
ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ∆ρ. Τίνα (Κωνσταντίνα) Ορφανίδου είναι κάτοχος µεταδιδακτορι-
κού τίτλου σπουδών στην "Έρευνα σε Τεχνολογία Αισθητήρων", από το 
Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ∆ιδακτορι-
κού Τίτλου Σπουδών στη Βιοφυσική και στα Συστήµατα Μετρήσεων, από 
το Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, και πτυχίου Φυσικής του 
ιδίου Πανεπιστηµίου. Εργάσθηκε ως Επιστηµονική Συνεργάτης στο ΤΕΙ 
Χαλκίδας, ενώ συµµετείχε και σε σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων 
άλλων φορέων. Έχει συνεργαστεί µε Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και είναι 
υπεύθυνη συντονισµού και παρακολούθησης του προγράµµατος 
συνεργασίας για την επίβλεψη πτυχιακών του Μεταπτυχιακού Προγράµ-
µατος της ∆ιοίκησης Υπηρεσιών του ΟΠΑ µε µέλη του ΣΕΣΜΑ. ∆ιαθέτει 
µακρόχρονη εµπειρία σε θέµατα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού, στο Σχεδιασµό, τη ∆ιαχείριση και την Αξιολόγηση Προγραµ-
µάτων και Έργων.

Ο Παναγιώτης Ε. Καλδής, είναι Πρύτανης του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Αττικής και καθηγητής Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Μάρκετινγκ στο 
Τµήµα Επιστηµών Οίνου, Αµπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστηµών 
Τροφίµων του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής. Οµόφωνα επιλέχθηκε από 
την Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων ως µέλος του 
τριµελούς Προεδρείου της για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-23 και πρώτος 
Προεδρεύων.  Είναι πτυχιούχος αγροτικής οικονοµίας και ανάπτυξης του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (1982), πτυχιούχος παιδαγωγικών 
σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (1984), και κατέχει διδακτορικό δίπλωµα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρή-
σεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστηµίου Coventry της 
Αγγλίας (2003). Πραγµατοποίησε µεταδιδακτορική έρευνα στον Τοµέα 
Οικονοµικής Πολιτικής και Κράτους του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2004).

Ο Μανώλης Χρυσάκης είναι Χηµικός Μηχανικός (Msc) και Οικονοµολό-
γος (Phd, Msc), ∆ιευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών 
του ΕΚΚΕ. Από το 1997 έως σήµερα είναι διδάσκων - επιστηµονικός 
συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Πατρών. Έχει 
εκπονήσει πλήθος µελετών και αξιολογήσεων για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Υπουργεία, Οργανισµούς και φορείς του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
τοµέα, µεταξύ άλλων σε θέµατα Προώθησης της Απασχόλησης και της 
Επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας.

Η Ιωάννα Σαπουντζή είναι Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
και Βιωσιµότητας της Εθνικής Τράπεζας και του Οµίλου. Είναι Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ FACTORS, του Γενικού Νοσοκοµεί-
ου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και του CSR Hellas. 
Είναι επίσης µέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών και της Επιτροπής Κυκλικής Οικονοµίας του Ελληνο-Α-
µερικανικού Επιµελητηρίου. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις αυξηµένης 
ευθύνης, µεταξύ άλλων ως Επικεφαλής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Οµίλου 
(2017-2021) και Επικεφαλής Κανονιστικής Συµµόρφωσης & Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας και του Οµίλου (2012-1017). Είναι 
κάτοχος Πτυχίου της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και Executive MBA του International 
Hellenic University.

Η Μαρία Αλεξίου σπούδασε Νοµικά στην Αθήνα, Ελλάδα και ειδικεύτηκε 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις πολιτικές ελευθερίες στο διεθνές και 
ευρωπαϊκό δίκαιο στο Leicester University, U.K. Είναι µέλος του ∆ικηγορι-
κού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CSR 
Hellas, καθώς και µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CSR Europe. Η 
Μαρία επί του παρόντος υπηρετεί ως Σύµβουλος Περιβάλλοντος, Κοινωνι-
κής και ∆ιακυβέρνησης TITAN Cement International σε επίπεδο Οµίλου 
και σε περιφερειακό επίπεδο, υποστηρίζοντας τη διαχείριση στην ενσωµά-
τωση της βιωσιµότητας και της κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική και τη 
λήψη αποφάσεων. Συµµετέχει επίσης στο Advisory Board του HIGGS 
υποστηρίζοντας προγράµµατα για την ενδυνάµωση της κοινωνίας των 
πολιτών και των κοινωνικών επιχειρηµατιών στην Ελλάδα.

