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ΠΟΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013.

Το παρόν αποτελεί το Σημείωμα Απολογισμού του δεύτερου Σχεδίου Αξιολόγησης 
ΕΚΤ  για  την  Προγραμματική  Περίοδο  2007-2013,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τις 
θεματικές/στρατηγικές μελέτες αξιολόγησης για το χρονικό διάστημα 2011-2012. 
Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί το πρώτο Σημείωμα Απολογισμού τον Απρίλιο του 
2011 για το Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ 2009-2010. 

Στο  δεύτερο  Σχέδιο  Αξιολόγησης  ΕΚΤ  2011-2012,  εκτός  από  τις 
θεματικές/στρατηγικές  αξιολογητικές  μελέτες,  περιλαμβάνονται  και  οι 
Επιχειρησιακές «on-going μελέτες αξιολόγησης» των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση», για 
τις οποίες ίσχυσαν οι διαδικασίες διαβούλευσης που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
της  ΕΑΠΑΠ,  σε  ό,τι  αφορά  το  Παραδοτέο  της  Μεθοδολογίας  τους  και  των 
επιμέρους ερευνών πεδίου.

Το  2ο Σχέδιο  Αξιολόγησης  ΕΚΤ  διαμορφώθηκε  σε  συνέχεια  της  απόφασης  που 
έλαβε  η  ΕΑΠΑΠ  στην  5η Τεχνική  Σύσκεψη  που  πραγματοποιήθηκε  στις  17 
Οκτωβρίου 2011, για αποστολή προτάσεων μελετών από όλες τις αρμόδιες ΕΥΔ 
προς  την  ΕΥΣΕΚΤ  έως  τις  30  Νοεμβρίου  2011.  Όλες  οι  προτάσεις  μελετών 
συγκεντρώθηκαν από τη Μονάδα Αξιολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ στις 15/12/2011 και το 
Σχέδιο  Αξιολόγησης  υποβλήθηκε  στην  ΕΑΠΑΠ  για  διαβούλευση  στις  5/1/2012, 
ύστερα και από διμερείς  συναντήσεις  και συνεννοήσεις.  Το Σχέδιο περιλάμβανε 
επτά αξιολογητικές μελέτες οι οποίες προτάθηκαν από έξι Ειδικές Υπηρεσίες.  Στη 
συνέχεια επικαιροποιήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ και κοινοποιήθηκε στα μέλη 
της  ΕΑΠΑΠ στην  τελική του  μορφή το  Μάιο  του  2012.  Οι  αξιολογητικές 
μελέτες που περιλαμβάνονταν σε αυτό είναι:

1.  Αποτίμηση  και  αξιολόγηση  των  πράξεων  ΕΚΤ  που  υλοποιούνται  από 
Κοινωνικούς Εταίρους (με τη σύμπραξή τους ή από κοινού) στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, Αναθέτουσα Αρχή:  ΕΥΣΕΚΤ

     Χρονοδιάγραμμα μελέτης :  Φεβρουάριος 2012 - Noέμβριος 2012

  2. Συγκριτική  αξιολόγηση  προγραμμάτων  ενεργητικών  πολιτικών 
απασχόλησης   του  ΟΑΕΔ  που  απευθύνονται  σε  νέους  ανέργους   - 
Αναθέτουσα Αρχή :  ΕΥΣΕΚΤ

Χρονοδιάγραμμα μελέτης : Απρίλιος 2012- Φεβρουάριος 2013

3.  «Μελέτη  αξιολόγησης  της  μέχρι  τώρα πορείας  των πράξεων  για  το  Νέο 
Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την αύξηση της 
ποιότητας  της  παρεχόμενης  εκπαίδευσης,  όσο  και  ως  προς  την 
καταπολέμηση  της  σχολικής  διαρροής»  -  Αναθέτουσα  Αρχή:  EYΔ 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Χρονοδιάγραμμα μελέτης: Σεπτέμβριος 2012 -  Mάιος 2013

