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Πεξίιεςε 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ελδειερήο αλαδήηεζε, 

κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ ππαξρνπζψλ πξνζεγγίζεσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ πνιηηηθψλ, αλεμάξηεηα ηνπ γεσγξαθηθνχ εχξνπο ζην 

νπνίν απηέο απεπζχλνληαη. Γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη παξνπζηάδνληαη νη αλάινγεο δηαθξίζεηο, ελψ ηνλίδεηαη ε κέζνδνο 

ηεο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ 

ζηε ζεκαηνινγία ησλ πνιηηηθψλ δξάζεσλ. Δλ ζπλερεία, θαηαγξάθνληαη ηα 

εξγαιεία πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο ελψ ηδηαίηεξν βάξνο 

δίλεηαη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ή ζηεξίδνληαη 

ζε αλνηθηά δεδνκέλα. Με πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη δνκεκέλν ηξφπν, αλαιχνληαη 

θάπνηα εξεπλεηηθά έξγα επξείαο θιίκαθαο, πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ή έρνπλ 

νινθιεξσζεί. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη επίζεο έλα πιήξεο 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ δξάζεσλ. Με ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κεζνδνινγηθνχ ράξηε αμηνιφγεζεο θαηαδεηθλχεηαη ε ζχλδεζε 

φισλ ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάδεημε κεζνδνινγηθψλ θελψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

θαηαδεηθλχεηαη έλα ηέηνην θελφ ζηηο ππάξρνπζεο κεζφδνπο θαη πξνηείλεηαη κηα 

αλάινγε πξνζέγγηζε. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε επί ηνπ ζέκαηνο ζηελ 

Διιάδα. 
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Abstract 

 
The purpose of this diploma thesis is the thorough search, study and recording of 

the existing approaches, methods and tools for policy impact evaluation, regardless 

of the geographic range in which they are addressed. A general reference in the 

field of evaluation is made and the appropriate categorization is presented, 

highlighting the method of impact assessment. The analysis of the impact 

assessment on the theme of political actions follows. The tools that surround 

existing methodologies are then recorded while particular emphasis is given to 

initiatives that use new-age technologies or based on open data. With very specific 

and structured way, a wide range of research projects that are in progress or have 

been completed is analyzed. In this work, we also present a complete 

methodological framework for evaluating policy actions. The creation of the 

evaluation map demonstrates the connection of the above analysis and can be used 

for further research and highlight methodological gaps. Hence, such a gap in the 

existing methods is shown and a suitable approach is proposed. The on the subject 

situation in Greece is presented as well. 
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1.1 Αληηθείκελν - θνπόο 
 

Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε ελδειερήο αλαδήηεζε, κειέηε θαη 

θαηαγξαθή ησλ δηαθφξσλ ππαξρνπζψλ κεζφδσλ (ηφζν ζεσξεηηθψλ, φζν θαη 

πξαθηηθψλ) θαη ππαξρφλησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ πνιηηηθψλ (policy 

impact evaluation), αλεμάξηεηα ην γεσγξαθηθφ εχξνο ζην νπνίν απηέο απεπζχλνληαη. 

Ιδηαίηεξν βάξνο ζα δνζεί ζε πνιηηηθέο ή/θαη εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο (π.ρ. opinion mining, sentiment analysis, argumentation techniques) θαη 

ζε πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αλνηθηά δεδνκέλα (open data). 

 

θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ λα ζπλδέεη θαηά ηνλ κέγηζην 

βαζκφ ηηο ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο, κεζφδνπο, ηερληθέο θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο 

ζηε ζεκαηνινγία ηνπ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα δνζεί ε βάζε γηα 

ηελ αλαγλψξηζε κεζνδνινγηθψλ θελψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία πιεξέζηεξσλ κεζφδσλ. ρεηηθά, ζα πξνηαζεί ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κηα 

πξνζέγγηζε κε αλάιπζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο, ελψ ηέινο ζα αλαιπζεί ε παξνχζα 

θαηάζηαζε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

 

 

 

1.2 Φάζεηο πινπνίεζεο 
 

Η εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ Φεβξνπαξίνπ θαη 

Οθησβξίνπ 2014 θαη ε πνξεία απηήο αθνινχζεζε ηηο εμήο θάζεηο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζην ζρήκα: 
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Δηθόλα 1: Φάζεηο πινπνίεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
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1.3 Οξγάλσζε ηόκνπ  
 

 

Η εξγαζία απηή αθνινπζεί κηα ινγηθή πνξεία απφ ηε γεληθή πξνζέγγηζε ζε πην εηδηθά 

ζέκαηα. Γειαδή, αξρηθά γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, 

ηνλίδεηαη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο σο αλαπφζπαζην ηκήκα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

επξείαο ζεκαηνινγίαο θαη γίλεηαη κηα γεληθή δηάθξηζε ππνπεξηπηψζεσλ 

κεζνδνινγηθά. Έπεηηα, πξνο εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ην θχξην ζέκα ηεο 

εξγαζίαο, ηελ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ δξάζεσλ πνιηηηθήο, δίλεηαη έλαο ζαθήο 

νξηζκφο, γίλεηαη ε δηαζηαχξσζε («πάληξεκα») ηεο έλλνηαο ηεο αμηνιφγεζεο κε ηε 

πνιηηηθή ζεκαηνινγία. πλέπεηα απηήο ηεο ζεκαηηθήο ζπλεχξεζεο είλαη ε γέλλεζε 

ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη θαη παξνπζηάδεηαη ε 

εθαξκνγή ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθνληαη θάπνηα εξγαιεία θαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αμηνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο πξνο πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ή 

νινθιεξσκέλεο πξσηνβνπιίεο. Αθνινπζεί ε αλάπηπμε δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο 

αμηνιφγεζεο, γίλεηαη αλαγλψξηζε κεζνδνινγηθνχ θελνχ θαη πξνηείλεηαη ε θαηάιιειε 

ιχζε. Σέινο, γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πάλσ ζην ζέκα θαη 

αθνινπζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο. Αλαιπηηθά, ηα θεθάιαηα:  

 

ην 1
ν
 θεθάιαην  αλαθέξεηαη ξεηά ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη νη 

θάζεηο πινπνίεζήο ηεο θαη ε νξγάλσζε ηνπ ηφκνπ. 

 

ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, αλαθέξνληαη ηα 

επίπεδα ζηα νπνία απηή εθαξκφδεηαη ελψ γίλεηαη κηα πιήξεο αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο κε πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα θαη ρξήζεηο ηνπο. Έκθαζε 

δίλεηαη ζηε κέζνδν αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ.  

