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Μεθοδολογικά έγγραφα Επιτροπής

 1. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – ESF 
Guidance Document, (draft) March 2014, (final) June 2014)

2. Annex D – Practical guidance on data collection and validation, 
March 2014 (αναμένεται νέο βελτιωμένο έγγραφο άμεσα)

3. Draft Guidance Document on Indicators of Public Administration 
Capacity Building, May 2014)

4. Guidance on Evaluation of the Youth Employment Initiative – (draft) 
June 2014

5.Guidance Document on Evaluation Plans , April 2014



Οδηγίες για την Ανάπτυξη Ενιαίου 
Συστήματος Δεικτών (1ο Μέρος), Απρίλιος 

2014

- Βασικές έννοιες
- Κατευθύνσεις και παραδείγματα για Ειδικούς Στόχους και Δείκτες 

παρεμβάσεων ΕΚΤ σε ΘΣ 9 και 10.
- Πίνακας 8 : Κοινοί δείκτες ΕΚΤ και στη στήλη «παρατηρήσεις» 

συσχέτιση μεταξύ δεικτών αποτελέσματος και εκροής. 
Διευκρινίσεις σελ. 33-34



.
Ορισμοί 32 κοινών δεικτών ΕΚΤ εκροών και αποτελέσματος 

 

Ολοκληρώθηκε η πρώτη επεξεργασία τους από την ΕΥΣΕΚΤ, 
στη βάση των ορισμών της Επιτροπής (Παράρτημα C του 
αντίστοιχου μεθοδολογικού εγγράφου ) και της εξειδίκευσης 
βάσει του εθνικού θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου.



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ

• Οι δείκτες αποτελέσματος που θα στοχοθετηθούν στα ΕΠ μπορεί να είναι 
είτε άμεσου είτε μακροπρόθεσμου αποτελέσματος.

• Ανεξάρτητα από τους δείκτες που θα επιλεγούν για στοχοθέτηση, όλοι οι 
κοινοί δείκτες ΕΚΤ θα αποτιμώνται σε όλα τα ΕΠ/ΕΚΤ . Οι εκροές και 
τα άμεσα αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται κάθε χρόνο στις Ετήσιες 
Εκθέσεις Υλοποίησης , ενώ οι δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων 
στις Ετήσιες Εκθέσεις που θα υποβληθούν το 2019 και το 2025.

         (εξαίρεση αποτελούν οι δείκτες εκροών για αγροτικές περιοχές και 
αστέγους που αποτιμώνται μόνο στην Ετήσια Έκθεση το 2017 και οι 
δείκτες ΥΕΙ που αποτιμώνται με αφετηρία την Εκθεση του Απριλίου 2015 
και στη συνέχεια κάθε χρόνο επίσης)

.



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ

• Οι στόχοι των κοινών δεικτών αποτελέσματος τίθενται σε συνάφεια με 
κοινούς δείκτες εκροών. Υπάρχει “drop down menu” δεικτών εκροών 
στην SFC (πίνακας 4 του ΕΠ) για κάθε κοινό δείκτη αποτελέσματος

• Δεν είναι δυνατό να τεθεί στόχος σε δείκτη αποτελέσματος χωρίς να 
επιλεγεί δείκτης εκροής ως αναφορά (reference value). Στους 
programme – specific δείκτες αποτελέσματος, δεν υπάρχει αυτή η 
«υποχρέωση» για σύνδεση με κοινό δείκτη εκροής στο template του 
ΕΠ, αλλά η Επιτροπή επισημαίνει ότι για τη Λογική της Παρέμβασης 
χρειάζεται κάθε δείκτης αποτελέσματος να συνδέεται με τους 
αντίστοιχους δείκτες εκροής.

• Σε περίπτωση στοχοθέτησης του κοινού δείκτη αποτελέσματος για τα 
μειονεκτούντα άτομα δεν υπάρχει στο template σύνδεση με δείκτη 
εκροής. Σε αυτή την περίπτωση οι ΕΥΔ θα σχεδιάσουν programme 
specific δείκτες εκροών.



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ 

• Προτείνεται  οι δείκτες εκροής που σχετίζονται με τους στοχοθετημένους 
δείκτες αποτελέσματος να έχουν και αυτοί τιμή στόχου, για να αποτυπώνεται 
με σαφήνεια η σύνδεση των δεικτών στη βάση της λογικής της παρέμβασης. 
Αν δεν συμβαίνει αυτό, αν δηλ. δεν προσδιορίζεται η τιμή στόχου στο δείκτη 
εκροής, τότε οι δείκτες εκροής δεν εισάγονται υποχρεωτικά στον πίνακα 5 του 
template.

