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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΧΟΙ, ΚΑΛΥΨΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιάσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πλαίσιο που θα 
ακολουθήσει το Σχέδιο Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» ΕΤΘΑ 2014-2020 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αυτό καθορίστηκε στο Κεφάλαιο 10 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015. 

Το παρόν Σχέδιο Αξιολόγησης στοχεύει να καλύψει τις απαιτήσεις που τέθηκαν με  

o το άρθρο 56 του Κανονισμού (EE) No 1303/2013 (CPR),  
o το άρθρο 115 του Κανονισμού 508/2014 (ΕΤΘΑ) 
o το άρθρο 5 του  Εφαρμοστικού Κανονισμού (EΕ) Νο 771/2014 όπως αναλύεται στο Παράρτημα 

Ι του ίδιου Κανονισμού 
o τα κείμενα εργασίας τουFAME, υποστηρικτικής μονάδας της ΕΕ. 

Η μεγαλύτερη εστίαση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στην παραγωγή απτών και μετρήσιμων  
αποτελεσμάτων των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων απαιτεί την ενίσχυση της παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του Προγράμματος ώστε να προκύψουν αποτελέσματα στον χρόνο που έχει προβλεφθεί, 
με την ποιότητα που έχει σχεδιασθεί και τη σωστή και επαρκή κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών.  

Επομένως οι στόχοι του παρόντος Σχεδίου Αξιολόγησης με την εφαρμογή και ολοκλήρωση  των 
επιμέρους στοιχείων του συνοψίζονται ως εξής: 

 Να παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τη συμβολή των Προτεραιοτήτων της Ένωσης στους 
επιμέρους σκοπούς και εκτίμηση των επιπτώσεων του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους 
που έχουν τεθεί  

 Να καταστήσει δυνατή τη λήψη αποφάσεων βασισμένων στη γνώση για τη διαχείριση και την 
πολιτική του Προγράμματος 

 Να επιτρέψει τη σύνθεση των ευρημάτων σε Ενωσιακό επίπεδο  
 Να διευκολύνει τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό πολιτικής κατά την επόμενη 

Προγραμματική περίοδο. 

Σε διαχειριστικό επίπεδο το Σχέδιο Αξιολόγησης οδηγεί σε καλύτερες ποιοτικά και πιο αποτελεσματικές 
αξιολογήσεις έχοντας καθορίσει έγκαιρα το πλαίσιο,  τα επιμέρους στοιχεία και τον χρονικό ορίζοντα των 
αξιολογήσεων. 

Η λογική σχεδιασμού του Σχεδίου Αξιολόγησης υπακούει στις εξής αρχές: 

• Στόχευση 
• Χρονικά έγκαιρο 
• Αναλογικότητα 

Το πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης και η επιλογή των θεμάτων που θα επικεντρωθεί βασίζεται στα 
ευρήματα προηγούμενων αξιολογήσεων και στα διδάγματα από την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο 2007-2013. 

Συγκεκριμένα εξετάσθηκε η εκ των υστέρων Αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΤΑ(EFF)2007-2013 που διενεργήθηκε από την Επιτροπή (Δεκέμβριος  2016), και η εκ των 
προτέρων Αξιολόγηση και η Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
(ΣΜΕΕΠ) (Strategic Environmental Assessment - SEA)του ΕΤΘΑ για την Κύπρο 2014-2020 
(Σεπτέμβριος2014). 
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Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα ευρήματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης της προηγούμενης 
προγραμματικής περιόδου: 

 Όλα τα Κράτη Μέλη1 προχώρησαν σε τροποποιήσεις των Επιχειρησιακών τους Προγραμμάτων ειδικά 
προς το τέλος του προγράμματος για να αποφύγουν τις Ν+2 απώλειες, ενώ τροποποιήσεις που έγιναν 
στην πρώτη περίοδο του προγράμματος οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κρίση που 
οδήγησε σε ανακατανομή του προϋπολογισμού υπέρ των αυξημένων αποσύρσεων στην αλιεία. Το 
Σχέδιο Αξιολόγησης επομένως θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη επισήμανση των αλλαγών που 
πιθανόν απαιτηθούν αλλά και στην επισκόπηση αλλαγών στο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο που πιθανόν 
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ορισμένων από τα Μέτρα. 

Αδυναμίες του Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου κατά την προηγούμενη προγραμματική 
περίοδο είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να μετρηθούν πολλά επιτεύγματα του ΕΤΑ αφενός, 
αφετέρου να σημειωθούν αποδεσμεύσεις (de-commitments) σε πολλά Κράτη Μέλη2. Παρότι κάτω από 
το ΕΤΘΑ το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή κοινών δεικτών και με τη στήριξη για τη 
βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης, η αποτελεσματικότητά του αναμένεται να 
μετρηθεί στην πράξη. 

Η εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4 Τοπική Ανάπτυξη του ΕΤΑ (αντίστοιχος με την Προτεραιότητα 
Ένωσης 4 του ΕΤΘΑ), έννοια καινοφανής για τον τομέα της αλιείας καθυστέρησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
και ειδικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδική μελέτη εφαρμογής του Άξονα 4 που διενεργήθηκε για 
λογαριασμό της Επιτροπής επεσήμανε αδυναμίες στο σύστημα παρακολούθησης των ΤΟΔΑ γεγονός που 
δημιουργούσε κενά στην αξιοπιστία και ευρωστία της παρεχόμενης πληροφόρησης. Το παρόν Σχέδιο 
Αξιολόγησης επισημαίνει την ανάγκη ξεχωριστής αξιολόγησης για την Προτεραιότητα 4, που θα 
περιλαμβάνει τόσο τις διαδικασίες που ακολουθούνται όσο και την αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα των παρεμβάσεων των τοπικών στρατηγικών. Η εμπειρία της μόνης ΤΟΔΑ που 
λειτούργησε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Τα τρία συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ) στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουν κοινή Διαχειριστική Αρχή 
(Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης – ΓΔ ΕΠΣΑ), εκτός από το 
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο συντονισμό και την ανταλλαγή 
απόψεων και πληροφοριών πάνω στα Σχέδια Αξιολόγησης, τις μεθόδους και τις εστιάσεις τους. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Με εξαίρεση την Κροατία η οποία όμως κατέθεσε το τελικό της Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το 2014 
2Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν από τα ελάχιστα ΚΜ που δεν σημειώθηκαν αποδεσμεύσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.1 Λειτουργία Αξιολόγησης (Evaluation function) 

Υπεύθυνη Αρχή για το Σχέδιο Αξιολόγησης και την διεκπεραίωση των επιμέρους Αξιολογήσεων είναι η 
Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσος Φορέας. Συγκεκριμένα η ΔΑ/ΕΦ είναι υπεύθυνη για 

• την σύνταξη και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης 
• την παρακολούθηση των αξιολογήσεων μέσα στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης 
• την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων 
• τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  συμμετέχει επίσης άμεσα στις αξιολογήσεις 

• εγκρίνοντας το Σχέδιο Αξιολόγησης και τις εκάστοτε επικαιροποιήσεις του  
• παρακολουθώντας τις δραστηριότητες αξιολόγησης και τα αποτελέσματά τους (Άρθρο 113 (β) 

του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014) 
• υποβάλλοντας συστάσεις εφόσον το κρίνει σκόπιμο προς την ΔΑ/ΕΦ 
• Παρακολουθώντας και εγκρίνοντας, όπου είναι απαραίτητο τις ενέργειες προσαρμογής στα 

αποτελέσματα των αξιολογήσεων.(Άρθρο 110 παρ.1, β) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013) 