 

ην 3
ν
 θεθάιαην νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ζηελ πνιηηηθή, ελψ 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο, θάπνηεο πξνζεγγίζεηο θαη παξνπζηάδνληαη 

θαη αλαιχνληαη πιήξσο νη κεηθηέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο. Παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή 

ησλ κεζφδσλ ζε πνιηηηθψο ελεκεξσκέλα πξνγξάκκαηα ελψ θαηαδεηθλχνληαη νη 

ηερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηθηέο κεζφδνπο. 

 

ην 4
ν
 θεθάιαην νξίδνληαη ηα αλνηθηά δεδνκέλα (open data) θαη θαηαγξάθνληαη θαη 

αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο θαη εξγαιεία ηεο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ 

ζηε πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ή ζηεξίδνληαη ζε αλνηθηά 

δεδνκέλα. Αθφκε, αλαιχνληαη κε πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη δνκεκέλν ηξφπν project 

επξείαο εκβέιεηαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

ην 5
ν
 θεθάιαην αλαπηχζζεηαη έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο ελψ 

πξνζθέξεηαη ε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κε ηε κνξθή κεζνδνινγηθνχ ράξηε. Γίλεηαη 
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ε αλαγλψξηζε ελφο κεζνδνινγηθνχ θελνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε 

θαη πξνηείλεηαη κηα κέζνδνο αμηνιφγεζεο πξνο θάιπςε ηνπ. 

 

ην 6
ν
 θεθάιαην  παξνπζηάδεηαη ε επηθξαηνχζα θαηάζηαζε κέρξη πξφηηλνο θαη 

ζήκεξα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα  θαη αλαιχνληαη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

εκπεξηέρνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αλνηθηά 

δεδνκέλα (open data). 

 

ην 7
ν
 θεθάιαην απνηππψλνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο σο απφξξνηα 

ηεο αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαζίαο. 
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 Κεθάλαιο 2. Ειζαγωγή ζηην 

αξιολόγηζη  
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2.1 Δηζαγσγή ζηε παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε 

(monitoring and evaluation) 

 
Η παξαθνινχζεζε (monitoring)  (sportanddev.org, 2003) είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ project θαη πξνγξάκκαηα γηα ηέζζεξηο θχξηνπο ζθνπνχο:  

 Απφθηεζε εκπεηξηψλ πξνο βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζην 

κέιινλ,  
 Απφθηεζε εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επίγλσζεο ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ, 
 Λήςε εκπεξηζηαησκέλσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο 

πξσηνβνπιίαο, 
 Πξνψζεζε ελδπλάκσζεο δηθαηνχρσλ πξσηνβνπιίαο. 

 

Η παξαθνινχζεζε είλαη κηα πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε εξγαζία αξρήο γελνκέλεο 

ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. Η παξαθνινχζεζε επηηξέπεη 

ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ θαη ηελ 

ρξήζε ηνπο σο βάζε γηα λα δξνκνινγεζνχλ ιήςεηο απνθάζεσλ θαη δηαδηθαζίεο 

κάζεζεο. Η παξαθνινχζεζε αληηπαξαζέηεη ηε πξφνδν εξγαζηψλ απέλαληη ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ζρέδηα. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε. 

 

Η αμηνιφγεζε (evaluation) εθηηκά, φζν ην δπλαηφλ πην ζπζηεκαηηθά θαη 

αληηθεηκεληθά, έλα νινθιεξσκέλν έξγν ή πξφγξακκα (ή κηα θάζε ελφο ελ εμειίμεη 

έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη νινθιεξσζεί). Οη αμηνινγήζεηο εθηηκνχλ ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελεκεξψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, 

βειηηψλνληαο έηζη ην ζρέδην ή ην πξφγξακκα ζην κέιινλ. 

Οη αμηνινγήζεηο ζα πξέπεη λα βνεζνχλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

πέληε θχξηεο πηπρέο ηεο παξέκβαζεο: 

 πλάθεηα 
 Απνηειεζκαηηθφηεηα 
 Απνδνηηθφηεηα 
 Δπηπηψζεηο 
 Αεηθνξία 

 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε ζρέζε κε απηέο ηηο πηπρέο θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο παξαθνινχζεζεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνινγηθή αλάιπζε. 

 

Η παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε (Monitoring and Evaluation, M & E) είλαη κηα 

ελζσκαησκέλε έλλνηα θαη ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ θάζε έξγνπ ή ζρεδηαζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε δελ είλαη έλα κέζν ειέγρνπ πνπ 

επηβάιιεηαη ή έλα πξναηξεηηθφ εμάξηεκα θάζε ζρεδίνπ ή πξνγξάκκαηνο. Η 
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παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηδαληθά λνείηαη σο δηάινγνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ πξφνδν κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ.  

 

ε γεληθέο γξακκέο, ε παξαθνινχζεζε είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο, νη πιεξνθνξίεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ην έξγν ή ην πξφγξακκα αλαπηχρζεθε θαη παξαθίλεζε αιιαγή. Η 

παξαθνινχζεζε εζηηάδεηαη ζηε κέηξεζε ησλ αθφινπζσλ πηπρψλ κηαο παξέκβαζεο: 

 ηε πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(εθξνέο: Ση θάλνπκε; Πψο δηαρεηξηδφκαζηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο;) 

 ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ελππάξρνπλ ζε έλα ζρέδην ή πξφγξακκα (απνηειέζκαηα: 

Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα / αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ σο απνηέιεζκα ηεο 

παξέκβαζεο;) 

 ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθέο ζε κηα παξέκβαζε (επηπηψζεηο: Πνηεο επξχηεξεο, 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο πξνθιήζεθαλ απφ ηηο πινπνηνχκελεο δξάζεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο;) 

 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη κηα αλάιπζε ή εξκελεία ησλ ζπιιερζέλησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εξεπλά βαζχηεξα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ / 

πξνγξάκκαηνο, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ην ζρέδην / πξφγξακκα θαη ην 

ζπλνιηθφ αληίθηππν ηνπ έξγνπ / πξνγξάκκαηνο. 

 

2.2 Δπίπεδα αμηνιόγεζεο 
 

Η αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο (Hovland, 2007), έξγνπ θιπ. γίλεηαη ζηα εμήο 

επίπεδα: 

 

 ηξαηεγηθή θαη θαηεχζπλζε (strategy and direction), ην βαζηθφ πιάλν πνπ 

αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ project, πξφγξακκα, ηλζηηηνχην κε ζθνπφ λα θηάζεη 

ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο. 

 πζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, ην management πνπ έρεη ζέζεη ζε ηζρχ ν θνξέαο 

γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε γεληθή ζηξαηεγηθή ζα δηεμαρζεί θαη φηη παξάγεηαη 

πνιηηηθή έξεπλα πςειήο πνηφηεηαο. 

 Δμφδνπο (outputs), ηα απηά αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη. 

 Γηάδνζε (uptake), νη άκεζεο απνθξίζεηο ζην πξφγξακκα (π.ρ. εάλ αλαθεξζεί 

ζε κηα εθεκεξίδα θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ζε θάπνηo website, ζε θάπνην 

άξζξν εθεκεξίδαο θιπ.). 

 Απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο (outcomes and impacts), αιιαγέο ζε 

ζπκπεξηθνξέο, γλψζε, πνιηηηθέο, ζέζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ην πξφγξακκα έρεη 

ζπλεηζθέξεη, άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κηα αιιαγή ζε εθαξκνγή θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο, αιιαγή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κείσζε θηψρεηαο ζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή, ελδπλάκσζε βηνπνξηζκνχ, ελίζρπζε ζπκβνιήο ησλ πνιηηψλ ζε 

δηαδηθαζίεο πνιηηηθήο θ.ά.). 
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2.3 Μεξηθά εξγαιεία, κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο γηα 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε (M&E) 

 
H παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε (Μ & Δ) (The World Bank, 2004) ηεο αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ παξέρεη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ηνπο δηεπζπληέο 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηα θαιχηεξα κέζα γηα ηελ εθκάζεζε 

απφ ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο, βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηελ επίδεημε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο σο κέξνο ηεο 

ινγνδνζίαο ζηνπο βαζηθνχο θνξείο.  

 

ην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο ππάξρεη κηα ηζρπξή έκθαζε ζηα 

απνηειέζκαηα. Απηφ εμεγεί ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα παξαθνινχζεζε θαη 

αμηνιφγεζε. Χζηφζν, ζπρλά επηθξαηεί ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη ζπλεπάγεηαη ε 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε. Παξαθάησ δηεπθξηλίδεηαη πξνο ελδπλάκσζε ηεο 

επίγλσζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηη ζπλεπάγεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε. 

 

Παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ελφο δείγκαηνο ησλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζθνπνχ 

ηνπο θαη ηε ρξήζε ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο, ην θφζηνο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη. Οη απεηθνλίζεηο εδψ πεξηιακβάλνπλ 

δηάθνξεο κεζφδνπο ζπιινγήο ζηνηρείσλ, αλάιπζεο πιαηζίσλ θαη είδε αμηνιφγεζεο 

θαη αλαζεψξεζεο. Η επηζθφπεζε παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πξαγκαηεχεηαη: 

 

 Γείθηεο απφδνζεο 

 Η πξνζέγγηζε ινγηθνχ πιαηζίνπ 

 Αμηνιφγεζε βάζε ζεσξίαο (theory-based) 

 Δπίζεκεο έξεπλεο 

 Μέζνδνη ηαρείαο εθηίκεζεο 

 πκκεηνρηθέο κέζνδνη 

 Έξεπλεο παξαθνινχζεζεο δεκφζηαο δαπάλεο 

 Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη θφζηνπο-απνηειέζκαηνο 

 Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ (Impact evaluation) 

 
Κάπνηα απφ ηα εξγαιεία ελδέρεηαη πνιιέο θνξέο λα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά ή αθφκα 

θαη ππνθαηάζηαηα. Κάπνηα έρνπλ επξεία εθαξκνγή ελψ θάπνηα είλαη αξθεηά ζηελά 

ζηηο ρξήζεηο ηνπο. Η επηινγή ησλ φπνησλ θαηάιιεισλ ζα εμαξηεζεί απφ κηα ζεηξά 

ζθέςεσλ, ε νπνία ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο πξννξίδεηαη ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε, ηνπο θπξίσο ελδηαθεξφκελνπο 

θνξείο γηα ηα επηδεηνχκελα απνηειέζκαηα, ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ρξεηάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο θαη ην θφζηνο. 
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2.3.1 Γείθηεο απόδνζεο 

 
Οη δείθηεο απφδνζεο είλαη κέηξα εηζξνψλ, δηαδηθαζηψλ, εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη 

επηπηψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ ή ζηξαηεγηθψλ. ηαλ 

ππνζηεξίδνληαη κε ζπιινγή δεδνκέλσλ ήρνπ -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ίζσο επίζεκσλ 

εξεπλψλ- αλάιπζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ, νη δείθηεο επηηξέπνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν, λα αλαπαξαζηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα ιάβνπλ 

δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Η ζπκκεηνρή ησλ 

βαζηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηθηψλ είλαη ζεκαληηθή 

επεηδή είλαη ζηε ζπλέρεηα πην πηζαλφ λα θαηαλννχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο 

δείθηεο γηα ηε δηαρείξηζε ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Υξήζεηο: 

 Καζνξηζκφο ζηφρσλ απφδνζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ 

επίηεπμε ηνπο. 

 Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο 

γηα λα επηηξαπνχλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ.  

 Έλδεημε εάλ είλαη απαξαίηεηε κηα ζε βάζνο αμηνιφγεζε ή αλαζεψξεζε. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Απνηειεζκαηηθφ κέηξν κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ πξνο ηνπο ζηφρνπο. 

 Γηεπθνιχλεη ηελ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ, πεξηνρψλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Αλεπαξθψο θαζνξηζκέλνη δείθηεο δελ είλαη θαιά κέηξα ηεο επηηπρίαο.  

 Σάζε πξνο θαζνξηζκφ πάξα πνιιψλ δεηθηψλ, ή θαζνξηζκφο δεηθηψλ πνπ δελ 

έρνπλ πξνζηηέο πεγέο δεδνκέλσλ, θάλνπλ ην ζχζηεκα δαπαλεξφ, κε πξαθηηθφ 

θαη πνιχ πηζαλφ λα ππνρξεζηκνπνηείηαη.   

 πρλά κηα αληαιιαγή-ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο επηινγήο ηνπ βέιηηζηνπ ή 

επηζπκεηνχ δείθηε θαη ηεο αλάγθεο απνδνρήο ησλ δεηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. 