4. Aξιολόγηση  κατά  τη  διάρκεια  (on  going)  της  εφαρμογής  του  Εθνικού 
Σχεδίου  Δράσης  “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”  από  το  2011  μέχρι  και  το  2015»  - 
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Αναθέτουσα  Αρχή  :  Ειδική  Υπηρεσία  Τομέα  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

          Χρονοδιάγραμμα μελέτης:  Μάιος 2012- Νοέμβριος 2015    

5. Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 
και  σχεδιασμός  και  προσδιορισμός  του  τρόπου/  διαδικασιών  εφαρμογής 
εσωτερικού  συστήματος  /  μηχανισμού  αξιολόγησης  στον  ΟΑΕΔ  των 
δράσεων αυτών» -  Αναθέτουσα Αρχή :  EYΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού».

  Χρονοδιάγραμμα μελέτης:   Σεπτέμβριος 2011  - Απρίλιος 2012 

6. «Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των Συστημικών 
Παρεμβάσεων»  -  Αναθέτουσα  Αρχή  :  Ειδική  Υπηρεσία  Σχεδιασμού  και 
Οργάνωσης  της  παρακολούθησης  της  Εφαρμογής  και  Αξιολόγησης  των 
Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ. 

Χρονοδιάγραμμα μελέτης:   Ιούνιος 2012  - Σεπτέμβριος 2012

7. «Αξιολόγηση  παρεχόμενων από  το  ΕΚΔΔΑ  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών  για 
την  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού  της  Δημόσιας  Διοίκησης»  - 
Αναθέτουσα Αρχή : ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Χρονοδιάγραμμα μελέτης:   Οκτώβριος 2012  - Δεκέμβριος 2012

Απολογιστικά η πορεία υλοποίησης των παραπάνω μελετών είναι η εξής:

Από τις επτά αξιολογητικές μελέτες που περιλαμβάνονταν αρχικά, απεντάχθηκαν 
οι δύο, και συγκεκριμένα οι μελέτες : «Ανάπτυξη Μηχανισμού Παρακολούθησης 
και  Αποτίμησης των Συστημικών Παρεμβάσεων» και  «Αξιολόγηση παρεχόμενων 
από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου  
δυναμικού  της  Δημόσιας  Διοίκησης» μετά  από  την  αποστολή  επιστολών 
τεκμηρίωσης απένταξής τους από τις αντίστοιχες ΕΥΔ (11/2/2013 και 22/2/2013 
αντίστοιχα). 

Από τις υπόλοιπες πέντε μελέτες :

 

1.  Η  μελέτη  «Αποτίμηση  και  αξιολόγηση  των  πράξεων  ΕΚΤ  που 
υλοποιούνται  από  Κοινωνικούς  Εταίρους  (με  τη  σύμπραξή  τους  ή  από 
κοινού)  στο  πλαίσιο  του  ΕΣΠΑ  2007-2013», με  Αναθέτουσα  Αρχή  την 
ΕΥΣΕΚΤ,  ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε οριστικά τον Νοέμβριο του 2012. Έγινε 
διαβούλευση της μεθοδολογίας της μελέτης στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ (Σεπτέμβριος 
2011) και μετά την οριστική παραλαβή της μελέτης η ΕΥΣΕΚΤ κοινοποίησε στα 
μέλη  της  ΕΑΠΑΠ  τα  παραδοτέα  της  μελέτης  (28/1/2013)  και  συνέταξε  και 
απέστειλε  σχετικό  ενημερωτικό  σημείωμα  που  περιλάμβανε  τα  βασικά 
συμπεράσματα και προτάσεις αξιοποίησής τους (προς την ΕΑΠΑΠ 27/2/2013 και 
προς Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων. 21/3/2013). Τα 
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ευρήματα  αναμένεται  να  συμβάλλουν  στο  σχεδιασμό  των  δράσεων  των 
κοινωνικών εταίρων στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

