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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρόν µεθοδολογικό έγγραφο απευθύνεται στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές 
που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση των κοινοτικών διαρθρωτικών παρεµβάσεων της 
περιόδου 2000-2006, και ειδικότερα σε εκείνες που είναι αρµόδιες για τη διοργάνωση της 
αξιολόγησης. Θα αποδειχθεί επίσης χρήσιµο για εκείνους που εκτελούν τις αξιολογήσεις. Το 
έγγραφο αποτελεί οδηγό για τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται η ενδιάµεση αξιολόγηση 
και για το περιεχόµενό της. Εφαρµόζεται σε όλα τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) και Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού (ΕΕΠ) στο 
πλαίσιο όλων των στόχων και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες1. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα µέσο για τη βελτίωση της 
ποιότητας και της ορθότητας του προγραµµατισµού. Προσφέρει µια ευκαιρία για τον 
εντοπισµό των σηµείων του προγραµµατισµού που ενδεχοµένως χρειάζονται 
αναπροσανατολισµό, για να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων. Αποτελεί τη 
βασικότερη πηγή στοιχείων για την ενδιάµεση αναθεώρηση και είναι αλληλένδετη µε το 
αποθεµατικό επίδοσης2. Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα επανεξετάσει και θα ενηµερώσει τα 
αποτελέσµατα για τους συµφωνηµένους δείκτες που αφορούν το αποθεµατικό επίδοσης, οι 
οποίοι αποτελούν υποσύνολο των δεικτών για το πρόγραµµα στο σύνολό του. 

Η αφετηρία για την ενδιάµεση αξιολόγηση είναι η εκ των προτέρων αξιολόγηση και τα 
συµφωνηµένα ΚΠΣ και ΕΠ ή ΕΕΠ και το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. Θα εστιάζεται 
πρωτίστως στο επιχειρησιακό επίπεδο - τα ΕΠ και ΕΕΠ (συµπεριλαµβανοµένων των 
σχετικών Συµπληρωµάτων Προγραµµατισµού). Το περιεχόµενο των αξιολογήσεων σε 
επίπεδο ΚΠΣ θα περιλαµβάνει σύνθεση και ανάλυση των αξιολογήσεων των ΕΠ, πέραν της 
ενηµερωµένης µακροοικονοµικής ανάλυσης. Λεπτοµέρειες για τα ειδικά στοιχεία που 
απαιτούνται σε επίπεδο ΚΠΣ περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 1. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα προβαίνει σε ανασκόπηση των κύριων στοιχείων του 
προγραµµατισµού που εξετάζονται στην εκ των προτέρων αξιολόγηση, για να κρίνει εάν 
διατηρούν την ορθότητά τους, να αξιολογήσει τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα και να 
επανεξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις. Θα εξετάζει επίσης τα αποτελέσµατα µε βάση τους 
δείκτες που έχουν συµφωνηθεί για το αποθεµατικό επίδοσης. Εποµένως, τα βασικά ζητήµατα 
που ανακύπτουν για την ενδιάµεση αξιολόγηση είναι: 

1. Αποτελέσµατα προηγούµενης αξιολόγησης· 

2. Συνεχιζόµενη εγκυρότητα της ανάλυσης πλεονεκτηµάτων, αδυναµιών και δυνατοτήτων· 

3. Συνεχιζόµενη ορθότητα και συνέπεια της στρατηγικής· 

4. Ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων - εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις· 

5. Αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα µέχρι στιγµής και αναµενόµενες κοινωνικο-
οικονοµικές επιπτώσεις και, στη βάση αυτή, αξιολόγηση της πολιτικής και της κατανοµής 
των χρηµατοδοτικών πόρων· 

6. Ποιότητα των ρυθµίσεων για την υλοποίηση και την παρακολούθηση· 

                                                 
1 Η νοµική βάση της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι το άρθρο 42 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 

του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
2 Το αποθεµατικό επίδοσης δεν εφαρµόζεται στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, αλλά όλα τα άλλα θέµατα 

που θίγει το παρόν έγγραφο εργασίας εφαρµόζονται επίσης και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 
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7. Αποτελέσµατα για τους δείκτες που έχουν συµφωνηθεί για το αποθεµατικό επίδοσης. 

Τα πρώτα τρία στοιχεία που απαριθµούνται παραπάνω θα οδηγήσουν σε επανεξέταση της 
καταλληλότητας της στρατηγικής του προγράµµατος. Ο πυρήνας της αξιολόγησης, εντούτοις, 
θα είναι η εκτίµηση του βαθµού στον οποίο αποδίδει στην πραγµατικότητα η µορφή 
παρέµβασης, κρινόµενη µε βάση τη συνεχιζόµενη ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα και 
αποδοτικότητα της υλοποίησής της (σηµεία 4 έως 6 στον ανωτέρω πίνακα). Οι επιπτώσεις θα 
εξεταστούν µόνο στο βαθµό που είναι γνωστά τα πρώτα αποτελέσµατα και εφόσον αυτά ή 
τυχόν αλλαγές το πλαισίου ενδέχεται ή όχι να επηρεάσουν τις αναµενόµενες επιπτώσεις. 

Οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις για την περίοδο 1994-1999 απέδειξαν τη σηµαντική πρόοδο που 
επιτεύχθηκε, διότι τα κράτη µέλη µπόρεσαν να στηριχθούν στην εµπειρία που αποκτήθηκε 
κατά την προηγούµενη περίοδο (1989-1993). Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι οι ενδιάµεσες 
αξιολογήσεις που θα διενεργηθούν το 2002-2003 θα αποδείξουν περαιτέρω πρόοδο. Έτσι, θα 
συντελέσουν στη βελτίωση των µορφών παρέµβασης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, όπου 
χρειάζεται, ώστε να εξασφαλισθεί η µεγιστοποίηση της επίπτωσής τους στην οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή. 

∆ιάρθρωση του Οδηγού 

Ο οδηγός διαιρείται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος πραγµατεύεται τα πρακτικά ζητήµατα για 
τον τρόπο διενέργειας της ενδιάµεσης αξιολόγησης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ποιότητά 
της, η χρησιµότητά της και η καλή σχέση ποιότητας-κόστους. Το δεύτερο µέρος εστιάζεται 
στο περιεχόµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης µε βάση κάθε ένα από τα επτά σηµεία που 
απαριθµούνται παραπάνω, προβάλλοντας την πείρα του παρελθόντος και πρακτικά θέµατα, 
καθώς και τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να καλύπτονται. Ενδεχοµένως υπάρχουν και άλλα 
ζητήµατα, τα οποία οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές επιθυµούν να διερευνηθούν κατά την 
ενδιάµεση αξιολόγηση και τα οποία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται. 

Ο οδηγός αποβλέπει να χρησιµοποιείται ως βοήθηµα από αυτούς που αναθέτουν και αυτούς 
που αναλαµβάνουν την ενδιάµεση αξιολόγηση και πρέπει να χρησιµοποιείται µε ευκαµψία, 
αρκεί να καλύπτονται τα βασικά στοιχεία. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Ο γενικός στόχος της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι να αποτιµηθούν τα αρχικά 
αποτελέσµατα των διαφόρων µορφών παρέµβασης και να υποβληθούν συστάσεις για τυχόν 
απαιτούµενες αλλαγές, ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι παρεµβάσεις επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους. Ο σκοπός αυτός µπορεί να αναλυθεί σε περισσότερους στόχους: 

• Να αποτιµηθεί κατά πόσον η µορφή παρέµβασης στο σύνολό της παραµένει το 
κατάλληλο µέσο για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η περιφέρεια 
ή ο τοµέας. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα επανεξετάσει την ανάλυση της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης στο πλαίσιο των εξελισσόµενων περιστάσεων, για να αποτιµήσει κατά 
πόσον οι επιλεγείσες προτεραιότητες διατηρούν την ορθότητά τους και για να παράσχει 
αποδείξεις που θα επιτρέψουν στις αρµόδιες αρχές να εξετάσουν, εάν χρειάζονται 
αλλαγές, ώστε να ευθυγραµµιστεί το πρόγραµµα καλύτερα προς το εξωτερικό περιβάλλον 
κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση. 
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• Να επανεξεταστεί κατά πόσον οι στρατηγικοί άξονες, προτεραιότητες και στόχοι 
είναι συνεκτικοί και ακόµη ορθοί, πόση πρόοδος έχει επιτευχθεί ως προς την 
επίτευξη των στόχων αυτών και η έκταση στην οποία µπορούν πράγµατι να 
επιτευχθούν. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάσει τη συνέπεια και τη συνοχή µεταξύ 
αναγκών, στόχων, δραστηριοτήτων και των επιδιωκόµενων αποτελεσµάτων τους υπό το 
φως των περιστάσεων που έχουν τυχόν µεταβληθεί από την έγκριση του προγράµµατος. 
Η εµπειρία της υλοποίησης επί δύο έως τρία έτη θα δώσει πολύτιµα στοιχεία για την 
καταλληλότητα της στρατηγικής σε σχέση µε τα αναπτυξιακά προβλήµατα και την 
έκταση στην οποία οι σκοποί και οι στόχοι της µορφής παρέµβασης είναι πιθανόν να 
επιτευχθούν. Πρέπει να είναι δυνατό να γίνει µια πρώτη αποτίµηση του τρόπου µε τον 
οποίο το πρόγραµµα συντελεί στην επίτευξη της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής και 
του βαθµού στον οποίο είναι ακόµη συνεπές προς τις περιφερειακές, εθνικές και 
κοινοτικές προτεραιότητες. 

• Να αποτιµηθεί ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων, και ειδικότερα η έκταση 
στην οποία έχουν διευκολύνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να συναγάγει συµπεράσµατα για την 
αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος ποσοτικού προσδιορισµού που είχε αναληφθεί 
κατά τη φάση του προγραµµατισµού. Αντικατοπτρίζουν πράγµατι οι κεντρικοί δείκτες τη 
δραστηριότητα που συγχρηµατοδοτείται; Είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί ακόµη οι 
ενδεδειγµένοι; Έχουν τεθεί στη διάθεση της επιτροπής παρακολούθησης επίκαιρες 
πληροφορίες; Ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων παρείχε τις αναγκαίες για την 
αξιολόγηση πληροφορίες; Στηριζόµενη στις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, η 
ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να διατυπώσει συστάσεις για τυχόν αναγκαίες βελτιώσεις ή 
διορθώσεις στον ποσοτικό προσδιορισµό των στόχων. 

• Να αποτιµηθεί η έκταση στην οποία οι οριζόντιες προτεραιότητες - ιδίως η ισότητα 
ευκαιριών και το περιβάλλον - έχουν ενσωµατωθεί στις µορφές παρέµβασης. 

Οι κανονισµοί προβλέπουν οριζόντιες αρχές για όλες τις µορφές συνδροµής από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Η ενδιάµεση αξιολόγηση προσφέρει µια ευκαιρία να εξεταστεί 
κατά πόσον οι προτεραιότητες αυτές έχουν ενσωµατωθεί αποτελεσµατικά στις διάφορες 
µορφές παρέµβασης. Πρέπει να γίνει µια αρχική αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της 
υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής, η οποία θα οδηγεί σε συστάσεις, εάν χρειάζεται, για 
την αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση των προτεραιοτήτων αυτών σε όλες τις µορφές 
παρέµβασης. 

• Να αναλυθεί η επάρκεια των ρυθµίσεων υλοποίησης και παρακολούθησης. 

Μέχρι τη στιγµή που θα αρχίσει η ενδιάµεση αξιολόγηση, οι επιτροπές παρακολούθησης 
θα έχουν συνεδριάσει επανειληµµένα και η αξιολόγηση θα πρέπει να κρίνει την 
αποτελεσµατικότητά τους και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών υλοποίησης. 
Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στην ανάλυση της ποιότητας των συστηµάτων 
παρακολούθησης από την άποψη της οργάνωσης, της τακτικότητας και της ποιότητας των 
δεδοµένων και λοιπών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να επανεξετασθεί η επάρκεια των 
κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής των έργων. 
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• Να παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους συµφωνηµένους δείκτες για 
το αποθεµατικό επίδοσης και να γίνουν συστάσεις για την κατανοµή του. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση αποτελεί βασική πηγή στοιχείων για τη λήψη απόφασης σχετικά 
µε την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. Παρέχει τα πλέον ενηµερωµένα στοιχεία 
σε σχέση µε τους συµφωνηµένους δείκτες για την αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση και 
την δηµοσιονοµική υλοποίηση. Πρέπει επίσης να προβαίνει σε ανασκόπηση της κάλυψης 
των δεικτών αποτελεσµατικότητας. 

ΜΕΡΟΣ 1: ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Εάν η διαδικασία εκπόνησης της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι ορθή, είναι πολύ πιθανό ότι 
το περιεχόµενο θα είναι υψηλής ποιότητας και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών που θα 
το χρησιµοποιήσουν - εθνικών, περιφερειακών και κλαδικών αρχών, της Επιτροπής, άλλων 
οργανισµών και του κοινού εν γένει. Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εκτελείται η αξιολόγηση, ποιος πρέπει να 
συµµετέχει και ποιο πρέπει να είναι το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. 