 

Κφζηνο: 

Μπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ρακειφ ζε πςειφ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεηθηψλ 

πνπ ζπιιέγνληαη, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ, 

θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Αξθεηέο εκέξεο εθπαίδεπζεο ζπληζηψληαη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ πξαθηηθψλ δεηθηψλ. Οη δεμηφηεηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αλάιπζεο θαη 

δεμηφηεηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαζψο επίζεο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ (MIS) απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ 

επηδφζεσλ. 

 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Αξθεηέο εκέξεο έσο αξθεηνχο κήλεο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η εθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο απφδνζεο κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί 6 σο 12 κήλεο. 

 

 

2.3.2 Η πξνζέγγηζε ινγηθνύ πιαηζίνπ 

 
Σν ινγηθφ πιαίζην (LogFrame), βνεζά λα απνζαθεληζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ θάζε 

project, πξνγξάκκαηνο, ή ζηξαηεγηθήο. Βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλακελφκελσλ 

ζπλδέζκσλ — the ―program logic‖ — ζηελ αθφινπζε αιπζίδα απνηειεζκάησλ: 

εηζξνέο, δηαδηθαζίεο, εθξνέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ή ηεο «έθηαζεο» ζε 

φιεο ηηο νκάδεο δηθαηνχρσλ), απνηειέζκαηα θαη επηπηψζεηο. Οδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ 

δεηθηψλ απφδνζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο απηήο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Σν ινγηθφ πιαίζην είλαη 

επίζεο έλα κέζν γηα ηελ εκπινθή εηαίξσλ ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ, ην ινγηθφ πιαίζην 

ρξεζηκεχεη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξνφδνπ θαη ηε ιήςε 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

Υξήζεηο: 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ ησλ project θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

απαηηψληαο ηνλ νξηζκφ μεθάζαξσλ ζηφρσλ, ηε ρξήζε δεηθηψλ απφδνζεο θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ.  

 πλνπηηθφο ζρεδηαζκφο πνιχπινθσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 Βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ιεπηνκεξψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ.  

 Παξνρή αληηθεηκεληθήο βάζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Γηαζθαιίδεη φηη νη ηζχλνληεο θάλνπλ νπζηψδε εξσηήκαηα θαη αλαιχνπλ 

ππνζέζεηο θαη θηλδχλνπο.  

 Δκπιέθεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

παξαθνινχζεζεο. 

 ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη δπλακηθά, είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν 

δηαρείξηζεο γηα λα θαζνδεγήζεη ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 
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 Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί αδηάιιαθηα, θαηαζηέιιεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία.  

 Αλ δελ αλαβαζκίδεηαη θαηά ηελ εθαξκνγή, κπνξεί λα είλαη έλα ζηαηηθφ 

εξγαιείν πνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.  

 Δθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζε είλαη ζπρλά απαξαίηεηεο. 

 

Κφζηνο: 

Υακειφ έσο κέηξην, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίδεη ηελ πξνζέγγηζε. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Διάρηζηε εθπαίδεπζε 3-5 εκέξεο γηα ηνπο δηνξγαλσηέο. Πξφζζεηεο νξγαλσηηθέο 

δεμηφηεηεο απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε ζε ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε. 

 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Αξθεηέο εκέξεο έσο αξθεηνχο κήλεο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο 

ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο. 

 

2.3.3 Αμηνιόγεζε βάζε ζεσξίαο (theory-based) 

 
Η αμηνιφγεζε βάζε ζεσξίαο έρεη νκνηφηεηεο κε ηελ πξνζέγγηζε ινγηθνχ πιαηζίνπ 

αιιά επηηξέπεη κηα πην ζε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ή δξαζηεξηφηεηαο - «ζεσξία ηνπ πξνγξάκκαηνο» ή «ινγηθή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο». - Δηδηθφηεξα, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνζέζνπκε απιή γξακκηθή ζρέζε 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ε επηηπρία ελφο θπβεξλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αιθαβεηηζκνχ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

παξαγφλησλ. Απηνί πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ, 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ θαη καζεηψλ, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην εζηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη επηπιένλ θαζεγεηέο, ηελ αμηνπηζηία ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη νχησ θαζεμήο. Με ηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

ληεηεξκηληζηηθψλ ή ησλ αηηηαηψλ παξαγφλησλ πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθνί γηα ηελ 

επηηπρία, θαη ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο, κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα απνθαζηζζεί πνηά βήκαηα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη φπσο 

εμειίζζεηαη ην πξφγξακκα, γηα λα επηζεκαλζεί πφζν θαιά επηβεβαηψλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο. 

Καη φηαλ ηα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη νη παξάγνληεο απηνί δελ έρνπλ επηηεπρζεί, έλα 

ινγηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ην πξφγξακκα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είλαη επηηπρέο 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 
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Υξήζεηο: 

 ρεδηαζκφο ραξηνγξάθεζεο ζχλζεησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Βειηίσζε ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Παξέρεη έγθαηξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ηη ιεηηνπξγεί ή φρη, θαη γηαηί. 

 Δπηηξέπεη ηελ έγθαηξε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ πνπ κφιηο έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο. 

 Βνεζά ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ απξφβιεπησλ παξελεξγεηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Βνεζά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πηζαλψο πην εζηηαζκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ ή πην 

εμειηγκέλεο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

 Παξέρεη βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Μπνξεί εχθνια λα γίλεη ππεξβνιηθά πεξίπινθε, αλ ε θιίκαθα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη κεγάιε ή αλ ζπιιερζεί κηα εμαληιεηηθή ιίζηα 

παξαγφλησλ θαη παξαδνρψλ. 

 Οη εκπιεθφκελνη κπνξεί λα δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ην πνηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο θξίλνπλ ζεκαληηθνχο, γεγνλφο ρξνλνβφξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε. 

   

Κφζηνο: 

Μέηξην, εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηεο αλάιπζεο θαη εηδηθφηεξα ην βάζνο ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 
Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Διάρηζηε εθπαίδεπζε 3-5 κέξεο γηα ηνπο κεζάδνληεο. 

 
Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Μπνξεί λα πνηθίιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ην βάζνο ηεο αλάιπζεο, ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο επίζεο θαη ην βάζνο ηνπ έξγνπ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ έρεη αλαιεθζεί. 
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2.3.4 Δπίζεκεο έξεπλεο 

 
Δπίζεκεο έξεπλεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή ηππνπνηεκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ απφ έλα πξνζεθηηθά επηιεγκέλν δείγκα αηφκσλ ή λνηθνθπξηψλ. Οη 

έξεπλεο ζπρλά ζπιιέγνπλ ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ  

αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο. 

 
Υξήζεηο: 

 Παξνρή βαζηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε 

απφδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ηνπ έξγνπ. 

