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1. Εισαγωγή - Αξία της διάδοσης των Αποτελεσμάτων
Η διαδικασία της Αξιολόγησης συμβάλλει στην κατανόηση των θεμάτων που αφορούν την
υλοποίηση και εφαρμογή του Προγράμματος, την πρόοδο που σημειώθηκε άλλα και τους
παράγοντες που οδηγούν σε καθυστερήσεις, το βαθμό επίτευξης των στόχων καθώς και τις
περιοχές όπου απαιτούνται αλλαγές. Ωστόσο, μια πρόσθετη εστίαση της Αξιολόγησης
πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο τα ευρήματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται σε
όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι: Εθνικές Αρχές και
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όργανα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, Δικαιούχοι και δυνητικοί δικαιούχοι, ωφελούμενοι των δράσεων,
φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ ,στελέχη της ΕΥΔ
ΕΠ ΠΔΜ και πολίτες.
Συνεπώς, καμία έρευνα δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εάν δεν κοινοποιηθούν τα ευρήματα
της. Η Αξιολόγηση αποκτά ουσιαστικό νόημα, όταν διαδοθούν τα αποτελέσματα της καθώς
με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η χρήση των πορισμάτων της Αξιολόγησης στη λήψη
αποφάσεων Η διάδοση γίνεται με διάφορους τρόπους, εξυπηρετώντας διάφορους
σκοπούς, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
Σκοπός αυτής του Πλάνου είναι να απεικονίσει μια σειρά μεθόδων διάδοσης που μπορεί να
υιοθετηθεί για να παρουσιαστούν τα ευρήματά στο ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα
επικεντρώνεται και στα μέρη που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση και το
σχεδιασμό του Προγράμματος..

2. Στόχοι της διάδοσης (Ευαισθητοποίηση - Κατανόηση - Δράση)
Ο κύριος στόχος της διάδοσης είναι ο διαμοιρασμός της γνώση που προέκυψε από την
Αξιολόγηση. Η μέθοδος διάδοσης καθορίζεται ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται
Υπάρχει ανάγκη κοινοποίησης των αποτελεσμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αξιόπιστα
και σαφή στο αντίστοιχο κοινό. Όπως υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την
Αξιολόγηση, υπάρχουν εξίσου σημαντικοί λόγοι για τη διάδοση των ευρημάτων που
αφορούν το Πρόγραμμα. Η ακόλουθη ταξινόμηση αφορά τους στόχους της διάδοσης.

Ευαισθητοποίηση
Η διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με στόχο τηv ευαισθητοποίηση των
πολιτών γύρω από το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 αφορά στη διαμόρφωση αντίληψης για την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος , και στη δημιουργία τοπικού προφίλ για το
Πρόγραμμα. Για τους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του Προγράμματος η
διάδοση των αποτελεσμάτων με σκοπό την ευαισθητοποίηση αφορά στη δυνατότητα που
τους παρέχεται να ενημερωθούν για το τι έχει επιτευχθεί μέσω του Προγράμματος.

Κατανόηση
Αυτός ο στόχος μπορεί να συσχετιστεί με την ανάγκη να γνωστοποιηθεί και σε άλλους η
λογική για συγκεκριμένα έργα ή υπηρεσίες και τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκαν
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παρέμβαση ή όχι. Η διάδοση των αποτελεσμάτων με
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άλλους ώστε να είναι σε θέση να καταλάβουν τι έχει αναληφθεί και σε τι έχει οδηγήσει
τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν σε βάθος τα διδάγματα που προέκυψαν. Αυτό
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άλλα προγράμματα που εξετάζουν ένα παρόμοιο
έργο. Εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων με
αξιόπιστα ευρήματα. Τα προγράμματα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν το πώς
αξιοποίησαν τους πόρους που έχουν λάβει.

Δράση
Ένας πρωταρχικός λόγος για τη διεξαγωγή και στη συνέχεια για την υποβολή εκθέσεων
σχετικά με την αξιολόγηση είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων σχετικά με το τι έχει
επιτύχει το Πρόγραμμα. Ένας στόχος της διάδοσης πρέπει συνεπώς να είναι να ενθαρρύνει
τις διάφορες ομάδες χρηστών, να αναλάβουν δράση. Η δράση μπορεί να λάβει τη μορφή
αναγνώρισης των αποτελεσμάτων μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας και ενσωμάτωσης
μιας τέτοιας προσέγγισης και σε άλλες παρεμβάσεις.

Οι τρεις στόχοι - Ευαισθητοποίηση, Κατανόηση, Δράση - δεν αλληλοαποκλείονται. ένας ή
όλοι οι στόχοι που αναφέρθηκαν μπορεί να είναι σχετικοί, ανάλογα με το κοινό στο οποίο
απευθύνονται. Για παράδειγμα, ένα ακροατήριο συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων θα
πρέπει να εκτεθεί σε ευρήματα με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και κάποια
μορφή δράσης. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι η ανάγκη της διάδοση των
αποτελεσμάτων στα στελέχη της ΕΥΔ με σκοπό την κατανόηση και τη δράση.

3. Τυποποίηση των χρηστών
Στα πλαίσια του Πλάνου Διάδοσης Συμπερασμάτων κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί
αναλυτικός προσδιορισμός και τυποποίηση των ομάδων χρηστών της Αξιολόγησης. Η
τυποποίηση των χρηστών στα πλαίσια της 1ης Αξιολόγησης Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 θα μπορούσε ενδεικτικά να περιλαμβάνει τις ακόλουθες
ομάδες:








Εθνικές Αρχές και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Όργανα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Δικαιούχοι και δυνητικοί δικαιούχοι
Ωφελούμενοι των Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΠΔΜ
Φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής του ΕΠ ΠΔΜ (ΤΕΕ,
ΓΕΩΤΕΕ, ΟΕΕ, ΕΒΕ κ.ά.)
Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ
Πολίτες

Ακολουθεί περιγραφή των εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων,
ανάλογα με το στόχο της Διάδοσης των αποτελεσμάτων.
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ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Εθνικές Αρχές

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ
Κατανόηση
Δράση

Όργανα λήψης αποφάσεων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Ευαισθητοποίηση
Κατανόηση
Δράση

Δικαιούχοι και δυνητικοί
δικαιούχοι

Ευαισθητοποίηση
Κατανόηση
Δράση

Ωφελούμενοι των Δράσεων που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ
ΠΔΜ

Ευαισθητοποίηση
Κατανόηση
Δράση

Φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα
σχεδιασμού & εφαρμογής του ΕΠ
ΔΠΜ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΟΕΕ, ΕΒΕ κ.ά.)