Η Ένη (Ελένη) Κούκουλα είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε µεταπτυχιακό τίτλο από το King’s College του 
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Είναι στέλεχος της ΜΟ∆ αε από το 1998, 
ενώ πριν (για 7 χρόνια) διετέλεσε προϊσταµένη τµήµατος Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης στην ΕΕ∆Ε (Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης επιχειρήσεων). Είναι 
Προϊσταµένη της Μονάδας Αξιολόγησης της ΕΥΣΕΚΤ για τις δράσεις 
Ευρωπαϊκού Ταµείου στην Ελλάδα και υπάγεται στην Ειδική Αρχή 
Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπου ειδικεύε-
ται σε θέµατα συντονισµού της αξιολόγησης και δεικτών σε θέµατα ΕΚΤ 
(ΕΣΠΑ). Στο πεδίο της αξιολόγησης ασχολείται εκτενώς από το 2001 µε 
έµφαση στο συντονισµό, την παρακολούθηση και υλοποίηση σχετικών 
µελετών.

Η Πέννυ (Πηνελόπη) Στραπατσάκη είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού 
∆ιπλώµατος (MSc) στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Πολιτικές από το 
Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου. ∆ιαθέτει πολυετή επαγγελµατική πείρα 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων τεχνικής βοήθειας για διεθνείς 
οργανισµούς (ΕΕ, Παγκόσµια Τράπεζα, UNDP) στον τοµέα της διοικητικής 
µεταρρύθµισης, ιδίως όσον αφορά τη θεσµική αναδιοργάνωση και τον 
στρατηγικό σχεδιασµό. Εργάζεται επίσης ως εµπειρογνώµονας σε έργα 
αξιολόγησης επιχειρησιακών και τοµεακών προγραµµάτων. ∆ιαθέτει 
άριστη γνώση των πολιτικών και των χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ και 
έχει πλήρη γνώση των σχετικών κανονισµών.

H ∆ρ. Παρασκευή Μπουφούνου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Αναπτυξια-
κής Χρηµατοοικονοµικής στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ και 
Πρόεδρος του ∆ικτύου  Εταιρειών Αξιολόγησης της Ευρώπης NESE. Έχει 
πολυετή και πολυσχιδή διδακτική εµπειρία σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχια-
κό επίπεδο σε συνεργασία µε Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήµια  πλέον του 
ΕΚΠΑ  και ευρύ δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο σε θέµατα SDGs-ESGs, 
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, πτώχευσης επιχειρήσεων, ρίσκου και 
κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης επενδύσεων και πολιτικών.  Παράλλη-
λα έχει άνω των 30 ετών εµπειρία στον Χρηµατοπιστωτικό Κλάδο. Μεταξύ 
άλλων έχει διατελέσει Πρόεδρος του Invest in Greece, Σύµβουλος του 
Προέδρου της ΕΤΕ και της ΕΕΤ, Ειδικός Σύµβουλος των Υπουργών 
Οικονοµίας κ Εσωτερικών και Οικονοµικών (ΓΓ), Γεν. ∆/ντρια της Εµπορικής 
Leasing και ∆/ντρια της Εµπορικής Χρηµατιστηριακής και στέλεχος της 
∆/νσης Στρατηγικού Σχεδιασµού της Εµπορικής Τράπεζας.

Η Monika Bartosiewicz-Niziolek είναι Πρόεδρος, συντονιστής 
εκπαίδευσης και εκπαιδευτής της Πολωνικής Εταιρείας Αξιολόγησης (PES), 
µέντορας και πιστοποιηµένος κριτής της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγη-
σης (EES), µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής του ∆ικτύου για τις 
Εταιρείες Αξιολόγησης στην Ευρώπη (NESE), Εκπρόσωπος του PES στη 
∆ιαπεριφερειακή Πρωτοβουλία για Επαγγελµατισµό της Αξιολόγησης 
(IRIPE) και µέλος του συµβουλίου της ∆ιεθνούς Ακαδηµίας Αξιολόγησης 
(IEAc). Ως ανεξάρτητη ερευνήτρια αξιολόγησε περισσότερα από 100 έργα 
και προγράµµατα κυρίως στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 
πολιτικής. Είναι συγγραφέας 26 δηµοσιεύσεων για την αξιολόγηση.