Ο κανονισµός3 ορίζει ότι η ενδιάµεση αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το κράτος µέλος. Καλύπτει κάθε 
ΚΠΣ και κάθε παρέµβαση. Εκτελείται από ανεξάρτητο αξιολογητή, υποβάλλεται στην 
επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ ή της παρέµβασης και στη συνέχεια διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή, κατά γενικό κανόνα τρία έτη µετά την έγκριση του ΚΠΣ ή της παρέµβασης, το 
αργότερο δε στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, µε στόχο να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της 
µορφής παρέµβασης έως τις 31 Μαρτίου 2004. Στη συνέχεια της ενδιάµεσης αξιολόγησης, 
διενεργείται για κάθε ΚΠΣ και για κάθε παρέµβαση ενηµέρωση της αξιολόγησης, η οποία 
ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, ώστε να προετοιµαστούν οι 
µεταγενέστερες παρεµβάσεις. 

1.1. Χρονοδιάγραµµα της αξιολόγησης 

Οι προθεσµίες που περιλαµβάνονται στον κανονισµό συνεπάγονται το χρονοδιάγραµµα και 
τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα. Το 
χρονοδιάγραµµα αυτό είναι ενδεικτικό και πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις εθνικές ή 
περιφερειακές περιστάσεις. 

                                                 
3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για 

τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Άρθρο 42. 
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Ενδιάµεση αξιολόγηση 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα 

Χρονικό πλαίσιο Στάδιο της διαδικασίας 

Ιούνιος 2001 - Ιούνιος 2002 Σχεδιασµός της αξιολόγησης 
Σύσταση της οµάδας καθοδήγησης 
Έγκριση όρων ανάθεσης 
Προκήρυξη ή µε άλλο τρόπο πρόσκληση 
υποβολής προσφορών 

Ιούλιος 2002 � ∆εκέµβριος 2002 Ανάθεση σύµβασης 
Εκτέλεση αξιολόγησης 

Ιανουάριος 2003 � Ιούνιος 2003 Εκτέλεση αξιολόγησης 
Υποβολή πρώτου σχεδίου στην οµάδα 
καθοδήγησης και σύσκεψη µε τους 
αξιολογητές 
Έγκριση του τελικού σχεδίου από την οµάδα 
καθοδήγησης 

Ιούλιος 2003� ∆εκέµβριος 2003 ∆ιαβίβαση της τελικής έκθεσης αξιολόγησης 
στην επιτροπή παρακολούθησης 
Συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης 
για την εξέταση της ενδιάµεσης αξιολόγησης 
∆ιαβίβαση της έκθεσης αξιολόγησης στην 
Επιτροπή 

 

Ιδιαίτερα σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι να δοθεί επαρκής χρόνο στο σχεδιασµό 
της αξιολόγησης πριν αρχίσει και να υπάρξει ανταπόκριση σε αυτή µετά την ολοκλήρωσή 
της. Επιπλέον, είναι σηµαντικό το χρονοδιάγραµµα να επιτρέπει στην οµάδα καθοδήγησης να 
εξετάσει το πρώτο σχέδιο και να ζητήσει συµπληρωµατική εργασία από τους αξιολογητές, 
εάν χρειάζεται. 

1.2. Σχεδιασµός της αξιολόγησης 

Το χρονοδιάγραµµα που παρουσιάζεται παραπάνω αποδεικνύει ότι είναι ανάγκη να αρχίσει ο 
σχεδιασµός για την ενδιάµεση αξιολόγηση στα τέλη του 2001 ή στις αρχές του 2002 το 
αργότερο. Αν και η ενδιάµεση αξιολόγηση είναι υποχρεωτική, η ιδιαιτερότητα κάθε µορφής 
παρέµβασης απαιτεί να δοθεί η προσήκουσα προσοχή σε θέµατα προϋπολογισµού, επίπεδο 
λεπτοµερειών που πρέπει να καλυφθεί, κατάλληλη µεθοδολογία, ύπαρξη διαθέσιµων 
στοιχείων, διασύνδεση των αξιολογήσεων κλπ. Οι αποφάσεις για τα θέµατα αυτά πρέπει να 
ληφθούν πριν αρχίσει η αξιολόγηση. 

Η έγκαιρη έναρξη του σχεδιασµού είναι αναγκαία ιδίως στις µεγάλες περιφέρειες του στόχου 
1 µε πολύπλοκα ΚΠΣ, τα οποία ενδέχεται να περιλαµβάνουν περιφερειακά και εθνικά ΕΠ. Η 
όλη δοµή της διαδικασίας αξιολόγησης πρέπει να αποφασιστεί το συντοµότερο δυνατό, ώστε 
να είναι εκ των προτέρων σαφή τόσο ο αριθµός των αξιολογήσεων όσο και το περιεχόµενό 
τους σε γενικές γραµµές. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι αξιολογήσεις αλληλοσυµπληρώνονται 
και δεν επικαλύπτονται σε βαθµό που να αποτελούν σπατάλη πόρων. Η επικάλυψη ως ένα 
σηµείο θα είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι τα περιφερειακά και τα εθνικά προγράµµατα συχνά 
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προτείνουν παρόµοιες δραστηριότητες και θα είναι αναγκαίο να εξετάζεται η σχετική 
αποτελεσµατικότητα παρόµοιων παρεµβάσεων σε διαφορετικά προγράµµατα και να 
εξασφαλίζεται ότι δεν επιδιώκονται οι ίδιες επιπτώσεις σε ολόκληρο το φάσµα των 
προγραµµάτων. Ενδεχοµένως θα αξίζει να καταρτισθούν κοινοί όροι ανάθεσης στην 
περίπτωση αυτή ή τουλάχιστον ένας κοινός πυρήνας, ο οποίος θα µπορεί να συµπληρώνεται 
ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Χρειάζεται επίσης στην περίπτωση µεγάλων ΚΠΣ να χαραχθούν διαχωριστικές γραµµές όσον 
αφορά το επίπεδο λεπτοµερειών που απαιτείται για τα ΚΠΣ σε αντίθεση µε τα ΕΠ. Οι 
αξιολογήσεις των ΚΠΣ θα περιλαµβάνουν σύνθεση και ανάλυση των αξιολογήσεων των ΕΠ 
σε σχέση µε τις προτεραιότητες και τους στόχους των ΚΠΣ. Θα προβαίνουν επίσης σε 
ενηµέρωση της µακροοικονοµικής ανάλυσης που είχε εκπονηθεί για την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση (βλέπε παράρτηµα 1 για τις ειδικές κατευθύνσεις που αφορούν την αξιολόγηση 
των ΚΠΣ). Οι αξιολογήσεις των ΕΠ πρέπει να είναι στη διάθεση των αξιολογητών των ΚΠΣ 
αρκετό χρόνο πριν από τη λήξη της προθεσµίας για τη δική τους αξιολόγηση, έτσι ώστε τα 
πορίσµατά τους να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη σύνθεση και ανάλυση των 
αξιολογήσεων. Έτσι θα δηµιουργηθεί µια λογική ιεραρχία αξιολογήσεων, η οποία θα 
επαυξήσει τη συνέπεια και τη συνεκτικότητα της όλης διαδικασίας αξιολόγησης. 

Για τα ΕΕΠ των στόχων 2 και 3, τα ΚΠΣ του ΧΜΠΑ εκτός του στόχου 1 και τις Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες, εν γένει απαιτείται µόνο ένα επίπεδο αξιολόγησης. Ενδεχοµένως µπορεί να 
υπάρξει κάποια δυνατότητα αλληλεπικάλυψης µεταξύ των µέτρων που στηρίζονται από το 
ΕΚΤ στο πλαίσιο του στόχου 2 και του στόχου 3 και µεταξύ των µέτρων που στηρίζονται από 
το ΕΓΤΠΕ και οµοειδών µέτρων που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου 2, 
όπου τα µέτρα του ΕΓΤΠΕ δεν έχουν ενσωµατωθεί στο στόχο 2. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να 
εκπονούν το σχεδιασµό τους µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µέγιστη συµπληρωµατικότητα 
των διαφόρων αξιολογήσεων. 

Η ανασκόπηση των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού θα αποτελεί µέρος των 
αξιολογήσεων των ΕΠ ή των ΕΕΠ, δεδοµένου ότι παρέχουν πολλές από τις λεπτοµερείς 
πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο των µέτρων που αποτελούν τις µορφές παρέµβασης. 

Οι κατωτέρω πίνακες παρουσιάζουν ενδεικτικά παραδείγµατα του τρόπου µε τον οποίο θα 
µπορούσε να λειτουργήσει η ενδιάµεση αξιολόγηση, ανάλογα µε το εάν χρειάζεται ή όχι 
αξιολόγηση ΚΠΣ. Το πρώτο παράδειγµα - για ένα ΚΠΣ - προβλέπει ότι οι αξιολογητές 
διορίζονται µεταξύ Ιουνίου και Σεπτεµβρίου 2002. Σχέδια των αξιολογήσεων σε επίπεδο ΕΠ 
- διαθέσιµα µεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2003 - πρέπει να διαβιβάζονται στους αξιολογητές 
των ΚΠΣ, ώστε να µπορέσουν να προβούν στη σύνθεση των αξιολογήσεων. Πράγµατι, 
µεγάλο µέρος της εργασίας αξιολόγησης των ΚΠΣ και των ΕΠ προχωρεί παράλληλα. Για τα 
ΕΕΠ, ο σχεδιασµός θα αφορά την ελαχιστοποίηση ενδεχόµενων αλληλεπικαλύψεων και την 
εξασφάλιση συνέπειας στην ποιότητα και στην προσέγγιση µεταξύ περιφερειών και τοµέων.  
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Χρονοδιάγραµµα/σχεδιασµός ενδιάµεσης αξιολόγησης ενός ΚΠΣ σε ένα µεγάλο 
κράτος µέλος/περιφέρεια στόχου 1 

Ενδεικτικό παράδειγµα 
 2002 2003 
 Μ Ι Ι A Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆

ΚΠΣ                     

Σχεδιασµός/∆ιαγωνισµός                     
Ανατίθεται η σύµβαση                     
Αρχίζει η αξιολόγηση                     
Πρώτο σχέδιο διαθέσιµο                     
Έγκριση οµάδας καθοδήγησης                     
Εξέταση από επιτροπή παρακολούθησης                     
∆ιαβίβαση στην Επιτροπή                     

ΕΠ 1                     

Σχεδιασµός/∆ιαγωνισµός                     
Ανατίθεται η σύµβαση                     
Αρχίζει η αξιολόγηση                     
Πρώτο σχέδιο διαθέσιµο*                     
Έγκριση οµάδας καθοδήγησης                     
Εξέταση από επιτροπή παρακολούθησης                     
∆ιαβίβαση στην Επιτροπή                     

ΕΠ 2                     

Σχεδιασµός/∆ιαγωνισµός                     
Ανατίθεται η σύµβαση                     
Αρχίζει η αξιολόγηση                     
Πρώτο σχέδιο διαθέσιµο*                     
Έγκριση οµάδας καθοδήγησης                     
Εξέταση από επιτροπή παρακολούθησης                     
∆ιαβίβαση στην Επιτροπή                     

*  Στο σηµείο αυτό, οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις των ΕΠ πρέπει να διαβιβαστούν στους αξιολογητές του 
ΚΠΣ. Όλα τα µεταγενέστερα σχέδια των ενδιάµεσων αξιολογήσεων και οι απόψεις των επιτροπών 
καθοδήγησης και παρακολούθησης πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στους αξιολογητές του ΚΠΣ. 

Χρονοδιάγραµµα/Σχεδιασµός ενδιάµεσης αξιολόγησης ΕΕΠ σε κράτος 
µέλος/περιφέρεια 

Ενδεικτικό παράδειγµα 
 2002 2003 

 Μ Ι Ι A Σ Ο Ν ∆ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 

Γενικός σχεδιασµός                     

Σχεδιασµός                     

ΕΕΠ 1                     

Σχεδιασµός/∆ιαγωνισµός                     
Ανατίθεται η σύµβαση                     
Αρχίζει η αξιολόγηση                     
Πρώτο σχέδιο διαθέσιµο                     
Έγκριση οµάδας καθοδήγησης                     
Εξέταση από επιτροπή παρακολούθησης                     
∆ιαβίβαση στην Επιτροπή                     

ΕΕΠ 2                     

Σχεδιασµός/∆ιαγωνισµός                     
Ανατίθεται η σύµβαση                     
Αρχίζει η αξιολόγηση                     
Πρώτο σχέδιο διαθέσιµο                     
Έγκριση οµάδας καθοδήγησης                     
Εξέταση από επιτροπή παρακολούθησης                     
∆ιαβίβαση στην Επιτροπή                     
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Ad Hoc οµάδες σχεδιασµού 

Η Επιτροπή συνιστά ο σχεδιασµός της όλης διαδικασίας ενδιάµεσης αξιολόγησης για τα 
µεγάλα ΚΠΣ στόχου 1/στόχου 1 υπό µεταβατικό καθεστώς (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Νότιος Ιταλία και Ανατολική Γερµανία) να αναλαµβάνεται από µια οµάδα ad hoc 
που αντιπροσωπεύει την επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ. Άλλες χώρες, για παράδειγµα 
η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν δηµιουργήσει δοµές για την 
υποβοήθηση του συντονισµού της αξιολόγησης µεταξύ διαφόρων περιφερειών. Η Επιτροπή 
συνιστά οι δοµές αυτές να σχεδιάζουν ολόκληρη τη διαδικασία της ενδιάµεσης αξιολόγησης. 
Σε άλλα κράτη µέλη, τα οποία δεν διαθέτουν παρόµοιες δοµές, η Επιτροπή συνιστά τη 
σύσταση µιας οµάδας ad hoc του είδους αυτού. Οι οµάδες ad hoc πρέπει να περιλαµβάνουν 
εκπροσώπους του κράτους µέλους, των διαχειριστικών αρχών, κάθε µιας από τις επιτροπές 
παρακολούθησης και της Επιτροπής και πρέπει να συµφωνούν για τα ακόλουθα τέσσερα 
θέµατα: 

• τον αριθµό των αξιολογήσεων που πρέπει να επιχειρηθούν και σε ποιο επίπεδο· 

• τυχόν κοινούς ή βασικούς όρους ανάθεσης για όλες τις αξιολογήσεις στο κράτος µέλος ή 
την περιφέρεια· 

• τον ενδεικτικό προϋπολογισµό των αξιολογήσεων· και 

• τα ποιοτικά κριτήρια των αξιολογήσεων. 