2.  H μελέτη  «Συγκριτική  αξιολόγηση  προγραμμάτων  ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε νέους ανέργους» 
με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΣΕΚΤ ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2013 . Η 
διαβούλευση της Μεθοδολογίας (Α παραδοτέο) πραγματοποιήθηκε στην ΕΑΠΑΠ το 
Μάιο του 2012, ενώ και τα τρία παραδοτέα της μελέτης κοινοποιήθηκαν μετά την 
ολοκλήρωσή τους στα μέλη της ΕΑΠΑΠ. Η ΕΥΣΕΚΤ συνέταξε και απέστειλε σχετικό 
Ενημερωτικό σημείωμα (βασικά συμπεράσματα, προτάσεις αξιοποίησής τους) τον 
Ιούνιο  του 2013 προς  το  Γενικό  Γραμματέα Διαχείρισης  κοινοτικών  και  άλλων 
Πόρων.

3.  Η μελέτη  «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων 
για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο ως προς την 
αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και ως προς την 
καταπολέμηση της σχολικής διαρροής»  με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ του 
ΕΠΕΔΒΜ ολοκληρώθηκε το Μάιο  του 2013 και παραλήφθηκε μαζί  με το τελικό 
 παραδοτέο της «on going Αξιολόγησης» του ΕΠΕΔΒΜ. Η μεθοδολογία της μελέτης 
στάλθηκε στα μέλη της ΕΑΠΑΠ για διαβούλευση στις 24/9/2012 και στη συνέχεια 
αξιοποιήθηκαν  οι  προτάσεις  που  έγιναν  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  με  την 
ενσωμάτωση  των  σχετικών  παρατηρήσεων.  Εκκρεμεί  το  σχετικό  ενημερωτικό 
σημείωμα προς τα μέλη της ΕΑΠΑΠ. 

4. Για τη μελέτη της ΕΥΤΥΚΑ «Aξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going) της 
εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2011 μέχρι 
και  το  2015»,  το  παραδοτέο  της  μεθοδολογίας  του  έργου  υποβλήθηκε  για 
διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ και παραλήφθηκε οριστικά τον Ιούνιο του 2012, ενώ 
τον  Οκτώβριο  του  2012  παραλήφθηκε  το  Α΄παραδοτέο.  Το  β’  παραδοτέο 
υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 30 Μαϊου του 2013 και αναμένεται η παραλαβή 
του, ενώ τις 31/1/2014 αναμένεται από τον αξιολογητή η Γ’ έκθεση αξιολόγησης 
που θα αφορά το 2013.  

5. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο του 2012 ολοκληρώθηκε και η μελέτη με Αναθέτουσα 
Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, «Μελέτη ανασχεδιασμού των δράσεων ενεργητικών 
πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός του τρόπου/ 
διαδικασιών  εφαρμογής  εσωτερικού  συστήματος  /  μηχανισμού 
αξιολόγησης  στον  ΟΑΕΔ  των  δράσεων  αυτών» Έγινε  διαβούλευση  της 
μεθοδολογίας της μελέτης στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ (Φεβρουάριος του 2012) και τα 
παραδοτέα  της  μελέτης  κοινοποιήθηκαν  στα  μέλη  της  ΕΑΠΑΠ  μετά  την 
ολοκλήρωσή της (30/7/2012). Εκκρεμεί το ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη 
της ΕΑΠΑΠ.

