
 
 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
Η αξιολόγηση ως μέθοδος διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής 

  

Η επιλογή δημόσιων πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών προκλήσεων, απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων μελέτης και 
προετοιμασίας των μέτρων πολιτικής, καθώς και αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους.  
Στο πλαίσιο αυτό, η αξιολόγηση αποτελεί διεθνώς, βασική επιστημονική μέθοδο 
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της δημόσιας πολιτικής, αναδεικνύοντας με 
επιστημονική πληρότητα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της και ενισχύοντας τη 
λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων μέσω της συστηματικής και αντικειμενικής αποτίμησης 
του βαθμού επίτευξης των στόχων. 

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ιδρύθηκε το 2014 με όραμα να εδραιωθεί μια 
κουλτούρα αξιολόγησης που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στην ορθολογική 
αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας, στη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και, γενικά, στην αποτελεσματικότητα 
των δημόσιων πολιτικών. Στόχος της είναι η προώθηση της αξιολόγησης ως επιστημονικής 
μεθόδου ανάλυσης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών ανάπτυξης, και η 
δημιουργία μιας πλατφόρμας δημόσιου διαλόγου για την αξιολόγηση.  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑ θέτει προς συζήτηση στο δημόσιο διάλογο το θέμα του ρόλου της 
αξιολόγησης στη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και 
τη διατύπωση προτάσεων εστιασμένων επί ουσιαστικών ερωτημάτων:  

 Πώς η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό σκέλος της διακυβέρνησης και 
διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών κάνοντας χρήση των διδαγμάτων από 
αξιολογήσεις που διενεργούνται σε διεθνές επίπεδο στο πεδίο της αναπτυξιακής 
πολιτικής;  

 Με ποιους τρόπους μπορεί να προωθηθεί η καλύτερη αξιοποίηση της αξιολόγησης 
ως μεθόδου επιλογής δημόσιων πολιτικών και να διαδοθεί μία κουλτούρα 
εφαρμογής της στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιλογών μέτρων πολιτικής 
(evidence based public policy making); 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινότητας των αξιολογητών.  

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, 18:00  
Κ τ ή ρ ι ο  « Κ ω σ τ ή ς  Π α λ α μ ά ς »  

Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα  
 

Πρόγραμμα  
 

17.30-18.00  Προσέλευση - Εγγραφές 
 

18.00-18.15  Χαιρετισμός και παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιολόγησης (ΕΕΑ) 
Δρ. Δήμητρα Ιωάννου, Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΕΕΑ 

 

18.15-18.45  Εισήγηση 
κ. Αναστάσιος Μπουγάς, τ. στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

 
 

18.45-20.00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

Συντονιστής: κ. Γιάννης Περλεπές Δημοσιογράφος, Γενικός Διευθυντής 
(Ναυτεμπορική) 

Συμμετέχοντες: 

1. Καθ. κ. Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών 
(Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

2. Καθ. κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Προγραμματισμού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  

3. κ. Γιάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού 
ΕΣΠΑ  - Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

20.00-21.00 Δεξίωση 

 

www.hellenicevaluation.org 

 

http://www.hellenicevaluation.org/