Ο κανονισµός (άρθρο 42) ορίζει ότι η ενδιάµεση αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη της 
διαχειριστικής αρχής, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το κράτος µέλος. Ορίζει επίσης ότι 
η Επιτροπή εξετάζει την ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων που 
έχουν προηγουµένως καθοριστεί από την Επιτροπή και το κράτος µέλος σε εταιρική βάση. Η 
εκπροσώπηση της Επιτροπής σε µια οµάδα σχεδιασµού ad hoc θα εξασφαλίσει ότι λειτουργεί 
το κατάλληλο επίπεδο εταιρικής σχέσης. Οποιαδήποτε δοµή και αν υιοθετηθεί, η Επιτροπή 
πρέπει να ερωτάται για τους όρους ανάθεσης των ενδιάµεσων αξιολογήσεων, τη µεθοδολογία 
και το σχέδιο έκθεσης, ενώ η Επιτροπή θα διαβουλεύεται µε τη διαχειριστική αρχή σχετικά 
µε τα κριτήρια εκτίµησης της ορθότητας και της ποιότητας της αξιολόγησης. 

1.3. ∆ιαχείριση της αξιολόγησης 

Ο σχεδιασµός της διαδικασίας αξιολόγησης σε επίπεδο κράτους µέλους θέτει το πλαίσιο για 
κάθε ενδιάµεση αξιολόγηση σε επίπεδο είτε ΚΠΣ είτε ΕΠ/ΕΕΠ. Κάθε ενδιάµεση αξιολόγηση 
πρέπει να κατευθύνεται από µια οµάδα καθοδήγησης αντιπροσωπευτική της επιτροπής 
παρακολούθησης της σχετικής µορφής παρέµβασης. Ο ρόλος της οµάδας καθοδήγησης είναι 
σε µεγάλο βαθµό τεχνικός. Θα καταρτίσει τους όρους ανάθεσης της αξιολόγησης, θα επιλέξει 
τους αξιολογητές, θα κατευθύνει την αξιολόγηση, θα διατυπώσει παρατηρήσεις στο 
προσχέδιο και θα το εγκρίνει από την άποψη της ποιότητας όταν ολοκληρωθεί. Πρέπει να 
εξεταστεί η συµµετοχή στην οµάδα καθοδήγησης ενός ή περισσότερων εξωτερικών 
εµπειρογνωµόνων σε θέµατα αξιολόγησης. Οι οργανισµοί που είναι άµεσα υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση των προγραµµάτων που αξιολογούνται δεν πρέπει να εκπροσωπούνται στην οµάδα 
καθοδήγησης. 

Η ολοµέλεια της επιτροπής παρακολούθησης πρέπει να εγκρίνει τους όρους ανάθεσης για την 
ενδιάµεση αξιολόγηση. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού, πρέπει επίσης να 
εξετάζει την αξιολόγηση πριν διαβιβαστεί στην Επιτροπή. 
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1.4. Ανεξαρτησία της διαδικασίας αξιολόγησης 

Ο γενικός κανονισµός απαιτεί η ενδιάµεση αξιολόγηση να εκτελείται από ανεξάρτητο 
αξιολογητή. Αυτό σηµαίνει ότι ο αξιολογητής είναι ανεξάρτητος από τους υπευθύνους για τη 
διαχείριση ή την υλοποίηση του προγράµµατος. Ο αξιολογητής πρέπει να επιλέγεται µε 
διαδικασία διαγωνισµού, η δε απόφαση εάν πρέπει να διοργανώνεται ανοικτός ή κλειστός 
διαγωνισµός εξαρτάται από το µέγεθος της µορφής παρέµβασης και την κλίµακα 
αξιολόγησης που απαιτείται. 

1.5. ∆ιοργάνωση αποδοτικής από άποψη κόστους αξιολόγησης 

Κατά το σχεδιασµό της αξιολόγησης, οι διαχειριστικές αρχές, σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή, πρέπει να εξετάζουν µε ποιον τρόπο θα οργανώνεται η διαδικασία αξιολόγησης, 
ώστε να µην εκτελείται δύο φορές η ίδια εργασία σε διαφορετικά επίπεδα προγραµµατισµού. 
Ο σχεδιασµός των ορίων µεταξύ των διαφόρων αξιολογήσεων καθώς και των σχετικών 
χρονοδιαγραµµάτων θα συντελέσει στο να αποβεί η διαδικασία αποτελεσµατική από άποψη 
κόστους. 

Η αξιολόγηση πρέπει να οργανώνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει ότι αξιοποιούνται 
πλήρως οι πληροφορίες παρακολούθησης, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια 
των δύο έως τριών ετών της υλοποίησης, και ότι οι αξιολογητές δεν αναλαµβάνουν περιττές 
εργασίες. Εφόσον βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η εξέταση του συστήµατος 
παρακολούθησης, είναι ουσιαστικής σηµασίας οι αξιολογητές να χρησιµοποιούν τις 
πληροφορίες αυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

1.6. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας 

Η αρχή της αναλογικότητας απλώς επισύρει την προσοχή στην ανάγκη οι εργασίες 
αξιολόγησης να είναι ανάλογες µε την κλίµακα της παρέµβασης. Έτσι, ενώ τα µεγάλα ΚΠΣ 
του στόχου 1 θα απαιτήσουν δηµιουργία µακροοικονοµικών υποδειγµάτων, αυτό θα ήταν 
απρόσφορο για την πλειονότητα των σχεδίων του στόχου 2, 3 ή και για τα µικρά σχέδια του 
στόχου 1. 

Για τα µεγάλα ΚΠΣ του στόχου 1, τα οποία περιλαµβάνουν πολλά ΕΠ και τα οικεία 
συµπληρώµατα προγραµµατισµού, θα είναι αναγκαίο να διενεργηθούν οι ενδιάµεσες 
αξιολογήσεις του ΚΠΣ και των ΕΠ χωριστά, αν και η πρώτη θα χρησιµοποιήσει τα 
αποτελέσµατα των αξιολογήσεων των ΕΠ (βλέπε παράρτηµα 1). Για τα µικρότερα 
προγράµµατα σε µορφή ΕΕΠ και ΕΠ, θα αρκεί ενιαία εργασία. 

1.7. Χρηµατοδότηση 

Το κόστος της ενδιάµεσης αξιολόγησης θα καλυφθεί από τα κονδύλια Τεχνικής Βοήθειας που 
διαθέτει η µορφή παρέµβασης. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να έχουν υπόψη ότι η ενδιάµεση 
αξιολόγηση ενίοτε είναι δαπανηρή. Το κόστος δεν είναι πάντοτε ανάλογο µε τις δαπάνες που 
προβλέπονται για τη µορφή παρέµβασης και για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγεται κάθε 
δυσανάλογη δαπάνη. Τα κράτη µέλη µπορούν να βρουν οδηγίες για το θέµα αυτό στη 
συλλογή MEANS Τόµος 14 και στην ανακοίνωση SEM 2000 για την αξιολόγηση5. Για την 

                                                 
4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999). Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων. Τόµοι 1-6. 

Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996). Ανακοίνωση SEM 2000 για την αξιολόγηση, 8 Μαΐου 1996, 

«Συγκεκριµένα βήµατα προς τη βέλτιστη πρακτική στην Επιτροπή. SEC 96/659. 
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ενδιάµεση αξιολόγηση της περιόδου 1994-1999, το µέσο κόστος ήταν κατώτερο από 0,1% 
του συνολικού ετήσιου κόστους των προγραµµάτων. Για να παραχθούν ποιοτικές 
αξιολογήσεις, γενικά το κόστος πρέπει να είναι υψηλότερο από αυτό, εκτός από την 
περίπτωση των πολύ µεγάλων προγραµµάτων. Στο στάδιο σχεδιασµού πρέπει να 
συµφωνηθούν ενδεικτικοί προϋπολογισµοί για την ενδιάµεση αξιολόγηση. 

1.8. ∆ιάρθρωση της αξιολόγησης 

Στην τέταρτη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αξιολόγηση6, εκφράστηκε η 
άποψη από διάφορους οµιλητές ότι οι αξιολογήσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων τείνουν να 
µην τροφοδοτούν τις δηµόσιες ή πολιτικές συζητήσεις. Αυτό µπορεί να οφείλεται µεταξύ 
άλλων στην υπέρµετρη χρήση τεχνικής γλώσσας, στις υπερβολικά µεγάλες αξιολογήσεις και 
στην έλλειψη σαφών συµπερασµάτων και συστάσεων για λήψη µέτρων. Σε µια προσπάθεια 
να ενθαρρύνει τη συζήτηση, η Επιτροπή προτείνει να συµπεριλαµβάνονται στις ενδιάµεσες 
αξιολογήσεις σύντοµες περιλήψεις των συµπερασµάτων και συστάσεων. Οι περιλήψεις αυτές 
πρέπει να µην έχουν τεχνικό χαρακτήρα, να είναι ανεξάρτητα έγγραφα, που εστιάζονται σε 
συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνεχιζόµενη 
ορθότητα του προγράµµατος καθώς και σε συστάσεις για αλλαγές όπου χρειάζεται. Πρέπει να 
διευκολύνουν τη συζήτηση σχετικά µε την ορθότητα των συµπερασµάτων και τον τρόπο µε 
τον οποίο µπορούν να υλοποιηθούν οι συστάσεις. 

Για λόγους ενθάρρυνσης της συζήτησης, αλλά και για λόγους ποιότητας, η ενδιάµεση 
αξιολόγηση πρέπει να αποσκοπεί στη συνοπτικότητα και να αποφεύγει τη χρήση 
µακροσκελούς περιγραφικού υλικού. Η έµφαση πρέπει να δίνεται στην ανάλυση και όχι στην 
περιγραφή. Ενώ οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις που εκπονήθηκαν µεταξύ 1996 και 1998 
κατέδειξαν «θεαµατική εξέλιξη» σε σχέση µε την προηγούµενη πρακτική των αξιολογήσεων 
για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία (MEANS, Τόµος 1, 1999), «οι περισσότερες εκθέσεις [θα 
µπορούσαν] να επικριθούν ότι δεν ήσαν αρκετά αναλυτικές και ότι κατέληγαν σε 
συµπεράσµατα που [ήσαν] υπερβολικά περιγραφικά για να είναι αληθινά χρήσιµα στη λήψη 
αποφάσεων». Βεβαίως, υπήρχαν εξαιρέσεις στη γενική αυτή κρίση, αλλά το σηµαντικό είναι 
να δοθεί έµφαση στην ανάγκη για ανάλυση και όχι περιγραφή στο πλαίσιο των ενδιάµεσων 
αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν την περίοδο 2002/2003. Οι αξιολογητές πρέπει να 
αποσκοπούν να παραγάγουν σαφή έγγραφα που θα αποφεύγουν την περιττή τεχνική γλώσσα. 

Ενώ δεν επιθυµούµε να είµαστε υπερβολικά αναλυτικοί ως προς τις κατευθύνσεις για το 
περιεχόµενο των ενδιάµεσων αξιολογήσεων, λόγω της ποικιλοµορφίας τους, οι αξιολογήσεις 
πρέπει να αντανακλούν σε γενικές γραµµές τη διάρθρωση που αναφέρεται παρακάτω. 

Προτεινόµενη διάρθρωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης 

1. Περίληψη συµπερασµάτων και συστάσεων (στα αγγλικά, γαλλικά ή γερµανικά - 
το πολύ 5 σελίδες) 

2. Μεθοδολογία - δίνεται το περίγραµµα της προσέγγισης των αξιολογητών και 
περιλαµβάνεται περιγραφή της αρχικής έρευνας που επιχειρήθηκε, καθώς και οι 
πηγές δεδοµένων και πληροφοριών. Η µεθοδολογία πρέπει να περιλαµβάνει την 
αποτίµηση του αξιολογητή σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της 
έκθεσης αξιολόγησης. 

3. Κεφάλαια 1 � XX 

                                                 
6 Αξιολόγηση για ποιότητα, Εδιµβούργο, 18/19 Σεπτεµβρίου 2000. 
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4. Αποθεµατικό επίδοσης 
5. Συµπεράσµατα 

6. Συστάσεις 

Το κύριο σώµα της έκθεσης (µέρη 3 έως 6 σύµφωνα µε την ανωτέρω προτεινόµενη 
διάρθρωση) θα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, διαρθρωµένα µε τρόπο που 
να είναι κατάλληλος για τη µορφή παρέµβασης που αξιολογείται. Το κεφάλαιο των 
συµπερασµάτων πρέπει να εστιάζεται σε καθένα από τα ζητήµατα που απαριθµούνται στην 
ενότητα 2.8 παρακάτω, καθώς και σε τυχόν άλλα ζητήµατα που απορρέουν από την 
ιδιαιτερότητα του προγράµµατος. Κάθε συµπέρασµα πρέπει σαφώς να θεµελιώνεται στα 
ευρήµατα της αξιολόγησης. Το τελικό κεφάλαιο πρέπει να περιέχει συστάσεις για ενέργειες 
που να αντιστοιχούν στα συµπεράσµατα σχετικά µε τις αδυναµίες που παρατηρήθηκαν στη 
στρατηγική ή την υλοποίηση του προγράµµατος. 