2.2 Διαδικασίες Αξιολόγησης (Evaluation process) 

Για τους σκοπούς του Σχεδίου Αξιολόγησης και των συναφών δραστηριοτήτων αξιολόγησης ο 
Ενδιάμεσος Φορέας έχει προχωρήσει ήδη στην επιλογή τριών λειτουργών του που θα στελεχώσουν την 
Καθοδηγητική Επιτροπή (Steering Committee) Αξιολόγησης. Η επιτροπή αυτή θα διευρύνεται με την 
πιθανή συμμετοχή μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε 
αξιολόγησης, ή/και κάποιων experts ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου της αξιολόγησης 

H Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι όργανο υποστηρικτικό με καθήκοντα 

• Τον σχεδιασμό του Σχεδίου Αξιολόγησης και των επικαιροποιήσεών του 
• Την οργάνωση των διαδικασιών αξιολόγησης 
• Τον σχεδιασμό των προδιαγραφών και όρων της κάθε αξιολόγησης  
• Την υποβοήθηση του εκάστοτε αξιολογητή στην πρόσβαση σε δεδομένα ή στην αποκατάσταση 

επαφής με εταίρους, ή με τους desk officers της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για τη 
διαδικασία της αξιολόγησης. 

• Την έγκριση των παραδοτέων των αξιολογήσεων 
• Την κατάρτιση σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα των αλλαγών που 

προκύπτουν από τα ευρήματα των αξιολογήσεων 
• Την κατάρτιση σχεδίου για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων 

Ένα από τα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής, έχει οριστεί ως πρόσωπο επαφής (contact person) 
μεταξύ της εκάστοτε ομάδας αξιολογητών και της ΔΑ/ΕΦ.  
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2.3 Συμμετοχή των εταίρων 

Η συμμετοχή των εταίρων στην αξιολόγηση γίνεται κυρίως μέσα από τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης. Επιπρόσθετα, η χρήση μεθόδων και τεχνικών που παρουσιάζονται στις επιμέρους 
αξιολογήσεις στο κεφάλαιο 3, όπως συνεντεύξεις κλπ. επιβάλουν και διασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
εταίρων πιο άμεσα στις διαδικασίες αξιολόγησης. 

2.4 Ανεξαρτησία του Αξιολογητή 

Σύμφωνα με το Άρθρο 54 (3) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,οι αξιολογητές πρέπει να είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητοι από τις υπεύθυνες για την εφαρμογή και διαχείριση του  Προγράμματος αρχές.  

Λόγω της ανάγκης εξοικονόμησης ανθρώπινων πόρων οι αξιολογήσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» θα ανατεθούν σε εξωτερικούς αξιολογητές, 
ικανοποιώντας ταυτόχρονα και το κριτήριο ανεξαρτησίας του Αξιολογητή. 

2.5 Στρατηγική αξιοποίησης και δημοσιοποίησης των αξιολογήσεων 

Αξιοποίηση 

Για την αξιοποίηση των ευρημάτων των αξιολογήσεων η ΔΑ/ΕΦ αποφασίζει τις απαραίτητες κατά την 
κρίση της προσαρμογές στο Πρόγραμμα ή στις διαδικασίες του και εισηγείται στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης τις απαραίτητες ενέργειες. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει τις αλλαγές και 
παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών. 

Τα ευρήματα των αξιολογήσεων ενσωματώνονται και στο αντίστοιχο τμήμα των Ετήσιων Εκθέσεων 
Υλοποίησης του Προγράμματος(AIRs). 

Δημοσιοποίηση 

Πάγια τακτική του ΕΦ είναι η ανάρτηση των αξιολογήσεων στην ιστοσελίδα  του Προγράμματος ώστε 
να έχουν πρόσβαση στα συμπεράσματα και στις προτάσεις/υποδείξεις που περιλαμβάνονται σε αυτές 
όλοι οι εταίροι, δικαιούχοι και κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται ή επηρεάζεται από τις παρεμβάσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Παράλληλα η Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσος Φορέας προνοεί και για την ενημέρωση της Επιτροπής σε 
σχέση με τα συμπεράσματα/ευρήματα των αξιολογήσεων ώστε κάθε εταίρος, υπεύθυνος χάραξης 
πολιτικής, εκπρόσωπος των σχετικών κλάδων να λάβει γνώση των συμπερασμάτων και προτάσεων. Με 
βάση τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίζουν για 
τις απαιτούμενες προσαρμογές και παρακολουθούν την εφαρμογή των συστάσεων. 

Η Καθοδηγητική Επιτροπή με την ολοκλήρωση/αποδοχή κάθε αξιολόγησης καταρτίζει πλάνο για την 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Το πλάνο περιέχει: 

• Τις ομάδες στόχου της στρατηγικής για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας 
• Το είδος και το βάθος των ευρημάτων που θα κοινοποιηθούν ανά ομάδα στόχου 
• Το είδος του καναλιού επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί ανά ομάδα στόχου 
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2.6 Συγκεντρωτικό χρονοδιάγραμμα 

Η λογική του χρονοδιαγράμματος που απεικονίζεται στο γράφημα που ακολουθεί, προσπαθεί να 
ισορροπήσει την ανάγκη για έγκαιρη λήψη διορθωτικών κινήσεων (εφόσον τα ευρήματα των 
αξιολογήσεων υποδεικνύουν την ανάγκη αυτή) ώστε να βελτιωθεί το Πρόγραμμα αφενός και την 
ανάληψη των αξιολογήσεων σε χρόνο που να επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, 
δηλαδή σε χρόνο που θα έχει προχωρήσει σημαντικά η υλοποίηση των Μέτρων. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός για τις διαδικασίες Αξιολόγησης ανέρχεται σε   €200.000. Στον 
συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται εκτίμηση κατανομής του μεγαλύτερου τμήματος 
του προϋπολογισμού αυτού στις επιμέρους αξιολογήσεις. Το τμήμα που παραμένει ακατανέμητο αφορά 
στην κάλυψη αναγκών αξιολόγησης που πιθανόν να προκύψουν σε επόμενη φάση εφαρμογής του 
Προγράμματος και θα συμπεριληφθούν σε σχετική αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης. 

 

Κατανομή Προϋπολογισμού Σχεδίου Αξιολόγησης 
1η Αξιολόγηση Διαδικασιών 25.000 
Αξιολόγηση 
Αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας σε 
επίπεδο Ειδικού Στόχου/Μέτρου 

50.000 

Αξιολόγηση CLLD 15.000 
2η Αξιολόγηση Διαδικασιών 15.000 
Αξιολόγηση Επιπτώσεων σε επίπεδο 
Προτεραιοτήτων της Ένωσης 

50.000 

Λοιπές Αξιολογήσεις (tbd) 45.000 
Σύνολο  200.000 

 

 

2ηΑξιολόγηση Διαδικασιών 

2018 

2019 

2020 

2021 

1η Αξιολόγηση Διαδικασιών  

Αξιολόγηση 
ΑποτελεσματικότηταςCLLD 

Αξιολόγηση  Αποτελεσματικότητας σε 
επίπεδο Ειδικών Στόχων 

Αξιολόγηση Επιπτώσεων 
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2.8 Στρατηγική διαχείρισης Ποιότητας 

Στόχος της στρατηγικής διαχείρισης ποιότητας είναι να διασφαλίσει την παραγωγή ποιοτικών 
αξιολογήσεων. Ποιοτικές αξιολογήσεις είναι αυτές που απαντούν ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα στις 
ερωτήσεις αξιολόγησης (evaluation questions)της κάθε αξιολόγησης.  