Η ∆ήµητρα Γ. Ιωάννου είναι Κοινωνιολόγος-Χωροτάκτης, ∆ιδάκτωρ του 
Πανεπιστήµιου Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Στρασβούργου. ∆ιαθέτει  
πολυετή εµπειρία ως σύµβουλος–εµπειρογνώµων σε δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη χωρών και φορέων του 
δηµοσίου τοµέα για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και τη διαµόρφωση 
δηµόσιων πολιτικών και στρατηγικών πλαισίων ανάπτυξης. Από το 2016 
είναι συντονίστρια των έργων τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται από την 
Expertise France στην Ελλάδα. Έχει  πραγµατοποιήσει πλήθος αξιολογήσε-
ων στους τοµείς της µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης, της 
απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, στην Ελλάδα και σε πολλές 
χώρες του εξωτερικού. Είναι ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιολόγησης, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος κατά την περίοδο 
2014-2020.

Ο Μανώλης Κουτουλάκης είναι Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Χωροταξία και 
στην Περιφερειακή Πολιτική και είναι υποψήφιος ∆ιδάκτωρ ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς µε αντικείµενο την 
έρευνα και ανάλυση των χωρικών και οικονοµικών επιπτώσεων επιλεγµέ-
νων ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα. Έχει συµµετάσχει ή συντονίσει 
την υλοποίηση πολυάριθµων αναπτυξιακών µελετών και προγραµµάτων και 
έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε θέµατα ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων, και 
στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού δηµοσίων φορέων. Κατά την 
περίοδο 2017-2019 διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης 
και Καινοτοµίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και συντονιστής του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πειραιώς και Νήσων Αττικής.

Ο Νίκος Τράντας εργάζεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, έχοντας 
µακρά θητεία σε διευθυντικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό τοµέα (µεγάλες 
εκδοτικές επιχειρήσεις) όσο και στον δηµόσιο (Γενική Γραµµατεία της 
Κυβέρνησης), καθώς και ως σύµβουλος και επιστηµονικός συνεργάτης 
στη βουλή και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, συµπεριλαµβανοµένης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Είναι διδάκτορας πολιτικής 
επιστήµης και έχει συγγραφικό έργο σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, 
κοινωνικής πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης και ευρωπαϊκής διακυβέρ-
νησης. Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και το Εθνικό Κέντρο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και συνεργαστεί µε τον Ευρωπαϊ-
κό Οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO). Έχει συµµετάσχει σε έργα για τη 
διοικητική µεταρρύθµιση, που έχουν εκπονηθεί µε τη συνεργασία του 
ελληνικού δηµοσίου, του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Στο πλαίσιο του 5ου ετήσιου συνεδρίου, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης θα ανακοινώσει 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού

Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:
4ες ∆ιακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

Οι διακρίσεις θα απονεµηθούν σε επιλεγµένες εργασίες αξιολόγησης, οι οποίες αναδείχθηκαν µέσω του διαγωνισµού, 
στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1η Κατηγορία:
“Νέος Αξιολογητής / Young Emerging Evaluator 2022”

2η Κατηγορία:
“Καλύτερα Εφαρµοζόµενη Ολοκληρωµένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία:
“Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόµενων Συµπερασµάτων Αξιολόγησης”

Η ΕΕΑ ενθαρρύνει όλους τους αποδέκτες των διακρίσεων, καθώς και τους θέτοντες υποψηφιότητα, να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στην προώθηση της αριστείας στην αξιολόγηση. Οι παραλήπτες των διακρίσεων θα κληθούν να
εξετάσουν τρόπους µε τους οποίους οι γνώσεις και η εµπειρία τους µπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τοµείς ή
από άλλους φορείς.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) επέλεξε
να εστιάσει τη θεµατολογία του 5ου ετήσιου
συνεδρίου της στα κριτήρια ESG για την αξιολόγηση
τριών διαστάσεων της βιωσιµότητας, την
Περιβαλλοντική (Environmental), την Κοινωνική
(Social) και της ∆ιακυβέρνησης (Governance),
αναφορικά µε την προβληµατική µιας βιώσιµης,
συµπεριληπτικής και κοινωνικά συνειδητοποιηµένης
ανάπτυξης.
Η αξιολόγηση µέσω των κριτηρίων ESG ενθαρρύνει
την προώθηση υπεύθυνων στρατηγικών και
επενδύσεων, οι οποίες υιοθετούν θετικές
περιβαλλοντικές αρχές, κοινωνικές αρχές και αρχές
διακυβέρνησης. Συµβάλλει έτσι στη διεύρυνση
των παραγωγικών δυνατοτήτων και του βιώσιµου
αναπτυξιακού µετασχηµατισµού (οικονοµικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού), και στηρίζει
την βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, δηλαδή
τη βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας
και της κοινωνικής συνοχής µέσα από βιώσιµα
µοντέλα διεύρυνσης της παραγωγικότητας και
των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας
µε παράλληλη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων
και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
H παγκόσµια αφύπνιση για την ανάγκη λήψης
αποτελεσµατικών µέτρων αντιµετώπισης των
µεγάλων οικονοµικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν
οι κοινωνίες και ο πλανήτης, κινητοποιεί και τις
κυβερνήσεις, τις ρυθµιστικές αρχές, τους επενδυτές
και τους καταναλωτές προς την αναζήτηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ 
Τίνα Ορφανίδου Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Παρασκευή Μπουφούνου Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Εταιρειών Αξιολόγησης,
Αν. Μέλος ∆Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης
∆ιαδικτυακή παρέµβαση της Προέδρου της Πολωνικής Εταιρείας Αξιολόγησης,
Monika Bartosiewicz-Niziolek 

