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Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΑ,
Για την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ), το 2018 ήταν μια σημαντική χρονιά, κατά την οποία η
αξιολόγηση αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα του δημοσίου διαλόγου σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας και των κέντρων λήψης αποφάσεων πολιτικής. Με τη διοργάνωση του 13ου Συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, τον Οκτώβριο του 2018 στη Θεσσαλονίκη, η Ελλάδα αποτέλεσε
κεντρικό σημείο συνάντησης της παγκόσμιας κοινότητας των αξιολογητών, σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα στον τομέα της αξιολόγησης.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ, αποφάσισε τη σύσταση θεματικής ομάδας εργασίας
για την εκπόνηση προτάσεων για την ανάπτυξη μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Αξιολόγηση. Μέσω
αυτής της πρωτοβουλίας, η ΕΕΑ επιδιώκει την τόνωση του δημοσίου διαλόγου για την αξιολόγηση,
και την ουσιαστική συμβολή της στην ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων συντονισμού των πρακτικών αξιολόγησης σε υπουργεία και δημόσιους φορείς, έτσι ώστε, έργα, πολιτικές και προγράμματα,
να αξιολογούνται με όρους αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και επιπτώσεων βάσει εθνικών
προτεραιοτήτων και τυποποιημένων διαδικασιών αξιολόγησης.
Οι τακτικές δράσεις της ΕΕΑ συνεχίστηκαν το 2018, με τη διοργάνωση του 2ου ετήσιου συνεδρίου της
ΕΕΑ, με θέμα «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών». Στο πλαίσιο του συνεδρίου, απονεμήθηκαν και τα
πρώτα βραβεία του διαγωνισμού «Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση», σε ειδική τελετή βράβευσης.
Εξακολούθησε επίσης η έκδοση του εξαμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης», αλλά και επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Αξιολόγησης 2018». Τέλος, από το Δεκέμβριο 2018, έχουν καθιερωθεί μηνιαίες συναντήσεις των μελών και
φίλων της ΕΕΑ, με στόχο τη μεταξύ μας γνωριμία και ενδυνάμωση των ευκαιριών συνεργασίας μέσα
από τις δράσεις της ΕΕΑ, και ευρύτερα.
Το 2019 θα ξεκινήσει με την εντατικοποίηση των εργασιών για την εκπόνηση του τελικού κειμένου
θέσεων της ΕΕΑ για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής Αξιολόγησης, με στόχο τη δημόσια παρουσίασή του την Άνοιξη του 2019. Θα εξακολουθήσουν να διοργανώνονται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ θα εντατικοποιηθεί και η προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστήμια και άλλους
φορείς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με στόχο την παροχή προς την κοινότητα των αξιολογητών,
αλλά και νέων φοιτητών και επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση, ολοκληρωμένων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία θα παρέχουν και την κατάλληλη πιστοποίηση σπουδών.
Το 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019, με θέμα «Η αξιολόγηση
στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα ανακοινωθούν και οι βραβεύσεις Καλών Πρακτικών στην Αξιολόγηση για το 2019.
Με γνώμονα την προώθηση της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, θα εξακολουθήσουμε
το 2019, να εργαζόμαστε εντατικά για την εδραίωση της αξιολόγησης και στην Ελλάδα, ως μείζον
εργαλείο ανάπτυξης, να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων
και να στηρίζουμε την κοινότητα των αξιολογητών, μέσω στοχευμένων δράσεων.
Θα ήθελα τέλος, να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια, προς όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη των ομάδων εργασίας, τα μέλη και τους φίλους της ΕΕΑ, οι οποίοι
προσφέρουν εθελοντικά μεγάλο μέρος του χρόνου, των γνώσεων και της εμπειρίας τους, σε αυτή την
προσπάθεια.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
Δήμητρα Ιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΕΑ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (EEA) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με τη μορφή Επιστημονικού Σωματείου. Βασικός σκοπός της είναι η εφαρμογή, προσαρμογή και διάδοση μεθόδων, τεχνικών, τεχνολογιών και εφαρμογών της αξιολόγησης.
Το όραμα μας είναι να εδραιωθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη, στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, στην προσέλκυση των επενδύσεων, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων πολιτικών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΕΑ
Η ΕΕΑ επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη των γνώσεων και μεθόδων αξιολόγησης έργων, προγραμμάτων και πολιτικών, να υποστηρίξει δράσεις αξιολόγησης από φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
να διαδώσει πληροφορίες και μελέτες σχετικές με την αξιολόγηση και
να αναπτύξει δεσμούς μεταξύ των Ελλήνων και Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων – αξιολογητών.
Η ΕΕΑ αποβλέπει, επίσης, να προωθήσει την κεφαλαιοποίηση της γνώσης που αποκτάται ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων και να συμβάλει στην αναγνώριση των ειδικών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αξιολογήσεων.
Συνολικά, το διακύβευμα για την ΕΕΑ είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινότητας για την Αξιολόγηση που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ποικίλες και αλληλοεξαρτώμενες προκλήσεις των αναπτυξιακών προοπτικών, των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και
των δυσλειτουργιών διακυβέρνησης.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΕΑ 2018-2020
Το νέο ΔΔΣ της ΕΕΑ εξελέγη στις 8 Φεβρουαρίου 2018,
από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σ το καταστατικό της ΕΕΑ. Η θητεία του ΔΣ είναι
τριετής.