Σε ό,τι αφορά τη διάχυση των συμπερασμάτων από τις μελέτες αξιολόγησης , 
σύμφωνα  με  την  «Απόφαση  της  ΕΑΠΑΠ  για  την  Επεξεργασία  –  Αξιοποίηση  –
Διάχυση των Μελετών οι οποίες εντάσσονται στα Σχέδια Αξιολόγησης του ΕΚΤ», 
συντάχθηκαν για τις μελέτες της ΕΥΣΕΚΤ, τα αντίστοιχα Ενημερωτικά Σημειώματα 
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και εστάλησαν στα μέλη της ΕΑΠΑΠ και προς το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης 
κοινοτικών  και  άλλων  Πόρων.  Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  «Αποτίμηση  και 
αξιολόγηση των πράξεων ΕΚΤ που υλοποιούνται από Κοινωνικούς Εταίρους στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα που οργάνωσε η 
ΕΥΣΕΚΤ  στις  3  Απριλίου  2013  στο  Divani Acropolis με  θέμα:  «Ο  ρόλος  των 
κοινωνικών  εταίρων:  παρόν  και  μέλλον»,  ενώ  τα  αποτελέσματα  της  μελέτης 
«Συγκριτική αξιολόγηση προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ  που  απευθύνονται  σε  νέους  ανέργους»  παρουσιάστηκαν  στο  σχετικό 
Θεματικό  Εργαστήριο  του  Εθνικού  Αναπτυξιακού  Συνεδρίου  του  ΕΚΤ  που 
οργάνωσε η ΕΥΣΕΚΤ στις 23 Μαΐου 2013 στην Αίγλη Ζαππείου. Οι μελέτες της 
ΕΥΣΕΚΤ δεν βρίσκονται στην ιστοσελίδα της και θα αναρτηθούν όταν ξεπεραστούν 
τα τεχνικά προβλήματα.

Τα  συμπεράσματα  της  μελέτης:  «Μελέτη  ανασχεδιασμού  των  δράσεων 
ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και σχεδιασμός και προσδιορισμός 
του  τρόπου/  διαδικασιών  εφαρμογής  εσωτερικού  συστήματος  / 
μηχανισμού αξιολόγησης στον ΟΑΕΔ των δράσεων αυτών» παρουσιάστηκαν 
στην 6η Τεχνική Σύσκεψη της ΕΑΠΑΠ (Ιανουάριος 2013) και τα παραδοτέα της 
μελέτης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. Αντίστοιχα αναμένεται 
και η ανάρτηση της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας 
των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο 
ως προς την αύξηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όσο και 
ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής» στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ 
ΕΠΕΔΒΜ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ 
2007-2013- ON GOING ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ).

1.  Σύμβουλος  Αξιολόγησης  κατά  τη  διάρκεια  υλοποίησης  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και  Δια  Βίου Μάθηση 2007-
2013.

Μέχρι  σήμερα  (Ιούνιος  2013)  έχουν  υποβληθεί  και  εγκριθεί  από  την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου τα ακόλουθα παραδοτέα: 

 Παραδοτέο  Α.  «Μεθοδολογία  Αξιολόγησης»  (Απρίλιος  του  2011  -  
προηγήθηκε διαβούλευση στο πλαίσιο της ΕΑΠΑΠ τον Μάρτιο του 2011) 

 Ειδική  αναφορά  Ε2:»Συνοπτική  αποτίμηση  προόδου  στο  πλαίσιο  της  
εκπόνησης της Ετήσιας  Έκθεσης Εφαρμογής του Προγράμματος» (Μάιος  
του 2011)

 Παραδοτέο  Β.:  «Έκθεση  Αξιολόγησης  για  την  ανάλυση  σημαντικής 
απόκλισης από τους αρχικούς στόχους του προγράμματος» (Αύγουστος του  
2011).
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 Παραδοτέο Γ: «Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή αναθεώρησης  του 
προγράμματος» (Φεβρουάριος του 2012). 

 Ειδική αναφορά Ε4: Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης 
της  Έκθεσης  Στρατηγικής  Παρακολούθησης  του  ΕΣΠΑ  (άρθρο  29  Καν. 
1083/2006) (Οκτώβριος του 2012)

 Παραδοτέο  Δ:  «Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης  του  ΕΠΕΔΒΜ».  (Μάιος  
2013)

Τα  έως  σήμερα  οριστικά  παραληφθέντα  παραδοτέα,  έχουν  αναρτηθεί  στην  
ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ  ΕΠΕΔΒΜ  στη  διεύθυνση:  http://www.edulll.gr/?
page_id=16001.