Ευαισθητοποίηση
Κατανόηση
Δράση

Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ

Πολίτες

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ
(ΠΡΟΤΑΣΗ)
Παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της
Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 με σκοπό την ανάδειξη των
αναγκών, την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και την παροχή
χρήσιμων πληροφοριών για το σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων

Παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της
Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 εστιάζοντας στη σαφή
πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο αλλά και τους παράγοντες
που επηρέασαν την εφαρμογή του ΕΠ ΠΔΜ

Κατανόηση
Δράση

Παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της
Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 με σκοπό την ανάδειξη των
αναγκών, την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και την παροχή
χρήσιμων πληροφοριών για το σχεδιασμό και τη λήψη
αποφάσεων και εστιάζοντας συγχρόνως στη σαφή πληροφόρηση
σχετικά με την πρόοδο, αλλά και τους παράγοντες που επηρέασαν
την εφαρμογή του ΕΠ ΠΔΜ

Ευαισθητοποίηση
Κατανόηση

Απλουστευμένη παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και
συστάσεων της Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 εστιάζοντας
στην ωφέλεια από την υλοποίηση του προγράμματος μέσω
ανάδειξης καλών πρακτικών, έργων που υλοποιούνται κ.ά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ MEΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
 Επιτροπή Παρακολούθησης
 Τεχνικές Συναντήσεις
 Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες(SFC, Δίαυλος)
 Ημερίδες /Εκδηλώσεις
 Τεχνικές Συναντήσεις
 Διαδίκτυο
 Τοπικός Τύπος

 Ημερίδες / Εκδηλώσεις
 Διαδίκτυο
 Τύπος
 Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
 Επιστημονικά περιοδικά

 Τεχνικές Συναντήσεις

 Διαδίκτυο (προβολή στην ιστοσελίδα/
κοινωνικά δίκτυα)
 Τύπος
 Ενημερωτικό Δελτίο ( Newsletter)
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Οι Ημερίδες /εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στην 1η Αξιολόγηση προτείνονται
ως μέσο για τη διάδοση των συμπερασμάτων για τις Ομάδες Χρηστών που αποτελούνται
από





Όργανα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
Δικαιούχοι και δυνητικοί δικαιούχοι
Ωφελούμενοι των Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΠΔΜ
Φορείς εμπλεκόμενοι σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής του ΕΠ ΔΠΜ (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ,
ΟΕΕ, ΕΒΕ κ.ά.)

Για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας προτείνεται η διενέργεια
διαφορετικών εκδηλώσεων ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Οι ημερίδες,
εκδηλώσεις αποτελούν άμεση μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας ενθαρρύνεται ο
διάλογος, είναι δυνατή η παροχή διευκρινίσεων και πετυχαίνεται σαφής πληροφόρηση.
Οι Τεχνικές Συναντήσεις θεωρούνται κατάλληλο μέσο διάδοσης για τις παρακάτω Ομάδες
Χρηστών:
 Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικές Αρχές
 Όργανα λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ
Οι τεχνικές συναντήσεις είναι κρίσιμης σημασίας και στοχεύουν στην ανάδειξη των
αναγκών, την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων και την παροχή χρήσιμων
πληροφοριών/ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.
Διαδίκτυο
Αποτελεί βασικό μέσο διάδοσης και απευθύνεται στις ομάδες χρηστών όπως
παρουσιάζονται στον παραπάνω Πίνακα. Στην ιστοσελίδα του ΕΠ προτείνεται η
παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ
2014-2020 να είναι αναλυτική, να παρουσιαστούν σχηματικά οι πληροφορίες μέσω
γραφημάτων, να παρουσιαστούν τα έργα που υλοποιούνται και να δίνεται η δυνατότητα
για παραπομπές π.χ. σε ευρετήριο όρων, σε δεδομένα που αφορούν στην πορεία
υλοποίησης του ΕΠ κτλ. Όσον αφορά στην προβολή των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης
μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται το περιεχόμενο να είναι σύντομο μέσω βίντεο
και σύντομων παρουσιάσεων.
Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν μία σταθερή περιοδική πηγή πληροφόρησης στην οποία
είναι δυνατόν να ανατρέξουν οι ομάδες χρηστών, για να παρακολουθούν τα αποτελέσματα
της Αξιολόγησης. Μέσω Newsletter μπορούν επίσης να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
για τις ημερίδες /εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
Τύπος
Μέσο που εξασφαλίζει ευρεία προβολή, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Μπορεί να
αξιοποιηθεί μέσω καταχωρήσεων ή/και μέσω αφιερωμάτων, συνεντεύξεων και σχετικής
αρθρογραφίας.
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Η διάδοση των αποτελεσμάτων στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικές
Αρχές επιτυγχάνεται επίσης με τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Αξιολόγησης σε
ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθώς και με τη σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης.
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4.Επιτελικη Σύνοψη Συμπερασμάτων και Συστάσεων της
Αξιολόγησης
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ακολουθήθηκε η σύγχρονη μεθοδολογία Αξιολόγησης. Διενεργήθηκε ποσοτική και ποιοτική
έρευνα. Για την αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας διενεργήθηκε
έρευνα πεδίου με ερωτηματολόγια.
Στο πλαίσιο αυτό:
• χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές για την εκτίμηση του βαθμού αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας, επίτευξης οροσήμων του Πλαισίου Επίδοσης
• έγινε εκτίμηση εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας, ειδικού
στόχου, κατηγοριών παρέμβασης
• σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια για την έρευνα πεδίου

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 ΟΠΣ (στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)
 Προγραμματικό Έγγραφο και Παραρτήματα
 Στοιχεία της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ που αφορούν τον Προγραμματισμό, ετήσιες εκθέσεις
υλοποίησης, δεδομένα δεικτών, έγγραφα εξειδίκευσης
 Στατιστικά δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές
αρχές και οργανισμούς για την επικαιροποίηση των δεδομένων στα οποία βασίζεται η
κοινωνικό-οικονομική ανάλυση του ΕΠ και η διαμόρφωση της λογικής της παρέμβασης
 Προγραμματικά Έγγραφα σχετικά με περιφερειακές και τομεακές στρατηγικές που
εκτελούνται στην χώρα παράλληλα με την υλοποίηση των ΕΠ της περιόδου 2014-2020
 Συλλογή δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων σε επίπεδο δικαιούχων και ωφελούμενων,
στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών πεδίου.

Εκτός από τα ανωτέρω ο Σύμβουλος χρησιμοποίησε και δικές του τεχνικές – εργαλεία, ώστε
να ανταποκριθεί εξειδικευμένα στα αξιολογικά ερωτήματα.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο όρος «ενεργοποίηση προσκλήσεων» αναφέρεται στον π/υ των προσκλήσεων ως προς τον
προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.
Ο όρος «ενεργοποίηση» αναφέρεται στον π/υ των ενταγμένων έργων ως προς τον
προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.
Ο όρος «συμβασιοποίηση» αναφέρεται στο ποσό των νομικών δεσμεύσεων προς τον
προγραμματικό π/υ και εκφράζεται σε ποσοστό.
Ο όρος «απορρόφηση» αναφέρεται στο ποσοστό των δαπανών προς τον προγραμματικό
π/υ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ
Παρά τις καθυστερήσεις των πρώτων ετών της εφαρμογής του, το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
παρουσίασε σημαντική πρόοδο.
Η πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 με βάση τα χρηματοδοτικά στοιχεία
εφαρμογής του έως 31/12/2017, συνοψίζεται στα ακόλουθα:


Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 339.985.142,00 € (ΔΔ).