 χγθξηζε δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 χγθξηζε αιιαγψλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα νκάδα. 

 χγθξηζε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε 

έλα πξφγξακκα ή ζρεδηαζκφ έξγνπ. 

 Πεξηγξαθή ζπλζεθψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα ή νκάδα. 

 Παξνρή ελφο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ζε κηα επίζεκε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ελφο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

 Αμηνιφγεζε επηπέδσλ βηνηηθνχ επηπέδνπ σο βάζε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ κείσζεο ηεο θηψρεηαο. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Δπξήκαηα απφ ην δείγκα ησλ εξσηεζέλησλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

επξχηεξε νκάδα-ζηφρν ή πιεζπζκφ ζαλ ζχλνιν. 

 Πνζνηηθέο εθηηκήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ην κέγεζνο θαη ηελ θαηαλνκή 

επηπηψζεσλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Σα απνηειέζκαηα ζπρλά δελ είλαη δηαζέζηκα γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν. 

 Η επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ 

εκπφδην γηα ηηο κεγαιχηεξεο έξεπλεο αθφκε θαη φηαλ ππνινγηζηέο είλαη 

δηαζέζηκνη. 

 Κακηά θνξά νη έξεπλεο λνηθνθπξηψλ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ δαπαλεξέο θαη 

ρξνλνβφξεο. 

 Πνιιά είδε πιεξνθνξηψλ είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ κέζσ επίζεκσλ 

ζπλεληεχμεσλ. 

 

Κφζηνο: 

Πνηθίιεη αλάινγα ην είδνο ηεο έξεπλαο. Σν θφζηνο ζα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν εάλ 

δελ ππάξρεη θχξην πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ρψξα. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 
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Καιέο ηερληθέο θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δείγκαηνο θαη 

εξσηεκαηνινγίνπ, αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη επεμεξγαζίαο.  

 
Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Δμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

 

 

2.3.5 Μέζνδνη ηαρείαο εθηίκεζεο 

 
Οη κέζνδνη ηαρείαο αμηνιφγεζεο είλαη έλαο γξήγνξνο, ρακεινχ θφζηνπο ηξφπνο γηα 

ηελ ζπγθέληξσζε απφςεσλ θαη ζρνιίσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

γηα πιεξνθνξίεο. 

 
Υξήζεηο: 

 Παξνρή ηαρείαο ελεκέξσζεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, εηδηθά ζην επίπεδν ηνπ 

έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 

 Παξνρή πνηνηηθήο θαηαλφεζεο ησλ πνιχπινθσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

αιιαγψλ, ησλ ηδηαίηεξα δηαδξαζηηθψλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ ή ηηο αμίεο 

ησλ αλζξψπσλ, ηα θίλεηξα θαη ηηο αληηδξάζεηο. 

 Παξνρή πιαηζίνπ θαη εξκελείαο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη 

απφ πην επίζεκεο κεζφδνπο. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Υακειφ θφζηνο. 

 Γξήγνξε δηεμαγσγή. 

 Παξνρή επειημίαο πξνο εμεξεχλεζε λέσλ ηδεψλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Σα επξήκαηα ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηεο ή πεξηνρέο, 

νπφηε είλαη δχζθνιε ε γελίθεπζή ηνπο. 

 Ληγφηεξν έγθπξε, βάζηκε θαη αμηφπηζηε απφ ηηο επίζεκεο έξεπλεο. 

   

Κφζηνο: 

Υακειφ έσο κέηξην, αλάινγα κε ηε θιίκαθα ησλ κεζφδσλ πνπ πηνζεηήζεθε. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Ιθαλφηεηεο κε νδεγνχκελεο ζπλέληεπμεο, δηεπθφιπλζεο ηεο νκάδαο, παξαηήξεζεο 

ηνπ πεδίνπ, αλάιεςεο ζεκεηψζεσλ θαη βαζηθέο ζηαηηζηηθέο δεμηφηεηεο. 

 
Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 
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Σέζζεξηο έσο έμη εβδνκάδεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηνπ πιεζπζκνχ, απφ 

ηνλ νπνίν ιήθζεθε ζπλέληεπμε θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ. 

 

 

2.3.6 πκκεηνρηθέο κέζνδνη 

 
Οη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη παξέρνπλ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

εθείλνπο κε έλα κεξίδην ζε θάπνην ζρέδην, πξφγξακκα ή ζηξαηεγηθή θαη δεκηνπξγνχλ 

έλα αίζζεκα ηδηνθηεζίαο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζπζηάζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 
Υξήζεηο: 

 Γλψζε ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη πξννπηηθψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ 

πιεζπζκψλ γηα ηε ζρεδίαζε πην άκεζσλ θαη βηψζηκσλ παξεκβάζεσλ. 

 Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πινπνίεζεο. 

 Αμηνιφγεζε ελφο έξγνπ, πξνγξάκκαηνο ή πνιηηηθήο. 

 Παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ ελδπλάκσζε νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ αλζξψπσλ. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Δμεηάδεη ζρεηηθά ζέκαηα κε ηε ζπκκεηνρή βαζηθψλ παξαγφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. 

 Γεκηνπξγεί ζπλεξγαζίεο θαη νηθεηνπνίεζε ησλ έξγσλ. 

 Δληζρχεη ηελ ηνπηθή κάζεζε, ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο. 

 Παξέρεη έγθαηξε θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Μεξηθέο θνξέο ζεσξείηαη σο ιηγφηεξν αληηθεηκεληθή κέζνδνο. 

 Υξνλνβφξα αλ νη θαίξηνη θνξείο εκπιέθνληαη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν. 

 Πξννπηηθή γηα θπξηαξρία θαη θαηάρξεζε απφ θάπνηνπο ελδηαθεξνκέλνπο γηα 

    πξνψζεζε δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. 

 

Κφζηνο: 

Υακειφ έσο κέηξην. Σν θφζηνο πνηθίιιεη ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην 

βάζνο ηεο εθαξκνγήο θαη κε ην πψο απνηηκψληαη νη ηνπηθέο ζπλεηζθνξέο πφξσλ. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Διάρηζηε εθπαίδεπζε θάπνησλ εκεξψλ γηα ηνπο κεζάδνληεο. 
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Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ηεο αίηεζεο. 