Έρευνες Πεδίου 

1)  Στις  24/9/12 στάλθηκε  για  διαβούλευση  στο  πλαίσιο  της  ΕΑΠΑΠ  η 
προτεινόμενη, μεθοδολογία για την 1η έρευνα πεδίου   «Μελέτη αξιολόγησης της 
μέχρι  τώρα  πορείας  των  πράξεων  για  το  Νέο  Σχολείο  και  εκτίμηση  των  
επιπτώσεων τους,  τόσο  ως  προς  την  αύξηση  της  ποιότητας  της  παρεχόμενης  
εκπαίδευσης, όσο και ως προς την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής». 

2) Στις 5/12/12 στάλθηκε για διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ η μεθοδολογία για τη 2η 

έρευνα  πεδίου «Αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  διά  βίου  μάθησης  μέσω  των 
Κέντρων  Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  και  προτάσεις  αξιοποίησης  τους  για  τη  
διαμόρφωση των προγραμμάτων που θα υλοποιούνται μέσω των κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης

3) Στις 18/1/13 στάλθηκε για διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ η μεθοδολογία για την 3η 

έρευνα  πεδίου  «Αξιολόγηση  νέων  μορφών  υποτροφιών  «Κουπόνι  Αρχικής  
Επαγγελματικής  Κατάρτισης»  και  συγκριτική  αποτίμησή  τους  με  τους  
προηγούμενους τύπους  υποτροφιών  στην  αρχική  επαγγελματική  κατάρτιση  και  
τεχνική εκπαίδευση».

Μετά από την ενσωμάτωση των σχετικών παρατηρήσεων που έγιναν στο πλαίσιο 
της  ΕΑΠΑΠ,  και  οι  τρεις  έρευνες  πεδίου  ολοκληρώθηκαν  και  παραλήφθηκαν 
οριστικά στις 8/5/13 καθώς αποτέλεσαν μέρος του Παραδοτέου Δ’. Αναμένεται η 
κοινοποίησή τους στην ΕΑΠΑΠ.

2. Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-
2013».

Μέχρι  σήμερα  (Ιούνιος  2013)  έχουν  υποβληθεί  και  εγκριθεί  από  την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου τα ακόλουθα παραδοτέα: 
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 Παραδοτέο Α.  Μεθοδολογία της Αξιολόγησης(Μάρτιος του 2012 - 
προηγουμένως στάλθηκε για διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ στις 3/2/2012)   

 Παραδοτέο  Γ.:  Γ.1  ‘’Έκθεση  Αξιολόγησης  για  την  υποβολή  πρότασης  
αναθεώρησης του Προγράμματος’’(Σεπτέμβριος του 2012)

 Παραδοτέο Ε4: Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της 
Έκθεσης  Στρατηγικής  Παρακολούθησης  του  ΕΣΠΑ  (άρθρο  29  Καν. 
1083/2006) (Οκτώβριος του 2012)

 Παραδοτέο Β. Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το  2012 στο  
πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το  
2012).   Περίοδος  αναφοράς  της  εν  λόγω  έκθεσης  αξιολόγησης  είναι  η 
περίοδος εφαρμογής του ΕΠ έως την 30.6.2012 (Δεκέμβριος του  2012). 

