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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 Ήπειρος 

2014 – 2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες. 

 Οι εταίροι – μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του κάθε Ε.Π. 

 Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Ε.Π. 

 Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων 

χωρών, εμπειρογνώμονες 

Τα συμπεράσματα (conclusions) και οι συστάσεις (recommendations) της κάθε Αξιολόγησης 

θα πρέπει να κοινοποιούνται και στους πολίτες στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης 

με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημοκρατικό διάλογο. Επιπρόσθετα, και εφόσον οι 

συνθήκες αλλά και η ποιότητα της υλοποίησης το επιτρέπουν, οι συστάσεις της 

Αξιολόγησης και η διάδοσή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη της 

προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και 

συγχρηματοδοτούνται με πόρους της Ε.Ε. με στόχο μεταξύ άλλων και την ενημέρωση όλων 

των ευρωπαίων πολιτών. 

Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της 

πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους 

υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα 

πορίσματα των αξιολογήσεων. 

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

 προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης, 

 διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους 

χρήστες, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων από τον αξιολογητή ανά ομάδα 

χρηστών. 

 

Ακολουθεί περιγραφή των δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων και σύντομη επιτελική 

σύνοψη με τα πορίσματα της 1ης Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στα ελληνικά και 

στα αγγλικά. 

 



ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ MEΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ 

Οι εταίροι – μέλη της 
Επιτροπής Παρακολούθησης 

του κάθε Ε.Π. 

Αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της 
Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 εστιάζοντας στη σαφή πληροφόρηση 

σχετικά με την πρόοδο αλλά και τους παράγοντες που επηρέασαν την 
εφαρμογή του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 

 
Παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης 
δίνοντας έμφαση στην προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του 

προγράμματος και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για την επίλυση τυχόν 
ζητημάτων 

 Ημερίδες / Εκδηλώσεις 
 Ίντερνετ 

Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη 
στην υλοποίηση του Ε.Π. 

Οι πολίτες της χώρας και το 
ευρύτερο ενδιαφερόμενο 
κοινό π.χ. πολίτες άλλων 
χωρών, εμπειρογνώμονες 

Σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της 
Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 

 Ίντερνετ 



Οι ημερίδες /εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι αφιερωμένες στην 1η Αξιολόγηση προτείνονται 

ως μέσο για τη διάδοση των συμπερασμάτων στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Οι ημερίδες, εκδηλώσεις αποτελούν άμεση μορφή επικοινωνίας μέσω της οποίας 

ενθαρρύνεται ο διάλογος, είναι δυνατή η παροχή διευκρινίσεων και πετυχαίνεται σαφής 

πληροφόρηση. 

 

Ίντερνετ 

Αποτελεί βασικό μέσο διάδοσης και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες χρηστών. Στην 

ιστοσελίδα του ΕΠ προτείνεται η παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και 

συστάσεων της Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 να είναι συνοπτική όταν 

απευθύνεται στο ευρύ κοινό και αναλυτική για τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα 

μέρη Όσον αφορά στην προβολή των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, προτείνεται το περιεχόμενο να είναι σύντομο μέσω βίντεο και 

σύντομων παρουσιάσεων. 

 

 