1.9. Ποιότητα 

Σηµαντικό έργο της οµάδας καθοδήγησης είναι να εξασφαλίζει την ποιότητα της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. Η σηµασία έγκειται στο γεγονός ότι η ποιότητα της αξιολόγησης είναι ένας από 
τους δείκτες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για την κατανοµή 
του αποθεµατικού επίδοσης. Η οµάδα καθοδήγησης πρέπει να αναφέρει στην επιτροπή 
παρακολούθησης κατά πόσον η αξιολόγηση πληροί τα ποιοτικά κριτήρια που έχουν 
προκαθοριστεί και εγκριθεί σε προηγούµενο στάδιο από την οµάδα σχεδιασµού ad hoc. 

Κατά τον καθορισµό των ποιοτικών κριτηρίων στην αρχή της διαδικασίας, ενδέχεται να είναι 
χρήσιµα τα ποιοτικά κριτήρια MEANS (MEANS, Τόµος 1, σ. 179) εάν δεν υπάρχουν εθνικά 
ποιοτικά πρότυπα. Τα οκτώ ποιοτικά κριτήρια απαριθµούνται παρακάτω. 

 

Ποιοτικά κριτήρια MEANS 

• Κάλυψη των αναγκών: Αντιµετωπίζει η αξιολόγηση επαρκώς τα αιτήµατα 
πληροφόρησης που διατυπώθηκαν από τα µέλη των επιτροπών και αντιστοιχεί στους 
όρους ανάθεσης; 

• Κατάλληλο εύρος: Έχουν µελετηθεί προσεκτικά η λογική του προγράµµατος, οι 
εκροές, τα αποτελέσµατα, οι επιπτώσεις, οι αλληλεπιδράσεις µε άλλες πολιτικές και 
οι µη αναµενόµενες επιπτώσεις; 

• Υποστηρίξιµος σχεδιασµός: Είναι ο σχεδιασµός της αξιολόγησης κατάλληλος και 
επαρκής για την επίτευξη των αποτελεσµάτων; 

• Αξιόπιστα δεδοµένα: Είναι κατάλληλα τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδοµένα που 
συγκεντρώθηκαν ή επιλέχτηκαν; Είναι επαρκώς αξιόπιστα σε σύγκριση µε την 
αναµενόµενη χρήση τους; 

• Άρτια ανάλυση: Αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα σύµφωνα µε τους 
καθιερωµένους κανόνες και είναι πλήρη και κατάλληλα για να δοθούν ορθές 
απαντήσεις στις αξιολογικές ερωτήσεις; 

• Αξιόπιστα αποτελέσµατα: Είναι τα αποτελέσµατα λογικά και δικαιολογούµενα από 
την ανάλυση των δεδοµένων και από ερµηνείες που βασίζονται σε προσεκτικά 
παρουσιαζόµενες επεξηγηµατικές υποθέσεις; 
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• Αµερόληπτα συµπεράσµατα: Είναι τα συµπεράσµατα δίκαια και ανεπηρέαστα από 
προσωπικές ή µεροληπτικές σκέψεις και είναι αρκετά αναλυτικά για να εφαρµοστούν 
συγκεκριµένα; 

• Σαφήνεια: Περιγράφει η έκθεση το πλαίσιο και τον σκοπό, καθώς και την οργάνωση 
και τα αποτελέσµατα του αξιολογούµενου προγράµµατος µε τρόπο που να γίνεται 
εύκολα κατανοητή η παρεχόµενη πληροφόρηση; 

 

1.10. ∆ιαβούλευση µε τους εταίρους και λοιπούς συµµετέχοντες 

Πρέπει να γίνεται διαβούλευση σε δύο επίπεδα κατά τη διάρκεια της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. Εν πρώτοις, η διαβούλευση µε ευρύ φάσµα συµµετεχόντων πρέπει να αποτελεί 
µέρος της µεθοδολογίας που υιοθετούν οι αξιολογητές. Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα 
έχουν πολύτιµες γνώσεις, τις οποίες οι αξιολογητές πρέπει να αξιοποιούν κατά την αποτίµηση 
της επίδοσης των προγραµµάτων. Στη διαβούλευση αυτή οι αξιολογητές πρέπει να 
συµπεριλαµβάνουν µέλη της επιτροπής παρακολούθησης. 

Στη συνέχεια, οι εταίροι που συµµετέχουν στην επιτροπή παρακολούθησης θα εξετάσουν την 
έκθεση αξιολόγησης όταν ολοκληρωθεί και οι απόψεις της επιτροπής παρακολούθησης θα 
διαβιβαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µαζί µε την ίδια την ενδιάµεση αξιολόγηση. 

1.11. ∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της ενδιάµεσης αξιολόγησης πρέπει να τεθεί στη διάθεση του κοινού µόλις η 
αξιολόγηση διαβιβαστεί στην Επιτροπή. Όταν αυτό είναι δυνατόν, οι περιλήψεις πρέπει να 
τοποθετούνται στο ∆ιαδίκτυο είτε σε κόµβους σχετικούς µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είτε 
στους κόµβους των υπουργείων ή των περιφερειακών αρχών που διαχειρίζονται τη µορφή 
παρέµβασης. Η Επιτροπή θεωρεί ορθή πρακτική τη δηµοσιοποίηση ολόκληρης της έκθεσης 
αξιολόγησης. 

1.12. Εξέταση των πορισµάτων της αξιολόγησης και αποθεµατικό επίδοσης 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα δώσει αποτελέσµατα για τους δείκτες που αφορούν το 
αποθεµατικό επίδοσης, επιπλέον των συµπερασµάτων και συστάσεών της για τη λειτουργία 
της µορφής παρέµβασης. Εποµένως, αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή στοιχείων για την 
ενδιάµεση αναθεώρηση και επηρεάζει επίσης τις αποφάσεις για την κατανοµή του 
αποθεµατικού επίδοσης. 

Η ενδιάµεση αναθεώρηση 

Η ενδιάµεση αναθεώρηση µπορεί να ασχοληθεί µε ένα φάσµα ζητηµάτων που 
αναδεικνύονται από την ενδιάµεση αξιολόγηση και θα συνεπάγεται λεπτοµερή εξέταση εκ 
µέρους του κράτους µέλους και της Επιτροπής των συµπερασµάτων και των συστάσεών της. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 42 του γενικού κανονισµού, η Επιτροπή εξετάζει την ορθότητα και την 
ποιότητα της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων που έχουν προηγουµένως καθοριστεί από την 
Επιτροπή και το κράτος µέλος σε εταιρική βάση. Η εξέταση αυτή έχει σηµασία τόσο για την 
ενδιάµεση αναθεώρηση όσο και για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση θα έχει διαβιβαστεί στην επιτροπή παρακολούθησης που είναι αρµόδια για τη 
συγκεκριµένη µορφή παρέµβασης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ορθή πρακτική να 
ζητείται η γνώµη της επιτροπής παρακολούθησης για να συνεισφέρει στη συζήτηση. Το 
κράτος µέλος και η Επιτροπή θα συµφωνήσουν τις ενδεδειγµένες αλλαγές που πρέπει να 
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γίνουν στις µορφές παρέµβασης, ώστε να ανταποκριθούν στα πορίσµατα της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. 

Όσον αφορά τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, ο γενικός κανονισµός (άρθρο 21) ορίζει ότι 
επανεξετάζονται µετά την ενδιάµεση αξιολόγηση και τροποποιούνται εάν χρειάζεται. 

Το αποθεµατικό επίδοσης 

Οι δείκτες του αποθεµατικού επίδοσης αποτελούν υποσύνολο των δεικτών που 
χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου σε ολόκληρη τη µορφή παρέµβασης, 
και γι�αυτό είναι αλληλένδετα η ενδιάµεση αξιολόγηση και η κατανοµή του αποθεµατικού 
επίδοσης. Η ενδιάµεση αξιολόγηση αποτελεί µία από τις πηγές στοιχείων για τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά µε το αποθεµατικό επίδοσης, αλλά πρέπει επίσης να λαµβάνονται 
υπόψη και άλλα στοιχεία. Όπως τονίστηκε ανωτέρω, η Επιτροπή θα εξετάσει την ορθότητα 
και την ποιότητα της ενδιάµεσης αξιολόγησης. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη 
της επιτροπής παρακολούθησης για την αξιολόγηση. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης για το 
2001 και 2002, οι οποίες θα έχουν τεκµηριώσει την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων 
του αποθεµατικού επίδοσης, και οι τυχόν εκθέσεις δηµοσιονοµικού ή άλλου ελέγχου που θα 
είναι διαθέσιµες πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν κατά τη µελέτη του θέµατος.  

Η κατανοµή του αποθεµατικού πραγµατοποιείται από την Επιτροπή µε βάση προτάσεις των 
κρατών µελών. Η Επιτροπή προτείνει η οµάδα που θα έχει συσταθεί για το σχεδιασµό της 
αξιολόγησης να συγκαλείται εκ νέου για να εξετάσει την κατανοµή του αποθεµατικού 
επίδοσης. Η οµάδα πρέπει να προβαίνει σε ανασκόπηση των αποτελεσµάτων για τους δείκτες 
που αφορούν όλες τις σχετικές µορφές παρέµβασης και να σχηµατίζει άποψη για το ποιες 
έχουν επιτύχει και ποιες όχι. Με εξαίρεση τον δείκτη σχετικά µε την ποιότητα της 
αξιολόγησης, όλοι οι άλλοι δείκτες θα είναι ποσοτικοί. Η ποιότητα κάθε αξιολόγησης θα έχει 
αποτιµηθεί από τις οµάδες καθοδήγησης που τις επιβλέπουν· εντούτοις, η οµάδα σε επίπεδο 
κράτους µέλους πρέπει να διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί και δεύτερη γνώµη σχετικά µε την 
ποιότητα των αξιολογήσεων. Η Επιτροπή θα σχηµατίζει επίσης κρίση σχετικά µε την 
ποιότητα της αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή συνιστά να δηµοσιεύονται επίσης οι λεπτοµέρειες για το αποτέλεσµα της 
ενδιάµεσης αναθεώρησης και η διαδικασία κατανοµής του αποθεµατικού επίδοσης. 

ΜΕΡΟΣ 2: Η ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ 

Το πρώτο µέρος του παρόντος εγγράφου σκιαγράφησε τις διαδικασίες οργάνωσης της 
ενδιάµεσης αξιολόγησης. Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται το περιεχόµενό της. Λόγω της 
πολυµορφίας ως προς την κλίµακα και το περιεχόµενο των διαφόρων µορφών παρέµβασης 
και λόγω της διαφορετικής διάρκειας υλοποίησης7, πρέπει να τονιστεί ότι οι κατευθύνσεις 
που δίνονται πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα. Τα πρακτικά ζητήµατα και η εµπειρία του 
παρελθόντος παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα, έτσι ώστε η ενδιάµεση αξιολόγηση να µπορεί 
να επωφεληθεί από την προηγούµενη πείρα στην εκτέλεση αξιολογήσεων για τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Στο τέλος κάθε ενότητας προσδιορίζονται τα βασικά ζητήµατα. Αυτά 

                                                 
7 Ορισµένα ΕΕΠ του στόχου 2 και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια του 

2001, µε αποτέλεσµα µικρότερη διάρκεια δραστηριότητας προς αξιολόγηση. Τα δεδοµένα σχετικά µε 
τα αποτελέσµατα ενδέχεται να είναι περιορισµένα. Εντούτοις, ο κανονισµός για τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία είναι σαφής ως προς το ότι όλες οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή έως το τέλος του 2003. 
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συγκεντρώνονται στο τέλος του εγγράφου, προβάλλοντας την ανάγκη η ενδιάµεση 
αξιολόγηση να συναγάγει συµπεράσµατα για καθένα από τα βασικά ζητήµατα. Ο πίνακας 
των βασικών ζητηµάτων µπορεί να χρησιµεύσει ως κατάλογος ελέγχου για όσους θα 
σχεδιάζουν τις αξιολογήσεις καθώς και για όσους τις εκτελέσουν. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οκτώ βασικές συνιστώσες της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης. Οι πρώτες τρεις πραγµατεύονται την επικαιροποίηση της λογικής του 
προγραµµατισµού. Εάν λίγες αλλαγές έχουν επέλθει στο περιβάλλον του προγράµµατος και 
αν είχε σχεδιαστεί καλώς το έγγραφο προγραµµατισµού, αυτό το µέρος της αξιολόγησης 
µπορεί να είναι σύντοµο. Εντούτοις, εάν αυτό δεν αληθεύει, είναι σηµαντικό η ενδιάµεση 
αξιολόγηση να παράσχει τη βάση για αναπρογραµµατισµό. 