1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ESG ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ∆ήµητρα Ιωάννου Ιδρυτικό µέλος και πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Αξιολόγησης
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Εµµανουήλ Κουτουλάκης Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
Κριτήρια ESG και η πρόκληση της πράσινης µετάβασης για την ακτοπλοΐα
και την νησιωτικότητα
Νίκος Τράντας ∆ρ Πολιτικής Επιστήµης, Προεδρία της Κυβέρνησης
Προώθηση της διάστασης της βιωσιµότητας στις ρυθµιστικές πρωτοβουλίες
Παναγιώτης Καλδής Πρύτανης Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, το 1ο πράσινο ΑΕΙ στην Αττική

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μανώλης Χρυσάκης Αντιπρόεδρος ∆Σ της Ελληνικής Εταιρείας 
Αξιολόγησης
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Ιωάννα Σαπουντζή ∆ιευθύντρια Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας & του Οµίλου
Προκλήσεις θεσµικού πλαισίου για βιώσιµη ανάπτυξη
Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος του Φορέα Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας CSR Hellas Νέο 
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς και αξιολόγησης πληροφοριών εταιρικής βιωσιµότητας 
και κανόνες αξιολόγησης της απόδοσης

3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ένη Κούκουλα & Πέννυ Στραπατσάκη Μέλη ∆Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Βραβευθείσες και βραβευθέντες στις τρείς κατηγορίες διακρίσεων της ΕΕΑ
Παρουσίαση των διακριθεισών εργασιών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Τίνα Ορφανίδου Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

της βιωσιµότητας σε όλες τις δραστηριότητές τους
Ένας ραγδαία µεταβαλλόµενος κόσµος δηµιουργεί
την ανάγκη και για τον µετασχηµατισµό του ρυθµ
ιστικού τοπίου, υιοθετώντας προσεγγίσεις µε καλύτερο 
αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία, 
διασφαλίζοντας το µέλλον του πλανήτη,
την συµπεριληπτικότητα, και την ευηµερία των
µελλοντικών γενεών, µε άλλα λόγια, το ουσιαστικό
νόηµα της έννοιας της βιωσιµότητας.
Στο πλαίσιο των σύγχρονων προβληµατισµών
σχετικά µε τους θεµελιώδεις µετασχηµατισµούς
που βρίσκονται σε εξέλιξη, η αξιολόγηση προσφέρει 
την επιστηµονική βάση και τα κατάλληλα
µεθοδολογικά εργαλεία για την εξέταση όλων
των κοινωνικοοικονοµικών παραµέτρων
της βιώσιµης ανάπτυξης και της ενσωµάτωσής της 
στη διακυβέρνηση, για την ενίσχυση των συστηµάτων 
λήψης αποφάσεων πολιτικής και την ανάπτυξη 
πολιτικών και ρυθµιστικών πλαισίων που θα 
ενσωµατώνουν σε αυτό το έντονα µετασχηµατιστικό 
πλαίσιο, προορατικές και βιώσιµες προσεγγίσεις.

Στόχος του 5ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΕΑ είναι
η προώθηση του δηµοσίου διαλόγου για
την ενσωµάτωση 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.. 

Η συµµετοχή στο 5ο ετήσιο συνέδριο της ΕΕΑ είναι δωρεάν και υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά.