H εξειδίκευση του Προγράμματος ανέρχεται στο 88,12% και τείνει να ολοκληρωθεί.



Έχουν εκδοθεί πενήντα (50) προσκλήσεις π/υ 254.346.702,00 € (74,81%), με συνέπεια ο
βαθμός ενεργοποίησης προσκλήσεων να είναι υψηλός.



Έχουν υποβληθεί εκατόν τριάντα (130) προτάσεις π/υ 275.393.683,13 € εκ. (81,00%).



Έχουν ενταχθεί ενενήντα μία (91) πράξεις π/υ 171.268.869,62 €. Η ενεργοποίηση του
ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε ποσοστό 50,38% που θεωρείται μέτριο στο χρονικό
σημείο υλοποίησης του ΕΠ.



Οι νομικές δεσμεύσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχονται σε 68.661.315,66 €, το
ποσοστό συμβασιοποίησης του Προγράμματος ανέρχεται σε 20,20%. Ο βαθμός
συμβασιοποίησης του Προγράμματος θεωρείται χαμηλός.



Η συνολική απορρόφηση (Πληρωμές 34.532.726 €) ανέρχεται σε ποσοστό 10,16%. Το
ποσοστό αυτό κινείται σε μέτριο επίπεδο όπως παραδοσιακά συμβαίνει στα πολυετή
Προγράμματα, με πολύπλοκες διαδικασίες και πολλά επίπεδα εμπλεκομένων φορέων.

Παρατηρείται ότι η πορεία υλοποίησης μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας του
Προγράμματος είναι ανισομερής, με 3 από τους συνολικά 13 Άξονες τους Προγράμματος να
μην έχουν προχωρήσει καθόλου σε όρους ενεργοποίησης, συμβασιοποίησης και
απορρόφησης. Η εξειδίκευση των ανενεργών αξόνων και η έναρξη της υλοποίησής τους,
αποτελεί προτεραιότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα.
Αν και ο βαθμός υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος είναι γενικά
χαμηλός, οι δράσεις που έχουν εξειδικευτεί μέσω της έκδοσης και ενεργοποίησης σχετικών
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έργων, φτάνει (ή και ξεπερνά) τον προϋπολογισμό της
δημόσιας δαπάνης για ορισμένους Άξονες Προτεραιότητας.
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Από την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος παρατηρούνται επίσης τα εξής:





Στους ΑΠ 5, 6, 9, 11 και 13 παρατηρείται διαφορά μεταξύ προϋπολογισμού
προσκλήσεων και ενταγμένων έργων η οποία οφείλεται στις εκπτώσεις των
προσφορών για την υλοποίηση των έργων.
Στους ΑΠ 3, 5, 9, 10 και 12, τα έργα που έχουν ενταχθεί έχουν και σε μεγάλο βαθμό
συμβασιοποιηθεί.
Οι ΑΠ 5, 9, 10 και 12 παρουσιάζουν την υψηλότερη απορρόφηση πόρων στο πλαίσιο
του ΕΠ.

Οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του Προγράμματος οφείλονται σε εξωγενείς
παράγοντες που αφορούν μεταξύ άλλων στις αιρεσιμότητες και τις αυτοδεσμεύσεις, στον
ορισμό ΕΦΔ, σε θέματα στη λειτουργία του ΠΣΚΕ, στην τροποποίηση του Ν.4412/2016. Πιο
αναλυτικά:











Καθυστερήσεις λόγω αιρεσιμοτήτων καθώς χρειάστηκε δημιουργία μηχανισμού για
τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας και την Προώθηση
της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης
Μη αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο οι ΕΥΔ των περιφερειών θα προχωρήσουν
στην έκδοση πρόσκλησης και επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για
πόρους των ΠΕΠ που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις συγχρηματοδότησης ΕΤΠΑ
Προβλήματα στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) που επηρεάζουν την υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικότητας,
συμπεριλαμβανομένων και των Περιφερειακών Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης
(RIS3)
Καθυστέρηση στην αποσαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των
Περιφερειών στα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Ταμεία (Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΙΙ (ΤΕΠΙΧ), Ταμείο Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), Ταμείο
Υποδομών, κ.λπ.)
Καθυστέρηση λεπτομερειών εφαρμογής Ν.4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων
Καθυστέρηση έγκρισης του νέου ΚΕΝΑΚ(ΦΕΚ/Β/2367/12-07-2017)

Αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς ο
προγραμματισμός και η εξειδίκευση του Ε.Π. έχουν πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητας.
Επιπλέον έχουν αρθεί οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν λόγω αιρεσιμοτήτων καθώς
αυτές έχουν ικανοποιηθεί στο σύνολό τους.
Αναφορικά με την εικόνα προόδου του ΕΤΠΑ μέχρι 31/12/2017:




Συνολικά έχουν ενεργοποιηθεί 8 ΑΠ (1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12), που αφορούν τις δράσεις
ΕΤΑΚ, επιχειρηματικότητας, κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος, βιώσιμων
μεταφορών, υγείας, παιδείας και τεχνικής βοήθειας αντίστοιχα. Δεν έχουν
ενεργοποιηθεί οι ΑΠ 2 και ΑΠ 4
Η υψηλότερη απορρόφηση και η πιο ικανοποιητική πορεία υλοποίησης
παρουσιάζεται στους ΑΠ 5, 9 και 12. Μέτρια και λιγότερη ικανοποιητική πορεία σε
όρους αποτελεσματικότητας εμφανίζουν οι ΑΠ 3, 11 και 6 ενώ μη ικανοποιητική
πορεία υλοποίησης οι ΑΠ 1 και 7

9

Από την εξέταση της αποδοτικότητας στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, προκύπτει ότι οι
παρεμβάσεις είναι αποδοτικές σε σχέση με το κόστος και εκτιμάται ότι ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός είναι επαρκής για την υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων.
Από την ανάλυση της πορείας υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ
λαμβάνοντας υπόψη τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και την πορεία υλοποίησης των
δεικτών εκροής ΕΚΤ, ισχύουν τα εξής:




Ο ΑΠ 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί και η ολοκλήρωση της εξειδίκευσής του αναμένεται το
επόμενο διάστημα
Ο ΑΠ 10, ο οποίος αφορά την κοινωνική ένταξη, παρουσιάζει μέτρια προς
ικανοποιητική απορρόφηση και ομαλή πορεία υλοποίησης
Ο ΑΠ 13 για την τεχνική βοήθεια του ΕΚΤ, έχει ενεργοποιηθεί σε μέτριο βαθμό

