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Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

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

Εταιρικότητα 

Επικοινωνία 

Διακυβέρνηση 

Αποτελεσματικότητα της 
συμμετοχής των εταίρων  

Πιθανά σημεία συμφόρησης και 
απλοποίηση των διαδικασιών 

Συχνότητα και είδος των 
καναλιών επικοινωνίας 



 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Συμμετοχή των εταίρων στην εκπόνηση του ΕΠ 
& 

Διαδικασίες διαβούλευσης/ εμπλοκής των εταίρων 

Συμμετείχαν οι πιο σχετικοί κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι 
οι οποίο επιλέχθηκαν με σωστά κριτήρια.  
 
Δόθηκε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή εταίρων από μια 
ποικιλία κλάδων και οργανισμών 
 
Από την εξέταση του περιεχόμενου και των πρακτικών των Επ.Πα  
προέκυψε ότι:  

 
Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών με τα στελέχη του 
ΤΑΘΕ  και αλληλεπίδραση μεταξύ των στελεχών και του 
προέδρου  
 
Οι παρουσιάσεις ακολουθούν γενικώς ένα κοινό πρότυπο όσον 
αφορά το περιεχόμενο τους και τον τρόπο που διεξάγονται.  
 
Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη για την υποβολή 
παρατηρήσεων, ενισχύεται ο διάλογος και υπάρχει μια 
διαπροσωπική προσέγγιση 
 
 
 

 



 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Ύπαρξη συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες 
/ΣΔΕ 

Ύπαρξη ενός συστήματος με καθορισμένες διαδικασίες  

κατάλληλες για την υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠ.  
 
 
Δημοσιότητα και προσβασιμότητα στο ΣΔΕ 
 
 
 
 

 
 



 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Ικανότητα Προσωπικού/ Εκπαίδευση  

•Πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΑ του Προγράμματος 
εκπαιδευτικά σεμινάρια 
 
•Η θεματολογία των σεμιναρίων καλύπτει όλα τα θέματα 
διαχείρισης του ΣΔΕ τα οποία εξειδικεύονται ανάλογα με το 
κοινό στο οποίο απευθύνονται 
 
•Επιπλέον, η κατάρτιση των στελεχών και η ικανότητα τους 
ανταπεξέρχονται στις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος 
διασφαλίζεται μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ 
των στελεχών του φορέα, της επικοινωνίας του ΕΦ με τη ΔΑ και 
την επικοινωνία των ΕΦ/ΔΑ με την DGMARE 



 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Ικανότητα Προσωπικού/ Εκπαίδευση  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

25-27 Απριλίου 2017 για ΕΦ ΔΣ 

25 Απριλίου 2017 Στόχοι του  προγράμματος 

Εισαγωγικά 

(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020,  Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 

Κύπρου) 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ 

26 Απριλίου 2017 Παρακολούθηση Έργων ΔΣ 

Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

27 Απριλίου 2017 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης  Έργων ΔΣ 

Χρηματορροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων 

Διαχείριση Προγράμματος 

28 Απριλίου 2017 για ΔΑ, ΥΕΕ και ΑΠ 

28 Απριλίου 2017 - 

8-9 Μαΐου 2017 για Δικαιούχους έργων ΔΣ 

8 Μαΐου 2017 Στόχοι του  προγράμματος 

Εισαγωγικά 

(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020,  Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 

Κύπρου) 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΔΣ 

Παρακολούθηση Έργων ΔΣ 

9 Μαΐου 2017 Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης  Έργων ΔΣ 

Χρηματορροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Εξέταση Καταγγελιών 

