
 

  
ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)                                                            1 / 3 
  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚ 

Επιτελική Σύνοψη  
 
Το Σχέδιο Αξιολόγησης (Σ.Α.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) 
καταρτίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΕΚ (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 (Άρθρα 56 και 114), για την εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων των δράσεων του 
Προγράμματος. Το Σχέδιο Αξιολόγησης οφείλει να εκτιμήσει, τουλάχιστον μία 
φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τον τρόπο με τον οποίο η 
υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ1 έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για κάθε 
προτεραιότητα.  
Όλες οι αξιολογήσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 
παρακολουθεί την υλοποίηση του Σ.Α., το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί σε 
συνέχεια σχετικής πρότασης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, με σκοπό την ορθότερη αξιολόγηση 
της επίτευξης των στόχων του Προγράμματος. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ είναι αρμόδια για 
την οργάνωση και υλοποίηση των  αξιολογήσεων, λαμβάνοντας τα κατάλληλα 
μέτρα για την ανεξαρτησία των αξιολογητών καθώς και για τη διάδοση και 
αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΕΚ καταρτίστηκε στα τέλη του 2015 και 
υποβλήθηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης στις 16-12-2015 με το υπ’αριθμ. 
6819/16-12-2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ για διαβούλευση έως 31/01/2016. 
Υπήρξε μικρός αριθμός σχολίων -DG Regio, ΣΕΒΤ, ΕΣΑΜΕΑ, ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ)- τα οποία ελήφθησαν υπόψη στη νεότερη έκδοση του Σχεδίου 
Αξιολόγησης, που ακολουθεί τη δομή και φιλοσοφία του αρχικού και το οποίο θα 
τεθεί υπό έγκριση στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑΝΕΚ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι-πέντε 
(25) αξιολογήσεις και εκτείνεται από το 2016 έως το 2022, όπως φαίνεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα. Το αναμενόμενο κόστος αυτού εκτιμάται σε 850.000 € 
(πλέον ΦΠΑ), το οποίο επιμερίζεται περίπου σε 80% ΕΤΠΑ και 20% ΕΚΤ, και με τις 
μελέτες επιπτώσεων να καλύπτουν περίπου το 70%.  

Αρχικά μέσα στο 2014, πριν την υποβολή του ΕΠΑΝΕΚ, υλοποιήθηκε η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) και η στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση από ανεξάρτητο Αξιολογητή, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
σχεδιασμού του Προγράμματος καθώς και την εκ των προτέρων εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Προγράμματος, και την 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία προγραμματισμού. 
Επιπλέον, στα τέλη του 2014 έως τα μέσα του 2015 διενεργήθηκε η εκ των 
προτέρων αξιολόγηση για τη δράση Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, που θα 
υλοποιηθεί από το ΕΠΑΝΕΚ μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου. Το Β’ Εξάμηνο του 
2016 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση και επικαιροποίηση αυτής (1η αξιολόγηση 
Σχεδίου), προκειμένου να δημιουργηθεί το σχετικό Ταμείο με στόχο παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα κατά την Προγραμματική Περίοδο 
2014 – 2020.   

Με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής, προβλέπονται δέκα (10) αξιολογήσεις 
εφαρμογής για την αξιολόγηση των εν εξελίξει δράσεων, κυρίως ως προς την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους, καθώς και τη διαπίστωση τυχόν 
ανάγκης αλλαγής στόχευσης. Τα δεδομένα τoυς επίσης  θα παρέχουν τα αναγκαία 
                                    
1 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, κλπ)  
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στοιχεία τεκμηρίωσης των ετήσιων εκθέσεων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα αφορούν 
σε δράσεις με προχωρημένο φυσικό αντικείμενο και συγκεκριμένα σε δράσεις ΕΚΤ, 
ΕΤΑΚ, επιχειρηματικότητας, εξοικονόμησης ενέργειας και ευρυζωνικών δίκτυων 
(ε.π. 11i, 8iii, 8v, 1a, 1b, 3a, 3c, 3d, 4c, 2a) οι οποίες προβλέπεται να 
υλοποιηθούν κατά τα έτη 2018-2019. Επιπλέον προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 3 
φάσεις (μία στις αρχές του 2017, μία στις αρχές του 2019 και μία το 2022) η 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑΝΕΚ 
ώστε να καλύψει όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. 

Προς το τέλος της προγραμματικής περιόδου και μέχρι τα τέλη του 2021, 
σχεδιάζονται δεκατρείς (13) αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με τo 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των δράσεων σε όλους τους ειδικούς στόχους του 
ΕΠΑΝΕΚ. Στο Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνεται και ομαδοποίηση αξιολογήσεων 
(επιχειρηματικότητα, έρευνα, ΕΚΤ, περιβάλλον) ενώ όπου είναι εφικτό, θα 
αποτιμηθεί η τομεακή και χωρική διάσταση των δράσεων. Οι μελέτες επιπτώσεων 
εκτός από την ανάλυση της επίπτωσης θα περιλαμβάνουν  ανάλογα με τη φύση 
των υπό εξέταση ειδικών στόχων και ανάλυση της αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας, συνάφειας, καθώς και βιωσιμότητας, συνοχής και προστιθέμενης 
αξίας.   Η μεθοδολογία αυτών εμπίπτει κυρίως στη theory-based impact evaluation 
(αξιολόγηση επιπτώσεων βάσει θεωρίας), η οποία θα προσαρμοστεί στη φύση των 
δράσεων των επενδυτικών προτεραιοτήτων που αξιολογούνται. Στις αξιολογήσεις 
επίπτωσης των δράσεων επιχειρηματικότητας των Θ.Σ.1 και Θ.Σ.3 ενδέχεται να 
διενεργηθούν counterfactual impact evaluations (αξιολογήσεις με χρήση 
αντιπαραδείγματος) με σκοπό να γίνει σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν 
ενισχύθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συλλογή των δεδομένων σχεδιάζεται να 
γίνει μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, ερευνών πεδίου, με συλλογή 
στατιστικών δεδομένων κλπ. 

Το 2022 σχεδιάζεται η σύνθεση των παραπάνω αξιολογήσεων σε μια (1) 
Συνθετική Αξιολόγηση Επιπτώσεων ανά Άξονα και ανά Επενδυτική 
Προτεραιότητα του ΕΠΑΝΕΚ, η οποία θα περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της 
επίπτωσης των δράσεων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την Έκθεση Σύνοψης 
Αποτελεσμάτων Αξιολογήσεων.  

Ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των παραπάνω αξιολογήσεων. Επίσης φαίνεται και 
ο χρόνος υποβολής των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης (AIR) του ΕΠΑΝΕΚ, οι 
οποίες θα αντλούν δεδομένα και από τις αξιολογήσεις. 
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