Τα  έως  σήμερα  οριστικά  παραληφθέντα  παραδοτέα  έχουν  αναρτηθεί  στην  
ιστοσελίδα  της  ΕΥΔ  ΕΠΑΝΑΔ  στη  διεύθυνση: 
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=33&la=1

Έρευνες πεδίου 

Στις 7/2/13 στο πλαίσιο του έργου στάλθηκε για διαβούλευση η προτεινόμενη από 
το Σύμβουλο Αξιολόγησης, μεθοδολογία για την 1η έρευνα πεδίου “Έρευνα Πεδίου 
της Δράσης: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,. Η μελέτη 
παραδόθηκε  στις  21  Ιουνίου  και  είναι  σε  φάση  ολοκλήρωσης.  Οι  υπόλοιπες  3 
έρευνες πεδίου αναμένονται μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

3. Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Μέχρι  σήμερα  (Ιούνιος  2013)  έχουν  υποβληθεί  και  εγκριθεί  από  την αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου τα ακόλουθα παραδοτέα: 

 Παραδοτέο Α1.  Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (Ιούλιος του 2012 
-στάλθηκε για διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ στις  7/6/2012) 

 Παραδοτέο  Β  :  Έκθεση  Αξιολόγησης  για  την  ανάλυση  σημαντικών 
αποκλίσεων από τους αρχικούς στόχους του ΕΠΔΜ (Σεπτέμβριος 2012)

 Παραδοτέο Ε3: Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της 
Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (Σεπτέμβριος του 2012)

 Παραδοτέο  Γ:  Έκθεση  Αξιολόγησης  για  την  ανάλυση  πρότασης  
αναθεώρησης του ΕΠΔΜ 2007-2013.(Σεπτέμβριος 2012)

 Παραδοτέο Δ’: Έκθεση Αξιολόγησης  του Προγράμματος στο πλαίσιο  του 
Σχεδίου  Αξιολόγησης  (Ενδιάμεση  Έκθεση  Αξιολόγησης).  (Φεβρουάριος 
2013).

Τα  έως  σήμερα  οριστικά  παραληφθέντα  παραδοτέα  έχουν  αναρτηθεί  στην  
ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΔΜ στη διεύθυνση: http://www.epdm.gr/
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Έρευνες πεδίου

Στο παραδοτέο Α1 «Μεθοδολογία  Αξιολόγησης»  (Ιούλιος  2012)  περιλαμβάνεται 
πρόταση του συμβούλου για τέσσερις μελέτες περίπτωσης.  Δεν έχει προκηρυχθεί 
έως  τώρα  κάποια  μελέτη  και  δεν  έχει  ανακοινωθεί  κάποιο  συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα.  Τον  Ιούνιο  του  2013  προτάθηκε  από  την  ΕΥΔ  η  διεξαγωγή 
έρευνας πεδίου που να αφορά το έργο «Υποστήριξη των γυναικείων οργανώσεων 
ΜΚΟ  που  αναπτύσσουν  δράσεις  στο  πεδίο  της  ισότητας  των  φύλων  και  της 
προστασίας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  των  γυναικών»  και  αναμένεται  η 
αποστολή της στην ΕΑΠΑΠ για διαβούλευση. 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων των Αξιολογητικών Δράσεων του ΕΚΤ. - Εθνικός 
Εμπειρογνώμονας.

Στο διάστημα 2011-2012 ξεκίνησε η συνεργασία με την Εθνική Εμπειρογνώμονα 
κα Δήμητρα Ιωάννου, η οποία κλήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ να συμμετάσχει στην 6η 