2.1. Ανάλυση αποτελεσµάτων προηγούµενης αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση πρέπει να νοείται ως επαναληπτική διαδικασία, µέσω της οποίας τα διδάγµατα 
του παρελθόντος αξιοποιούνται από το παρόν και το µέλλον. Τα αποτελέσµατα 
προηγούµενων αξιολογήσεων αποτελούν πολύτιµη πηγή πληροφοριών σχετικά µε τις 
προκλήσεις και τις δυνατές απαντήσεις. Ο σχεδιασµός των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων εντάσσει 
τρεις βασικές φάσεις αξιολόγησης στον κύκλο ζωής των προγραµµάτων - εκ των προτέρων, 
ενδιάµεση και εκ των υστέρων - και σε κάθε στάδιο οι προκλήσεις και οι προτεινόµενες ή 
πραγµατικές απαντήσεις επανεξετάζονται και αναθεωρούνται. Η διάρθρωση αυτή επιδιώκει 
την αλληλεπικάλυψη µε την εκ των υστέρων αξιολόγηση της προηγούµενης περιόδου, η 
οποία διενεργείται µετά την εκ των προτέρων αξιολόγηση για τη νέα φάση 
προγραµµατισµού. 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα υπάρχει και άλλη εργασία αξιολόγησης στην οποία θα 
µπορεί να ανατρέξει η ενδιάµεση αξιολόγηση. Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις για την 
περίοδο 1994-1999 θα είναι εν γένει διαθέσιµες πριν από τα µέσα του 2003 και θα 
προσφέρουν συµπληρωµατικά δεδοµένα που θα συµπληρώνουν την ανάλυση της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης, η οποία δεν είχε στη διάθεσή της πλήρη στοιχεία για την επίδοση 
των προγραµµάτων που είχαν στηριχθεί κατά την τελευταία περίοδο χρηµατοδότησης. Οι 
θεµατικές αξιολογήσεις που ολοκληρώθηκαν από το 1999 και µετά πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη για τυχόν χρήσιµα ευρήµατα. Οι αξιολογήσεις αυτές µπορεί να έχουν οργανωθεί υπό 
την αιγίδα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων ή µπορεί να έχουν ανατεθεί από εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές για διαφορετικό σκοπό. 

Βασικά ζητήµατα 

Όλες οι πηγές αυτές πρέπει να εξετάζονται µε στόχο την ενηµερωµένη αποτίµηση: 

• της ορθότητας της ισχύουσας στρατηγικής ή της ανάγκης τροποποιήσεων· 

• της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων µέσων εκτέλεσης της πολιτικής· 

• των κρίσιµων παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα· 
και 

• τυχόν νέων γνώσεων σχετικά µε τη δυνατότητα αξιολόγησης της πολιτικής και την 
παρακολούθηση. 
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2.2. Ανάλυση της συνεχιζόµενης εγκυρότητας της ανάλυσης της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης για τα πλεονεκτήµατα, αδυναµίες και δυνατότητες του 
συγκεκριµένου κράτους, περιφέρειας ή τοµέα 

Κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασµού ήταν η ανάλυση των πλεονεκτηµάτων, 
αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών που αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο κράτος, περιφέρεια ή 
τοµέας, δεδοµένου ότι αποτελούσε τη βάση για τη στρατηγική του εγγράφου 
προγραµµατισµού. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση επαλήθευσε την ανάλυση αυτή, 
συµπεριλαµβανοµένης της προτεραιότητας που πρέπει να δίνεται στις διάφορες οικονοµικές 
ανάγκες και την ορθότητα των ευκαιριών και προκλήσεων που εντοπίστηκαν. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζει τη συνεχιζόµενη εγκυρότητα της ανάλυσης αυτής. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις της οικονοµίας ή η ύπαρξη νέων πληροφοριών ενδεχοµένως 
χρειάζεται να ενσωµατωθούν στην ανάλυση. Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα πρέπει να εξετάζει 
την έκταση στην οποία έχουν εξελιχθεί οι κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες και τα 
αναπτυξιακά προβλήµατα και να αναζητεί τους λόγους. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται ότι οι 
προτεραιότητες του προγράµµατος ή της µορφής παρέµβασης περιλαµβάνουν την 
καταλληλότερη απάντηση. Πρέπει να υπάρχει επίγνωση ενός ιδιαίτερου ζητήµατος, ότι 
δηλαδή υπάρχει η πιθανότητα να εκκινήσουν νέες παρεµβάσεις στο µέσο της εκτέλεσης µιας 
µορφής παρέµβασης, οι οποίες ενδέχεται να επαναλαµβάνουν τις καθορισµένες 
προτεραιότητες ή να αντιφάσκουν προς αυτές. Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη τυχόν εξελίξεις του είδους αυτού. 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 

Αυτό το µέρος της ενδιάµεσης αξιολόγησης πρέπει να επανεξετάζει την ανάλυση SWOT που 
περιέχεται στο έγγραφο προγραµµατισµού παράλληλα µε τη συνεισφορά της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης. Πρέπει να αναλύει εάν η ανάλυση διατηρεί την ορθότητά της και να 
την ενηµερώνει όταν χρειάζεται. Αυτή η συνιστώσα της αξιολόγησης πρέπει να είναι 
σύντοµη, εκτός εάν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές των περιστάσεων ή των διαθέσιµων 
πληροφοριών, οι οποίες επηρεάζουν ουσιαστικά την αρχική ανάλυση. 

Βασικά ζητήµατα 

Στο τέλος της εργασίας αυτής, συγκρίνοντας το στάδιο αυτό µε το αντίστοιχο της εκ των 
προτέρων αξιολόγησης, πρέπει να γίνεται: 

• Αποτίµηση της συνεχιζόµενης εγκυρότητας της κατάταξης των βασικών ανισοτήτων που 
πρέπει να καλυφθούν και συστάσεις για τυχόν αλλαγές που πρέπει να εγκριθούν. 

• Εκτίµηση της συνεχιζόµενης ορθότητας των στόχων σε σχέση µε τις ανάγκες που έχουν 
προσδιοριστεί. 

• Προσδιορισµό τυχόν νέων παραγόντων που ευνοούν την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή, το περιβάλλον και τη ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

2.3. Αποτίµηση της συνεχιζόµενης ορθότητας και της συνέπειας της στρατηγικής 

Μόλις επανεξεταστεί το ζήτηµα των βασικών αναγκών και κοινωνικοοικονοµικών 
προβληµάτων, η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να αποτιµά τη συνεχιζόµενη καταλληλότητα 
της ισορροπίας µεταξύ του συνδυασµού πολιτικών και των δραστηριοτήτων που 
συγχρηµατοδοτούνται. Όπως και µε την εκ των προτέρων αξιολόγηση, αυτό πρέπει να γίνεται 
ελέγχοντας τον τρόπο µε τον οποίο κάθε τοµέας ή άξονας προτεραιότητας θα συµβάλει στην 
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επίτευξη των συνολικών στόχων. Πρέπει να αποτιµάται η συνεχιζόµενη ορθότητα και 
συνέπεια των τοµέων ή αξόνων προτεραιότητας. 

Στο τέλος αυτού του σταδίου της αξιολόγησης, η ενδιάµεση αξιολόγηση θα έχει ανασυστήσει 
τη λογική του προγράµµατος. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν η αρχική λογική ήταν ασαφής ή 
αστήρικτη (δηλαδή εάν η εκ των προτέρων αξιολόγηση δεν είχε εκτελεστεί ορθά ή εάν τα 
συµπεράσµατά της δεν είχαν ληφθεί υπόψη), υπάρχει µια ευκαιρία να αποκατασταθεί η 
λογική του προγράµµατος. ∆ιαζευκτικά, η εργασία αυτή ενδεχοµένως είναι αναγκαία, επειδή 
οι προς κάλυψη ανάγκες ή τα προς επίλυση προβλήµατα έχουν µεταβληθεί κατά την 
υλοποίηση του προγράµµατος και η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να επανεξετάζει τη λογική 
του προγράµµατος υπό το πρίσµα της νέας συγκυρίας (βλέπε MEANS, Τόµος 1). 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 

Οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου 1994-1999 θα παράσχουν ορισµένες νέες 
πληροφορίες που θα τροφοδοτήσουν την ανάλυση της συνεχιζόµενης ορθότητας και 
συνέπειας του προγραµµατισµού. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις έχουν καταλήξει σε διαφορετικά συµπεράσµατα από τις εθνικές ή 
περιφερειακές αρχές που συνέτασσαν τα σχέδια ή προγράµµατα και η ενδιάµεση αξιολόγηση 
προσφέρει την ευκαιρία να επανεξεταστούν οι αναντιστοιχίες αυτές, µε βάση την πείρα από 
την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Βασικά ζητήµατα 

• Η αξιολόγηση της διατήρησης της λογικής και της εν γένει συνέπειας της στρατηγικής 
είναι σηµαντικά στοιχεία για την ανασκόπηση της καταλληλότητας του µείγµατος 
πολιτικής. Και τα δύο απαιτούν να αποδείξει η ενδιάµεση αξιολόγηση κατά πόσον οι 
προτεραιότητες και οι αποφάσεις δαπανών που είχαν ληφθεί ήσαν κατάλληλες. 

• Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να παρέχει στους υπεύθυνους σχεδιασµού και λήψης 
αποφάσεων σαφή αιτιολόγηση για τη διατήρηση του µεριδίου και της βαρύτητας κάθε 
προτεραιότητας και στρατηγικού άξονα. 

• Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να κρίνει τη συνέπεια του προγραµµατισµού από το 
επίπεδο των στόχων του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού, διά µέσου των στόχων του 
ΚΠΣ ή του ΕΕΠ έως τους συνολικούς στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, 
καθώς και τη συµµόρφωση προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και προτεραιότητες. 

• Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να παρέχει µια εκτίµηση ως προς τη διατήρηση της 
συνέπειας µεταξύ στρατηγικών, ειδικών και επιχειρησιακών στόχων. 

2.4. Ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων - εκροές, αποτελέσµατα και επιπτώσεις 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων στα διάφορα επίπεδα - ΕΕΠ, ΚΠΣ, ΕΠ και 
Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού - είναι θεµελιώδους σηµασίας τόσο για το σχεδιασµό όσο 
και για την υλοποίηση των διαφόρων µορφών παρέµβασης. Στο στάδιο του σχεδιασµού, η εκ 
των προτέρων αξιολόγηση ασχολήθηκε µε τον ποσοτικό προσδιορισµό των στόχων σε γενικό 
και ειδικό επίπεδο και έκρινε την καταλληλότητα του ποσοτικού προσδιορισµού από την 
άποψη της σύλληψης του περιεχοµένου της µορφής παρέµβασης. Ο ποσοτικός 
προσδιορισµός των µέτρων στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού γενικά δεν έχει 
επανεξεταστεί µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι αυτό το επίπεδο σχεδιασµού δεν υπήρχε στις 
περισσότερες περιπτώσεις, όταν ολοκληρωνόταν η εκ των προτέρων αξιολόγηση. Ο 
ποσοτικός προσδιορισµός των επιχειρησιακών στόχων σε επίπεδο µέτρου στο Συµπλήρωµα 
Προγραµµατισµού χρειάζεται να επανεξεταστεί κατά την ενδιάµεση αξιολόγηση, δεδοµένου 
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ότι η επίδοση σε σχέση µε τους στόχους αυτούς αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των 
ειδικών και γενικών στόχων. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να εκτιµά την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 
ποσοτικού προσδιορισµού των στόχων. Αυτό περιλαµβάνει ανάλυση του τρόπου µε τον 
οποίο ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων συνδέεται λογικά από το Συµπλήρωµα 
Προγραµµατισµού (επιχειρησιακοί στόχοι) µε το ΕΠ ή ΕΕΠ (ειδικοί στόχοι) και τελικά µε 
τους γενικούς στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Πρέπει επίσης να εκτιµάται 
ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων για τη µέτρηση της επίπτωσης των στηριζόµενων 
ενεργειών στον τοµέα των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και του 
περιβάλλοντος. 

Οι ενδιάµεσοι αξιολογητές πρέπει επίσης να εκτιµούν τα συστήµατα συγκέντρωσης 
δεδοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες για τους 
σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός των στόχων ήταν µία από τις κύριες δυσκολίες για τον 
σχεδιασµό των ∆ιαρθρωτικών Παρεµβάσεων στο παρελθόν και δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στο 
ζήτηµα αυτό κατά τον σχεδιασµό του τρέχοντος κύκλου των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Η 
εµπειρία από την αξιολόγηση σε παλαιότερες περιόδους απέδειξε τη σηµασία της ύπαρξης 
καλής ποιότητας δεδοµένων παρακολούθησης ως ουσιώδους πηγής στοιχείων για τη 
διαδικασία αξιολόγησης. Στο παρελθόν, ορισµένες αξιολογήσεις αποδυναµώθηκαν από την 
έλλειψη δεδοµένων παρακολούθησης. Το πρόβληµα θα είναι µικρότερο τώρα, καθόσον τα 
συστήµατα παρακολούθησης έχουν βελτιωθεί τα τελευταία έτη. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση προσφέρει µια ευκαιρία για την ανασκόπηση της προόδου που 
σηµειώθηκε και για την υπόδειξη των σηµείων όπου µπορούν να γίνουν περαιτέρω 
βελτιώσεις. Οι τυχόν κακώς ορισµένοι δείκτες και οι αβάσιµοι στόχοι πρέπει να εντοπίζονται. 
Στη µεγαλύτερη δυνατή έκταση, οι δείκτες πρέπει να αντανακλούν µια σχετικώς σαφή 
αιτιώδη σχέση και, αν υπάρχουν δείκτες που επηρεάζονται ισχυρά από εξωτερικούς 
παράγοντες, πρέπει να εντοπίζονται και να υποδεικνύονται εναλλακτικές λύσεις. Όσον αφορά 
τα οριζόντια ζητήµατα των ίσων ευκαιριών και του περιβάλλοντος, σε πολλές περιπτώσεις οι 
εκ των προτέρων αξιολογήσεις δεν ήσαν σε θέση να προβούν σε οριστικές παρατηρήσεις 
σχετικά µε τον ποσοτικό προσδιορισµό των στόχων, διότι περαιτέρω εργασία εξέλιξης 
επρόκειτο να συµπεριληφθεί στα Συµπληρώµατα Προγραµµατισµού. Η ενδιάµεση 
αξιολόγηση πρέπει τώρα να αποτιµήσει την επάρκεια του ποσοτικού προσδιορισµού των 
στόχων σε σχέση µε την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών και µε το 
περιβάλλον. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση θα έχει στη διάθεσή της την ετήσια έκθεση υλοποίησης για το 2001 
και, στις περιπτώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για την έκθεση του 2002 πριν 
ολοκληρωθεί η ενδιάµεση αξιολόγηση, και αυτά πρέπει να τεθούν στη διάθεση των 
αξιολογητών. Οι εκθέσεις αυτές θα παράσχουν τις βασικές πληροφορίες γι�αυτό το στάδιο 
της ενδιάµεσης αξιολόγησης. Μπορεί κανείς επίσης να συµβουλευθεί την τεκµηρίωση της 
Επιτροπής σχετικά µε τον ποσοτικό προσδιορισµό, ιδίως στο πλαίσιο της διερεύνησης 
εναλλακτικών δεικτών, όποτε διαπιστώνεται ότι ο υφιστάµενος ποσοτικός προσδιορισµός 
των στόχων είναι ανεπαρκής: 