 

 

2.3.7 Έξεπλεο παξαθνινύζεζεο δεκόζηαο δαπάλεο 

 
Οη έξεπλεο παξαθνινχζεζεο δεκφζηαο δαπάλεο παξαθνινπζνχλ ηε ξνή ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πφξνη θαηαιήγνπλ 

πξάγκαηη ζηηο νκάδεο ζηφρνπο. Οη έξεπλεο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν, ηελ πνζφηεηα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ εθιχζεσλ ησλ πφξσλ ζε δηαθνξεηηθά θπβεξλεηηθά επίπεδα, 

ηδηαίηεξα ζηηο κνλάδεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο είλαη ε πγεία θαη ε εθπαίδεπζε. Σέηνηεο έξεπλεο ζπρλά εθαξκφδνληαη σο κέξνο 

κεγαιχηεξσλ εξεπλψλ ππεξεζηψλ παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο, νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηε δηαρείξηζή ηνπο, δνκέο θηλήηξσλ θιπ. 

 

Υξήζεηο: 

 Γηάγλσζε πξνβιεκάησλ πνζνηηθά ζηε παξνρή ππεξεζηψλ. 

 Παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε θαζπζηεξήζεηο, «δηαξξνέο» θαη 

ηε δηαθζνξά. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Τπνζηεξίδεη ηελ επηδίσμε ηεο επζχλεο, φηαλ ιίγεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

είλαη δηαζέζηκεο. 

 Βειηηψλεη ηελ δηαρείξηζε εληνπίδνληαο γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα ζηε ξνή ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Απξνζπκία θξαηηθψλ ππεξεζηψλ λα αλνίμνπλ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία. 

 εκαληηθφ θφζηνο. 

 

Κφζηνο: 

Μπνξεί λα είλαη πςειφ κέρξη λα θαζηεξσζνχλ πφζηα πνπ ηηο δηεμάγνπλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Σερληθέο ήρνπ θαη αλαιπηηθέο ηθαλφηεηεο γηα δεηγκαηνιεςία θαη ζρεδηαζκφ 

εξσηεκαηνινγίσλ, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαζψο θαη θαιή θαηαλφεζε 

ηνπ ηνκέα πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί. 

 
Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Πέληε έσο έμη κήλεο (κφλν ε έξεπλα δηαξθεί 1-2 κήλεο) 
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2.3.8 Αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο θαη θόζηνπο-απνηειέζκαηνο 

 
Οη αλαιχζεηο θφζηνπο-νθέινπο θαη θφζηνπο-απνηειέζκαηνο είλαη εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηνπ θαηά πφζν ή φρη ην θφζηνο κηαο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο. Η αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο 

κεηξά εηζφδνπο θαη εμφδνπο ζε λνκηζκαηηθνχο φξνπο. Η αλάιπζε θφζηνπο-

απνηειέζκαηνο εθηηκά ηηο εηζφδνπο ζε λνκηζκαηηθνχο φξνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε 

κε λνκηζκαηηθνχο πνζνηηθνχο φξνπο (φπσο ε βειηίσζε ζηελ απνδνηηθφηεηα 

αλάγλσζεο ησλ καζεηψλ). 

 

Υξήζεηο: 

 Δλεκέξσζε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ. 

 Αλαγλψξηζε έξγσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή απφδνζεο 

ηεο επέλδπζεο. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Καιή πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. 

 Καζηζηά ζαθείο ηηο νηθνλνκηθέο παξαδνρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ αιιηψο λα 

παξακείλνπλ ζησπεξέο ή λα παξαβιεθζνχλ θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Υξήζηκε γηα λα πείζεη ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπο 

ρξεκαηνδφηεο φηη ηα νθέιε δηθαηνινγνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Αξθεηά ηερληθή, απαηηεί δηάζεζε επαξθψλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ. 

 Απαηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηνπο ππνινγηζκνχο θφζηνπο-νθέινπο κπνξεί λα 

κελ είλαη δηαζέζηκα θαη ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη εμαξηψκελα ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε παξαδνρέο. 

 Σα απνηειέζκαηα πξέπεη λα εξκελεχνληαη κε πξνζνρή, ηδηαίηεξα ζε έξγα 

φπνπ ηα νθέιε είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

   

Κφζηνο: 

Πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 
Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηνπο δχν ηχπνπο ησλ αλαιχζεσλ είλαη 

ηδηαίηεξα ηερληθέο θαη απαηηνχλ ηθαλφηεηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηνηρείσλ θφζηνπο. 
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Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάινγα κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

2.3.9 Αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ (Impact evaluation) 

 
Η αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ (αληίθηππνπ) είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

επηπηψζεσλ - ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, ζθφπηκσλ ή κε - ζε κεκνλσκέλα λνηθνθπξηά, 

ηδξχκαηα, θαζψο θαη ζην πεξηβάιινλ πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπηπμηαθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο έλα πξφγξακκα ή έλα έξγν. Η αμηνιφγεζε 

επηπηψζεσλ καο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

δξαζηεξηφηεηεο απεπζχλνληαη ζηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο θαη ην κέγεζνο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. Οη αμηνινγήζεηο επηπηψζεσλ κπνξεί 

λα θπκαίλνληαη απφ κεγάιεο θιίκαθαο δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο ζηελ νπνία νη 

πιεζπζκνί ηνπ έξγνπ θαη ησλ νκάδσλ ειέγρνπ ζπγθξίλνληαη πξηλ θαη κεηά θαη 

ελδερνκέλσο ζε δηάθνξα ζεκεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κέρξη θαη κηθξήο θιίκαθαο ηαρεία αμηνιφγεζε θαη ζπκκεηνρηθέο εθηηκήζεηο φηαλ νη 

εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ πξνέξρνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ, 

πιεξνθνξηνδφηεο «θιεηδί» , πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαη δηαζέζηκα δεπηεξνγελή 

δεδνκέλα. 

 

Υξήζεηο: 

 Μέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηε δηάθξηζε απηψλ απφ ηελ επηξξνή άιισλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ.  

 Βνήζεηα ζην λα δηεπθξηληζηεί θαηά πφζνλ νη δαπάλεο γηα κηα δξαζηεξηφηεηα 

δηθαηνινγνχληαη.  

 Δλεκέξσζε απνθάζεσλ γηα ην αλ ζα επεθηαζνχλ, ηξνπνπνηεζνχλ ή 

θαηαξγεζνχλ ηα ζρέδηα, πξνγξάκκαηα ή πνιηηηθέο.  

 Άληιεζε δηδαγκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ κειινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 χγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξεκβάζεσλ.  

 Δλίζρπζε ππεπζπλφηεηαο απνηειεζκάησλ. 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Παξέρεη εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ 

γηα ηηο δηάθνξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πεξηθέξεηεο ή κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ.  