Πρόεδρος: Δήμητρα Ιωάννου
Αντιπρόεδρος: Λεονάρδος Καντσός
Γεν. Γραμματέας: Τίνα Ορφανίδου
Ταμίας: Σταύρος Διβάνης
Μέλος: Μανώλης Κουτουλάκης
Γραμματεία: Πέννυ Στραπατσάκη
Δήμητρα Ιωάννου
Η Δήμητρα Ιωάννου είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Στρασβούργου. Έχει μακροχρόνια επαγγελματική πείρα στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την αξιολόγηση αναπτυξιακών και διαρθρωτικών παρεμβάσεων, και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαμόρφωσης στρατηγικών πλαισίων
ανάπτυξης και δημόσιων πολιτικών. Έχει εκπονήσει πλήθος αξιολογήσεων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.
Λεονάρδος Καντσός
O Λεονάρδος Καντσός είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το LSE με εξειδίκευση
στην κοινωνική πολιτική της Ε.Ε. και υπηρετεί στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ
(Μονάδα αξιολόγησης EKT), έχοντας συμμετάσχει στην εκπόνηση πολυετών προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ 2007-2013. Από
το 1999 απασχολείται με την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης (Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας κ.α.) και από το 2004 εργάζεται στο Υπ. Οικονομίας σε θέματα συντονισμού των αξιολογήσεων και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

Τίνα Ορφανίδου
Η Δρ. Τίνα Ορφανίδου είναι Διευθύνουσα
Σύμβουλος της εταιρείας TEC ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού τίτλου σπουδών στην "Έρευνα σε
Τεχνολογία Αισθητήρων", από το Τμήμα
Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
του ΕΜΠ, Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών
στη Βιοφυσική και στα Συστήματα Μετρήσεων, από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και πτυχίου Φυσικής του
ιδίου Πανεπιστημίου. Εργάσθηκε επί σειρά
ετών, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες της, ως Επιστημονική Συνεργάτης
στο ΤΕΙ Χαλκίδας, ενώ συμμετείχε και σε
σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων άλλων
φορέων. Έχει σημαντικές συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και είναι υπεύθυνη
σχετικά με το συντονισμό και την παρακολούθηση του προγράμματος συνεργασίας
για την επίβλεψη πτυχιακών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διοίκησης Υπηρεσιών του ΟΠΑ με μέλη του ΣΕΣΜΑ. Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου
Management, η Δρ. Ορφανίδου διαθέτει
μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στο
Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Έργων και
Προγραμμάτων, σε Αξιολογήσεις Πολιτικών,
Προγραμμάτων, Παρεμβάσεων & Έργων, σε
θέματα Λειτουργικού Ανασχεδιασμού και
Αναδιοργάνωσης, σε πεδία Καινοτομίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Ανάπτυξης Ανθρωπίνων πόρων, σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης Κοινωνικής Έρευνας και Ανάλυσης Κοινωνικών Δεδομένων,
σε Διοίκηση Έργων.
Σταύρος Διβάνης
Ο Σταύρος Διβάνης είναι Πολιτικός Επιστήμονας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
από το UEA Norwich με εξειδίκευση στις
πολιτικές Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Είναι
στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας από το 2003, με κύρια
αρμοδιότητα την εκπόνηση των στρατηγι-
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κών ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και την αξιολόγηση των πολιτικών και των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε αυτό. Έχει διατελέσει προϊστάμενος της Μονάδας Α
«Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Επιτελικής Δομής και έχει συμμετάσχει σε όλες τις επιτροπές παρακολούθησης μελετών αξιολόγησης που έχουν διενεργηθεί από το 2003 έως σήμερα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος έργου σε μελέτες αξιολόγησης πολιτικών που έχουν διενεργηθεί
με ιδίους πόρους της «Μονάδας Α» όπως η
μελέτη αξιολόγησης της πολιτικής Πρόνοιας
και των δομών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ
2007-2013.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΕΕΑ είναι μέλος και συνεργάζεται με τους
σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς
φορείς για την αξιολόγηση.
Συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (EES) και του
Συνδέσμου Εθνικών Εταιρειών Αξιολόγησης
της Ευρώπης (NESE), στης οποίας το ΔΣ εκπροσωπείται από τη Γεν. Γραμματέα του ΔΣ
της ΕΕΑ, κα Τίνα Ορφανίδου.

