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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΑ, 

Το 2017 ήταν για την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) μια μεταβατική χρονιά, κατά την οποία 
προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση σε δράσεις εξωστρέφειας, με στόχο να κάνουμε ευρύτερα 
γνωστή την παρουσία του συνδέσμου και να εδραιώσουμε γόνιμες συνεργασίες για την 
προώθηση της αξιολόγησης στην Ελλάδα. 

Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας, ήταν η επιλογή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, να 
διοργανώσει το 13ο συνέδριό της, σε συνεργασία με την ΕΕΑ, στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του 
2018.  

Ως προς τις δράσεις του 2017, διοργανώθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, το πρώτο 
ετήσιο συνέδριο της ΕΕΑ, με θέμα «Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη».  Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, η έκδοση του πρώτου τεύχους του επιστημονικού περιοδικού 
«Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης». 

Το 2018, στόχος μας είναι να εργαστούμε εντατικότερα για τη διοργάνωση επιμορφωτικών 
δράσεων, οι οποίες θα παρέχουν διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη στην υλοποίηση 
αξιολογήσεων και στη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.  Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώξαμε 
με επιτυχία την τόνωση των δεσμών της ΕΕΑ με Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς και 
συλλογικούς φορείς, με στόχο να προσφέρουμε ποιοτικά αναβαθμισμένες εκπαιδευτικές 
δράσεις, σε όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην 
αξιολόγηση. 

Επίσης, θα προχωρήσουμε εντός του 2018, με την ανακοίνωση του Διαγωνισμού Αξιολογήσεων, 
μια σημαντική δράση ενθάρρυνσης και τόνωσης της κοινότητας των αξιολογητών, η οποία είχε 
ήδη ανακοινωθεί για το 2017 αλλά δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί εντός του έτους. 

Τέλος, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας να συμβάλλουμε στην προώθηση της κουλτούρας 
της αξιολόγησης στην Ελλάδα και στην εδραίωση της αξιολόγησης ως επιστημονικό και 
επαγγελματικό κλάδο, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά και να αναπτύσσουμε τις 
κατάλληλες συνεργασίας, για την διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης των αξιολογητών. 

Πιστοί στις αξίες και στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕΑ από την ίδρυσή της, και με τη στήριξη 
όλων όσοι ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε και το 2018, να 
εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια εδραίωσης της ΕΕΑ ως φορέα εκπροσώπησης των 
αξιολογητών στο δημόσιο διάλογο για την αξιολόγηση στην Ελλάδα και προώθησης της 
αξιολόγησης ως ουσιαστικό σκέλος της διακυβέρνησης. 

Για μια ακόμα χρονιά, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη των ομάδων εργασίας, ιδρυτικά 
μέλη και οι φίλοι της ΕΕΑ, προσέφεραν εθελοντικά της υπηρεσίες τους και την υποστήριξή τους 
σε αυτή την προσπάθεια.  Τους ευχαριστώ θερμά και ευελπιστώ στη συνέχεια και την τόνωση της 
συνεργασίας μας. 

 

Δήμητρα Ιωάννου 

Πρόεδρος του 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.



 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΕΕΑ 
Πρόεδρος: Δήμητρα Ιωάννου   

Αντιπρόεδρος: Βίβιαν Γαλατά    

Γραμματέας: Ιωσήφ Χασσίδ    

Ταμίας: Νίκος Βακιρτζίδης  

Μέλος: Θεόδωρος Κόκκορης    

Γραμματεία: Κατερίνα Ασημάκη  

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 προγραμμάτων 
και διαρθρωτικών παρεμβάσεων, και 
διαθέτει σημαντική εμπειρία στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών διαμόρφωσης 
στρατηγικών πλαισίων ανάπτυξης και 
δημόσιων πολιτικών. Έχει εκπονήσει 
πλήθος αξιολογητικών μελετών για 
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες του 
εξωτερικού, αποκτώντας βαθειά γνώση του 
αντικειμένου της αξιολόγησης και 
ουσιαστική εξειδίκευση στην ανάπτυξη 
μεθοδολογιών για τη διεξαγωγή 
αξιολογητικών μελετών και το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή μεθοδολογικών 
εργαλείων έρευνας. 

Βίβιαν Γαλατά 

Είναι Νομικός, Διδάκτορας Εργατικού και 
Κοινωνικού Δικαίου από το Γενικό Τμήμα 
Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και 
κάτοχος των Μεταπτυχιακών Τίτλων 
Licence Spéciale en Droit Européen και 
Licence Spéciale en Droit Comparé του 
Université Libre de Bruxelles. Έχει εκτενή 

εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό 
πολιτικών και πρωτοποριακών 
προγραμμάτων, στην αξιολόγηση 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων, στην 
εφαρμογή μοντέλων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης, καθώς και στο συντονισμό της 
υλοποίησης και της αξιολόγησης εθνικών 
και διακρατικών προγραμμάτων στους 
τομείς κοινωνικής πολιτικής, αγοράς 
εργασίας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, 
επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου 
μάθησης, απασχόλησης και πιστοποίησης 
επαγγελματικών προσόντων.  

