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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΑ,
Από την ίδρυσή της τον Σεπτέμβριο του 2014, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ανέπτυξε
σημαντική δραστηριότητα για την επίτευξη του στόχου να δημιουργηθεί ένα βήμα συνεχούς
προβληματισμού και διαλόγου για την αξιολόγηση, και να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας ενεργής
κοινότητας αξιολογητών στην Ελλάδα.
Την περίοδο 2014-2016, η ΕΕΑ έθεσε τις βάσεις για τη λειτουργία της και ξεκίνησε την υλοποίηση
σειράς δράσεων και υπηρεσιών προς στα μέλη της, ενώ, παράλληλα, διερεύνησε και αξιοποίησε
δυνατότητες ανάδειξής της στη διεθνή κοινότητα των συλλογικών φορέων αξιολόγησης. Ανέπτυξε,
επίσης, δράσεις προς όφελος των μελών της αλλά και του συνόλου των αξιολογητών στην Ελλάδα,
κυρίως μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων όπως προγράμματα επιμόρφωσης, συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης, καθώς και μέσω της έναρξης δημοσίευσης, από το Δεκέμβριο του 2016, του
εξαμηνιαίου περιοδικού "Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης".
Μια σημαντική προγραμματισμένη δράση της ΕΕΑ είναι η διοργάνωση στην Ελλάδα, ετήσιου
συνεδρίου για την αξιολόγηση, για την πραγματοποίηση του οποίου εργαζόμαστε με στόχο τη
διενέργειά του εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.
Έχουμε ταυτόχρονα προχωρήσει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την
αξιολόγηση, η οποία θα παρέχει διαρκή εκπαίδευση και υποστήριξη σε όλους τους αξιολογητές και
τους υπεύθυνους σχεδιασμού/ αποδέκτες των αξιολογήσεων.
Στις αρχές του 2017 θα ανακοινώσουμε τον 1ο Διαγωνισμό αξιολογήσεων στην Ελλάδα, προωθώντας
και με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης και ενθαρρύνοντας την κοινότητα
των Ελλήνων αξιολογητών για ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους και βελτίωση της ποιότητας των
αξιολογήσεων.
Κοιτάζοντας προς το άμεσο μέλλον, ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να συμβάλλουμε
ενεργά στην προώθηση της κουλτούρας της αξιολόγησης στην Ελλάδα, στην εδραίωση της
αξιολόγησης ως επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο, και την ανάδειξη της ΕΕΑ ως φορέα
προώθησης της αξιολόγησης, κυρίως μέσω της πιστοποίησης των αξιολογητών. Το 2017 θα
προσπαθήσουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό.
Στα επόμενα δύο χρόνια 2017 και 2018, οι στόχοι της ΕΕΑ περιλαμβάνουν τρεις σημαντικές
κατευθύνσεις: (α) τη βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης
των αξιολογητών και της προώθησης της επαγγελματικής διάστασης της αξιολόγησης, (β) την αύξηση
των μελών της ΕΕΑ και την καθιέρωσή της ως φορέα εκπροσώπησης των αξιολογητών στο δημόσιο
διάλογο για την αξιολόγηση στην Ελλάδα, και (γ) την προώθηση του δημόσιου διαλόγου αναφορικά
με τη χρήση της αξιολόγησης ως μεθόδου διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκφράσω τη βαθιά εκτίμησή μου προς όλους τους εθελοντές, μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη των ομάδων εργασίας, ιδρυτικά μέλη και φίλους της ΕΕΑ, οι οποίοι
προσφέρουν τεράστια υποστήριξη και σκληρή δουλειά για την επίτευξη όλης αυτής της προσπάθειας.
Πιστεύουμε ακράδαντα πως το 2017 θα έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε
τις δραστηριότητες της ΕΕΑ στο πλαίσιο μιας ενθουσιώδους πορείας για την επίτευξη των στόχων
της.
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.
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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
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εκπόνηση μελετών κόστους-οφέλους
μεγάλων και μικρών έργων.
Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Σερβία
και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Είναι
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.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΕΕΑ είναι μέλος και συνεργάζεται με τους
σημαντικότερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς
φορείς για την αξιολόγηση.

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.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2016
2014 – 2015
Δημιουργία 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. Η ιστοσελίδα ανανεώνεται και
εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο περιεχόμενο
και ανακοινώσεις.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015
Διοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης της
ΕΕΑ και συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με
θέμα «Ο ρόλος της ΕΕΑ ως πρόκληση για τη
δημιουργία μιας κουλτούρας εφαρμογής της
πολιτικής ανάπτυξης βασισμένης σε
αντικειμενικά ευρήματα (evidence based
policy making)». Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2015
στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της
δραστηριοτήτων, η ΕΕΑ διοργάνωσε έρευνα
προσδιορισμού εκπαιδευτικών αναγκών για
το αντικείμενο της αξιολόγησης, κατά την
περίοδο 18-24 Απριλίου 2016.
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016
Η ΕΕΑ διοργάνωσε κατά την περίοδο 4 – 8
Ιουλίου 2016 σειρά επιμορφωτικών δράσεων
με θέμα «Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση

αξιολογήσεων», στο πλαίσιο της δράσης
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2016.
Η δράση περιελάμβανε διοργάνωση
επιμορφωτικών σεμιναρίων στα ακόλουθα
θέματα:
 Μέθοδοι αξιολόγησης (5/7/2016)
 Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων (6/7/2016)
 Σχεδιασμός και χρήση αξιολογήσεων
(7/7/2016)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
με θέμα : "Η αξιολόγηση ως μέθοδος
διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής" στις 24
Νοεμβρίου 2016, στο Κτήριο «Κωστής
Παλαμάς» του ΕΚΠΑ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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.
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Διοργάνωση του πρώτου ετήσιου συνεδρίου
της ΕΕΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, με
θέμα «Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη».
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο
και πρόσκληση υποβολής ανακοινώσεων,
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ.
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