• Ένα πλαίσιο δεικτών σχετικών µε την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
προγραµµάτων: µεθοδολογικός οδηγός (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής, 1999) 
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• Η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονοµικών προγραµµάτων· δείκτες για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων, (MEANS, Τόµος 2). 
Πραγµατεύεται µεθοδολογικά ζητήµατα που αφορούν τον ορισµό των δεικτών και 
παρέχει πίνακες δεικτών για τους βασικούς τοµείς των παρεµβάσεων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

• Κατευθυντήριες γραµµές για τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
συνδροµής του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2000-2006, (Γ∆ Απασχόλησης, 1999) 

• Κοινές ερωτήσεις για την Αξιολόγηση µε κριτήρια και δείκτες (Αξιολόγηση των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 2000-2006 για τα οποία παρέχεται στήριξη από το 
ΕΓΤΠΕ) (Γ∆ Γεωργίας, 2000) 

Βασικά ζητήµατα 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει: 

• να επανεξετάσει την ορθότητα των δεικτών που έχουν επιλεγεί µε σκοπό τον ποσοτικό 
προσδιορισµό των στόχων και των βασικών ανισοτήτων· 

• να επαληθεύει την ορθότητα των δεικτών για τους γενικούς, ειδικούς και επιχειρησιακούς 
στόχους· 

• να αποτιµά την καταλληλότητα των δεικτών για την παρακολούθηση των ίσων ευκαιριών 
µεταξύ ανδρών και γυναικών, της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και τυχόν άλλων 
οριζόντιων θεµάτων· 

• να αποτιµά την αξιοπιστία και τον επίκαιρο χαρακτήρα των διαδικασιών συγκέντρωσης 
δεδοµένων· και 

• να εκτιµά τη χρησιµότητα των δεικτών στο να δίνουν ακριβή και επίκαιρη εικόνα της 
υλοποίησης της µορφής παρέµβασης και µε τον τρόπο αυτό να τροφοδοτούν την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση. 

2.5. Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας µέχρι στιγµής και 
των αναµενόµενων κοινωνικών και οικονοµικών επιπτώσεων και, στη βάση 
αυτή, αξιολόγηση της πολιτικής και της κατανοµής των χρηµατοδοτικών 
πόρων 

Έχοντας αποτιµήσει τη συνεχιζόµενη ορθότητα της στρατηγικής, η ενδιάµεση αξιολόγηση 
πρέπει να εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα µε βάση της εκροές και 
τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί και τις µέχρι στιγµής δαπάνες. Υπό το πρίσµα αυτών 
των εκροών και αποτελεσµάτων πρέπει να σχηµατίζει άποψη ως προς την πιθανότητα 
επίτευξης των προσδοκώµενων επιπτώσεων. Η βασική µονάδα ανάλυσης πρέπει να είναι το 
µέτρο. Η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας σε επίπεδο µέτρου 
(επιχειρησιακοί στόχοι) πρέπει να εξελίσσεται σε ανάλυση της προόδου που έχει σηµειωθεί 
ως προς την επίτευξη των ειδικών και γενικών στόχων. 

Αποτελεσµατικότητα - επιχειρησιακοί και ειδικοί στόχοι 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει το βαθµό της αποτελεσµατικότητας που έχει 
επιτευχθεί µε βάση τους δείκτες που συγκεντρώνονται κατά την παρακολούθηση. Πρέπει να 
εξετάζει τους επιχειρησιακούς και ειδικούς στόχους ως εξής: 
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• Η ανάλυση της προόδου ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων βασίζεται 
στις εκροές που επιτυγχάνονται σε επίπεδο µέτρου σε σύγκριση µε τους στόχους που 
έχουν τεθεί στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. 

• Η ανάλυση της προόδου ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων βασίζεται στα 
αποτελέσµατα, τα οποία συσχετίζονται µε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στο ΕΠ ή 
ΕΕΠ. 

Βασιζόµενη σε αυτή την ανάλυση προόδου ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών και 
ειδικών στόχων, η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να είναι σε θέση να συναγάγει 
συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της µορφής παρέµβασης. 

Αποδοτικότητα - εισροές έναντι εκροών και αποτελεσµάτων 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση ασχολείται επίσης µε την εξέταση της αποδοτικότητας της µορφής 
παρέµβασης, από την άποψη των εκροών και αποτελεσµάτων που έχουν επιτευχθεί σε 
σύγκριση µε τις εισροές, πρωτίστως τους διατιθεµένους πόρους. Οι πόροι αυτοί 
περιλαµβάνουν τη συνεισφορά των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και εθνικά κονδύλια, καθώς και 
το Ταµείο Συνοχής στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. 

Το πρώτο βήµα για την εξέταση της αποδοτικότητας είναι ο καθορισµός του µοναδιαίου 
κόστους. Οι πληροφορίες για το µοναδιαίο κόστος µπορούν να συγκριθούν µε περιφερειακά, 
εθνικά ή κοινοτικά µέτρα αναφοράς, όταν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Άλλα ζητήµατα που 
ενδιαφέρουν ως προς την αποδοτικότητα είναι τα φαινόµενα «του ανέλπιστου κέρδους», της 
εκτόπισης και της υποκατάστασης. Συνιστάται για λόγους ορθής πρακτικής να καθορίζεται 
µέτρο αναφοράς για το µοναδιαίο κόστος και να εξετάζονται τα φαινόµενα «του ανέλπιστου 
κέρδους» της εκτόπισης και της υποκατάστασης και, όταν υπάρχουν στοιχεία που να 
επιτρέπουν την ανάλυση αυτή, η ανάλυση πρέπει να πραγµατοποιείται. Τουλάχιστον πρέπει 
να εξετάζεται το µοναδιαίο κόστος για ένα δείγµα µέτρων και µεγάλων έργων. 

Κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, πρέπει επίσης να εξετάζεται η πρόοδος τυχόν 
υπαρχόντων µεγάλων έργων. 

Επίπτωση - Γενικοί στόχοι 

Για τα µεγάλα ΚΠΣ, η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να ενηµερώνει την ανάλυση 
µακροοικονοµικών επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης (βλέπε παράρτηµα 1). Αυτό το επίπεδο ανάλυσης δεν είναι δυνατό στις 
µικρότερες περιφέρειες του στόχου 1 ή στις περιφέρειες του στόχου 2. Η ανάλυση 
επιπτώσεων των ΕΠ και ΕΕΠ πρέπει να εστιάζεται στην ανάλυση της πιθανότητας επίτευξης 
των γενικών στόχων, βασιζόµενη στη µέχρι στιγµής επίτευξη των επιχειρησιακών και 
ειδικών στόχων. 

Ένα περαιτέρω ζήτηµα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ενδιάµεσο στάδιο σχετίζεται 
µε την αξιολόγηση των αναµενόµενων επιπτώσεων σε ένα περιορισµένο αριθµό θεµελιωδών 
προτεραιοτήτων, ιδίως εκείνων που αφορούν τις ίδιες τις κοινοτικές πολιτικές: επίπτωση στο 
περιβάλλον και ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών ιδίως, αλλά επίσης ΜΜΕ, 
ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία, κοινωνία της πληροφορίας, τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, καθώς και αγροτική 
ανάπτυξη. 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 
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Σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα, οι όροι ανάθεσης κάθε αξιολόγησης πρέπει να 
καθιστούν σαφές το επίπεδο λεπτοµερειών που απαιτείται, για να αποφεύγεται η υπερβολική 
αλληλεπικάλυψη µεταξύ των διαφόρων επιπέδων αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις σε επίπεδο 
ΚΠΣ δεν θα ασχολούνται µε τους επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο µέτρου, τους οποίους 
πρέπει να πραγµατεύονται χωριστές αξιολογήσεις σε επίπεδο ΕΠ. Οι αξιολογήσεις των ΕΕΠ 
πρέπει να ασχολούνται µε ολόκληρο το φάσµα των αποτελεσµάτων σε όλα τα επίπεδα 
στόχων. 

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, η εκτίµηση του µοναδιαίου κόστους του προγράµµατος 
πρέπει να βασίζεται σε σύγκριση των εκροών και αποτελεσµάτων (ίσως ενός δείγµατος 
µέτρων ή έργων) µε τους διατιθέµενους πόρους. Η εξέταση της αποδοτικότητας σε επίπεδο 
µέτρου αποτελεί πρόκληση όσον αφορά τα προγράµµατα και τα µέτρα που περιλαµβάνουν 
ποικίλες δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποδοτικότητα των 
προγραµµάτων του στόχου 2 µπορεί να εξεταστεί σε σχέση µε τα αποτελέσµατα στην 
απασχόληση (κόστος ανά θέση εργασίας που δηµιουργείται ή διατηρείται, για παράδειγµα). 
Για τα προγράµµατα του στόχου 1, πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον τα µεγάλα έργα ως 
προς την αποδοτικότητα. Ο καθορισµός µέτρου αναφοράς για το µοναδιαίο κόστος και η 
εξέταση των φαινοµένων «ανέλπιστου κέρδους», εκτόπισης και υποκατάστασης θα εξαρτάται 
από την ύπαρξη στοιχείων στο κράτος µέλος ή την περιφέρεια. 

Ενώ, στην περίπτωση των µεγάλων ΚΠΣ, θα εκπονείται ενηµερωµένη ανάλυση 
µακροοικονοµικών επιπτώσεων, η ανάλυση επιπτώσεων στην περίπτωση των ΕΕΠ και των 
µικρότερων ΚΠΣ θα χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αποτελεσµατικότητας, για 
να κρίνει εάν θα επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και των επιπτώσεων των παρεµβάσεων που 
στηρίζονται από το ΕΚΤ πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους τέσσερις τύπους δεικτών που 
καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές της Γ∆ Απασχόλησης για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των στηριζόµενων από το ΕΚΤ παρεµβάσεων: επιπτώσεις στα άτοµα, 
διαρθρωτικές επιπτώσεις ή επιπτώσεις συναφείς µε την επίδοση συστηµάτων, επιπτώσεις στη 
δηµιουργία απασχόλησης και, στο στόχο 1, επίπτωση της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων 
στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Κατά παρόµοιο τρόπο, η αξιολόγηση των 
επιπτώσεων των παρεµβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη που χρηµατοδοτούνται από το 
ΕΓΤΠΕ θα πρέπει, όσο είναι δυνατό, να κάνει χρήση των κοινών ερωτήσεων για την 
αξιολόγηση µε κριτήρια κρίσης και δείκτες (όπως έχουν οριστεί από την Επιτροπή σε 
συνεννόηση µε τα Κράτη-µέλη), ώστε να προσδιοριστεί η προστιθέµενη αξία για την 
αγροτική πολιτική και τον αγροτικό τοµέα. 

Βασικά ζητήµατα 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να συνάγει συµπεράσµατα σχετικά µε τη συνεχιζόµενη ορθή 
βάση της στρατηγικής και της κατανοµής των χρηµατοδοτικών πόρων µε βάση την 
ανταπόκρισή της στις δηλωθείσες ανάγκες καθώς και τις αναµενόµενες επιπτώσεις: 

• Οι εκροές και τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µέχρι στιγµής πρέπει να εξετάζονται 
µε σκοπό την αποτίµηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων. 

• Πρέπει να επανεξετάζεται το χρηµατοδοτικό βάρος κάθε προτεραιότητας, µε βάση τα 
πρώτα αποτελέσµατα και τις αναµενόµενες επιπτώσεις. 

• Τα συµπεράσµατα για τυχόν απρόσφορη στάθµιση των προτεραιοτήτων πρέπει να 
οδηγούν σε συστάσεις για αλλαγές στη διάρθρωση και την ισορροπία της µορφής 
παρέµβασης. Τα συµπεράσµατα αυτά µπορεί να προκύπτουν από µεταβολές στο 
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εξωτερικό περιβάλλον ή από εσωτερικές αναντιστοιχίες που εµφανίζονται από την πείρα 
της υλοποίησης του προγράµµατος. 

• Πρέπει να γίνεται αποτίµηση της αποδοτικότητας του προγράµµατος σε όρους κόστους 
ανά εκροή/αποτέλεσµα του δείγµατος των µέτρων και έργων που εξετάζεται. 

