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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  

1ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη της ΕΕΑ, 

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης διοργανώνει το πρώτο ετήσιο συνέδριο για την αξιολόγηση, με 

θέμα: «Αγιολόγηση για την Ανάπτυξη».  

Η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ.  

Το συνέδριο έχει διττό στόχο:   

• Την παρουσίαση αξιολογήσεων που διενεργούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο 

πεδίο της αναπτυξιακής πολιτικής. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων και η χρήση 

τους από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής θα αναδείξει το ρόλο και τη σημασία 

της αξιολόγησης ως ένα ουσιαστικό σκέλος της διακυβέρνησης και διαχείρισης 

αναπτυξιακών πολιτικών. 

• Σε διεθνές επίπεδο, τo 2015 έχει ανακηρυχθεί ως έτος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, 

στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε ένα διάλογο μεταξύ εμπειρογνωμόνων και φορέων 

άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής  για τους τρόπους με τους οποίους η αξιολόγηση στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στις προσπάθειες για 

ανάπτυξη.  

Τα θέματα του συνεδρίου είναι: 

• 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 

Ομιλητές και προσκεκλημένοι στο συνέδριο θα είναι δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι μονάδων 

αξιολόγησης ελληνικών υπηρεσιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογητές, ακαδημαϊκοί και 

ερευνητές, και φορείς που ενεργοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο.  

Το συνέδριο απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ευρύτερα, σε 

όποιους ενδιαφέρονται για την βελτίωση των διαδικασιών χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με ανακοίνωση ή παρουσίαση επιστημονιών 

εργασιών, μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο της ανακοίνωσης/επιστημονικής 

εργασίας συνοδευόμενο από μια περίληψη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

secretariat@hellenicevaluation.org.  

 

Με Εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑ 


