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ΝΕΑ 

«ESG και Αξιολόγηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

5ο ετήσιο συνέδριο για την αξιολόγηση, 10 Νοεμβρίου 

2022  

Η θεματολογία του ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης για το 2022 εστίασε 

στα κριτήρια ESG, ένα σύνολο προτύπων για την αξιολόγηση τριών διαστάσεων της 

βιωσιμότητας, την Περιβαλλοντική (Environmental), την Κοινωνική (Social) και της 

Διακυβέρνησης (Governance). Με κεντρική ομιλήτρια την Παρασκευή Μπουφούνου, Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρειών Αξιολόγησης και Αν. Μέλος ΔΣ της ΕΕΑ, και τη συμμετοχή 

ομιλητών με άριστη γνώση του θέματος, αναπτύχθηκε ένας πολύ ενδιαφέρων διάλογος αναφορικά 

με την προβληματική μιας βιώσιμης, συμπεριληπτικής και κοινωνικά συνειδητοποιημένης 

ανάπτυξης.  

Έχοντας επανειλημμένως αναδείξει τη σημασία των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) της 

Ατζέντας 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως μια σημαντική παγκόσμια πολιτική 

προτεραιότητα, η ΕΕΑ επέλεξε στο κομβικό έτος της εξόδου από την πανδημία και της μετάβασης 

σε μια νέα εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων για το μέλλον, να επανατοποθετήσει τον διάλογο 

ως προς τον ρόλο της αξιολόγησης των πολιτικών ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, τόσο του 

δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, υπό το πρίσμα των κριτηρίων ESG. Το συνέδριο εστίασε 

ως εκ τούτου σε ζητήματα ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG σε όλες τις διαστάσεις της 

ανάπτυξης και της διακυβέρνησης, και κυρίως των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και του 

αντίστοιχου ρυθμιστικού πλαισίου που θα επιτρέψει την λειτουργία τους με όρους 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας, και καλής διακυβέρνησης. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες: 

1. ESG και βιώσιμος αναπτυξιακός μετασχηματισμός 

2. Ο ρόλος της Αξιολόγησης στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας 

3. Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση 

Ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. 

Εμμανουήλ Κουτουλάκης, ο Δρ Πολιτικής Επιστήμης, στέλεχος της Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

κ. Νίκος Τράντας, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Παναγιώτης Καλδής, η 

Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας 

& του Ομίλου, κα. Ιωάννα Σαπουντζή, και η Πρόεδρος του φορέα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας CSR Hellas, κα. Μαρία Αλεξίου. Επίσης, διαδικτυακή παρέμβαση έγινε και 

από την Πρόεδρο της Πολωνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, κα. Monika Bartosiewicz-Niziolek.  

  

Το βίντεο του 5ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΑ είναι διαθέσιμο σε αυτόν το σύνδεσμο: 

https://www.hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria/item/151-5o-etisio-synedrio-

ellinikis-etairias-axiologisis-noemvrios-2022    

 

https://hellenicevaluation.org/index.php/el/epitheorisi-2/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%B5%CE%B1
https://www.hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria/item/151-5o-etisio-synedrio-ellinikis-etairias-axiologisis-noemvrios-2022
https://www.hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria/item/151-5o-etisio-synedrio-ellinikis-etairias-axiologisis-noemvrios-2022
https://www.hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria/item/151-5o-etisio-synedrio-ellinikis-etairias-axiologisis-noemvrios-2022
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«Μιλάμε για την αξιολόγηση!» 

Τα podcasts της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης  

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) ξεκινά από τον Δεκέμβριο 2022 τη δημοσίευση μιας 

σειράς από podcasts για την αξιολόγηση. 

Στόχος της ΕΕΑ είναι να δημιουργήσει ένα νέο κανάλι διαλόγου για την αξιολόγηση, μέσα από 

συζητήσεις με φίλες και φίλους της ΕΕΑ που μέσα από τη δράση τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

και την προώθηση της κουλτούρας της αξιολόγησης.  

Τα podcasts αναρτώνται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στο www.hellenicevaluation.org/podcasts  

 

http://www.hellenicevaluation.org/podcasts