Βασική αρχή της στρατηγικής είναι η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων διορθώσεις που αναλώνουν 
ανθρώπινους πόρους και χρόνο. 

Απόρροια της βασικής αυτής αρχής είναι  

• Η στενή συνεργασία/συμμετοχή από την αρχική φάση των διαχειριστών και εταίρων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος στην διαδικασία των αξιολογήσεων 

• Η κατάτμηση των αξιολογήσεων σε συγκεκριμένα ορόσημα που επιτρέπουν την έγκαιρη 
επισήμανση κενών-αδυναμιών και την υποβολή προτάσεων επίλυσης/διόρθωσης. 

• Η ορθή προετοιμασία των αξιολογήσεων ώστε να είναι απόλυτα ξεκάθαροι οι όροι και τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα από κάθε αξιολόγηση και για τους Αξιολογητές και για τις 
Αναθέτουσες Αρχές 

Η εμπλοκή των διαχειριστών και των εταίρων στις αξιολογήσεις διασφαλίζεται μέσω της Καθοδηγητικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης και του Λειτουργού που έχει ορισθεί πρόσωπο επαφής(contact person), καθώς 
και από τη χρήση συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων με εταίρους κλπ. κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Για την προετοιμασία κάθε αξιολόγησης θα ακολουθηθεί ο κατάλογος ελέγχου(checklist)που προτείνεται 
από τo FAME.  

Όλες οι αξιολογήσεις έχουν συγκεκριμένα ορόσημα-παραδοτέα: 

Α) ένα αρχικό παραδοτέο-inception report 

Β) ένα ενδιάμεσο παραδοτέο-interim report 

Γ) ένα τελικό παραδοτέο-final report 

Σε περίπτωση που συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει διάρκεια κατώτερη των έξι(6) μηνών η υποχρέωση 
περιορίζεται στην κατάθεση αρχικού και τελικού παραδοτέου. 

Η Καθοδηγητική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει και εξετάζει κάθε παραδοτέο υποβάλλοντας σχόλια 
μέχρις ότου επιτευχθεί η απαιτούμενη ποιότητα του παραδοτέου. Τα σχόλια υποβάλλονται πάντα 
γραπτώς και έγκαιρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 

3.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ(PROCESSEVALUATIONS) 

Οι Αξιολογήσεις Διαδικασιών απευθύνονται κυρίως στους θεσμούς που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Προγράμματος. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν και 
οι προτάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση ή επιβεβαίωση των ακολουθούμενων πρακτικών. 

3.1.1 1η Αξιολόγηση Διαδικασιών 

Αντικείμενο και σκεπτικό 

Η1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών καλύπτει την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος και μπορεί να 
συμβάλλει αποφασιστικά σε βελτιώσεις του Προγράμματος, της πολιτικής και της διαχείρισής του 

Επιπρόσθετα, το 2019 η Επιτροπή, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013, θα 
προχωρήσει σε επανεξέταση (σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη) των επιδόσεων των Προγραμμάτων, 
με  αναφορά στο πλαίσιο επιδόσεων. Η επανεξέταση των επιδόσεων  ως προς την επίτευξη των 
οροσήμων θα βασισθεί στις πληροφορίες και  εκτιμήσεις που θα παρουσιασθούν στην Ετήσια Έκθεση 
Υλοποίησης του 2019. Η συγκεκριμένη 1η Αξιολόγηση αναμένεται να υποβοηθήσει σημαντικά την 
Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσο Φορέα στην τεκμηρίωση θέσεων για το Πλαίσιο Επιδόσεων. 

Στόχος  της Αξιολόγησης Διαδικασιών είναι να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
εφαρμογής του Προγράμματος σε τρία επίπεδα, συγκεκριμένα: 

 Της Εταιρικότητας3, σε συμφωνία με το άρθρο 3 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
240/2014 της Επιτροπής 

 Της Διακυβέρνησης, που αποτελεί και το κύριο σώμα της Αξιολόγησης και επικεντρώνεται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, στο σύστημα εφαρμογής και στο σύστημα παρακολούθησης του. 

 Της Επικοινωνίας του Προγράμματος και πώς προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται οι ομάδες-
στόχοι 

Πιο συγκεκριμένα, επίκεντρο της αξιολόγησης διαδικασιών όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω είναι:  

•Η αποτελεσματικότητα (Effectiveness) της συμμετοχής των εταίρων στην διαδικασία εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

• Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (efficiency) της διακυβέρνησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, περιλαμβάνοντας την επισήμανση πιθανόν σημείων συμφόρησης και τη δυνατότητα 
απλοποιήσεων των διαδικασιών. 

 •Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της Επικοινωνίας με τις ομάδες-στόχου του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και συγκεκριμένα η συχνότητα και το είδος των καναλιών επικοινωνίας 
που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η αντίληψη των εκπροσώπων των ομάδων-στόχου πάνω στην 
αποτελεσματικότητα της Επικοινωνίας. 

 

 

 

                                                           
3Στο AIR 2018, στο Τμήμα Β θα γίνεται αναφορά στο θέμα αυτό. 



Σελίδα 8 από 24 
 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης (Evaluation Questions) 

Εταιρικότητα- Effectiveness 

Ερώτηση 1: Έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Προγράμματος οι πιο σχετικοί 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι; 

Ερώτηση 2: Βαθμός ενεργούς συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος 

Διακυβέρνηση- Effectiveness 

Ερώτηση 3: Πόσο αποτελεσματική είναι η Δομή Διαχείρισης του Προγράμματος; 

Ερώτηση 4: Είναι αποτελεσματικές οι διοικητικές διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων, από την 
υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της υλοποίησης; 

Ερώτηση 5: Πόσο αποτελεσματική είναι η πρόοδος προς επίτευξη των οροσήμων και των στόχων που 
έχουν τεθεί; 

Ερώτηση 6: Εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά ενέργειες για την προώθηση των Οριζόντιων Πολιτικών της 
ισότητας ανδρών- γυναικών και της μη διάκρισης; 

Ερώτηση 7: Εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά δράσεις για την προώθηση της Οριζόντιας Πολιτικής της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης; 

Ερώτηση 8: Πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα παρακολούθησης στη συλλογή, ανάλυση και 
παρακολούθηση των δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και οικονομικών δεικτών που έχουν τεθεί στο 
Πρόγραμμα; 

Ερώτηση 9: Σε ποιο βαθμό είναι κοστολογικά και χρονικά αποδοτικές οι δράσεις εφαρμογής του 
Προγράμματος 

Επικοινωνία 

Ερώτηση 10: Πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα και οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας για 
την ενημέρωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στο στάδιο υποβολής αίτησης συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα; 

Ερώτηση 11: Συνέβαλε η στρατηγική στη βελτίωση της επίγνωσης των επιτευγμάτων του 
Προγράμματος; 

Ερώτηση 12: Είναι τα εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν αποδοτικά ως προς το κόστος και 
τον χρόνο; 
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Μεθοδολογία 

Ανάλογα με τη θεματική ενότητα που εξετάζεται οι προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

Εταιρικότητα 

• Ανάλυση των στοιχείων από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
• Συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Διαχειριστικής Αρχής και του Ενδιάμεσου Φορέα  
• Συνεντεύξεις με επιλεγμένους εταίρους 