• Οι δείκτες αποτελέσματος στον πίνακα 4 του template υποχρεωτικά πρέπει 
να συμπληρωθούν ανά ειδικό στόχο. Δεν μπορεί δηλ. να έχουμε Ειδικούς 
Στόχους χωρίς δείκτες αποτελέσματος. Μπορούμε όμως να ορίσουμε τις τιμές 
στόχου (και τιμές βάσης) σε επόμενη φάση, μετά την υποβολή του ΕΠ. Στην 
περίπτωση αυτή αυτό πρέπει να προσδιοριστεί στη στήλη «measurement unit 
for baseline and target” του πίνακα 4, μαζί με ένα επεξηγηματικό σημείωμα. Η 
μερική συμπλήρωση στόχων σε κάποιους δείκτες σημαίνει μερική εκπλήρωση 
της Γενικής αιρεσιμότητας 7 



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ 

• Σε ό,τι αφορά τη σχέση τιμών στόχου των δεικτών αποτελέσματος με τις 
ομάδες – στόχου, μπορεί να προκύπτει μία σχέση 2 ή περισσότερων 
δεικτών εκροής που να συμβάλλουν σε ένα δείκτη αποτελέσματος. Τότε θα 
μπορούσε στο δείκτη αποτελέσματος να τεθεί μία τιμή στόχου για όλους 
τους συμμετέχοντες ή διαφορετικές τιμές στόχου

• Εστω Π.χ. ο Ειδικός Στόχος αφορά μακροχρόνια ανέργους και οικονομικά 
μη ενεργά άτομα σε παρεμβάσεις ΘΣ 8, Επ.προτ.1.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κοινός δείκτης αποτελέσματος «συμμετέχοντες 
που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους» με μία τιμή 
στόχου.

• Μπορεί αντίστοιχα να τεθούν 2 τιμές στόχου, μία για τους μακροχρόνια 
ανέργους και μία για τους οικονομικά μη ενεργούς



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ 

 Προσοχή στη σωστή χρήση των δεικτών εκροής. Οι κοινοί δείκτες εκροής για 
συμμετέχοντες χρησιμοποιούνται όταν τα άτομα είναι άμεσα ωφελούμενοι των 
παρεμβάσεων (directly benefiting from ESF interventions) και όχι όταν είναι έμμεσα 
ωφελούμενοι (indirectly benefiting from ESF interventions). Για αυτό απαιτείται 
διάκριση και σαφής αποτύπωση στη Λογική της Παρέμβασης, αν οι παρεμβάσεις 
αφορούν άτομα ή δομές/συστήματα/λειτουργίες.

Παραδείγματα

•Παρεμβάσεις σε σχολεία όπως αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού ή σχεδιασμός 
μαθημάτων επιχειρηματικότητας. Οι μαθητές θεωρούνται εδώ έμμεσα ωφελούμενοι, 
καθώς οι παρεμβάσεις έχουν το χαρακτήρα ενίσχυσης μιας σχολικής λειτουργίας 
(συστημική παρέμβαση). Αν όμως έχουμε εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών π.χ. 
από μειονεκτούσες ομάδες,ή π.χ. αν έχουμε στα ΠΕΠ δομές για ευπαθείς ομάδες στις 
οποίες οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη βάση εξατομικευμένης επιλογής και στήριξης, 
τότε οι ωφελούμενοι/λήπτες των υπηρεσιών θα μετρηθούν με δείκτες εκροών ως 
άμεσα ωφελούμενοι.



Δείκτες ΕΚΤ στα νέα ΕΠ 

Υποβληθέντα Σχέδια ΕΠ/ανάρτηση στο Δίαυλο.
• Η ΕΥΣΕΚΤ έχει στείλει ήδη παρατηρήσεις σε έξι ΠΕΠ κυρίως για θέματα 

Ειδικών Στόχων και παρεμβάσεων (Κ.Μ, ΑΜΘ, Δ.Μ, Ιόνια , Κρήτη, Β.Α). 
Επεξεργάζεται στο επόμενο διάστημα και τα άλλα σχέδια ΠΕΠ και ΤΕΠ.

Μερικές πρώτες παρατηρήσεις
• Συχνά οι ειδικοί στόχοι είναι γενικόλογοι και επαναλαμβάνουν την 

επ.προτεραιότητα
• Υπάρχουν δείκτες που δεν σχετίζονται με τον Ειδικό στόχο (π.χ οι 

παρεμβάσεις αφορούν ανέργους και οι δείκτες αφορούν εργαζόμενους)
• Υπάρχουν στόχοι και δείκτες που παραπέμπουν σε αναμενόμενες 

επιπτώσεις και όχι συγκεκριμένα αποτελέσματα



 Επόμενα βήματα

1. Συνεργασία με την ΕΥΣΑΑΠ στο β μέρος οδηγού δεικτών – γενική αιρεσιμότητα 7
2. Συμβολή στις κατευθύνσεις για τη μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμου 

αποτελέσματος συμμετεχόντων ΕΚΤ στη βάση ερευνών (κατευθύνσεις Επιτροπής 
και ανάγκη συνεργασίας με ειδικούς στη στατιστική και στο σχεδιασμό ποσοτικών 
ερευνών πεδίου στη βάση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων δειγματοληψίας. 
Βασικά θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα των δεικτών αυτών είναι το μέγεθος 
των δειγμάτων, η αντιπροσωπευτικότητα ως προς τις απαιτούμενες μεταβλητές, 
το μέγεθος του στατιστικού σφάλματος κοκ)

3. Συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα 
θέματα επεξεργασίας/χρήσης των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των 
ωφελουμένων και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν όλοι οι φορείς που 
συγκεντρώνουν τα στοιχεία αυτά, τόσο για τους σκοπούς της 
διαχείρισης/υλοποίησης όσο και για τους σκοπούς της έρευνας/αξιολόγησης.



Ευχαριστώ πολύ 
για την προσοχή σας!

Μιράντα Θεοδωροπούλου 
Μονάδα Γ - ΕΥΣΕΚΤ
miratheo@mou.gr
Τηλ 210 5271506

mailto:miratheo@mou.gr
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