Ιωσήφ Χασσίδ 

Ο Ιωσήφ Χασσίδ είναι Διδάκτωρ του 
University of Manchester (UK). Υπηρέτησε, 
ως Καθηγητής Οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέχρι το 2013. Έχει 
διδάξει επίσης στην ΑΣΟΕΕ, στο 
Πανεπιστήμιο του Manchester και σε άλλα 
πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες. Τα 
θέματα στα οποία ειδικεύεται είναι, μεταξύ 
άλλων, τα οικονομικά των Μικρών 
Επιχειρήσεων, η επιχειρηματικότητα, 
θέματα βιομηχανικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης, κλαδική ανάλυση, οικονομικά 
της εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων 
πόρων κ.α. Έχει συντονίσει και εκπονήσει 
πλήθος μελετών για λογαριασμό της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και σε 
πολλές χώρες του εξωτερικού. Στα θέματα 
της ειδικότητας του έχει επίσης 
αξιολογήσει πολλά ερευνητικά έργα καθώς 
και προγράμματα συμβουλευτικής για 
κρατικούς φορείς και για φορείς του 
ιδιωτικού τομέα. 

Νίκος Βακιρτζίδης  

Σύμβουλος επιχειρήσεων, Οικονομολόγος 
D.E.A. Διαθέτει υπέρ τριακονταετή πείρα 
στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, 
αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, παροχή 
οικονομικών συμβουλών σε MME και 
εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους 
μεγάλων και μικρών έργων. 
Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Σερβία 
και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Είναι 
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εγγεγραμμένος στο μητρώο μελετητών 
δημοσίου του ΥΠΕΚΑ, πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής από το ΕΚΕΠΙΣ και 
πιστοποιημένος εκπαιδευτής κατάρτισης 
ΛΑΕΚ. Είναι μέλος του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος και της 
«Ελληνοσερβικής εμπορικής και 
βιομηχανικής ένωσης» (ΕΣΕΒΕ). Επίσης, 
είναι αθλητής του τμήματος Μπριτζ του 
Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ. 

Θεόδωρος Κόκκορης 

Πτυχιούχος του Παν. Πειραιά (Διοίκηση 
Επιχειρήσεων) και του Πάντειου Παν. 
(Πολιτικές επιστήμες & Διεθνείς σχέσεις). 
Διδάκτωρ του PRESTON Univ. (USA) 
(International Marketing and 
Management.). Κάτοχος MBA (International 
Marketing and Trade) από το University of 
Dallas Texas (GSM) και το North Texas State 
Univ. Έχει δίπλωμα από το MLA 
(Management Laboratories of America). 
Διετέλεσε καθηγητής και επιστημονικός 
συνεργάτης στο τμήμα Marketing του ΤΕΙ 
Αθήνας, στο Παν. Πειραιά καθώς και 
επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Είναι πιστοποιημένος 
αξιολογητής και ενταγμένος σε όλα τα 
μητρώα αξιολογητών της Ε.Ε. και της 
Ελλάδας (ΥΠΑΝ, Εργασίας, Υπ. Παιδείας, 
ΙΚΥ, κλπ) και διαθέτει σημαντική εμπειρία 
στις αξιολογήσεις επενδυτικών και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα, 
στην Ε.Ε. και σε διεθνές επίπεδο με πάνω 
από 2000 αξιολογήσεις κάθε είδους.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η ΕΕΑ είναι μέλος και συνεργάζεται με τους 

σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

φορείς για την αξιολόγηση. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017  
 

2017 

Διαρκής ανανέωση της ιστοσελίδας της ΕΕΑ 

(www.hellenicevaluation.org), η οποία 

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.   

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

Ανακοίνωση της απόφασης διεξαγωγής του 

13ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Αξιολόγησης στην Ελλάδα, στις 1-5 

Οκτωβρίου 2018.  Η υποβολή του 

φακέλλου υποψηφιότητας της ΕΕΑ είχε 

πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2016. 

Το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι η 

"Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των 

κοινωνιών".  Η θεματολογία του 

επικεντρώνεται στην αξιολόγηση σε 

περιόδους χρηματοπιστωτικών, 

γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών και 

ανθρωπιστικών κρίσεων. 

http://www.ees2018.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

Διοργάνωση του πρώτου ετήσιου 

συνεδρίου της ΕΕΑ στις 12 Οκτωβρίου 

2017, με θέμα «Αξιολόγηση για την 

Ανάπτυξη».  Το συνέδριο επικεντρώθηκε 

γύρω από το τρίπτυχο ανάπτυξη και 

επενδύσεις -  διεθνής πρακτική – 

αντίκτυπος στην κοινωνία, ενώ τονίστηκε 

ιδιαίτερα από όλους τους ομιλητές, η 

σημασία της αξιολόγησης ως ένα αναγκαίο 

στοιχείο της διοίκησης και της διαχείρισης 

δημόσιων πολιτικών. 

http://hellenicevaluation.org/index.php/el/

draseis/sinedria  

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

Έκδοση του πρώτου τεύχους του 

επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση 

της ΕΕΑ».  Σκοπός της Επιθεώρησης της ΕΕΑ 

είναι να καλλιεργήσει έναν γόνιμο 

προβληματισμό και να συμβάλει στη 

διαμόρφωση της κουλτούρας της 

αξιολόγησης και στην προώθηση της 

αξιολόγησης ως επιστημονικό εργαλείο 

λήψης αποφάσεων. Στην Επιθεώρηση της 

ΕΕΑ δημοσιεύονται, επίσης, παρουσιάσεις 

και κριτικές βιβλίων, όπως και 

παρουσιάσεις  ερευνών. 

http://hellenicevaluation.org/index.php/el/a

ksiologish-2  

 

http://www.hellenicevaluation.org/
http://www.ees2018.eu/
http://hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria
http://hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria
http://hellenicevaluation.org/index.php/el/aksiologish-2
http://hellenicevaluation.org/index.php/el/aksiologish-2
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