Διαχείριση Προγράμματος 

10-12 Μαΐου 2017 ΓΙΑ ΕΦ ΣΧ 

10 Μαΐου 2017 Προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος 

Εισαγωγικά 

(Κανονισμοί ΠΠ 2014 – 2020,  Έγγραφα και Οργάνωση ΣΔΕ ΠΠ 2014 – 2020 

Κύπρου 

Επιλογή και έγκριση Έργων ΣΧ 

11 Μαΐου 2017 Παρακολούθηση ΣΧ 

Επαληθεύσεις Έργων – Χειρισμός παρατυπιών 

12 Μαΐου 2017 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης ΣΧ 

Χρηματοροές 

Καταπολέμηση Απάτης και Διαχείριση Κινδύνων 

Διαχείριση Προγράμματος 



 



Αποτελεσματικότητα των διοικητικών  διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων:  

1 Από την προετοιμασία στην υποβολή αίτησης 

 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Σε αυτό τον κύκλο διαδικασιών δεν προέκυψαν κενά ή 
αδυναμίες. Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται ομαλά. 
 
Η προετοιμασία των Προσκλήσεων πραγματοποιείται 
βάσει προτεραιοτήτων όπως η ωριμότητα των έργων 
και η έλλειψη θεμάτων που αναμένεται να 
επηρεάσουν την εφαρμογή των έργων.  
 
Η διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους 
δικαιούχους κρίνεται επίσης ικανοποιητική, καθώς 
υπάρχει διαθεσιμότητα οδηγιών και παρέχεται 
κατάλληλη υποστήριξη. 
 
Η εφαρμογή της διαδικασίας για τα έργα ΔΣ 
επηρεάστηκε από θέματα που αφορούσαν το ΟΠΣ-
Καθυστερήσεις στην προκήρυξη των προσκλήσεων 
 
 



Αποτελεσματικότητα των διοικητικών  διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων:  

2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή 
στην ένταξη 

 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων αποτελεί κρίσιμο σημείο στον κύκλο 
διαδικασιών, καθώς είναι το στάδιο στο οποίο καθορίζεται η επιλογή των σχεδίων 
και έργων προς υλοποίηση.  
Σε περίπτωση καθυστερήσεων επηρεάζονται ανάλογα και οι επόμενος διαδικασίες.  

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής: 
 
Οι αιτητές είναι ενήμεροι τόσο για τα κριτήρια βάση των οποίων 
αξιολογούνται οι προτάσεις τους όσο και με τον τρόπο με τον οποίο 
εφαρμόζεται η διαδικασία.  
 
Η ύπαρξη μιας καθορισμένης διαδικασίας ->διασφαλίζει ότι το 
πλαίσιο αξιολόγησης θα είναι κοινό για το σύνολο των δυνητικών 
δικαιούχων 
 
Η προϋπόθεση για διαφάνεια, παροχή επαρκούς πληροφόρησης από 
την πλευρά του ΕΦ και εύκολης πρόσβασης σε αυτή καλύπτεται. 



Αποτελεσματικότητα των διοικητικών  διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων:  

2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή 
στην ένταξη 

 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 
 
Γενικά ο μέσος χρόνος του πρώτου κύκλου δράσεων είναι 
από 1 έως 3 μήνες και κρίνεται  ικανοποιητικός. 
 
Μεγάλη υπέρβαση του χρόνου είχε παρατηρηθεί στην 
περίπτωση του Μέτρου 2/2 το οποίο αφορά τις 
Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια 
(Δεκέμβριος 2018) 
 
Γενικά τα ποσοστά των εγκεκριμένων έργων προς τον 
αριθμό των αιτήσεων είναι υψηλά. 

 



Αποτελεσματικότητα των διοικητικών  διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων:  

2 Από την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή 
στην ένταξη 

 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Από την έρευνα που διεξάχθηκε σε στελέχη του ΕΦ, δεν 
προέκυψε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα που να 
επηρεάζουν την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας 
 
 
Μέσος όρος της διαδικασίας επιλογής: 6 μήνες 
 
Η ένταξη έργων Δημοσίων Συμβάσεων επηρεάστηκε σε 
κάποιες περιπτώσεις από την έλλειψη ωριμότητας έργων 
και την έλλειψη προσωπικού. 
 