Διακυβέρνηση 

• Επαλήθευση της Λογικής Παρέμβασης (Intervention Logic) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
• Χάραξη διαδικασιών (Process mapping) 
• Ανάλυση των εγγράφων τεκμηρίωσης των έργων (αιτήσεις κλπ.) 
• Συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους εφαρμογής των παρεμβάσεων 
• Συνεντεύξεις με επιλεγμένους δικαιούχους 
• Έρευνα(Survey)σε επιλεγμένους δικαιούχους 
• Ανάλυση των οικονομικών, και διαδικαστικών στοιχείων και δεικτών που συλλέγονται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης (Infosys data- Άρθρο 97.1του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014) 
• Τηλεφωνική συνέντευξη με τον υπεύθυνο για την Κύπρο λειτουργό της ΓΔ MARE 
• Ανάλυση των στοιχείων από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης  
• Συνεντεύξεις με στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα 
• Συνεντεύξεις με μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
• Ανάλυση κόστους 

 
Επικοινωνία 

• Ανάλυση μέσων και επικοινωνίας 
• Επισκόπηση και ανάλυση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας (δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο, επισκόπηση 

ευρημάτων από ερευνητικά έργα και αξιολογήσεις) 
• Έρευνα (survey)σε επιλεγμένους δικαιούχους 
• Συνεντεύξεις με εκπροσώπους των κλάδων για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας 

 
Είδος πληροφοριών που απαιτούνται 

Εταιρικότητα 

• Αριθμός των εταίρων που εμπλέκονται 
• Τύπος των εμπλεκομένων εταίρων  
• Φύλο των εταίρων 
• Αριθμός συνεδριάσεων ανά έτος 
• Συχνότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. 
• Αντίληψη των εταίρων και ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) για  την Ικανοποιητική λειτουργία 

της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
 

Διακυβέρνηση 

• Καταλληλότητα του συστήματος διαχείρισης, των ρόλων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
• Μέση διάρκεια διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
• Διαφάνεια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 
• μέση διάρκεια της διαδικασίας πληρωμών 
• δράσειςongoing εκπαίδευσης του προσωπικού 
• Αριθμός ατόμων του προσωπικού που παρακολούθησαν εκπαίδευση 
• Χρηματοδοτικοί και ανθρώπινοι πόροι διαθέσιμοι 
• Κενά στις διαδικασίες διαχείρισης του Προγράμματος 
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• Διάρκεια μεταξύ των διαφόρων βημάτων του κύκλου διαχείρισης (management circle) του 
Προγράμματος 
 

Από την προετοιμασία στην υποβολή της αίτησης 

• Διαθεσιμότητα γραπτών οδηγιών 
• Συχνότητα  επαφών των  στελεχών του ΕΦ με δυνητικούς δικαιούχους 
• Βαθμός ικανοποίησης από την διαδικασία υποβολής αίτησης 
• Αντίληψηγιατηνευκρίνειακαιτηνχρησιμότητατηςπληροφόρησηςκαιτηνκαθοδήγηση για την υποβολή 

των αιτήσεων 
 

Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή στην έγκριση 

• Διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής 
• Χρήση ή όχι εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 
• Ποσοστό των εγκεκριμένων έργων σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων 
• Διάρκεια της διαδικασίας επιλογής 

 

Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο των έργων  

• Αντίληψη του φόρτου εργασίας για το σύστημα αναφοράς (reporting) 
• Αντίληψη για την απλότητα των διαδικασιών για αλλαγές στο έργο 
• Βαθμός ικανοποίησης για την δυνατότητα προ-χρηματοδότησης 
• Αντίληψη για την απλοποίηση των διαδικασιών μέσω του απλοποιημένου κόστους και της εφαρμογής 

flat rates 
• Αντίληψη για τη σαφήνεια τεχνικών θεμάτων (όπως επιλέξιμες μη-επιλέξιμες δαπάνες κλπ.). 
• Ικανοποίηση από τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας απαιτήσεων πληρωμών 
• Ποσοστό του στόχου οικονομικών και δεικτών εκροών που επετεύχθη σε σχέση με τα ορόσημα του 

2018 και τους τελικούς στόχους 2023 
• Αλλαγή στους στόχους επίδοσης 
• Αριθμός και είδος τροποποιήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
• Ρυθμός προόδου της υλοποίησης του Προγράμματος 
• Σχέση δηλωμένων δαπανών και πιστοποιημένων 
• Αριθμός έργων που καταχωρήθηκαν με τιμή 1 ή 2 στο Infosys πεδίο 9 (διακοπή ή εγκατάλειψη 

αντίστοιχα)  
• Μέσος χρόνος μεταφοράς έργων από την τιμή 4 του Infosys πεδίου 9 (έργο υπό υλοποίηση) στην 

τιμή 5 (υλοποιήθηκε πλήρως) 
• Πόσο εντατική είναι η επαφή μεταξύ ΔΑ/ΕΦ και του υπεύθυνου για την Κύπρο  στελέχους  της 

DGMARE 
• Αριθμός ανδρών και γυναικών του Ενδιάμεσου Φορέα (και της Διαχειριστικής  Αρχής  εφόσον 

ασχολούνται με το ΕΤΘΑ 
• Αριθμός γυναικών και ανδρών που συμμετέχουν στις δράσεις 
• Αριθμός ανδρών και γυναικών που επωφελήθηκαν από διαδικασίες εκπαίδευσης 
• Αντίληψη για την επίγνωση των δικαιούχων και των εταίρων στο θέμα της ισότητας γυναικών και 

ανδρών 
• Διάρκεια μεταξύ υποβολής και έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης(AIR) 
• Άρθρο 97.1 αριθμός και σοβαρότητα λαθών 
• Προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων (database) 
• Διαθεσιμότητα και πληρότητα της συλλογής δεδομένων 
• Ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται  
• Αριθμός και είδος διαφορών μεταξύ AIR και SFC2014 
• Κόστος για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανά αίτηση 
• Μέσος χρόνος από την αίτηση μέχρι την έγκριση 
• Μέσος χρόνος  από την έγκριση μέχρι την καταβολή πληρωμών 
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Επικοινωνία 

• Αριθμός δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας 
• Τύπος δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνίας 
• Αντίληψη επάρκειας πληροφόρησης κατά ομάδα στόχου 
• Αντίληψη επάρκειας πληροφόρησης από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 
• Επίπεδο ενημέρωσης μεταξύ των ομάδων στόχου 
• Αριθμός άρθρων σε ειδικευμένα περιοδικά και τύπο 
• Αριθμός εκδηλώσεων 
• Αντίληψη για το αποτέλεσμα των καναλιών επικοινωνίας 
• Κόστος των δράσεων επικοινωνίας ανά είδος μέσου 
• Σχέση μεταξύ διαφαινόμενου αποτελέσματος και κόστους 

 

Ενδεικτικός χρόνος 

Η διάρκεια της αξιολόγησης εκτιμάται σε 5 μήνες. Χρόνος υλοποίησης 2018. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός για την1ηΑξιολόγηση Διαδικασιών  εκτιμάται στο ποσό των €25.000. 

3.1.2 2η Αξιολόγηση Διαδικασιών 

Η 2η Αξιολόγηση Διαδικασιών ακολουθεί την ίδια θεματική με την πρώτη. Κύριος στόχος είναι η 
αξιολόγηση της εφαρμογής των αλλαγών που προτάθηκαν κατά την 1η Αξιολόγηση Διαδικασιών και τα 
αποτελέσματά τους στην διακυβέρνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η 2η Αξιολόγηση 
Διαδικασιών θα διενεργηθεί προς το τέλος εφαρμογής του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος και 
τα αποτελέσματά της κυρίως αναμένεται να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον σχεδιασμό της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου. 