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



ΕΤΠΑ

ΑΠ 1 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
Η εξειδίκευση του Άξονα πραγματοποιείται βάση του Περιφερειακού Σχεδίου της
Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας, δίνεται δηλαδή
έμφαση στην ενίσχυση ερευνητικών δράσεων, ενώ παράλληλα επιδιώκεται συνέργεια και
συνεργασία με τις δράσεις του τομεακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ. Είναι πιθανή η
αναπροσαρμογή του π/υ των δράσεων στα πλαίσια του συντονισμού με ανάλογες δράσεις
που προκηρύσσονται σε εθνικό επίπεδο.
Η πορεία υλοποίησης του Άξονα καθυστέρησε κυρίως λόγω του ΠΣΚΕ αλλά και άλλων
παραγόντων (αυτοδέσμευση, θεσμικό πλαίσιο για κρατικές ενισχύσεις) και δεν θεωρήθηκε
ικανοποιητική. Όμως με την άρση αυτών των προβλημάτων και την επιτάχυνση της
περαιτέρω ενεργοποίησης του Άξονα, όπως προβλέπεται από την ΕΥΔ, η επίτευξη του
στόχου για τους δείκτες το έτος 2023 είναι σχεδόν βέβαιη βάση των εκτιμήσεων.
O ΑΠ 1 παρουσιάζει μέτριο ποσοστό ενεργοποίησης στο σύνολό του (43 %) αλλά δεν έχουν
πραγματοποιηθεί συμβάσεις και δαπάνες.
Στα πλαίσια της Αναθεώρησης είναι πιθανή η αναπροσαρμογή του π/υ των δράσεων για το
συντονισμό με ανάλογες δράσεις που προκηρύσσονται σε εθνικό επίπεδο και για τις οποίες
προκύπτει μεγαλύτερο ενδιαφέρον συμμετοχής. Είναι πιθανή η διόρθωση της τιμής στόχου
των δεικτών: CO26 και C027.

ΑΠ 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών
Ο ΑΠ 2 είναι ο μοναδικός Άξονας του ΕΤΠΑ που δεν έχει εξειδικευτεί και δεν παρουσιάζει
καμία ενεργοποίηση ούτε σε επίπεδο προσκλήσεων ούτε σε επίπεδο ένταξης και
υλοποίησης έργων. Ο λόγος αφορά κυρίως τις καθυστερήσεις από κεντρικές αρχές (Γενική
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Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής). Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια η
πορεία των δεικτών εκροής έως το 2023. Η άμεση ενεργοποίηση του Άξονα κρίνεται
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων.

ΑΠ 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Το ποσοστό εξειδίκευσης του ΑΠ 3 ανέρχεται σε 41%. Ο ΑΠ 3 παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά
σε όρους εντάξεων έργων (16,1%) και συμβάσεων(16,1%) και μέτριο ποσοστό πληρωμών
(4,0%). Γενικά στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 δεν ενεργοποιήθηκε καμία δράση
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας καθότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ορισμού ΕΦΔ.
Εφόσον γίνει ο ορισμός του ΕΦΔ, το 2018 και επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης της
πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων και προχωρήσει η αξιολόγησή τους, υπάρχει
δυνατότητα εκπλήρωσης του στόχου για τον αριθμό επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις εντός του έτους 2023 (εντάξεις επιχειρήσεων και έργων). Η καθυστέρηση
ορισμού ΕΦΔ αφορά τόσο την 3.1- όσο και την 3.2 επενδυτική προτεραιότητα, και τις
δράσεις 3.1.1.1 και 3.2.1.1 αντίστοιχα.
Η υλοποίηση των δράσεων 3.1.1.1 ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα μπορούσε να
προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό εφόσον ένα μέρος χρηματοδοτήσει την υλοποίηση έργων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να
απορροφηθεί αύξηση του π/υ. Αυτή είναι μια πρακτική η οποία έχει εφαρμοστεί με
επιτυχία σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.
Στα πλαίσια της Αναθεώρησης είναι πιθανή η ενίσχυση των δράσεων για την υλοποίηση
έργων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. (Δράσεις 3.1.1.1).

ΑΠ4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ο ΑΠ 4 έχει εξειδικευτεί πλήρως αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί. Οι λόγοι που είχαν
καθυστερήσει την εφαρμογή του, έχουν σταματήσει να υφίστανται και αναμένεται άμεσα
έκδοση προσκλήσεων για όλους τους τύπους δράσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία
αρνητικών παραγόντων στην υλοποίηση του Άξονα, η εκτίμηση για την επίτευξη των
στόχων του 2023 είναι θετική. Με την ένταξη των σχετικών έργων που θα συμβάλλουν στην
περεταίρω ενεργοποίηση του Άξονα, θα είναι δυνατή η εκτίμηση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου και η εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

ΑΠ 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων
Ο ΑΠ 5 αφορά δύο είδη δράσεων: δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης
πλημμυρικών φαινομένων και δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης
πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων. Συνολικά η πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου ΑΠ
είναι ομαλή και παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα σε όρους αποτελεσματικότητας. Είναι ο
άξονας με το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στο ΕΤΠΑ. Εξετάζοντας και τη
συμβολή των ενταγμένων έργων και το προγραμματισμό για ένταξη νέων, στην επίτευξη
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των δεικτών προκύπτει ότι στις αντιπλημμυρικές δράσεις η τιμή υλοποίησης των δεικτών
για το 2023 θα φτάσει το στόχο.
Ο Άξονας έχει εξειδικευτεί στο σύνολό του. Η πρόοδος υλοποίησης του Άξονα θεωρείται
ικανοποιητική καθώς έχουν ενταχθεί 4 έργα τα οποία αντιστοιχούν στο 62% του π/υ και
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές περίπου στο ⅓ του π/υ των ενταγμένων έργων.
Για τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, δεν
εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων π/υ και αναμένονται εκπτώσεις κατά την ανάθεση
των έργων και πιθανόν να προκύψει επιπλέον διαθέσιμος π/υ, που μπορεί να μεταφερθεί
στους Άξονες όπου θα προκύψουν ανάγκες. Για τις δράσεις διαχείρισης πυρκαγιών, έχει
προκύψει μικρή υπέρβαση του προγραμματισμένου π/υ (5.1.1.2).
Στα πλαίσια της Αναθεώρησης και λόγω των εκπτώσεων κατά την ανάθεση των έργων
πιθανόν να προκύψει επιπλέον διαθέσιμος π/υ.