• Η επίπτωση στο περιβάλλον και η ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών 
αποτελούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες. Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις προτεραιότητες αυτές και τυχόν άλλες 
οριζόντιες προτεραιότητες που έχουν συµφωνηθεί στη µορφή παρέµβασης. Πρέπει να 
συνάγονται σαφή συµπεράσµατα ως προς την µέχρι στιγµής αποτελεσµατικότητα της 
υλοποίησης των εν λόγω προτεραιοτήτων και ως προς τις πιθανές επιπτώσεις. 

2.6. Ποιότητα των ρυθµίσεων υλοποίησης και παρακολούθησης 

Η επίπτωση της πολιτικής εξαρτάται επίσης από τη διαχειριστική ικανότητα και την επίδοση 
των οργανισµών υλοποίησης. Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει την επάρκεια και 
την ποιότητα των διαχειριστικών και εκτελεστικών µηχανισµών, δεδοµένου ότι τυχόν 
αδυναµίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την επίπτωση της µορφής παρέµβασης. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να ασχολείται µε την ποιότητα των ρυθµίσεων υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως αυτές λειτουργούν επιτόπου. Πρέπει: 

• Να εξετάζει τη σαφήνεια των διαχειριστικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων αφενός και 
των διαδικασιών διαβούλευσης αφετέρου. 

• Να εξετάζει τους µηχανισµούς ελέγχου µε βάση εκθέσεις ελέγχου, αναφερθείσες 
παρατυπίες ή απάτες και την κάλυψη της απαίτησης για έλεγχο του 5% του 
προγράµµατος. 

• Να εξετάζει εάν λειτουργούν διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες και κριτήρια για 
την επιλογή των έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχεδίου ή του 
προγράµµατος µε οικονοµικό τρόπο. 

• Να εξετάζει τα κριτήρια επιλογής έργων, για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η 
εφαρµογή τους και το ότι αντανακλούν τους στόχους του προγράµµατος ή της µορφής 
παρέµβασης, αλλά και ενσωµατώνουν τα ζητήµατα των ίσων ευκαιριών και του 
περιβάλλοντος. 

• Να εκτιµά τη συµβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της παρακολούθησης και της 
υλοποίησης, στο πλαίσιο των νέων διατάξεων του κανονισµού για την εταιρική σχέση. 

• Να διαπιστώνει την έκταση στην οποία η αναγκαία για τη στήριξη του προγράµµατος 
νοµοθεσία εφαρµόζεται και είναι σύµφωνη µε τους κοινοτικούς κανόνες, το δε διοικητικό 
σύστηµα είναι επαρκές για την εξασφάλιση της συµβατότητας µε τις κοινοτικές πολιτικές. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει επίσης να εξετάζει τη συµµετοχή οργανισµών για την 
ισότητα ευκαιριών και για το περιβάλλον στη διαδικασία παρακολούθησης καθώς και την 
επιρροή τους στα συστήµατα υλοποίησης. Οι αξιολογήσεις των προγραµµάτων κοινοτικής 
πρωτοβουλίας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήµατα υλοποίησης σε σχέση µε 
την ιδιοµορφία κάθε πρωτοβουλίας. 

Εµπειρία του παρελθόντος και πρακτικά ζητήµατα 

Οι προηγούµενες αξιολογήσεις θα παράσχουν χρήσιµες πληροφορίες για τα ζητήµατα αυτά. 
Εντούτοις, αυτό το µέρος της αξιολόγησης θα απαιτήσει πρωτογενή έρευνα, δηλαδή 
συνεντεύξεις µε βασικούς συµµετέχοντες σε διάφορα επίπεδα της διαδικασίας υλοποίησης. 
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Οι συνεντεύξεις πρέπει να περιλαµβάνουν όλους αυτούς που συµµετέχουν στην εταιρική 
σχέση, την Επιτροπή, το κράτος µέλος, τις διαχειριστικές αρχές, τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και άλλες αρµόδιες δηµόσιες αρχές, τους οικονοµικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, τους οργανισµούς υλοποίησης, τους συµβούλους διαχείρισης έργων και µέλη της 
επιτροπής παρακολούθησης. Οι συνεντεύξεις θα προσφέρουν πληροφορίες για την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών παρακολούθησης και 
υλοποίησης σε διάφορα επίπεδα, καθώς και για την εν γένει λειτουργία της εταιρικής σχέσης. 
Πληροφορίες για τα συστήµατα δηµοσιονοµικού ελέγχου πρέπει να διατίθενται από τη 
διαχειριστική αρχή. 

Βασικά ζητήµατα 

Αυτό το µέρος της ενδιάµεσης αξιολόγησης πρέπει να αποτιµά την αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης και πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον οι δεσµεύσεις του ΚΠΣ, ΕΠ ή ΕΕΠ και οι απόψεις της εκ των προτέρων 
αξιολόγησης εφαρµόστηκαν στην πράξη. Τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να 
αντιµετωπίζονται είναι: 

• Χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση και παρακολούθηση. 

• Ανταγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή έργων. 

• Η συµβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και παρακολούθησης. 

• Γνήσια δυνατότητας λογοδοσίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των εθνικών και κοινοτικών 
κανονισµών. 

2.7. Το αποθεµατικό επίδοσης 

Το αποθεµατικό επίδοσης αποτελεί νεωτερισµό στη διαδικασία προγραµµατισµού, ο οποίος 
εισήχθη µε το άρθρο 44 του γενικού κανονισµού του 1999. Βάσει του αποθεµατικού 
επίδοσης, το 4% των όλων πιστώσεων υποχρεώσεων δεν κατανέµεται, έως ότου 
επανεξεταστεί η επίδοση του προγράµµατος το πρώτο τρίµηνο του 2004. Η επίδοση µετράται 
µε βάση τους δείκτες αποτελεσµατικότητας, διαχείρισης και δηµοσιονοµικής υλοποίησης και 
τους στόχους που είχαν συµφωνηθεί στις µορφές παρέµβασης ή τα συµπληρώµατα 
προγραµµατισµού. Η επίτευξη των στόχων για το αποθεµατικό επίδοσης θα ληφθεί υπόψη 
από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, για την κατανοµή 
του αποθεµατικού. 

Βασικά ζητήµατα 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση έχει πέντε καθήκοντα σε σχέση µε το αποθεµατικό επίδοσης: 

• Πρέπει να παρουσιάσει τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα για τους συµφωνηµένους 
δείκτες και να τα συγκρίνει µε τους στόχους που είχαν τεθεί στη µορφή παρέµβασης ή το 
Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού. Πρέπει επίσης να παρουσιάσει δεδοµένα ως προς τις 
τάσεις των δεικτών αυτών, όπου υπάρχουν από τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης. 

• Πρέπει να επαληθεύσει την ποιότητα των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τους δείκτες του αποθεµατικού επίδοσης και να σχολιάσει 
την ακρίβειά τους. 

• Πρέπει να σχολιάσει τυχόν αλλαγές στους στόχους για τους δείκτες του αποθεµατικού 
επίδοσης που έχουν συµφωνηθεί µετά την έγκριση της µορφής παρέµβασης. 
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• Πρέπει να εκτιµήσει κατά πόσον οι δείκτες αποτελεσµατικότητας που έχουν συµφωνηθεί 
για το αποθεµατικό επίδοσης καλύπτουν ακόµη ή όχι τουλάχιστον το 50% των δαπανών 
του προγράµµατος. 

• Τέλος, η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να καταλήξει σε συµπέρασµα σχετικά µε το εάν ή 
όχι τα αποτελέσµατα για τους δείκτες του αποθεµατικού επίδοσης αναπαριστούν ορθά 
την επίδοση του προγράµµατος στο σύνολό του. 

2.8. Συµπεράσµατα και συστάσεις 

Σε κάθε σηµείο αυτού του µέρους του εγγράφου εργασίας έχουν προσδιοριστεί τα βασικά 
ζητήµατα. Πρέπει να συναχθούν συµπεράσµατα σε σχέση µε καθένα από τα εν λόγω βασικά 
ζητήµατα και, αν τα συµπεράσµατα αυτά υποδεικνύουν αδυναµίες στο σχεδιασµό ή την 
υλοποίηση των προγραµµάτων, πρέπει να γίνονται συστάσεις για βελτιώσεις. Ο κατωτέρω 
πίνακας συνοψίζει κάθε στάδιο της αξιολόγησης και τα βασικά ζητήµατα για τα οποία η 
αξιολόγηση πρέπει να συναγάγει συµπεράσµατα και να υποβάλει συστάσεις, ανάλογα µε την 
περίπτωση. 

Κοινοτική προστιθέµενη αξία 

Ο θεµελιώδης στόχος των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων είναι η στήριξη της οικονοµικής και 
κοινωνικής συνοχής µεταξύ και στο εσωτερικό των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και η ενδιάµεση αξιολόγηση πρέπει να καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε την πρόοδο 
που σηµειώνεται ως προς την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου. Αυτό συνήθως µετράται µε 
τη χρήση ενός φάσµατος ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι περιλαµβάνονται σε όλα τα έγγραφα 
προγραµµατισµού, και αξιολογήσεων σε όλα τα κράτη µέλη (π.χ. ΑΕΠ, απασχόληση, 
παραγωγικότητα κλπ.). Η κοινοτική προστιθέµενη αξία των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
καθίσταται εµφανής από µελέτες που εξετάζουν την αντίθετη προς την πραγµατικότητα 
κατάσταση, δηλαδή τί θα είχε συµβεί εάν δεν υπήρχε η στήριξη των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
Ακόµη απλούστερη είναι η µέτρηση των στηριζόµενων εκροών. Πόσα περισσότερα 
χιλιόµετρα οδών κατέστη δυνατόν να κατασκευαστούν; Πόσες περισσότερες εκκινήσεις νέων 
επιχειρήσεων στηρίχθηκαν; Πόσα περισσότερα άτοµα καταρτίστηκαν; Ένας άλλος τύπος 
προστιθέµενης αξίας είναι η δοκιµαστική εφαρµογή νέων ενεργειών ή προσεγγίσεων µε 
κοινοτική στήριξη, η οποία διαφορετικά δεν θα είχε γίνει. 

Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία έχουν και άλλες επιπτώσεις στα κράτη µέλη και η Επιτροπή επιθυµεί 
να αρχίσει µια διαδικασία προσδιορισµού και ανίχνευσης αυτών των χαρακτηριστικών 
κοινοτικής προστιθέµενης αξίας. Γενικά, µόνο αποσπασµατικές, πρόχειρες αποδείξεις 
υπάρχουν γι�αυτές τις πλευρές της προστιθέµενης αξίας, αλλά τα χαρακτηριστικά που 
συνήθως αναφέρονται είναι η εξέλιξη της διαδικασίας σχεδιασµού µέσω της κατάρτισης 
εγγράφων προγραµµατισµού, η ανάπτυξη της εταιρικής σχέσης µέσω των δοµών της 
επιτροπής παρακολούθησης, η διεύρυνση του φάσµατος των εκτελεστικών οργανισµών µέσω 
των ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών, η ανάπτυξη πνεύµατος αξιολόγησης κλπ. Στα 
συµπεράσµατα της ενδιάµεσης αξιολόγησης, η Επιτροπή επιθυµεί οι αξιολογητές να 
εντοπίσουν τις εµφανείς πλευρές προστιθέµενης αξίας (εάν υπάρχουν), οι οποίες απορρέουν 
από την ύπαρξη των επενδύσεων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στην αντίστοιχη περιφέρεια ή 
τοµέα. 
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Πίνακας ελέγχου για το 

Περιεχόµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης 

Καταλληλότητα της στρατηγικής των προγραµµάτων 

Συνιστώσα της αξιολόγησης Συµπεράσµατα και συστάσεις για: 

1. Ανάλυση αποτελεσµάτων 
προηγούµενης αξιολόγησης 

• την ορθότητα της υφιστάµενης στρατηγικής ή 
την ανάγκη τροποποιήσεων. 

• την αποτελεσµατικότητα των µέσων εκτέλεσης 
της πολιτικής. 

• κρίσιµους παράγοντες που επηρεάζουν την 
υλοποίηση και την αποτελεσµατικότητα. 

• τυχόν νέες γνώσεις για τη δυνατότητα 
αξιολόγησης της πολιτικής και την 
παρακολούθηση. 

2. Ανάλυση της συνεχιζόµενης 
εγκυρότητας της ανάλυσης της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης για τα 
πλεονεκτήµατα, αδυναµίες και 
δυνατότητες του συγκεκριµένου 
κράτους, περιφέρειας ή τοµέα. 

 

• τη συνεχιζόµενη εγκυρότητα της κατάταξης των 
κύριων ανισοτήτων που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν και τυχόν αλλαγές που πρέπει 
να εγκριθούν. 

• τη συνεχιζόµενη ορθότητα των στόχων σε 
σχέση µε τις προσδιορισθείσες ανάγκες. 

• τυχόν νέους παράγοντες που ευνοούν την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή, το 
περιβάλλον και την ισότητα ευκαιριών µεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

3. Αποτίµηση της συνεχιζόµενης 
ορθότητας και της συνέπειας της 
στρατηγικής 

• τη συνεχιζόµενη λογική και εν γένει συνέπεια 
της στρατηγικής. 

• αιτιολόγηση της διατήρησης του µεριδίου και 
της βαρύτητας κάθε προτεραιότητας και 
στρατηγικού άξονα. 