Μανώλης Κουτουλάκης
Ο Μανώλης Κουτουλάκης είναι Χωροτάκτης
- Περιφερειολόγος, Ερευνητής Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Έχει διατελέσει
Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010-2012) σε θέματα
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Αναπτυξιακού Νόμου, διαχείρισης ΕΤΠΑ, ενώ
την περίοδο 2014-2015, διετέλεσε Ειδικός
Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τομέα
ευθύνης το σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωνικής
οικονομίας.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΜΑΙΟΣ 2018
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Διοργάνωση ημερίδας στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 26 Ιανουαρίου 2018, με
θέμα: «Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας,
παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα
ακόλουθα θέματα:
Η αξιολόγηση ως εργαλείο χάραξης
πολιτικής
Οι πραγματικές προοπτικές της
αξιολόγησης στον ιδιωτικό τομέα στην
Ελλάδα ως επένδυση στην επιχειρηματική
ανάπτυξη
Η συμβολή της αξιολόγησης στην
ανεύρεση λύσεων σε τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές κρίσεις και
προκλήσεις
Στο πλαίσιο της ημερίδας,
πραγματοποιήθηκε, παρουσία του
Προέδρου της European Evaluation Society
(EES) κ. Bastiaan de Laat, η επίσημη
ανακοίνωση της διεξαγωγής του 13ου
Συνεδρίου της EES, στη Θεσσαλονίκη, στις
1-5 Οκτωβρίου 2018.
https://hellenicevaluation.org/index.php/el/
draseis/sinedria/item/79-imerida-eeathessaloniki-2018

Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας
Αξιολόγησης στο έργο «Αξιολόγηση της
ενσωμάτωσης των αρχών της δημοκρατίας,
του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης
στη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη».
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Διεθνή
Οργανισμό για Συνεργασία στην
Αξιολόγηση (International Organisation for
Cooperation in Evaluation-IOCE) και
υλοποιήθηκε από Εθελοντικές Οργανώσεις
για την Επαγγελματική Αξιολόγηση
(Voluntary Organisations for Professional
Evaluation-VOPEs) προερχόμενες από επτά
χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Κροατία, Σερβία,
Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία και Κροατία).
Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή της
τρέχουσας κατάστασης, αναφορικά με την
ενσωμάτωση των αρχών της δημοκρατίας,
του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της καλής διακυβέρνησης
στη δημόσια πολιτική και η υποβολή
προτάσεων βελτίωσης τόσο στις χώρες
δράσης όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑ διοργάνωσε
συνάντηση εργασίας με αρμόδιους φορείς
στην Ελλάδα και κατόπιν, εκπόνησε σχετική
έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεων
βελτίωσης, η οποία παρουσιάστηκε στην
κοινή συνάντηση εργασίας (workshop) των
επτά Εθελοντκών Οργανώσεων, που έλαβε
χώρα κατά τη διάρκεια του 13ου Διεθνούς
Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Αξιολόγησης στη Θεσσαλονίκη.
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Με την ολοκλήρωση της συνάντησης
εργασίας, υπογράφηκε η «Δήλωση της
Θεσσαλονίκης», ως ένδειξη κοινής
βούλησης και δέσμευσης των επτά φορέων
για διευρυμένη συνεργασία, με στόχο την
ενίσχυση και την προώθηση της
ενσωμάτωσης των αρχών αρχών της
δημοκρατίας, του σεβασμού των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καλής
διακυβέρνησης στη δημόσια πολιτική στην
Ευρώπη. Η δήλωση συνυπογράφηκε από
τον Πρόεδρο της European Evaluation
Society (EES) κ. Bastiaan de Laat και τον
Εκτελεστικό Συντονιστή των EvalPartners κ.
Asela Kalugampitiya.