Ενδεικτικός χρόνος 

Διάρκεια υλοποίησης 3 μήνες. Χρόνος υλοποίησης 2021. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός για την2ηΑξιολόγηση Διαδικασιών  εκτιμάται στο ποσό των €15.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των Προγραμμάτων του ΕΤΘΑ θα διενεργηθεί από την Επιτροπή και 
δεν αποτελεί υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα. Σύμφωνα με το άρθρο 
117 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014. Ωστόσο η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα γίνει με τη συνδρομή 
των Κρατών Μελών. Για να συμβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
ΕΤΘΑ θα βοηθήσουν αποτελεσματικά οι παρακάτω αξιολογήσεις, αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας 
Μέτρων/Ειδικών Στόχων και Αξιολογήσεις Επιπτώσεων σε επίπεδο Προτεραιοτήτων της Ένωσης. 
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3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΤΟΧΟΥ/ΜΕΤΡΟΥ 

3.2.1 Μελέτη Αξιολόγησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Ειδικών Στόχων 
των Προτεραιοτήτων της Ένωσης 1,2,3,5 και 6 

Αντικείμενο και σκεπτικό 

Η Αξιολόγηση αυτή σκοπό έχει να εξετάσει α) πόσο αποτελεσματικές ήταν οι παρεμβάσεις σε επίπεδο 
Μέτρων για την επίτευξη των Ειδικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» και β) 
πόσο αποδοτικές ήταν οι παρεμβάσεις συγκρίνοντας τους χρηματοδοτικούς πόρους με τις εκροές 
(outputs) και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τη χρήση αυτών των πόρων.  

Για τον ειδικό στόχο 1 της Προτεραιότητας 4, προβλέπεται ξεχωριστή αξιολόγηση(βλ. 3.2.2) 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης (Evaluation Questions) 

Ερώτηση 1:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» συνέβαλε στην επίτευξη του 
Ειδικού Στόχου1.1Μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον 
συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων: 

• Άρθρο 38:Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της 
αλιείας στην προστασία των ειδών.(Μέτρο 1.15) 

• Άρθρο 40 παρ. 1, α)Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών 
δραστηριοτήτων- συλλογή από τους αλιείς αποβλήτων από την θάλασσα.(Μέτρο 1.17) 

• Άρθρο 43 παρ.2: Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης, καταφύγια 
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης. (Μέτρο 1.24) 

Ερώτηση 2:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού 
Στόχου1.2Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικ ιλότητας και των 
οικοσυστημάτων 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από το Μέτρο του Άρθρου 40 παρ 1 β)-ζ) και θ): Εγκατάσταση και 
εκσυγχρονισμός στατικών και κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας 
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση περιοχών Naturaκαι 
άλλων προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών.(Μέτρο 1.18) 

Ερώτηση 3:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού 
Στόχου1.3Εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών 
δυνατοτήτων. 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται μόνο από το Μέτρο του Άρθρου 34: Οριστική παύση. (Μέτρο 1.10) 

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού 
Στόχου1.4Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων 
και βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας. 
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Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 30: Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος.(Μέτρο 1.6) 
• Άρθρο 32: Υγεία και ασφάλεια. (Μέτρο 1.8) 
• Άρθρο 40 παρ. 1 η): αποζημίωση για ζημιές που προκαλούνται στα αλιεύματα από 

προστατευόμενα θηλαστικά και πτηνά. (Μέτρο 1.19) 
• Άρθρο 43παρ. 1και 3: επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και καταφύγια για βελτίωση της 

ποιότητας, ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων και συνθηκών ασφάλειας(Μέτρο 1.23) 

Ερώτηση 5:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου1.5 
Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας, 
περιλαμβανομένης της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, και της μεταφοράς 
γνώσης, 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 28: Συμπράξεις επιστημόνων-αλιέων. (Μέτρο 1.3) 
• Άρθρο 41 παρ. 1 α),β) και γ) Επενδύσεις για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, εξοπλισμός 

συστήματα, μελέτες. (Μέτρο 1.20) 
• Άρθρο 41 παρ. 2 Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κινητήρων. (Μέτρο 1.21) 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 6:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
2.1Παροχή στήριξης στην ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
μεταφοράς γνώσης στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 47: Καινοτομία-συμβουλευτικές υπηρεσίες. (Μέτρο 2.1) 
• Άρθρο 49: Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών. (Μέτρο 2.5) 

Ερώτηση 7:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
2.2Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων 
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας και των συνθηκών 
εργασίας, ιδίως των ΜΜΕ. 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από το Μέτρο του άρθρου 48 παρ.1 α)-δ) και στ)-η): Παραγωγικές 
επενδύσεις. (Μέτρο 2.2) 

Ερώτηση 8:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
2.3Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικ ιλότητας και της ενίσχυσης των 
οικοσυστημάτων που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια και της προώθησης της αποδοτικής 
ως προς τους πόρους υδατοκαλλιέργειας 

 

BOX 2 

Ο Ειδικός Στόχος ανάπτυξης της επαγγελματικής κατάρτισης, νέων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης. υλοποιείται με δράσεις 
μέσα από τις αναπτυξιακές στρατηγικές των ΤΟΔΑ 
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Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 48 παρ. 1, ια): αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπής σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. (Μέτρο 2.3) 

• Άρθρο 48 παρ. 1, ε), θ) και ι): Μείωση χρήσης νερού, αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων, 
αύξησης αποδοτικότητας των πόρων. (Μέτρο 2.4) 

• ‘Άρθρο 51: Αύξηση των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. (Μέτρο 2.7) 

Ερώτηση 9:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
3.1 Βελτίωση και παροχή επιστημονικής γνώσης καθώς και  βελτίωση της συλλογής και 
διαχείρισης δεδομένων 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από το Μέτρο του άρθρου 77. (Μέτρο 3.1) 

Ερώτηση 10:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
3.2παροχή στήριξης στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιβολή, ενισχύοντας με τον 
τρόπο αυτό τις θεσμικές ικανότητες και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, 
χωρίς αύξηση του διοικητικού φόρτου. 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από το Μέτρο του άρθρου 76. (Μέτρο 3.2) 

Ερώτηση 11:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
5.1Βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 67: Ενισχύσεις στην αποθεματοποίηση. (Μέτρο 5.2) 

• Άρθρο 68: Μέτρα εμπορίας. (Μέτρο 5.3) 

 

Ερώτηση 12:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
5.2 Ενθάρρυνση των επενδύσεων στους τομείς της μεταποίησης και της εμπορίας 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από το Μέτρο του άρθρου 69. (Μέτρο 5.4) 

Ερώτηση 13:Σε ποιο βαθμό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 
6.1 Ενίσχυση της εφαρμογής της ΟΘΠ . 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των υπό-άρθρων 

• Άρθρο 80 παρ. 1, α) Ολοκληρωμένη θαλάσσια εποπτεία. (Μέτρο 6.1) 
• Άρθρο 80 παρ. 1, β) Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρος 

χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. (Μέτρο 6.2) 
• Άρθρο 80 παρ. 1, γ) Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. (Μέτρο 6.3) 
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Ερώτηση 14:Οι δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω ειδικών στόχων υλοποιήθηκαν κατά τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό; 

Μεθοδολογία 

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν: 

- Θεωρητική προσέγγιση (Theory-based approach) βασισμένη στη Λογική 
Παρέμβασης(Intervention Logic)του Προγράμματος 

- Βιβλιογραφική έρευνα (Desk research) σε δευτερογενή δεδομένα για την ανάλυση των 
εγγράφων τεκμηρίωσης των έργων και των διαφόρων αναφορών (reports) 

- Βιβλιογραφική έρευνα (Desk research) σε δευτερογενή δεδομένα για την επισκόπηση της 
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, όπως άλλες αξιολογήσεις, επιστημονικά σχετικά άρθρα κλπ. 

- Περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics) των στοιχείων του Infosys.  
- Ανάλυση κόστους παρεμβάσεων και σύγκριση με προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Εκτός από τις παραπάνω βασικές μεθόδους αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν και πρόσθετες ποιοτικές 
κυρίως προσεγγίσεις όπως: 

- Συνεντεύξεις με επιλεγμένους εκπροσώπους των επιχειρήσεων Υδατοκαλλιέργειας 
- Συνεντεύξεις με επιλεγμένους εκπροσώπους των métier της αλιείας 
- Συνεντεύξεις με στελέχη του ΤΑΘΕ επιφορτισμένα με τη συλλογή δεδομένων και τον έλεγχο και 

την υποβολή. 
- Ένα focus group με εμπειρογνώμονες με κύριο θέμα την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 

αφορούν στην προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων όπως αυτά 
εκφράζονται κυρίως από τα Μέτρα των Άρθρων 40 παρ. 1, β)-ζ), θ) και 80 παρ.1 β)   

Είδος πληροφοριών που απαιτούνται 

Α) Για όλα τα Μέτρα του ΕΠ 

Αριθμός και είδος δράσεων 

Συνολικός προϋπολογισμός κάθε Μέτρου και δηλωθείσες επιλέξιμες δαπάνες από τους δικαιούχους 

Ορόσημα ανά Μέτρο (αν υπάρχουν) και στόχοι (target values) 

Αριθμός ωφελούμενων 

Β) Ειδικές πληροφορίες ανά Μέτρο/Ειδικό Στόχο 

Ειδικός Στόχος 1.1: 

Είδος περιβαλλοντικής προστασίας 

Είδος απορριμμάτων που περισυλλέγησαν 

Συνολικές εκφορτώσεις και ποσοστό ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

Αξιοποίηση ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
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Ειδικός Στόχος 1.2 

Ποιότητα Διαχείρισης των περιοχών Natura και άλλων προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών 

Κάλυψη των περιοχών Natura και άλλων θαλάσσιων προστατευμένων περιοχών 

Ειδικός Στόχος 1.3  

Αριθμός, είδος και δυναμικότητα σκαφών που αποσύρθηκαν 

Σχέση των προβλεπομένων στο Σχέδιο Δράσης αποσύρσεων με αυτές που πραγματοποιήθηκαν 

Χρήση των σκαφών που αποσύρθηκαν 

Ειδικός Στόχος 1.4 

Είδος νέων μορφών εισοδήματος 

Νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν 

Θέσεις που διατηρήθηκαν 

Κέρδη από τις νέες μορφές εισοδήματος 

Εργασιακές συνθήκες - Εργασιακά ατυχήματα 

Είδος ζημιών από θηλαστικά και πτηνά 

Αλιείς που επωφελήθηκαν και άλλοι χρήστες των λιμένων που επωφελήθηκαν 

Ειδικός Στόχος 1.5 

Βελτίωση της διαχείρισης που επιτεύχθηκε μέσω της καινοτομίας 

Βελτίωση των προϊόντων που επιτεύχθηκε μέσω της καινοτομίας 

Άτομα που επωφελήθηκαν από την καινοτομία 

Τα οφέλη που προέκυψαν από την συνεργασία επιστημόνων-αλιέων 

Κατανάλωση καυσίμων 

Εκπομπές ρύπων 

Kwκινητήρα (πριν και μετά την παρέμβαση) 

Ειδικός Στόχος 2.1 

Βελτίωση της διαχείρισης που επιτεύχθηκε μέσω της καινοτομίας 

Βελτίωση των προϊόντων που επιτεύχθηκε μέσω της καινοτομίας 

Είδος συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Πληροφορίες για την εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
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Ειδικός Στόχος 2.2 

Αριθμός εργαζομένων που επωφελούνται 

Εργασιακές συνθήκες που βελτιώθηκαν 

Παραγωγή σε ποσότητα 

Παραγωγή σε αξία 

Εκτιμώμενα Κέρδη 

Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν 

Ειδικός Στόχος 2.3 

Χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

Μείωση της χρήσης νερού και χημικών 

Αριθμός νέων ζωνών υδατοκαλλιέργειας και χαρτογράφησή τους 

Έκταση των νέων ζωνών υδατοκαλλιέργειας 

Ειδικός Στόχος 3.1 

Στοιχεία ανταπόκρισης στα data calls 

Πορίσματα Αξιολόγησης από STECF 

Ειδικός Στόχος 3.2 

Στοιχεία σοβαρών παραβάσεων 

Στοιχεία φυσικών ελέγχων 

Στοιχεία βελτίωσης της ικανότητας λόγω αγοράς εξοπλισμού και των άλλων τύπων παρεμβάσεων 

Ειδικός Στόχος 5.1 

Περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε ενίσχυση αποθεματοποίησης 

Στοιχεία για τον όγκο και την αξία των προϊόντων που ξαναμπήκαν στην αγορά. 

Στοιχεία για τον όγκο και την αξία (αφού πωλήθηκαν) των ειδών που είχαν αποθεματοποιηθεί. 

Νέα αγορές και βελτίωση συνθηκών τοποθέτησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά. 
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Ειδικός Στόχος 5.2 

Αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, στην ασφάλεια και στην υγιεινή στα διάφορα μεταποιητικά στάδια 

Βελτιωμένα προϊόντα και διαδικασίες 

Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της μεταποίησης 

Αξία και όγκος πρώτων πωλήσεων 

Ειδικός στόχος 6.1 

Νέες περιοχές Natura ή άλλες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές 

Επιφάνεια κάλυψης περιοχών Natura και άλλων προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών 

Στοιχεία για δράσεις βελτίωσης της γνώσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Ενδεικτικός χρόνος 

Διάρκεια υλοποίησης 7 μήνες. Χρόνος υλοποίησης ενδεικτικά 2020, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης 
των Μέτρων 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός για την Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας του Προγράμματος 
σε επίπεδο Ειδικού Στόχου/Μέτρου εκτιμάται στο ποσό των €50.000. 

3.2.2 Μελέτη Αποτελεσματικότητας των ΤΟΔΑ(CLLD) 

Αντικείμενο και σκεπτικό 

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχε ελάχιστη εμπειρία 
λειτουργίας των ΤΟΔΑ. Είχε εγκριθεί μόνο μία ΤΟΔΑ και ουσιαστικά λειτούργησε προς το τέλος του 
Προγράμματος. Για το λόγο αυτό δεν είχε συμπεριληφθεί η Κύπρος και στη μελέτη Αξιολόγησης του 
Άξονα 4 που είχε γίνει για λογαριασμό της DG MARE4.Στο παρόν ΕΠ «Θάλασσα» υπάρχουν εγκεκριμένες 
3 ΤΟΔΑ  

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία ξεχωριστή μελέτη αξιολόγησης για τον Ειδικό αυτό στόχο που θα συνδυάζει  
τα χαρακτηριστικά τόσο της Αξιολόγησης Διαδικασιών όσο και της Αξιολόγησης 
Αποτελεσματικότητας/Αποδοτικότητας, δηλαδή θα εξετάζει και το σύστημα εφαρμογής/διακυβέρνησης 
και την αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα των δράσεων. 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης (Evaluation Question) 

Ερώτηση 1:Έχουν εμπλακεί στον σχεδιασμό των τοπικών στρατηγικών οι πιο σχετικοί οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, ιδιαίτερα οι αλιείς και ποιος ήταν ο βαθμός ενεργούς συμμετοχής τους; 

Ερώτηση 2: Πόσο αποτελεσματική είναι η Δομή Διαχείρισης και οι διοικητικές διαδικασίες και πού 
εντοπίζονται προβλήματα; 

                                                           
4 Study on the implementation of Axis 4 of the European Fisheries Fund, Capgemini Consulting et al. 
for DG MARE, 2014 
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Ερώτηση 3: Εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά ενέργειες για την προώθηση των Οριζόντιων Πολιτικών 
που περιλαμβάνονται στις τοπικές στρατηγικές. 