ΑΠ 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων
Ο ΑΠ 6 αν και έχει ενεργοποιηθεί σε υψηλό βαθμό (71%) παρουσιάζει μέτριο ποσοστό
απορρόφησης (9%). Αναμένεται επιτάχυνση της προόδου του Άξονα με ενεργοποίηση των
συνόλων των δράσεων και αύξηση της απορρόφησης.
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης είναι πιθανή η αύξηση του π/υ της Επ.Προ 6.1 για την
κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας. Η αύξηση του π/υ και οι εκπτώσεις κατά τη
δημοπράτηση των έργων θα οδηγήσουν σε αύξηση της τιμής στόχου των δεικτών C018,
C019.
Στην Επ.Προ 6.2, με την ολοκλήρωση του σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης
της ΠΔΜ καθώς και των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ είναι πιθανό να προβληθούν
ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων να απαιτείται επιπλέον προϋπολογισμός.
Στην Επ.Προ 6.4: Η κατανομή του π/υ της Επ.Πρ είναι πιθανό να επηρεαστεί από την
ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ, τα οποία θα προσδιορίσουν τις
ανάγκες της Περιφέρειας και το βαθμό ωριμότητας των έργων που προβλέπεται να
ενταχθούν. Προτείνεται να καλυφθούν οι ανάγκες με το προβλεπόμενο κόστος καθώς για
τις ΒΑΑ υπάρχουν μη ώριμα έργα, και σε επόμενη αναθεώρηση θα μπορούσε να καλυφτεί
η τυχόν απόκλιση με την ένταξη επιπλέον πόρων.

ΑΠ 7 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων
Ο ΑΠ 7 παρουσιάζει χαμηλή ενεργοποίηση αλλά τα έργα που έχουν ενταχθεί υλοποιούνται
ομαλά και αναμένεται υψηλότερη πρόοδος μελλοντικά.
Παρουσιάζει χαμηλή ενεργοποίηση και μη ικανοποιητική πορεία σε όρους
αποτελεσματικότητας καθώς διάφορα θέματα επηρέασαν την εφαρμογή του. Αναμένεται
αύξηση του ρυθμού υλοποίησης του Άξονα και επίτευξη των στόχων των δεικτών για το
2023 με την έκδοση προσκλήσεων για το σύνολο των δράσεων και την επιτάχυνση της
δημοπράτησης έργων για τον κάθετο άξονα στην Εγνατία Οδό.
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Βάση της σχετικής μελέτης του κάθετου Άξονα «Φλώρινα- Κοζάνη-όρια Ν. Λάρισας» που
εκπονείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ, το έργο θα κοστίσει περίπου 30 εκ, άρα είναι πιθανή ή
αύξηση του π/υ και της τιμή στόχου των δεικτών της Επ.Προ 7.1 (C013, C013a).

ΑΠ 9 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης
Ο ΑΠ 9 παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στο πλαίσιο του Ε.Π (28,55%)
και παρουσιάζει ομαλή πορεία υλοποίησης (Εντάξεις: 101,8%, Συμβάσεις:34,0%).
Αναμένεται η επίτευξη τιμής μεγαλύτερης της τιμής στόχου στη βάση του δεδομένου
κόστους στις παρεμβάσεις σχετικά με τις υποδομές υγείας και άρα οι παρεμβάσεις
θεωρούνται αποδοτικές. Για τις κοινωνικές υποδομές εκτιμάται ότι δεν θα προκύψουν
προβλήματα υπέρβασης του προϋπολογισμού.

ΑΠ 11 Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ο ΑΠ 11, έχει εξειδικευτεί πλήρως και παρουσιάζει ποσοστό εντάξεων έργων 92,41%,
συμβάσεων 36,0% και πληρωμών 9,0%.
Χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό εντάξεων αλλά ο ρυθμός απορρόφησής τους είναι
χαμηλότερος λόγω των σημαντικών ποσοστών εκπτώσεων κατά τη δημοπράτηση των
έργων. Εξετάζοντας τη συμβολή των ενταγμένων έργων στην επίτευξη των δεικτών,
εκτιμάται ότι οι στόχοι των δεικτών για το 2023, θα επιτευχθούν.
Στα πλαίσια της Αναθεώρησης προτείνεται η μείωση του π/υ του Άξονα και η μεταφορά
πόρων σε άλλους ΑΠ. Επίσης προτείνεται αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη Τ2113.

ΑΠ 12 Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ
Ο ΑΠ 12 παρουσιάζει ικανοποιητική πορεία υλοποίησης και οι στόχοι των δεικτών εκροών
έχουν επιτευχθεί σε επίπεδο εντάξεων.
Συμπεριλαμβάνει δράσεις Τεχνικής Βοήθειας. Έχει εξειδικευτεί πλήρως και έχουν ενταχθεί
5 έργα τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 75. Πάνω από το 75% των ενταγμένων έργων
έχει συμβασιοποιηθεί και οι συμβάσεις προς τις πληρωμές ανέρχονται σε ποσοστό 22%.



ΕΚΤ

ΑΠ 8 Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
Ο ΑΠ 8 δεν έχει ενεργοποιηθεί και η ολοκλήρωση της εξειδίκευσής του αναμένεται το
επόμενο διάστημα. Οι λόγοι αφορούν την ωρίμανση της RIS3, την εκπόνηση και έγκριση
σχεδίων ΟΧΕ/ΒΑΑ καθώς και λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης της αιρεσιμότητας και της
αυτοδέσμευσης για τη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας.

13

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ολοκλήρωση της εξειδίκευσης των δράσεων και η
ολοκλήρωση της επιλογής ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων. Εφόσον ορισθεί ο ΕΦΔ και
ενεργοποιηθούν οι δράσεις του Άξονα θα είναι δυνατή η εκτίμηση για επίτευξη των στόχων
του 2023.

ΑΠ 10 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης
Ο ΑΠ 10, αφορά την κοινωνική ένταξη, παρουσιάζει μέτρια προς ικανοποιητική
απορρόφηση και ομαλή πορεία υλοποίησης (Εντάξεις 44,5%, Συμβάσεις 43,3%, Πληρωμές
22,2%). Παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης στο ΕΚΤ και ικανοποιητική
πρόοδο υλοποίησης.
Τα θέματα που εκκρεμούν είναι τα παρακάτω: Η ένταξη δράσεων για την προώθηση στην
απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό (10.1.), η
εξειδίκευση δράσεων ΤοΜΥ, Ψυχικής Υγεία, Εξαρτήσεων (10.3,) η εξειδίκευση και ένταξη
δράσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(ΚΑΛΟ) οι οποίες θα συμβάλλουν στην
ενεργοποίηση της Επ.Προ 10.4.
Οι δείκτες εκροών που έχουν ενεργοποιηθεί παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά υλοποίησης
και τρεις δείκτες παρουσιάζουν επίτευξη στόχων σε επίπεδο εντάξεων.

ΑΠ 13 Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ
Ο ΑΠ13 έχει ενεργοποιηθεί μερικώς και δεν παρουσιάζει συμβάσεις και πληρωμές. Οι
δείκτες του ΑΠ δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Με την ένταξη και ολοκλήρωση των σχετικών
έργων αναμένεται επίτευξη του στόχου των δεικτών για το 2023.

