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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ - ΤΙ ΘΑ ΣΉΜΑΙΝΕ ΑΥΤΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 

 
Προκειμένου η αξιολόγηση να βασίζεται στις υφιστάμενες ορθές πρακτικές και να τηρεί 
την αρχή που είναι γνωστή ως «πρώτα αξιολόγηση», θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις ώστε να χαρακτηριστεί ως αξιολόγηση της Επιτροπής. 
A. Η αξιολόγηση να παρακολουθείται από ομάδα καθοδήγησης με τουλάχιστον τρία μέλη, 
συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από το τμήμα αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης. 
Σε περίπτωση που η παρέμβαση επικαλύπτεται σαφώς με τις ευθύνες των άλλων Γενικών 
Διευθύνσεων, τότε αυτές θα πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν στην ομάδα καθοδήγησης. 
Η ομάδα θα κληθεί να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εντολή, τους όρους αναφοράς (κατά 
περίπτωση) και όλα τα σχέδια εκθέσεων. Θα συμβάλλει στην ποιότητα όλων των 
παραδοτέων και θα παράσχει στοιχεία για την αξιολόγηση της ποιότητας της τελικής 
έκθεσης, η οποία βασίζεται σε ελάχιστο σύνολο προκαθορισμένων κριτηρίων.  
B. Όλες οι αξιολογήσεις να προβαίνουν σε εκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης: 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, συνοχή, συνάφεια και προστιθέμενη αξία της 
παρέμβασης της ΕΕ, ή να παρέχουν τη δέουσα αιτιολόγηση σε περίπτωση που δεν 
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ενδέχεται να προστεθούν λοιπά κριτήρια αξιολόγησης, κατά 
περίπτωση. Το ακριβές επίπεδο ανάλυσης που προβλέπεται για κάθε κριτήριο θα διαφέρει 
ανάλογα με την υπό αξιολόγηση παρέμβαση και το σημείο που επιτεύχθηκε στη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της παρέμβασης. 
Γ. Η εντολή αξιολόγησης δημοσιεύεται κεντρικά, στην αρχή της διαδικασίας, αναφέροντας: 
i. Το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης, 
ii. Το ιστορικό και τους στόχους της υπό αξιολόγηση παρέμβασης (συμπεριλαμβανομένης 

σύντομης περιγραφής για τον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να επιτευχθούν), 
iii. Την αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης και δημοσίευσης της τελικής έκθεσης, 
iv.  Τα στοιχεία επικοινωνίας, που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους φορείς να παρέχουν 

ανατροφοδότηση. 
Δ. Όταν πρόκειται για εξωτερικούς αναδόχους, οι όροι αναφοράς σχετικά με την εργασία 
τους θα πρέπει να δημοσιεύονται κεντρικά στον ίδιο δικτυακό τόπο, όπως η εντολή 
αξιολόγησης. 
Ε. Η αξιολόγηση ακολουθεί σαφώς καθορισμένη μεθοδολογία, η οποία εξετάζει τα κριτήρια 
αξιολόγησης που έχουν επιλεγεί. Όταν υφίσταται προηγούμενη εκτίμηση επιπτώσεων (της 
Επιτροπής) τότε πρέπει να αναλύονται οι ίδιες γενικές κατηγορίες επιπτώσεων. Θα πρέπει να 
καταβληθούν αξιόπιστες προσπάθειες για την απόκτηση δεδομένων από ευρύ φάσμα 
ποιοτικών και ποσοτικών πηγών. Οποιαδήποτε διενεργηθείσα διαβούλευση θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα της Επιτροπής για τη διαβούλευση.  
ΣΤ. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει: 
i. Συνοπτική περίληψη που δεν υπερβαίνει τις (6) σελίδες, 
ii. Καθοριστικής σημασίας απόφαση, βάσει σειράς δεδομένων, σχετικά με τα κριτήρια 

αξιολόγησης που έχει ως στόχο να αναλύσει η αξιολόγηση, 
iii. Σαφή σύνοψη της μεθοδολογίας που ακολουθείται και τελική εκτίμηση των περιορισμών 

τόσο της προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί, όσο και των στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν, 

iv. Σαφή λογική σύνδεση μεταξύ της ανάλυσης και των υποβληθέντων πορισμάτων, των 
απαντήσεων στα ερωτήματα της αξιολόγησης και των συναγόμενων συμπερασμάτων. 

Ζ. Κατ’ ελάχιστο, τα πορίσματα της αξιολόγησης διανέμονται μέσω κεντρικής δημοσίευσης 
της τελικής έκθεσης, μαζί με την εντολή αξιολόγησης και την εκτίμηση της ποιότητας. 
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Η. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση, συντάσσουν 
σύντομο έγγραφο στο οποίο παρατίθενται οι απαντήσεις τους στα συμπεράσματα και τις 
συστάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση αξιολόγησης. Εντοπίζουν, επίσης, τις 
κατάλληλες δράσεις παρακολούθησης εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της τελικής 
έκθεσης αξιολόγησης. Κρίνεται χρήσιμο να παρέχονται τακτικές ενημερώσεις όσον αφορά 
την πρόοδο στα ανώτερα διοικητικά στελέχη.  
 


	ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ - ΤΙ ΘΑ ΣΉΜΑΙΝΕ ΑΥΤΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