 



Αποτελεσματικότητα των διοικητικών  διαδικασίες σε όλο τον κύκλο των δράσεων:  

3 Από την παρακολούθηση των έργων στο κλείσιμο 
των έργων 

 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Η παρακολούθηση αφορά κυρίως στη χρονική κατανομή της απορρόφησης της 
δημόσιας δαπάνης και στην επίτευξη των τιμών στόχου των δεικτών εκροών, 
αποτελέσματος και πλαισίου επίδοσης 

Η παρακολούθηση έργων συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό 
φόρτο για κάποιες περιπτώσεις (διαδικασίες για αλλαγές 
στο έργο,  προσβασιμότητα στη βάση δεδομένων).  
 
Ως χρονοβόρο κρίνεται τα στάδιο διεξαγωγής ελέγχων πριν 
την καταβολή πληρωμής άλλα και μετά την υλοποίηση των 
έργων και για διάστημα 5 ετών.  
 
Γενικά τα στελέχη του ΕΦ και οι δικαιούχοι φαίνονται 
ικανοποιημένοι από τη διεξαγωγή των διαδικασιών. 



 
 
Στόχος 
 
Εταιρικότητα 
 
Διακυβέρνηση 
 
Επικοινωνία 

Γενικά το μίγμα των δράσεων επικοινωνίας σε αυτό το 
στάδιο κρίνεται ότι είναι κατάλληλο και  εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του Προγράμματος.  
 
Ο ΕΦ έχει ορίσει ομάδες στόχου και έχει σχεδιάσει και 
εφαρμόσει τις κατάλληλες δράσεις. Επιπλέον, οι ομάδες 
στόχου είναι ενήμερες για την διαθέσιμη υποστήριξη και το 
τρόπο υποβολής προτάσεων.  
 
Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων 
και την καλύτερη παρακολούθηση των 
Αποτελεσμάτων ->εκτός από τις ομάδες στόχους να 
ορίζεται και συγκριμένος επικοινωνιακός στόχος. 

Η αποτελεσματική επικοινωνία  
επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου 
δραστηριοτήτων και εργαλείων σε 

αντιστοιχία με τους προς 
επίτευξη στόχους και το 
στοχοθετούμενο κοινό. 



 Για τη διερεύνηση της συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή του Προγράμματος 
διενεργήθηκε έρευνα σε επιλεγμένους εταίρους, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο και οι περισσότερες ερωτήσεις ήταν 
ανοιχτού τύπου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να απαντούν ελεύθερα.  

 

 Η έρευνα με τη χρήση του ερωτηματολογίου διεξάχθηκε με τη μορφή συνέντευξης 
επιτόπου και τηλεφωνικά και σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε αυτή η 
δυνατότητα το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε ηλεκτρονικά. 

 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν δομημένο σε τρία τμήματα. 
Τμήμα 1: Συμμετοχή στην ΕπΠα και ανατροφοδότηση σχετικά με τα αποτελέσματα από τη ΔΑ/ ΕΦ 
Τμήμα 2: Επικοινωνία 
Τμήμα 3: Θεματικές Ερωτήσεις 

 

 Για τη διερεύνηση της εφαρμογής των διαδικασιών στην πράξη κατά την εφαρμογή του 
Προγράμματος διενεργήθηκε έρευνα σε μορφή συνέντευξης σε στελέχη του ΕΦ. 

 

 Εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα: 
Τμήμα 1: Σύστημα Διαχείρισης 
Τμήμα 2: Διακυβέρνηση 
Τμήμα 3: Επικοινωνία 
Τμήμα 4: Εταιρικότητα 
Τμήμα 5: Ισότητα ανδρών-γυναικών και μη διάκριση 
Τμήμα 6: Οριζόντια πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 



 

 

 

 Σας ευχαριστώ για  την προσοχή σας! 