 Παξέρεη απαληήζεηο ζε κεξηθά απφ ηα πην θεληξηθά δεηήκαηα αλάπηπμεο: Ση 

έθηαζεο είλαη ε αιιαγή πνπ θάλνπκε; Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζην επξχ 

θνηλφ; Πψο κπνξνχκε λα βειηησζνχκε;  
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 πζηεκαηηθή αλάιπζε θαη απζηεξφηεηα κπνξεί λα δψζεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο 

θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο πξνζηηζέκελε εκπηζηνζχλε ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Μεξηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πνιχ αθξηβέο θαη ρξνλνβφξεο, ελψ ήδε ηαρχηεξεο 

θαη πην νηθνλνκηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Μεησκέλε ρξεζηκφηεηα φηαλ νη ηζχλνληεο ρξεηάδνληαη πιεξνθνξίεο γξήγνξα.  

 Γπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκφ ελφο θαηάιιεινπ αληηπαξαδείγκαηνο.  

 

Κφζηνο: 

Σν θφζηνο ησλ αμηνινγήζεσλ επηπηψζεσλ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Απινχζηεξεο θαη 

ηαρείεο αμηνινγήζεηο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ αξθεηά θζελφηεξεο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνιχ κηθξά πνζά. 

 

Απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο: 

Ιζρπξέο ηερληθέο δεμηφηεηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ έξεπλαο θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ζηελ 

δηαρείξηζε, αλάιπζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, κηα ηζνξξνπία 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεμηνηήησλ έξεπλαο απφ ηελ πιεπξά ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο. 

 

Απαηηνχκελνο ρξφλνο: 

Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ 2 ρξφληα ή θαη πεξηζζφηεξν. Αμηνινγήζεηο γξήγνξεο 

εθηίκεζεο ζπρλά κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ιηγφηεξν απφ 6 κήλεο. 
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2.3.9.1 Παξαδείγκαηα κνληέισλ αμηνιόγεζεο επηπηώζεσλ 

 
Σπραηνπνηεκέλα ζρέδηα αμηνιφγεζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή     

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νκάδα «έξγνπ» θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (project and 

control groups) ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ρξνληθά ζεκεία, παξέρνπλ ηελ πην απζηεξή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπκβνιή άιισλ 

παξαγφλησλ. Χζηφζν, ζηε πξάμε είλαη ζπάλην εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ 

ζρεδίσλ γηα ιφγνπο θφζηνπο, ρξφλνπ, κεζνδνινγηθψλ ή εζηθψλ πεξηνξηζκψλ. Έηζη, νη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο επηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν αθξηβά θαη ιηγφηεξν 

απζηεξά κνληέια αμηνιφγεζεο (evaluation designs). Αθνινπζνχλ 4 πξνζεγγίζεηο 

(The World Bank, 2004) ζε impact evaluation designs:  

 Σπραηνπνηεκέλε «πξηλ θαη κεηά» αμηνιφγεζε (Randomized pre-test post-

test evaluation). 

 Φεπδν-πεηξακαηηθά ζρέδηα κε πξηλ θαη κεηά ζπγθξίζεηο (δεκηνπξγία κηαο 

πξνζνκνίσζεο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηε θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

εθαξκφδεηαη ε πνιηηηθή –πξφβιεςε-). 

 Δθ ησλ πζηέξσλ ζχγθξηζε ηνπ project κε άιιε νκάδα, πεξηνρή θιπ. πνπ 

δελ εθαξκφζηεθε (ζηαηηζηηθφο έιεγρνο). 

 Σαρεία εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζε 

δηεπξπκέλε θιίκαθα (αμηνιφγεζε φρη κφλν ηνπ πεδίνπ πνπ εθαξκφζηεθε 

ην project αιιά θαη άιισλ παξφκνησλ πξηλ ηελ εθαξκνγή ψζηε κε ηε 

ζχγθξηζε λα ππεξηνληζηνχλ νη δηαθνξέο). 

 

2.3.9.2 Γηαθνξνπνίεζε αμηνιόγεζεο αληίθηππνπ (Impact 

Evaluation) κε παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε (Monitoring 

& Evaluation) 

 
Η εμέηαζε ηεο αηηηφηεηαο είλαη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην impact evaluation 

απφ ην monitoring and evaluation θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αμηνιφγεζε (Shahidur 

R. Khandker, 2010). Με ηελ απνπζία «αληηπαξαδεηγκαηηθψλ» απνηειεζκάησλ 

(απνηειέζκαηα γηα ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ εθηέζεθαλ ζην πξφγξακκα), ε αμηνιφγεζε 

επηπηψζεσλ κπνξεί λα είλαη απζηεξή ζην λα αλαγλσξίδεη επηδξάζεηο πξνγξακκάησλ 

εθαξκφδνληαο δηάθνξα κνληέια ζηα δεδνκέλα έξεπλαο γηα λα δεκηνπξγήζεη νκάδεο 

ζχγθξηζεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν θχξην δήηεκα ηνπ impact evaluation είλαη 

απηφ ηεο απνκφλσζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ άιινπο παξάγνληεο θαη 

πξνθαηαιήςεηο δπλεηηθψλ επηινγψλ. 
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Αθνινπζεί έλαο ζπγθξηηηθφο πίλαθαο πνπ ηνλίδεη ην θπξηφηεξν ζηνηρείν θάζε κεζφδνπ 

αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ: 

 
 

Πίλαθαο 1: Βαζηθόηεξα ζηνηρεία κεζόδσλ αμηνιόγεζεο 

 

ΜΔΘΟΓΟ ΒΑΙΚΟ ΣΟΙΥΔΙΟ 

Γείθηεο απφδνζεο Πνζνηηθά κέηξα εηζξνψλ, δηαδηθαζηψλ, 

εθξνψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ, 

πξνγξακκάησλ ή ζηξαηεγηθψλ. 

Η πξνζέγγηζε ινγηθνχ πιαηζίνπ Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ ησλ 

project θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

απαηηψληαο ηνλ νξηζκφ μεθάζαξσλ 

ζηφρσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. 

Αμηνιφγεζε βάζε ζεσξίαο (theory-

based) 

ε βάζνο θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάκκαηνο ή 

δξαζηεξηφηεηαο θαη έγθαηξε δηφξζσζε 

πξνβιεκάησλ πνπ κφιηο έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο. 

Δπίζεκεο έξεπλεο πιινγή ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ  αλζξψπσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο-ζηφρνπο. 