• τη συνέπεια του προγραµµατισµού από τους 
στόχους του Συµπληρώµατος 
Προγραµµατισµού διαµέσου των στόχων του 
ΚΠΣ ή ΕΕΠ έως τους γενικούς στόχους της 
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και 
τη συµµόρφωση προς τις εθνικές και κοινοτικές 
πολιτικές και προτεραιότητες. 

• εκτίµηση της συνεχιζόµενης συνέπειας µεταξύ 
των στρατηγικών, ειδικών και επιχειρησιακών 
στόχων. 
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Πίνακας ελέγχου για το περιεχόµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης 

Υλοποίηση µέχρι στιγµής 

Συνιστώσα της αξιολόγησης· Συµπεράσµατα και συστάσεις για: 

4. Ποσοτικός προσδιορισµός των 
στόχων - Εκροές, αποτελέσµατα 
και επιπτώσεις 

• την ορθότητα των δεικτών που αποσκοπούν 
στον ποσοτικό προσδιορισµό στόχων και 
βασικών ανισοτήτων. 

• την ορθότητα των δεικτών για τους γενικούς, 
ειδικούς και επιχειρησιακούς στόχους. 

• την καταλληλότητα των δεικτών για την 
παρακολούθηση των επιπτώσεων στην ισότητα 
ευκαιριών και στο περιβάλλον και τα λοιπά 
οριζόντια θέµατα. 

• την αξιοπιστία και τον επίκαιρο χαρακτήρα των 
διαδικασιών συγκέντρωσης δεδοµένων. 

• τη χρησιµότητα των δεικτών στο να δίνουν 
ακριβή και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης και 
µε τον τρόπο αυτό να τροφοδοτούν την 
αποτελεσµατική παρακολούθηση και 
αξιολόγηση. 

5. Αξιολόγηση της µέχρι στιγµής 
αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας και των 
αναµενόµενων 
κοινωνικοοικονοµικών 
επιπτώσεων και, στη βάση αυτή, 
αξιολόγηση της πολιτικής και της 
κατανοµής των χρηµατοδοτικών 
πόρων. 

 

• τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µέχρι 
στιγµής και την πρόοδο προς την επίτευξη των 
στόχων. 

• το χρηµατοδοτικό βάρος κάθε προτεραιότητας, 
µε βάση τα πρώτα αποτελέσµατα και τις 
αναµενόµενες επιπτώσεις. 

• τυχόν ακατάλληλη στάθµιση των 
προτεραιοτήτων και αλλαγές που πρέπει να 
επέλθουν στο µείγµα πολιτικής. 

• αποδοτικότητα σε όρους κόστους ανά 
εκροή/αποτέλεσµα µέχρι στιγµής. 

• αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης των 
οριζόντων προτεραιοτήτων µέχρι στιγµής - 
περιβάλλον και ισότητα ευκαιριών µεταξύ 
ανδρών και γυναικών και πιθανές επιπτώσεις 
που θα επιτευχθούν. 
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Πίνακας ελέγχου για το περιεχόµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης 

Υλοποίηση µέχρι στιγµής 

Συνιστώσα της αξιολόγησης· Συµπεράσµατα και συστάσεις για: 

6. Ποιότητα των ρυθµίσεων 
υλοποίησης και παρακολούθησης. 

 

• χρηστή και αποτελεσµατική διαχείριση και 
παρακολούθηση. 

• ανταγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή των 
έργων. 

• γνήσια δυνατότητα λογοδοσίας σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των εθνικών και κοινοτικών 
κανονισµών. 

• συµβολή της εταιρικής σχέσης. 

 

7. Το αποθεµατικό επίδοσης (δεν 
ζητούνται συστάσεις σε σχέση 
µε το αποθεµατικό επίδοσης) 

• τα πλέον πρόσφατα αποτελέσµατα για τους 
συµφωνηµένους δείκτες σε σύγκριση µε 
τους στόχους. ∆εδοµένα για τις τάσεις που 
σηµειώνουν οι δείκτες αυτοί όπου υπάρχουν 
από τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης. 

• επαλήθευση της ποιότητας των δεδοµένων 
που χρησιµοποιούνται για την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε τους δείκτες του 
αποθεµατικού επίδοσης και της ακρίβειάς 
τους. 

• τυχόν αλλαγές στους στόχους για τους 
δείκτες αποθεµατικού επίδοσης που 
συµφωνήθηκαν µετά την έγκριση της 
µορφής παρέµβασης. 

• εκτίµηση της κάλυψης κατά 50% των 
δεικτών αποτελεσµατικότητας που 
συµφωνήθηκαν για το αποθεµατικό 
επίδοσης. 

• κατά πόσον τα αποτελέσµατα για τους 
δείκτες του αποθεµατικού επίδοσης 
αναπαριστούν δίκαια την επίδοση του 
προγράµµατος στο σύνολό του. 

8. Κοινοτική προστιθέµενη αξία • εµφανείς πλευρές της προστιθέµενης αξίας 
(εάν υπάρχουν) που απορρέουν από την 
ύπαρξη της επένδυσης των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων στην αντίστοιχη περιφέρεια ή 
τοµέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Αξιολόγηση ενός Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

Τα θεµέλια της ενδιάµεσης αξιολόγησης είναι οι αξιολογήσεις των ΕΠ ή ΕΕΠ. Εντούτοις, 
είναι επίσης αναγκαίο να αξιολογηθούν τα ΚΠΣ, για να διαπιστωθεί η πρόοδος που 
σηµειώνεται προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο επίπεδο αυτό. Η αξιολόγηση 
των ΚΠΣ πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της όλης διαδικασίας ενδιάµεσης 
αξιολόγησης, η οποία σχεδιάζεται εκ των προτέρων, κατά προτίµηση από την οµάδα 
σχεδιασµού ad hoc η οποία αναφέρεται στην επιτροπή παρακολούθησης του ΚΠΣ. ∆εν 
αποτελεί χωριστό, παράλληλο εγχείρηµα, στο οποίο οι αξιολογητές εξετάζουν τις εκροές και 
τα αποτελέσµατα σε επίπεδο µέτρου. 

Οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις των ΚΠΣ θα περιλαµβάνουν τέσσερα στοιχεία: 

• ενηµέρωση της ανάλυσης επιπτώσεων που είχε εκπονηθεί για την εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, 

• σύνθεση και ανάλυση των ενδιάµεσων αξιολογήσεων των ΕΠ, που οδηγεί σε αποτίµηση 
της προόδου ως προς την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων του ΚΠΣ, 

• εκτίµηση για τις οριζόντιες προτεραιότητες σε ολόκληρο το ΚΠΣ, και 

• εξέταση των συστηµάτων υλοποίησης, παρακολούθησης και δηµοσιονοµικής διαχείρισης, 
συµπεριλαµβανοµένου του δηµοσιονοµικού ελέγχου, σε ολόκληρο το ΚΠΣ. 

Το κατωτέρω σχήµα παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο καθένα από τα στοιχεία αυτά 
τροφοδοτεί την ενδιάµεση αξιολόγηση του ΚΠΣ. 

 

 

Content of CSF Mid-Term evaluationΠεριεχόµενο της ενδιάµεσης αξιολόγησης του ΚΠΣ

Ανάλυση µακροοικο
ακροοικονοµικών επιπτώσεων

Ενδιάµεση
αξιολόγηση ΚΠΣ

Εκτίµηση οριζόντιων
προτεραιοτήτων

Σύνθεση

Ενδιάµεση
αξιολόγηση ΕΠ

Ενδιάµεση
αξιολόγηση ΕΠ

Ενδιάµεση
αξιολόγηση ΕΠ

Εξέταση
συστηµάτων

υλοποίησης,
παρακολούθησης και
δηµοσιονοµικής
διαχείρισης
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Ενηµέρωση της ανάλυσης επιπτώσεων 

Η Επιτροπή πρότεινε η εκ των προτέρων αξιολόγηση να περιλαµβάνει ανάλυση επιπτώσεων, 
η οποία να εστιάζεται σε περιορισµένο αριθµό θεµάτων8. Η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΚΠΣ 
πρέπει να προβλέπει ενηµέρωση αυτής της ανάλυσης επιπτώσεων, ακολουθώντας την ίδια 
διάρθρωση σε γενικές γραµµές. 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία, οι ενδιάµεσες αξιολογήσεις των µεγάλων 
ΚΠΣ (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ανατολική Γερµανία και Νότιος Ιταλία) 
πρέπει να χρησιµοποιούν ένα µακροοικονοµικό υπόδειγµα, το οποίο να περιλαµβάνει τόσο 
την πλευρά της ζήτησης όσο και την πλευρά της προσφοράς, για να εξετάσουν την έκταση 
στην οποία η µορφή παρέµβασης συµβάλλει και θα συµβάλλει έως το 2006 στις ακόλουθες 
βασικές µεταβλητές: 

• το ΑΕΠ της συγκεκριµένης περιφέρειας· 

• την απασχόληση· 

• την παραγωγικότητα (συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής ή 
παραγωγικότητα εργασίας)· και 

• την ανταγωνιστικότητα (µοναδιαίο κόστος εργασίας)· 

Εάν η εκ των προτέρων αξιολόγηση είχε καταρτίσει προβολή της αντίθετης προς την 
πραγµατικότητα κατάστασης «χωρίς παρέµβαση» σε σύγκριση µε την κατάσταση «µε 
παρέµβαση», η ανάλυση αυτή πρέπει να επανεξετάζεται και να ενηµερώνεται. 

Σύνθεση και ανάλυση 

Η σύνθεση των αξιολογήσεων των ΕΠ δεν είναι απλώς η περίληψη των εν λόγω 
αξιολογήσεων. Η σύνθεση πρέπει να είναι αναλυτικό και όχι περιγραφικό έγγραφο. 
Αντλώντας στοιχεία από τις αξιολογήσεις των ΕΠ και την εµπειρία των αξιολογητών, η 
ενδιάµεση αξιολόγηση του ΚΠΣ πρέπει να διαλαµβάνει κάθε ένα από τα επτά στοιχεία που 
περιγράφονται στο µέρος 2 του παρόντος εγγράφου εργασίας και να καταλήγει σε 
συµπεράσµατα για καθένα από τα βασικά σηµεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα της 
ενότητας 2.8, όπως αυτά σχετίζονται µε το ΚΠΣ στο σύνολό του. 

Οριζόντιες αρχές 

Οι κύριες οριζόντιες αρχές που ορίζονται στους κανονισµούς για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
είναι το περιβάλλον και η ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. Βασιζόµενη στις 
ενδιάµεσες αξιολογήσεις των ΕΕΠ, η ενδιάµεση αξιολόγηση του ΚΠΣ πρέπει να αναλύει την 
αποτελεσµατικότητα της υλοποίησης αυτών των οριζόντιων αρχών σε όλο το φάσµα των ΕΠ. 
Πρέπει να συνάγονται συµπεράσµατα και να γίνονται συστάσεις για τη βελτίωση της 
ενσωµάτωσης των αρχών αυτών σε τοµείς όπου τυχόν παρουσιάζονται αδυναµίες. 

                                                 
8 Βλέπε έγγραφο εργασίας της Επιτροπής αριθ. 2 για την εκ των προτέρων αξιολόγηση, σελίδες 27/28 

για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις απαιτήσεις ως προς την ανάλυση επιπτώσεων. 
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Εξέταση συστηµάτων 

Τα αποτελεσµατικά συστήµατα υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης, 
συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, είναι ουσιαστικής σηµασίας για να 
επιτύχουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία τους στόχους τους κατά την περίοδο 2000-2006. Η 
αξιολόγηση του ΚΠΣ πρέπει εποµένως να εστιάζεται στην αποτελεσµατικότητα των 
συστηµάτων αυτών σε όλο το φάσµα των ΕΠ, εντοπίζοντας την ορθή πρακτική και τις 
περιοχές όπου παρουσιάζονται αδυναµίες. Πρέπει να κάνει συστάσεις για βελτιώσεις στα 
συστήµατα αυτά, όπου χρειάζεται, οι οποίες θα εξασφαλίσουν ότι το ΚΠΣ και τα ΕΠ που το 
συνιστούν προχωρούν στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων τους, κατά το τέλος της 
περιόδου προγραµµατισµού. 
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Έγγραφο εργασίας 1: Οδηγός για τα σχέδια και έγγραφα προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων. Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής) 

Έγγραφο εργασίας 2: Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των παρεµβάσεων των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων. Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής) 

Έγγραφο εργασίας 3: ∆είκτες για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση: Ενδεικτική 
µεθοδολογία. Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής) 

Έγγραφο εργασίας 4: Υλοποίηση του αποθεµατικού επίδοσης. Έγγραφο των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής) 

Έγγραφο εργασίας 7: Εκ των προτέρων αξιολόγηση και δείκτες για την INTERREG. Έγγραφο 
των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής) 

Κατευθυντήριες γραµµές για τα συστήµατα παρακολούθησης και αξιολόγησης της συνδροµής 
του ΕΚΤ κατά την περίοδο 2000-2006. Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ 
Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων) 

Αξιολόγηση των προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης 2000-2006 για τα οποία παρέχεται 
στήριξη από το ΕΓΤΠΕ. Κατευθυντήριες γραµµές. Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ 
Γεωργίας) 

Κοινές ερωτήσεις για την αξιολόγηση µε κριτήρια και δείκτες. Αξιολόγηση των προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης 2000-2006 για τα οποία παρέχεται στήριξη από το ΕΓΤΠΕ. Έγγραφο των 
υπηρεσιών της Επιτροπής (Γ∆ Γεωργίας, 2000) 

 