‘ΕΣΑ’ για την Ελλάδα, και τη διατύπωση των
βασικών προβληματισμών και προτάσεων.
Το αποτέλεσμα αυτών των εργασιών,
παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο 2018, σε
panel session του συνεδρίου της
Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης 2018, με
τίτλο ’’Prospects for developing a national
evaluation policy in Greece: the role of the
Hellenic Evaluation Society’’.

Η σχετική έκθεση συμπερασμάτων και
προτάσεων βελτίωσης για την Ελλάδα,
καθώς και η «Δήλωση της Θεσσαλονίκης»,
έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΕΑ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

https://hellenicevaluation.org/index.php/el/
draseis/erga_tis_eea

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Οι εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων
συνεχίζονται στο 2019, με στόχο την
ολοκλήρωση του τελικού «κειμένου
θέσεων» της ΕΕΑ, το οποίο θα τεθεί προς
δημόσια διαβούλευση την άνοιξη του 2019.

Κατά την περίοδο 1-5 Οκτωβρίου 2018
διοργανώθηκε στην Ελλάδα, με την ενεργό
συμμετοχή της ΕΕΑ, το 13ο Διετές Συνέδριο
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, με
θέμα: «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των
κοινωνιών».

Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την
εκπόνηση ενός κειμένου θέσεων για την
διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής
Αξιολόγησης (ΕΣΑ) στην Ελλάδα.

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν
περισσότεροι από 700 εκπρόσωποι της
διεθνούς κοινότητας για την αξιολόγηση,
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο
«Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία
συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, στελέχη του
δημοσίου με εξειδίκευση στα θέματα
αξιολόγησης, δημόσιας διοίκησης,
περιφερειακής – αναπτυξιακής πολιτικής,
και μέλη του ΔΣ της ΕΕΑ, εργάστηκε σε
πρώτη φάση για τη συνοπτική αποτύπωση
(mapping) των υφιστάμενων ρυθμίσεων
αξιολόγησης ανά τομέα πολιτικής, τη
διερεύνηση της εμπειρίας άλλων χωρών και
αποτύπωση εναλλακτικών επιλογών και
αναγκαιότητας-προστιθέμενης αξίας της

Στόχος του συνεδρίου ήταν να συζητηθούν
σε βάθος θέματα σχετικά με τη συμβολή
της αξιολόγησης στην ενδυνάμωση και την
τόνωση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών,
μετά από μια δεκαετία κρίσεων και
αναταραχών όπου έχουν επιτελεσθεί
πολλές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, σε
όλα τα επίπεδα, τις οποίες καλούμαστε
πλέον να διαχειριστούμε. Το στίγμα του
συνεδρίου δόθηκε κυρίως από τους
προβληματισμούς που διατυπώνει η
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης για το
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ρόλο που μπορεί να έχει η αξιολόγηση σε
μία Ευρώπη που αλλάζει και στο πώς
μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες της
και να αντιμετωπίσει κρίσιμα κοινωνικά
ζητήματα.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η ΕΕΑ σε
συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό
Συνεργασίας για την Αξιολόγηση (IOCE)
διοργάνωσε σειρά θεματικών εκδηλώσεων
για την αξιολόγηση, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν στις 1 και 2
Οκτωβρίου 2018.
https://hellenicevaluation.org/index.php/el/
draseis/sinedria/item/78-ees-13th-biennialconference-2018
http://www.ees2018.eu/

To 2ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ
διοργανώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018, με
θέμα: «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών»,
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»
στη Θεσσαλονίκη.
Στόχος του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΕΑ
ήταν να δώσει βήμα στον διάλογο για τη
συμβολή της αξιολόγησης στη διαμόρφωση
δημόσιων πολιτικών προστιθέμενης αξίας
για τους πολίτες και τις κοινωνίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
ανάγκες και ρεαλιστικές προοπτικές
ανάπτυξης, μέσω των παρακάτω
ερωτημάτων:
Γιατί η αξιολόγηση αποτελεί ουσιαστικό
σκέλος της διακυβέρνησης και
διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών;
Πώς μπορούν να τυποποιηθούν οι
διαδικασίες εκπόνησης μελετών