Ερώτηση 4: Πόσο αποτελεσματική είναι η Στρατηγική για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας 
των ΤΟΔΑ στην πληροφόρηση, εμψύχωση και υποστήριξη των ομάδων στόχου στα διάφορα στάδια 
προετοιμασίας και εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών; 

Ερώτηση 5:Σε ποιο βαθμό η υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών συνέβαλε στην επίτευξη του Ειδικού 
Στόχου 4.1 Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κ ινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας 

Ο Ειδικός Στόχος εξυπηρετείται από τα Μέτρα των άρθρων 

• Άρθρο 62: Στήριξη για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων. (Μέτρο 
4.1) 

• Άρθρο 63: Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων. (Μέτρο 4.2 και 4.3) 

• Άρθρο 64: Δραστηριότητες συνεργασίας. (Μέτρο 4.4) 

Ερώτηση 6: Οι δράσεις των τοπικών στρατηγικών υλοποιήθηκαν κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό; 

Μεθοδολογία 

- Επισκόπηση των κειμένων των τοπικών στρατηγικών. 
- Βιβλιογραφική έρευνα (Desk research) σε δευτερογενή δεδομένα για την ανάλυση των 

εγγράφων τεκμηρίωσης των παρεμβάσεων 
- Περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics)  
- Ανάλυση κόστους παρεμβάσεων και σύγκριση με προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Εκτός από τις παραπάνω βασικές μεθόδους αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν και πρόσθετες ποιοτικές 
κυρίως προσεγγίσεις όπως: 

- Συνεντεύξεις με στελέχη των ΤΟΔΑ  
- Έρευνα σε ωφελουμένους με χρήση ερωτηματολογίου 
- Επικοινωνία με FARNET 

Είδος πληροφοριών που απαιτούνται 

Στοιχεία για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες 

Αριθμός απασχολουμένων στις ΤΟΔΑ 

Μέγεθος πληθυσμού που καλύπτεται από τις ΤΟΔΑ 

Δράσεις κατάρτισης 

Ωφελούμενοι κατά φύλο 

Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν 

Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από αλιείς 
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Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν 

Έργα συνεργασίας- είδος και ένταση συνεργασίας, εταίροι 

Επικοινωνιακές δράσεις κατά τύπο και συχνότητα 

Αντίληψη για τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών. 

Στοιχεία κόστους δράσεων, σύγκριση με προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

Ενδεικτικός χρόνος 

Διάρκεια υλοποίησης 3 μήνες. Χρόνος υλοποίησης 2019 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της Αξιολόγησης του Ειδικού Στόχου 4.1 εκτιμάται στο ποσό των 
€15.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 3 

Για τις μελέτες Αποτελεσματικότητας η Επιτροπή έχει κατανείμει όλες τις παρεμβάσεις των Μέτρων σε έξι κατηγορίες. 
Το σκεπτικό της κατηγοριοποίησης αυτής είναι η δυνατότητα άθροισης των Μέτρων και εκπόνησης μιας σύνοψης 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών (qualitative summary) της συμβολής του ΕΤΘΑ στις κατηγορίες αυτές. 

 Η σύνοψη αυτή θα τροφοδοτήσει την Αξιολόγηση Επιπτώσεων. 

Οι έξι κατηγορίες που προβλέπονται είναι: 

• Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας (Business Development) 
• Περιβάλλον (Environment) 
• Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 
• Ανάπτυξη της θεσμικής ικανότητας (Institutional capacity building) 
• Καινοτομία (Innovation) 
• ΤΟΔΑ (CLLD) 

Η κατανομή των Μέτρων του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 

 
ΜΕΤΡΟ ΚΥΡΙΑ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΛΙΕΙΑ 

1.3 Καινοτομία  
1.6 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας  
1.8 Ανθρώπινο Κεφάλαιο  
1.10 Περιβάλλον Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας 
1.15 Περιβάλλον  
1.17 Περιβάλλον  
1.18 Περιβάλλον Ανάπτυξη Θεσμικής 

Ικανότητας 
1.19 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Περιβάλλον 
1.20 Περιβάλλον  
1.21 Περιβάλλον  
1.23 Περιβάλλον  
1.24 Περιβάλλον Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
2.1 Καινοτομία  
2.2 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας  
2.3 Περιβάλλον  
2.4 Περιβάλλον Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικότητας 
2.5 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Περιβάλλον 
2.7 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Περιβάλλον 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
3.1 Ανάπτυξη Θεσμικής Ικανότητας Περιβάλλον 
3.2 Ανάπτυξη Θεσμικής Ικανότητας Περιβάλλον 

ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
4.1 ΤΟΔΑ  
4.2 ΤΟΔΑ  
4.3 ΤΟΔΑ  
4.4 ΤΟΔΑ  

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
5.2 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη Θεσμικής 

Ικανότητας 
5.3 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας  
5.4 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΘΠ 
6.1 Ανάπτυξη Θεσμικής Ικανότητας Περιβάλλον 
6.2 Περιβάλλον  
6.3 Ανάπτυξη Θεσμικής Ικανότητας Περιβάλλον 
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(IMPACTEVALUATION) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Αντικείμενο και σκεπτικό 

Η Αξιολόγηση αυτή επικεντρώνεται στην εξέταση των επιπτώσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
σε επίπεδο θαλάσσιων κλάδων. Οι εξελίξεις στους σχετικούς κλάδους και στα πεδία πολιτικής που 
άπτονται του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτυπώνονται με κατάλληλους δείκτες πλαισίου για την 
περίοδο την πλησιέστερη χρονικά στη διενέργεια της αξιολόγησης και εντοπίζεται ο βαθμός που οι 
εξελίξεις αυτές προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες ή από τις παρεμβάσεις του ΕΠ, μετρούμενες με 
τους δείκτες αποτελεσμάτων. Η Αξιολόγηση Επιπτώσεων είναι κυρίως ποιοτική αξιολόγηση. 

Ερωτήσεις Αξιολόγησης (Evaluation Questions) 

Προτεραιότητα Ένωσης 1: Ποια ήταν η συμβολή του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα»  
στην προώθηση  βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και 
βασισμένης στην γνώση αλιείας;  

Υπό-ερώτηση 1.1:  Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε  σε περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία 

Υπό-ερώτηση 1.2:  Αν και σε πιο βαθμό το πρόγραμμα οδήγησε σε περισσότερο αποδοτική ως προς 
τους πόρους αλιεία 

Υπό-ερώτηση 1.3 Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα οδήγησε σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου. 

Υπό-ερώτηση 1.4: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του κλάδου. 

Υπό-ερώτηση 1.5: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην καινοτομία της αλιείας. 

Υπό-ερώτηση 1.6: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην βελτίωση της γνώσης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην αλιεία. 

 

Προτεραιότητα Ένωσης  2: Ποια ήταν η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 
στην προώθηση βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασισμένη 
στην γνώση Υδατοκαλλιέργειας. 