Για το Πλαίσιο Επίδοσης, οι δείκτες εκροών μέχρι την 31/12/2017 έχουν ενεργοποιηθεί
στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 5, 6, 7, 9, 10 και 11. Οι δείκτες των υπόλοιπων Αξόνων,
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2018.
Αν και οι περισσότερες καθυστερήσεις έχουν αρθεί από τις αρχές του 2018, η εικόνα που
διαμορφώνεται ως προς το Π.Ε. δε δείχνει να μπορεί να επιτύχει πλήρως τους στόχους των
οροσήμων του 2018. Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων του Π.Ε. για το 2023 μόνο κατά
προσέγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην παρούσα φάση υλοποίησης του ΕΠ
λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό εντάξεων, συμβασιοποιήσεων και πληρωμών
μέχρι το 2019. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι προβλέψεις δεν υλοποιηθούν επηρεάζεται
ανάλογα η επίτευξη ή μη των τελικών στόχων του Π.Ε. για το 2023.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2017 και τις προβλέψεις για
το 2018 και το 2019, κατά προσέγγιση αναμένεται επίτευξη των τελικών στόχων του Π.Ε.
σχεδόν στο σύνολο των Αξόνων Προτεραιότητας. Εξαίρεση αποτελούν οι οικονομικοί
δείκτες F100 του ΑΠ3 και του ΑΠ7 οι οποίοι ενδέχεται να μη φτάσουν το 100%.
Από την ανάλυση της πορείας υλοποίησης του Π.Ε., δίνοντας έμφαση στην επιτευξιμότητα
του οροσήμου του 2018 προτείνονται κάποιες τροποποιήσεις με σκοπό τη διόρθωση
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εκτιμήσεων που βασίστηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και την απόπειρα
βέλτιστης κατανομής των πόρων.
Επιπλέον, προτείνεται για την καλύτερη μέτρηση των εκροών η εισαγωγή Βασικού Σταδίου
Υλοποίησης για το 2018 στους Άξονες που κατά τον αρχικό σχεδιασμό δεν επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθεί και στη θέση του χρησιμοποιήθηκε εξαρχής ο δείκτης εκροής.
Στην πρόταση τροποποίησης των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
περιλαμβάνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:




Τροποποιήσεις που αφορούν τους δείκτες φυσικού αντικειμένου και οφείλονται
κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες (εκπλήρωση αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων,
ορισμός ΕΦΔ για τις κρατικές ενισχύσεις, προσαρμογή και λειτουργία του ΠΣΚΕ,
τροποποίηση Ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, εξειδίκευση
πολιτικών από κεντρικούς φορείς, έκδοση θεσμικού πλαισίου λεπτομερειών
εφαρμογής δράσεων). Οι παραπάνω εξωγενείς παράγοντες δεν ήταν δυνατό να
ληφθούν υπόψη στις υποθέσεις και παραδοχές κατά τη φάση σχεδιασμού του
προγράμματος στον αρχικό υπολογισμό των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης με
αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις να οδηγούν σε υπερεκτιμήσεις των
στόχων.
Τροποποιήσεις που αφορούν τους οικονομικούς δείκτες και οφείλονται στο γεγονός
της λανθασμένης υπόθεσης στην οποία στηρίχθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού
τους στη φάση σχεδιασμού, η οποία λάμβανε υπόψη τον κανόνα Ν+3 για το 2018
χωρίς να εξαιρεί από τις ετήσιες δεσμεύσεις του 2014 και 2015 τα ποσά της
προχρηματοδότησης που ακολούθησε (αρχική και ετήσιες). Οι νέες τιμές που
προτείνονται προκύπτουν σύμφωνα με τη διόρθωση της αρχικής υπόθεσης
προσδιορισμού, δηλαδή με εξαίρεση των ποσών της προχρηματοδότησης από τις
ετήσιες δεσμεύσεις 2014 και 2015.

Από τη συνοπτική εικόνα του προγράμματος και δεδομένου ότι το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020
βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή υλοποίησης, προκύπτει ότι κάποια από τα θέματα που
επηρεάζουν την υλοποίησή του θα μπορούσαν να αρθούν με τις προτάσεις της
Αναθεώρησης.
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5. Executive summary of evaluation’s conclusions &
Recommendations

METHODOLOGY
Α contemporary Evaluation Methodology was followed. Quantitative and qualitative
research was carried out. A field survey with questionnaires was conducted to evaluate the
information and communication actions.
In this context:


Techniques were used to estimate the effectiveness, efficiency, milestones achieved
by the Performance Framework



Outputs and results were evaluated at the level of Priority Axis, Specific Objectives,
and intervention categories



Questionnaires were designed for field research

DATA








Data from MIS (data concerning the physical and financial implementation)
Programming Document and Annexes
Data by the MA related to Programming, annual implementation reports, indicator’s
data, specialization papers
Statistical data from ELSTAT, EUROSTAT, central, regional and local authorities and
organizations which were used to update the data on which the socio-economic
analysis of the ROP is based and form the logic of the intervention
Programming Documents on regional and sectoral strategies implemented in the
country alongside the implementation of the 2014-2020 ROPs
Collection of data through questionnaires at the level of beneficiaries and potential
beneficiaries, in the context of field investigations

In addition to the above, the Consultant also used his / her own techniques - tools to
respond specifically to the evaluation questions.
BASIC TERMS
The term "activation in terms of calls" refers to the budget of calls per programme budget.
The term "activation" refers to the budget of the integrated projects per programme budget.
The term "contracting" refers to the amount of legal commitments per programme budget.
The term "absorption" refers to the percentage of expenditure per programme budget.

GENERAL FINDINGS
Despite the delays in the first few years of its implementation, the ROP Region of Western
Macedonia 2014 - 2020 has made significant progress.
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The progress of the ROP WM 2014-2020 based on its financial implementation data by
31/12/2017, is summarized as follows:


The total budget of the Programme amounts to € 339,985,142.00 (Public Expenditure).



The rate of the Programme’s specialization amounts to 88,12% and tends to be
completed.



50 calls have been issued for € 254,346,702.00 (74.81% of the Programme’s Budget),
resulting in high rate of Programme’s activation in terms of calls.



130 proposals have been submitted, amounting to € 275,393,683.13 million (81.00%
Programme’s Budget).



91 projects have been approved for a total funding of € 171,268,869.62. The activation
of the ROP WM 2014-2020 amounts to 50.38%, which is considered as moderate taken
into consideration the phase of the Programme’s implementation.



The legal commitments of the ROP WM 2014-2020 amount to € 68,661,315.66. The
contract rate for the Programme is 20.20%. The degree of contracting of the Programme
is considered low.



Payments of € 34,532,726 (10,16% of the Programme’s Budget). This is considered as a
moderate level and it is usual in Multiannual Programmes, with complex procedures and
many levels of stakeholder involvement.