αξιολόγησης και χρήσης των
αποτελεσμάτων τους;
Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει χρήση
των διδαγμάτων της αξιολόγησης έργων,
προγραμμάτων και πολιτικών με όρους
αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας
και επιπτώσεων, βάσει των εθνικών
προτεραιοτήτων;
Πώς μπορεί να εδραιωθεί μία κουλτούρα
εφαρμογής της αξιολόγησης στη
διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιλογών
μέτρων πολιτικής (evidence based public
policy making);
Ως ομιλητές του συνεδρίου,
συμμετείχαν διακεκριμένοι εκπρόσωποι
της κοινότητας των αξιολογητών από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, δημόσιοι
λειτουργοί, εκπρόσωποι μονάδων
αξιολόγησης ελληνικών υπηρεσιών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακαδημαϊκοί και
ερευνητές καθώς και φορείς που
ενεργοποιούνται στον τομέα της
αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα
βραβεία του διαγωνισμού Καλές Πρακτικές
στην Αξιολόγηση: 1ες Διακρίσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, ο οποίος
διοργανώθηκε για πρώτη φορά από την ΕΕΑ
και πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης
των επιλεγμένων εργασιών.
Το βραβείο για την 1η Κατηγορία «Νέος
Αξιολογητής/YoungEmergingEvaluator
2018», απονεμήθηκε στον κ. Γεώργιο
Παλαμήδη για τη Διπλωματική Εργασία:
«Συστήματα Διοίκησης Απόδοσης και
Αποδοτικότητα-Ο ρόλος των HR Metrics».
Το βραβείο για τη 2η Κατηγορία «Καλύτερα
Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη
Μεθοδολογίας Αξιολόγησης»,
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απονεμήθηκε στο Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικών Ερευνών για την Ενδιάμεση
Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης:
«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας»
Στην ίδια κατηγορία (Καλύτερα
Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη
Μεθοδολογίας Αξιολόγησης), η Επιτροπή
απένειμε εύφημο μνεία στον Δήμο Αγίου
Δημητρίου Αττικής για το έργο:
«Απολογισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Δήμου».
Τέλος, το βραβείο για την 3η Κατηγορία
«Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων
Συμπερασμάτων Αξιολόγησης»,
απονεμήθηκε στη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής για τη μελέτη με τίτλο:
«Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της
Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής».
https://hellenicevaluation.org/index.php/el/
draseis/sinedria

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Διοργάνωση της επιμορφωτικής δράσης
«Εβδομάδα Αξιολόγησης 2018», με θέμα:
«Αξιολόγηση στην πράξη» κατά την περίοδο
12-16 Νοεμβρίου 2018.
Η δράση περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τη
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων
στα ακόλουθα θέματα:
Εισαγωγή στην Αξιολόγηση
Σχεδιασμός και εφαρμογή αξιολόγησης
επιπτώσεων
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος
ήταν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το
αντικείμενο της αξιολόγησης, να
διευρύνουν τις γνώσεις τους με καινοτόμες
μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης, να
αναπτύξουν νέες επαγγελματικές

δεξιότητες και να διευρύνουν τους
επαγγελματικούς τους ορίζοντες.
https://hellenicevaluation.org/index.php/el/
draseis/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%
CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%C
E%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CE%B5%C
E%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%C
E%B9%CE%B1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
Από τις 3 Δεκεμβρίου 2018, η Ελληνική
Εταιρεία Αξιολόγησης καθιέρωσε τη
διεξαγωγή μηνιαίων συναντήσεων
γνωριμίας και ενδυνάμωσης των σχέσεων
μεταξύ των μελών και των φίλων της ΕΕΑ. Οι
συναντήσεις πραγματοποιούνται την πρώτη
Δευτέρα κάθε μήνα (17:00-19:00) στο
Εντευκτήριο του κτηρίου «Κωστής
Παλαμάς», Ακαδημίας 48 και Σίνα, Αθήνα.
Κάθε μήνα, τίθεται ένα θέμα προς
συζήτηση, το οποίο ανακοινώνεται εκ των
προτέρων, ενώ τα μέλη της ΕΕΑ έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν προτάσεις για
τα θέματα που θα τους ενδιέφερε να
συζητηθούν κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων.
Η συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές είναι
δωρεάν και δεν απαιτείται προεγγραφή.
Η ιστοσελίδα της ΕΕΑ
(www.hellenicevaluation.org) ανανεώνεται
διαρκώς και περιλαμβάνει πληροφορίες
για την ΕΕΑ και τις δράσεις της, καθώς και
ανακοινώσεις ενδιαφέροντος για την
κοινότητα των αξιολογητών, όπως
ευκαιρίες απασχόλησης, πληροφορίες για
μητρώα αξιολογητών και ενημέρωση για τη
διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων με
αντικείμενο την αξιολόγηση.
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