
Επιθεώρηση Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης  Τεύχος 11, Δεκέμβριος 2022 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΕΕΑ www.hellenicevaluation.org 1 

Σημείωμα από τη σύνταξη 

 

Δήμητρα Ιωάννου 
Υπεύθυνη έκδοσης 

 

 

Με το παρόν 11ο τεύχος, η Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης κλείνει πέντε χρόνια 

από την έκδοση του πρώτου της τεύχους τον Δεκέμβριο του 2017. Στο διάστημα αυτής της 

πενταετίας αντιμετωπίσαμε γεγονότα και καταστάσεις που σημάδεψαν την ανθρωπότητα, και των 

οποίων οι συνέπειες θα έχουν αναμφισβήτητα σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων και των 

κοινωνιών.  

Στο πλαίσιο αυτών των θεμελιωδών μετασχηματισμών, η αξιολόγηση εξελίσσεται και 

προσαρμόζεται, προσφέροντας την επιστημονική βάση και τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία 

για την εξέταση όλων των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ανθεκτικότητας, και της ενσωμάτωσής τους στη διακυβέρνηση. Ο απώτερος σκοπός αυτής της 

εξέλιξης και προσαρμογής της αξιολόγησης στα νέα δεδομένα, δεν είναι άλλος από την ενίσχυση 

των συστημάτων λήψης αποφάσεων πολιτικής και την ανάπτυξη πολιτικών και ρυθμιστικών 

πλαισίων, τα οποία θα ενσωματώνουν σε αυτό το έντονα μετασχηματιστικό πλαίσιο, προορατικές 

και βιώσιμες προσεγγίσεις. 

Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους εντάσσεται πλήρως στον παραπάνω προβληματισμό. Στις 

πρώτες σελίδες του περιλαμβάνει ένα άρθρο το οποίο παρουσιάζει ένα παράδειγμα αξιολόγησης της 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα εξηγεί το κανονιστικό πλαίσιο για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες επενδύσεις, και τα κριτήρια συμμόρφωσής τους με την ενωσιακή και εθνική 

περιβαλλοντική νομοθεσία, μέσω των οποίων επιδιώκεται η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των βραβείων καλών πρακτικών, τα οποία απονεμήθηκαν στο  πλαίσιο 

των «4ων Διακρίσεων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» κατά τη διάρκεια του 5ου ετήσιου 

συνεδρίου της ΕΕΑ, τον Νοέμβριο 2022. 

Δημοσιεύεται επίσης συνέντευξη της  Καθηγήτριας Νομικής στο UCL κας Ελένης Ξανθάκη για την 

Επιθεώρηση της ΕΕΑ, με θέμα την αξιολόγηση της νομοθεσίας. Η συνέντευξη επικεντρώνεται τόσο 

σε διαπιστώσεις σχετικά με ζητήματα ανάγκης βελτίωσης της νομοθεσίας, αλλά και στη σημασία 

της ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης, ως εργαλείο αξιολόγησης της νομοθεσίας σε όλη τη διάρκεια 

της νομοθετικής διαδικασίας. Γίνεται επίσης αναφορά στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής 

ρυθμίσεων, μέσω της οποίας διασφαλίζεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ολοκληρωτική η 

μερική επίτευξη των ρυθμιστικών στόχων της νομοθέτησης. 

Στην ενότητα Βιβλιοπαρουσίαση αυτού του τεύχους, παρουσιάζεται το τελευταίο βιβλίο του Δρ. 

Αλέξανδρου Καΐλη «Η Παραγωγή των Νομοθετικών Προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 

Μέσα και Διαδικασίες», το οποίο πραγματεύεται το σύστημα διεργασιών για την εκπόνηση και την 

υιοθέτηση προτάσεων νομοθετικών πράξεων της Ε.Ε., θεμέλιο του ρυθμιστικού κύκλου στον οποίο 

στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  
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Τέλος, στα Νέα του τρέχοντος τεύχους, γίνεται αναφορά στο 5ο ετήσιο συνέδριο της ΕΕΑ, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2022 με θέμα «ESG και αξιολόγηση για την βιώσιμη 

ανάπτυξη». Παρουσιάζεται επίσης μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕΑ, η οποία εντάσσει από αυτόν τον 

μήνα στην ιστοσελίδα της την ενότητα «podcasts», μέσω της οποίας επιχειρείται ο εμπλουτισμός 

και η ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου για την αξιολόγηση. 

Ευχαριστούμε θερμά τις/τους συγγραφείς των άρθρων του περιοδικού και τις συντάκτριες / τους 

συντάκτες του λοιπού περιεχομένου των έντεκα τευχών της πρώτης πενταετίας της «Επιθεώρησης 

της ΕΕΑ», και δεσμευόμαστε για τη συνέχιση της έκδοσης και τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσής 

της.  

 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2022 
 