It is noted that the progress among the Priority Axes of the Programme is uneven, with 3 out
of 13 Axes of the Programme not having proceeded at all in terms of activation, contracting
and absorption. The specialization of inactive Axes and the start of their implementation is a
priority and is expected to be completed in the next few years.
Although the level of implementation and absorption of the Programme’s Funds is generally
low, the actions that have been specified through the issue and activation of relevant calls
for proposals, reach (or exceed) the public expenditure budget for certain Priority Axes.
Moreover it is noted that:



In PA 5, PA 6, PA 9, PA 11 and PA 13 there is a difference between the budget of the
calls and the actual budget of integrated projects due to the discounts occurred
during the tendering procedure.



In PA 3, PA 5, 9, PA 10 and PA 12, the projects that have been integrated have been
also to a large extent, contracted.



PA 5, PA 9, PA 10 and PA 12 show the highest absorption of resources under the OP.

The delays in the implementation of the Programme are due to exogenous factors
concerning, among other things, the requirements set in the Programme and the selfcommitments, the designation of Intermediate Bodies, the operation of the State Aid
Management System Information (PSKE), the amendment of Law 4412/2016. Specifically:
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Delays due to the fact that it was necessary to create a mechanism for the
Identification of the needs of the Regional Labor Market and the Promotion of
Sustainable and Quality Employment.
No clarification of how the Managing Authorities of the ROP’s will issue the calls and
select an Intermediate Body for operations with State aid orientation under ERDF.
Problems in the functioning of the State Aid Management System Information (PSKE),
that affect the implementation of entrepreneurial actions, including the Research and
Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3).
Delays in clarifying the terms and conditions for the participation of the Regions in the
new Financial Tools - Funds (Entrepreneurship Fund II, Equifund, Infrastructure Fund,
etc).
Delays in application of Law 4412/2016 on Public Works Contracts.
Delayed approval of the new energy efficiency Regulation of buildings (KENAK)
(Government Gazette / B / 2367 / 12-07-2017)









It is expected an acceleration to the Programme’s implementation rate, as the programming
and specialization of the ROP have a very high level of completion. In addition, the delays
caused by conditionalities have been resolved.
Regarding the progress of the operations under ERDF until 31/12/2017:


8 PAs (PA 1, PA 3, PA 5, PA 6, PA 7, PA 9,PA 11,PA 12) have been activated. They are
related to RTD actions, entrepreneurship, climate change, environment, sustainable
transport, health, education and technical assistance respectively. PA 2 and PA 4
have not been activated yet.



The highest absorption rate and the most satisfactory course of implementation
appear in PA 5, PA 9 and PA 12. A modest and less satisfactory course in terms of
effectiveness is shown in PA 3, PA 11 and PA 6, while unsatisfactory implementation
is shown in PA 1 and PA 7.

Regarding the progress of the operations under ESF until 31/12/2017, it is noted that PA 10
and PA 13 have been activated, while PA 8 has not been activated.
An examination of the efficiency of ESF interventions shows that interventions are costeffective and it is estimated that the available budget is sufficient to implement all the
interventions.
From the analysis of the implementation of the ESF Priority Axes, by taking into account the
financial data, the implementation of the ESF and the data concerning the output indicators,
the following apply:


PA 8 is not activated and the completion of its specialization is expected in the next
period.



PA 10, which concerns social inclusion actions, shows a moderate to satisfactory
absorption rate and a smooth implementation,



PA 13 (ESF technical assistance) has been activated to a moderate level.
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CONCLUSIONS/ RECCOMENDATIONS PER PRIORITY AXIS:
ERDF
PA 1: Strengthening Research, Technological Development and Innovation
The specialization of the Axis is based on the Regional Plan of the Research and Innovation
Strategies for Smart Specialization (RIS3). It is therefore placed emphasis on the support of
research actions, while synergy and cooperation with the actions of the Operational
Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020 (EPAnEK), is
ensured. A review of the Programme’s actions is expected in the context of coordination
with similar actions being launched at national level.
The course of implementation of the Axis was delayed mainly due to PSKE’S operation and
other factors (self-commitment, institutional framework for state aid) and therefore is not
considered satisfactory. However, by resolving these problems and accelerating the further
activation of the Axis as foreseen by the MA, the achievement of the target value for the
indicators at 2023 is almost certain based on the estimations.
PA 1 shows a moderate activation rate as a whole (43%) but no contracts and costs have
been incurred.
In the context of the Review, it is possible to update the budget of actions to coordinate with
similar actions being launched at national level and for which there is greater interest in
participation. It is possible to correct the target value of the indicators: CO26 and C027.

PA 2 Enhancing access, use and quality of ICT;
PA 2 is the only ERDF Axis that is not specialized and has no activation either at the level of
calls or at the level of integration and implementation of projects. The reason rises mainly
from delays concerning central authorities (General Secretariat for Digital Policy). In this
context, it is not possible to accurately estimate the value of output indicators until 2023.
Direct activation of the Axis is necessary to achieve t objectives.

PA 3 Enhancing the competitiveness of SMEs
The percentage of specialization for PA 3 is 41%. In PA 3 are observed low rates in terms of
project integration (16.1%) and contracts (16.1%) and a modest rate of payments (4.0%).
Generally, under Priority Axis 3, no action regarding entrepreneurship was implemented as
the designation procedure for an Intermediate Body was not completed.
Once the IB will be defined (which is estimated in 2018) and the procedures for issuing the
call for proposals and their evaluation move in a faster pace, the target for the number of
enterprises receiving grants in the year 2023 can be reached. The delay in designation of IBs
concerns both 3.1- and 3.2- Investment Priority, and actions 3.1.1.1 and 3.2.1.1 respectively.
The implementation of actions 3.1.1.1 (actions for enterprises support) could proceed
rapidly if one party finances the implementation of projects under the Development Law. In
this case, an increase in the budget could be absorbed. This is a practice that has been
successfully implemented in previous programming periods.
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In the context of the Review, it is possible to strengthen the actions for the implementation
of projects under the Development Law (Actions 3.1.1.1).

PA 4: Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors
PA 4 has been fully specialized but not yet activated. The reasons that delayed its
implementation have been resolved and the issue of calls for all types of actions is soon
expected. Taking into account the absence of negative factors in the implementation of the
Axis, it is estimated the achievement of the targets for 2023. By integrating the relevant
projects that will contribute to the further activation of the Axis, it will be possible to
evaluate the realization of the physical object and reach to safe conclusions.

