transversal evaluations of impacts on the 
environment, employment and other intervention priorities). Τόµος 5 * (EN-FR) 

• �Γλωσσάριο 300 εννοιών και τεχνικών όρων� (Glossary of 300 concepts and 
technical terms). Τόµος 6 * (EN-FR) 

• Έκδοση MEANS: �Η εκτίµηση της ποιότητας των εκθέσεων αξιολόγησης� 
(L'appréciation de la qualité des rapports d�évaluation).  (EN, FR) 

• �Αξιολόγηση της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών στις παρεµβάσεις 
των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων� (Evaluating the application of the principle of equal 

                                                 
* Πρόκειται να δηµοσιευθεί προσεχώς από την υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

(OPOCE). 
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opportunities in Structural Funds interventions), Μεθοδολογικές προτάσεις. (EN, 
FR) 

3. ΛΟΙΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

• «Οδηγός για την ανάλυση κόστους-ωφέλειας των µεγάλων έργων », Επιτροπή, 
1997 (EN, FR, DE, EL, ES, PO, IT) 

• «Κατανόηση και παρακολούθηση των παραγόντων καθορισµού του κόστους 
έργων υποδοµής», Επιτροπή, 1998 (EN, FR, DE, EL, ES, IT) 

• «Υπολογισµός των θέσεων απασχόλησης : τρόπος αξιολόγησης των επιπτώσεων 
από τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην απασχόληση»,  Επιτροπή, 
1997 (EN, DE, FR) 

4.  ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

• «Πρακτικά της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τις πρακτικές αξιολόγησης στον τοµέα 
των διαρθρωτικών πολιτικών». Έγγραφο της Επιτροπής 

• «Ενδιάµεση ανασκόπηση των διαρθρωτικών παρεµβάσεων - Στόχοι 1 και 6» (1994-
1999), Έγγραφο της Επιτροπής 

• «Εγχειρίδιο περιβαλλοντικής εκτίµησης των σχεδίων και προγραµµάτων 
περιφερειακής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων της ΕΕ», 
Έγγραφο της Επιτροπής (EN, DE, FR, EL). 