Υπό-ερώτηση 2.1: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην περιβαλλοντικά βιώσιμη 
υδατοκαλλιέργεια. 

Υπό-ερώτηση 2.2: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε σε μια πιο αποδοτική ως προς τους 
πόρους υδατοκαλλιέργειας 

Υπό-ερώτηση 2.3: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
του κλάδου 

Υπό-ερώτηση 2.4: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του κλάδου 

Υπό-ερώτηση 2.5: Αν και σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην καινοτομία της υδατοκαλλιέργειας 
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Προτεραιότητα Ένωσης 3: Ποια είναι η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 
στην ενίσχυση της συλλογής δεδομένων και στον έλεγχο και επιβολή 

Υπό-ερώτηση 3.1: Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το πρόγραμμα στην βελτίωση της διαθεσιμότητας και 
ποιότητας δεδομένων για την ενημέρωση του JRCκαι του ICES. 

Υπό-ερώτηση 3.2: Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το πρόγραμμα στην αύξηση της ικανότητας της σχετικής 
οργανωτικής μονάδας να απαντά ικανοποιητικά στα data calls από το JRCκαι ICES. 

Υπό-ερώτηση 3.3: Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το πρόγραμμα στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας 
των αρμόδιων τμημάτων για έλεγχο και επιβολή. 

Υπό-ερώτηση 3.4: Σε ποιο βαθμό συνέβαλε το πρόγραμμα μέσω της αύξησης των πόρων και των 
τεχνολογικών μέσων στην μείωση των σοβαρών παραβάσεων και στην αύξηση των ελέγχων στις 
εκφορτώσεις αλιευμάτων. 

Προτεραιότητα Ένωσης 4:Ποια είναι η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» στην 
αύξηση της απασχόλησης 

Υπό-ερώτηση 4.1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων 
που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. 

Υπό-ερώτηση 4.2:Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
αύξηση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων αυτών.  

Υπό-ερώτηση 4.3:Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στους 
τομείς της θαλάσσιας οικονομίας. 

Προτεραιότητα Ένωσης 5:Ποια είναι η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» στην 
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Υπό- ερώτηση 5.1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς 
για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Υπό-ερώτηση 5.2: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην ενθάρρυνση επενδύσεων στον τομέα 
μεταποίησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

Προτεραιότητα Ένωσης  6:Ποια είναι η συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 
στην βελτίωση της γνώσης της κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος και στην προστασία της 
βιοποικιλότητάς του και των προστατευμένων περιοχών. 

Υπό-ερώτηση 6.1: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στην χωρική επέκταση των Θαλάσσιων 
Προστατευμένων Περιοχών. 

Υπό-ερώτηση 6.2: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση της γνώσης για τις ΘΠΠ. 

Υπό-ερώτηση 6.3: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση της διαχείρισης των ΘΠΠ. 

Μεθοδολογία 

Το σχετικά μικρό μέγεθος του Προγράμματος οδηγεί στην αποφυγή ιδιαίτερα απαιτητικών ποσοτικών 
μεθόδων. Ο πυρήνας της μεθοδολογίας για την Αξιολόγηση επιπτώσεων είναι η αποτύπωση των 
εξελίξεων σε επίπεδο κλάδων που έχουν συντελεσθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος 
και σε ποιο βαθμό οι αλλαγές αυτές μπορούν να αποδοθούν στη συμβολή του ΤΑΘΕ. Προϋποθέτει τη 
χρήση των κατάλληλων δεικτών πλαισίου(εκτός από τους δείκτες αποτελεσμάτων) και την επισήμανση 
εξωγενών παραγόντων που μπορεί να συνέβαλαν στις εξελίξεις αυτές. 
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Η προσέγγιση που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένας συνδυασμός βασικών ποσοτικών μεθόδων με ποιοτικές 
αναλύσεις μέσω της χρήσης συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων, focus groups και θεματικών case studies 
όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό προτείνονται:  

- Ένα focus group με εκπροσώπους της Υδατοκαλλιέργειας. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 
ΕΤΑ έδειξε ότι κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σχεδόν σε όλα τα Κράτη Μέλη οι 
παρεμβάσεις του κλάδου κατευθύνθηκαν κυρίως σε αύξηση της παραγωγής, ενώ οι επενδύσεις 
σε διαφοροποίηση της παραγωγής, καινοτομία και οργανική ιχθυοκαλλιέργεια υπήρξαν 
μηδαμινές, με αποτέλεσμα η ανταγωνιστικότητα του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην 
βελτιώνεται. Σκοπός του focus group είναι να εντοπίσει τις αιτίες αυτής της απροθυμίας εκ 
μέρους των εκπροσώπων του κλάδου και να σκιαγραφήσει τις προϋποθέσεις με την πλήρωση 
των οποίων θα γινόταν επιχειρησιακά εφικτή η ενεργοποίηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα 
πορίσματα του focus group θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εκ των υστέρων 
αξιολόγηση του ΕΤΘΑ που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή. 

- Μία case study για την πραγματική επίπτωση στην κατανάλωση καυσίμων από τις επενδύσεις 
για εξοικονόμηση ενέργειας στον αλιευτικό στόλο. Η case study αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί 
περιλαμβάνοντας και το σχετικό μέτρο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 

 

 

 

 

Είδος πληροφοριών που απαιτούνται 

Επικαιροποίηση των στοιχείων της Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας/Αποδοτικότητας κυρίως όσον 
αφορά στους δείκτες αποτελέσματος 

Στατιστικά στοιχεία κλάδου αλιείας (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στον χρόνο της αξιολόγησης) 

Στατιστικά στοιχεία υδατοκαλλιέργειας (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στον χρόνο της αξιολόγησης) 

Στατιστικά στοιχεία εμπορίας και μεταποίησης (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στον χρόνο της αξιολόγησης) 

Οικονομικά στοιχεία των κλάδων. 

Αξιολογήσεις STECFγια την κατάσταση των αποθεμάτων στην περιοχή. 

Ενδεικτικός χρόνος 

Η διενέργεια της Αξιολόγησης Επιπτώσεων θα γίνει προς το τέλος της παρούσας προγραμματικής 
περιόδου ώστε τα αποτελέσματα υλοποίησης του Προγράμματος να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρη. 
Δύο χρονικά ορόσημα που καθορίζουν τον ακριβή χρόνο: α) η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης 
Αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας γιατί η ανάλυση και τα συμπεράσματα  θα χρησιμοποιηθούν στην 
Αξιολόγηση Επιπτώσεων και β)  πριν την έναρξη της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΕΤΘΑ από την 
Επιτροπή, την οποία ιδανικά θα τροφοδοτήσει με τα αποτελέσματά της η Αξιολόγηση Επιπτώσεων. 

Διάρκεια υλοποίησης 7 μήνες. Ενδεικτικός  χρόνος υλοποίησης 2021. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός για την Αξιολόγηση Επιπτώσεων  του Προγράμματος σε επίπεδο Προτεραιότητας 
Ένωσης εκτιμάται στο ποσό των €50.000. 

BOX 4 
Επειδή κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάσθηκε μία 
«κόπωση» εταίρων, διαχειριστών και εμπειρογνωμόνων στην ανταπόκριση σε συνεντεύξεις και 
ερωτηματολόγια διαφόρων αξιολογήσεων θα πρέπει να επιδεχθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή 
των προσώπων, στον χρονικό ορίζοντα τέτοιων μεθόδων και στην κατά το δυνατόν επικέντρωση 
στα σημαντικά σημεία.   