PA 5 Promoting climate change adaptation, risk prevention and management
PA 5 includes two types of actions: actions to prevent, to handle and manage floods and
actions to prevent, to handle and manage fires and other hazards. Overall, the course of its
implementation is smooth and satisfactory picture in terms of effectiveness. It is the Axis
with the second highest absorption rate in the ERDF. Considering the contribution of the
integrated projects and the planning for the integration of new ones, the target values for
the indicators concerning flood-control actions will be reached.
The Axis has been fully specialized and shows significant progress as 4 projects have been
included, corresponding to 62% of the budget, and payments have been made
approximately to ⅓ of the budget of the integrated projects.
In the context of the Review and due to the discounts on the contracting of the projects, an
additional available Budget may arise.
PA 6 Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency;
Although PA 6 is activated in a high rate (71%), has a moderate absorption rate (9%).
Acceleration on the progress of the Axis is anticipated by activating the sets of actions and
increasing absorption.
In the context of the Review, it is possible to increase the number of IP. 6.1 in order to meet
the needs of the Region. The increase in the budget and discounts on the tendering
procedures will also lead to an increase in the target values of the indicators C018, C019.
In IP 6.2, due the completion of the Integrated Tourism Development Plan of the WM as well
as the Sustainable Urban Development (BAA) and Integrated Spatial Investment (OXE)
Operational Plans, it is likely that new needs will be projected for which an additional budget
will be needed.
In EPA 6.4: The allocation of the budget likely to be affected by the completion of the BAA
and OXE Operational Plans, which will identify the needs of the Region and the degree of
maturity of the projects to be included. It is proposed to meet needs with the estimated
costs and a further review could cover any discrepancy with the addition of funds.
PA 7 Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network
infrastructures;
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PA 7 is activated in a low rate. However, the projects that have been integrated are
performing smoothly and further progress is expected in the future
PA 7 shows unsatisfactory performance in terms of effectiveness as various issues have
affected its implementation. An increase in the rate of its implementation and the
achievement of the targets set for 2023 is expected through the issue of calls for all actions
and accelerating the procurement of projects for the vertical axis on Egnatia Odos.
Based on the relative study of the vertical axis "Florina-Kozani-boundaries of Larissa", which
is being developed by EGNATIA SA, the project will cost about 30 million, so it is possible to
increase the target values of the IP 7.1 (C013, C013a).

PA 9 Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination;

PA 9 has the highest absorption rate in the ROP (28.55%) and it is also characterized by
smooth implementation (Activation: 101.8%, Contracts: 34.0%). It is expected to achieve a
higher value than the target value set for health infrastructure in the given busted and
therefore these innervations are efficient. For social infrastructures there will be no
problems of exceeded budget.

PA 11 Investing in education, training and vocational training for skills and lifelong
learning;
PA 11 has been fully specialized. The integrated projects are up to 92, 41%, the contracts at
36,0% and the payments at 9,0%.
It is characterized by a high level of activitation, but the rate of absorption is lower due to
significant discounts during the procurement procedures. Looking at the contribution of the
integrated projects to the achievement of the indicators, it is estimated that the targets for
the indicators for 2023 will be achieved.
In the context of the Review, it is proposed to reduce the Axis budget and transfer resources
to other PAs. It is also proposed to increase the target value of T2113

PA 12 ERDF Technical assistance
PA 12 shows satisfactory implementation and output outcomes targets have been reached
(in terms of integration).
It includes Technical Assistance actions. It has been fully specialized and 5 projects have
been intergraded (rate of activation: 75%). Over 75% of the projects involved have been
contracted and contracts for payments amount to 22%.
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ESF
PA 8 Promoting sustainable and quality employment and supporting labor mobility
PA 8 is not activated and the completion of its specialization is expected in the next period.
The reasons of this delay lay at the RIS3, delays at drafting and approval ΟΧΕ/ΒΑΑ as well as
delayed completion of conditionality and self-commitment to create a mechanism to
diagnose labor market needs. The next step is to complete the specialization of actions and
to complete the selection of Intermediate Bodies for State aid Operations. Once the IB is
designated and the actions of the Axis are activated, it will be possible to assess EHETHER
the 2023 targets will be achieved.

PA 10 Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination;
PA 10, which concerns social inclusion actions, shows moderate to satisfactory absorption
rate and smooth implementation (Activation 44.5%, Contracts 43.3%, Payments 22.2%). It
has the highest absorption rate among ESF Axes and satisfactory implementation.
The pending issues are the following: The inclusion of actions to promote the employment
of people affected by poverty and social exclusion (10.1), the specialization of Local Health
Groups (TOMY), Mental Health, Dependencies (10.3), the specialization and integration of
Social and Solidarity (KALO) actions which will contribute to the activation of the 10.4.
Output indicators that have been activated show high implementation rates and three
indicators have achieved their target value at the level of integration.

PA 13 ESF Technical Assistance
AP13 has been partially activated and has no contracts and payments. No activation is
shown at the output indicators. With the integration and completion of the relevant
projects, the target value of the indicators for 2023 is expected to be achieved.
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Performance Framework
Output indicators by 31/12/2017 have been activated in Priority Axes 1, 5, 6, 7, 9, 10 and 11.
The indicators of the remaining Axes, according to the programming, are expected to be
activated within the 2018.
Although most delays have been resolved since the beginning of 2018, the milestones set for
the PF for 2018, do not seem to be able to be fully achieved For 2023 only an approximation
can be made at the current stage of ROP’S implementation, taking into account the planning
of integrations, contracting and payments by 2019. In any case, if the estimations aren’t
implemented, the achievement of the objectives for the year 2023 is affected.
According to the data by 31/12/2017 and the estimations for 2018 and 2019, almost all of
the Priority Axes approximately are expected to reach the final targets of the PF. The
exception is the financial indicators F100 of AP3 and AP7 which may not reach 100%.
From the analysis of the implementation of the PF, emphasizing on the achievement of the
2018 milestone, some modifications are proposed to correct the estimates based on the
previous programming period and attempt to optimize the allocation of resources.
In addition, it is recommended for the better measurement of the outputs, the entry of the
Basic Stage of Implementation for 2018 on the Axes for which it was not originally chosen to
be used and in its place was initially the output indicator.
The proposed modifications concerning the indicators of the Performance Framework
include the following cases:


Modifications related to output indicators, mainly due to external factors (fulfillment
of conditionalities and self-commitments, designation of IB for operations
concerning state aid, adaptation and operation of the PSKE, amendment of Law
4412/2016 on Public Works Contracts, specialization of policies by central bodies,
adoption of an institutional framework for implementing actions). The above
external factors could not be taken into account in the initial assumptions used
during the design phase of the Programme in the initial calculation of the
Performance Framework indicators, leading in most cases to overestimating the
objectives.



Modifications regarding the financial indicators which are influenced by the false
hypothesis in which the estimation methodology was based in the planning phase,
which was according to the N+3 rule for 2018, without excluding from the annual
commitments of 2014 and 2015 the amount of the pre-financing budgeting that
followed(first and annual). The new values that are being proposed from are
according to the correction of the initial definition hypothesis.

From the summary of the Programme and given that the ROP WM 2014-2020 is at a critical
moment of implementation, it appears that some of the issues that affect its
implementation could be resolved within the framework of the Review procedure.
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