Τεχνική Σύσκεψη της ΕΑΠΑΠ (Ιανουάριος 2013) προκειμένου να ενημερώσει τα 
μέλη  της  για  το  έργο  της  σύμβασης  του εν  λόγω Δικτύου  με  την  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και να οργανώσει τη συνεργασία της με την ΕΥΣΕΚΤ και με τις ΕΥΔ που 
συγχρηματοδοτούνται  από  το  ΕΚΤ  για  την  παρακολούθηση  της  προόδου  των 
αξιολογητικών  δράσεων  του  ΕΚΤ  κατά  την  περίοδο  2007-13.  Συντονίστηκε  η 
συνεργασία του Εμπειρογνώμονα με τις ΕΥΔ των ΕΠ, σε ότι αφορά την καταγραφή 
και συλλογή εκθέσεων αξιολόγησης, την ανάλυση του αντικειμένου του εύρους και 
των  μεθοδολογιών  αξιολόγησης  στα  κράτη  μέλη  και  στην  ΕΕ.  Επίσης, 
συντονίστηκε η ανάλυση των αξιολογήσεων που έχουν υλοποιηθεί καθώς και των 
αξιολογητικών  δεδομένων  και  συμπερασμάτων  αναφορικά  με  συγκεκριμένες 
πολιτικές  με  απώτερο  στόχο  τη  σύνθεση  ευρημάτων  και  την  εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε συνεργασία του 
αξιολογητή με την ΕΥΕΣΚΤ για την ετοιμασία εκθέσεων και  country reports για 
δράσεις  κοινωνικής  ενσωμάτωσης  (Οκτώβριος  του  2012)  τη  σύνθεση  των 
ευρημάτων από τις εκθέσεις υλοποίησης και τις μελέτες αξιολόγησης κάθε Κ-Μ, τα 
οποία  αφορούν την Πρόσβαση στην Απασχόληση (Νοέμβριος  2012)  καθώς και 
αναλύσεις σε επίπεδο ομάδων στόχου ή θεματικών προτεραιοτήτων πχ νέους και 
στις γυναίκες (Μάρτιος του 2013).

Τροποποίηση της Απόφασης Σύστασης της ΕΑΠΑΠ.
Μετά  από  διαβουλεύσεις  με  τα  μέλη  της  ΕΑΠΑΠ  προτάθηκαν  αλλαγές  στην 
Απόφαση Σύστασης της ΕΑΠΑΠ που αφορούσαν κυρίως την αντικατάσταση μελών 
που  είχαν  αποχωρήσει  από  τα  υπηρεσιακά  τους  καθήκοντα,  καθώς  και  την 
προσθήκη μίας ακόμα Ειδικής Υπηρεσίας (Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων) 
ως νέου μέλους, με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή έγινε 12 μελής. 
Το Μάιο του 2012 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 233/8.5.2012  η αντικατάσταση της 
προηγούμενης  απόφασης  σύστασης/συγκρότησης  της  ΕΑΠΑΠ  (ΦΕΚ  αρ. 
238/5.6.2009).
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ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2007-2013

Το επόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα 
καλύπτει την περίοδο  από το 2013 μέχρι και το τέλος της προγραμματικής 
περιόδου.  Ο σχεδιασμός του έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έχει υπάρξει πρόσκληση 
από τον Απρίλιο  του 2013 (10/4/2013) από την ΕΥΣΕΚΤ στις ΕΥΔ των ΕΠ για 
κατάθεση  προτάσεων  αξιολογητικών  μελετών  θεματικού  ή  στρατηγικού 
χαρακτήρα. 

Εως  σήμερα  έχει  κατατεθεί  μόνο  μία  πρόταση  για  τη  μελέτη: «Ενδιάμεση 
αξιολόγηση  της  δράσης  ‘Ολοκληρωμένο  σχέδιο  παρέμβασης  για  τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης 
της  απασχόλησης  σε  περιοχές  που  υφίστανται  τις  συνέπειες  της 
οικονομικής κρίσης» από την ΕΥΔ ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων και η 
οποία ανατέθηκε πρόσφατα (20/6/2013) από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Η πρόταση στάλθηκε 
για διαβούλευση στην ΕΑΠΑΠ στις 23 Απριλίου 2013. Αναμένεται η διαβούλευση 
της μεθοδολογίας όταν κατατεθεί από το Σύμβουλο Αξιολόγησης. 

Στόχος είναι  η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου αξιολόγησης  μέχρι  τον 
Σεπτέμβρη  του 2013 με σκοπό να καλύψει την περίοδο αναφοράς μέχρι και το 
τέλος της προγραμματικής περιόδου. 
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