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Ετήσια συνεδρίαση του Δικτύου Εταιρειών 

Αξιολόγησης της Ευρώπης 

Το Δίκτυο Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης (Network of Evaluation Societies in Europe - 

NESE) είναι ένα δίκτυο που υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών εταιρειών 

αξιολόγησης και δικτύων στην Ευρώπη και προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και την εδραίωση 

κουλτούρας αξιολόγησης. Το Δίκτυο δημιουργεί αξία μέσω της δημιουργίας ενός κοινού εδάφους 

για όλες τις Εταιρείες και τα Δίκτυα Αξιολόγησης μέλη του που ενδιαφέρονται για ανταλλαγή 

καλών πρακτικών και ανάπτυξη αμοιβαίας τεχνογνωσίας, σε θέματα και πρακτικές που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση. 

Το Δίκτυο ιδρύθηκε εντός της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (European Evaluation Society 

- ΕΕS) και το έργο του συμπληρώνει το έργο της ΕΕS. Ενώ η τελευταία εργάζεται ως επί το 

πλείστον προς όφελος των αξιολογητών, το Δίκτυο εργάζεται στην κατεύθυνση υποστήριξης των 

εθνικών ικανοτήτων σε κοινωνίες που εργάζονται για την προώθηση της χρήσης της αξιολόγησης 

και την οικοδόμηση κουλτούρας αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το Δίκτυο υποστηρίζει: 

1. την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ εταιρειών και άτυπων 

δικτύων αξιολόγησης, 

2. τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων μέσω δικτύωσης και συνεργασίας,  

3. την αύξηση της προβολής και της αξιοπιστίας της αξιολόγησης στις ευρωπαϊκές χώρες,  

4. την προώθηση κουλτούρας αξιολόγησης στην Ευρώπη. 

Στις 20/5/2021, το Δίκτυο διοργάνωσε την διετή εκλογο-απολογιστική του συνεδρία, με την 

παρουσία και εκπροσώπηση σημαντικών εθνικών δικτύων όπως: το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γερμανία και η Αυστρία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Φιλανδία, η Τσεχία, 

και φυσικά την Ελλάδα. Εκπροσώπηση είχε επίσης και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης. 

Το NESE παρουσίασε τη δράση του κατά την τελευταία διετία, ενώ το ίδιο έκαναν και τα 

συμμετέχοντα εθνικά δίκτυα και εταιρείες αξιολόγησης. Στη συζήτηση που ακολούθησε, 

αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος σχετικά με: 

• τη βιωσιμότητα των δικτύων και εταιρειών,  

• την κάλυψη νέων αναγκών γνώσης,  

• την θεσμοθέτηση της αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο, 

• την αναβάθμιση της ποιότητας της αξιολόγησης και των δεξιοτήτων των αξιολογητών, 

• την διάχυση πληροφορίας και γνώσης, 

• την εκπαίδευση, 

• την υιοθέτηση κοινών οριζόντιων αρχών και την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας, 

• τη συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δικτύων και εταιρειών. 

Τη συνεδρία έκλεισαν οι εκλογές του νέου Συμβουλευτικού Οργάνου του NESE. Στο νέο Όργανο 

εξελέγησαν εκπρόσωποι από την Ιταλία, την Πολωνία, την Αυστρία-Γερμανία, την Ισπανία-

Πορτογαλία και την Ελλάδα. Εκπρόσωπος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
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Αξιολόγησης ορίστηκε η ίδια η Πρόεδρός της κα Daniele Lamarque. Την Προεδρία του Δικτύου 

για την επόμενη διετία ανέλαβε η Ελλάδα και η εκπρόσωπός της Καθ. Βίβιαν Μπουφούνου. 

Οι επόμενες ενέργειες του Δικτύου στο επόμενο διάστημα θα είναι η επικαιροποίηση του 

Οράματος και της Αποστολής του Δικτύου, η ανάπτυξη Κανονισμού και Διαδικασιών 

Λειτουργίας και η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης με στόχο την πλήρη ενεργοποίηση του Δικτύου για 

την ανταπόκριση στις ανάγκες των μελών του. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: https://europeanevaluation.org/nese/about-nese/  
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Η Συστηματική Αξιολόγηση των πολιτικών που 

σχετίζονται με την εφαρμογή πολιτικών στον 

νησιωτικό χώρο 

 

Με τον Ν. 4770/2021 εισάγεται η υποχρέωση για κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για την 

«Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο». Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει 

σαφείς και μετρήσιμους δείκτες – στόχους τόσο στο εθνικό όσο και στο περιφερειακό επίπεδο, 

συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων 

πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Το τρίπτυχο «Νησιωτικότητα, Θαλάσσια 

οικονομία, Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελεί το δομικό στοιχείο της Νησιωτικής Πολιτικής που για 

πρώτη φορά εισάγεται σε θεσμικό κείμενο, κατά τρόπο ολοκληρωμένο, συνεκτικό και ρεαλιστικό. 

Η θεσμοθέτηση της Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος 

Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» και συστατικό στοιχείο του Στρατηγικού Πλάνου του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υποστηρίζοντας: 

• Την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών και 

• Την ανάληψη ειδικής μέριμνας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του 

νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της Θαλάσσιας Οικονομίας. 

Μεταξύ των βασικών αρχών της νέου θεσμικού πλαισίου συγκαταλέγονται: 

• Policy Paper «Θεσμοθέτηση Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής στο Νησιωτικό 

Χώρο» 

• η διασφάλιση της διακριτής αντιμετώπισης των μικρών και πολύ μικρών νησιών με 

υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων, 

• η άσκηση ειδικής αναπτυξιακής πολιτικής για τα νησιά, 

• η ενίσχυση κοινοβουλευτικού έργου και παρουσίας στην αρμόδια επιτροπή, 

Η νέα Νησιωτική Πολιτική απαιτεί Προτεραιότητες, Μέσα, Εργαλεία/ Μηχανισμούς και 

αποτελεσματική Διακυβέρνηση και συνδέεται με την ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονομίας. Μέσα 

από το Νόμο υποστηρίζεται η ουσιαστική ενεργοποίηση του Κράτους και η αναβάθμιση του 

εποπτικού ρόλου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση του στόχου της 

«νησιωτικής συνοχής», ιδίως ως προς τους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με τις καθοριστικές 

αρμοδιότητες του.  

Βασική καινοτομία που εισάγεται είναι η συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών που σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται στον Νησιωτικό Χώρο. Ειδικότερα, ο Νόμος προβλέπει την Ετήσια ‘Έκθεση Αξιολόγησης 

Πολιτικών στο Νησιωτικό Χώρο η οποία συντάσσεται από το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής και 

υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους. 

Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης αποτιμά τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν στο νησιωτικό χώρο, κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, και παρουσιάζεται από τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εντός του 

πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους. 