Μέζνδνη ηαρείαο εθηίκεζεο Υακεινχ θφζηνπο ηαρεία ελεκέξσζε γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

πκκεηνρηθέο κέζνδνη Δλεξγφο ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Έξεπλεο παξαθνινχζεζεο δεκφζηαο 

δαπάλεο 

Παξαθνινχζεζε ξνήο ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ θαη θαζνξηζκφο βαζκνχ ζηνλ 

νπνίν νη πφξνη θαηαιήγνπλ πξάγκαηη ζηηο 

νκάδεο ζηφρνπο. 

Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη θφζηνπο-

απνηειέζκαηνο 

Ννκηζκαηηθή θαη κε απνηίκεζε εμφδσλ 

ζε ζρέζε κε εθηίκεζε ησλ εηζφδσλ ζε 

λνκηζκαηηθνχο φξνπο. 

Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ (Impact 

evaluation) 

πζηεκαηηθή αλαγλψξηζε επηπηψζεσλ, 

απνκφλσζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ άιινπο παξάγνληεο 

θαη πξνθαηαιήςεηο δπλεηηθψλ επηινγψλ. 
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2.4 Βειηησκέλεο κέζνδνη αμηνιόγεζεο επηπηώζεσλ 

Σν ζεκειηψδεο δήηεκα ησλ αγλννχκελσλ θαηάιιεισλ αληηπαξαδεηγκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 2.3.9 είλαη ε βάζε γηα κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο 

κεζφδνπο  (Shahidur R. Khandker, 2010) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

ζεσξία αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ. Κάζε κία απφ ηηο κεζφδνπο έρεη ηηο δηθέο ηεο 

ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ πηζαλψλ κεξνιεπηηθψλ επηινγψλ φζνλ αθνξά ηε 

ζηνρνζέηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε ζπκκεηνρή θαη απηέο νη ππνζέζεηο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη: 

 Σπραηνπνηεκέλεο αμηνινγήζεηο (randomized evaluations) 

 Μέζνδνη αληηπαξαβνιήο, θαη ζπγθεθξηκέλα Μέζνδνη αληηπαξαβνιήο ξνπήο 

(matching methods and propensity score matching (PSM)) 

 Μέζνδνη δηπιήο δηαθνξάο (double-difference methods) 

 πληειεζηηθέο κεηαβιεηέο κέζνδνη (instrumental variable methods) 

 Μέζνδνη ζρεδηαζκνχ αζπλέρεηαο παιηλδξφκεζεο θαη αγσγνχ (regression 

discontinuity design and pipeline methods) 

 Μέζνδνη δηαλεκεηηθψλ επηπηψζεσλ (distributional impacts)  

 Γηαξζξσηηθέο θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο (structural and other 

modeling approaches) 

 

Γίλεηαη πξαθηηθή εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ κέζσ STATA (βι. 

θεθάιαην 4.2.5). 
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 Κεθάλαιο 3. Αξιολόγηζη 

επιπηώζεων δπάζεων πολιηικήρ  
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3.1 Βαζηθέο δηαθξίζεηο 

 
Η αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ δξάζεσλ πνιηηηθήο (policy impact evaluation) είλαη κηα 

δηαδηθαζία κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δληνπίδεη θαη αμηνινγεί ην πξφβιεκα πνπ δηαθπβεχεηαη θαη ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Πξνζδηνξίδεη ηηο θπξηφηεξεο επηινγέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ θαη αλαιχεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηνπο ζε νηθνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ 

θαη θνηλσληθφ ηνκέα. Πεξηγξάθεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε 

επηινγήο θαη εμεηάδεη ηηο πηζαλέο ζπλέξγεηεο θαη ηνπο ζπκβηβαζκνχο. 

πλίζηαηαη δε ζηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ θαη ζηε παξνρή εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

απνδείμεσλ, ζρεηηθά κε ην πνηνη ηχπνη πνιηηηθήο θαη πνην «κείγκα» πνιηηηθήο 

ππφζρνληαη αλψηεξεο ιχζεηο ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ, ζπκβάιινληαο 

έηζη ζηε βειηίσζε ηεο γεληθήο επεκεξίαο. 

 

Αθνινπζνχλ θάπνηεο βαζηθέο δηαθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ 

δξάζεσλ πνιηηηθήο: 

 1
ε
 Γηάθξηζε 

 Πνηνηηθέο κέζνδνη 

 Πνζνηηθέο κέζνδνη 

 

 2
ε
 Γηάθξηζε  (Gelson Tembo, 2011) 

 Πεηξακαηηθέο κέζνδνη 

 Παξαηεξεηηθέο κέζνδνη (observational) 

 

 3
ε
 Γηάθξηζε - Βαζηθή δηάθξηζε έξεπλαο ζηε πνιηηηθή αλάινγα κε πεξηνρή 

(Günther Schmid, 1996): 

 Δπξψπε (επηθεληξψλεηαη ζε κέηξα αθνκνίσζεο θαη επηπηψζεηο δηαλνκήο 

απφ ηελ άπνςε ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα) 

 Ακεξηθή (νη κειεηεηέο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε 

straight-forward λνκηζκαηηθά κέηξα, φπσο απνηειέζκαηα θεξδψλ)  

 

 4
ε
 Γηάθξηζε - Γηάθξηζε ζε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Günther Schmid, 

1996): 

 εθ ησλ πξνηέξσλ  (ex-ante) 

 ελδηάκεζε (mid-term) 

 εθ ησλ πζηέξσλ  (ex-post) 
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Δηθόλα 2: Γηάθξηζε αμηνιόγεζεο ζε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

 

 5
ε
 Γηάθξηζε - Γηάθξηζε βάζε αηηηαηφηεηαο ηεο κεζφδνπ (Stern, 2012)  

πνιιαπιφηεηα εηζφδσλ-εμφδσλ (causes-outcomes)  

 

3.2 ρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζπγθεθξηκέλεο παξαιιαγέο 

θαη βάζε γηα αηηηώδεο ζπκπέξαζκα 

 
Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο πιήξνπο θάζκαηνο ζην πιαίζην αλάιπζεο ησλ κεζφδσλ γηα 

αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο  (Stern, 2012). 
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Πίλαθαο 2: Πίλαθαο πιήξνπο θάζκαηνο αμηνιόγεζεο επηπηώζεσλ πνιηηηθήο 

ρεδηαζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

πγθεθξηκέλεο 

παξαιιαγέο 

Βάζε γηα αηηηώδεο 

ζπκπέξαζκα 

Πεηξακαηηθέο Σπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

Φεπδν-πεηξάκαηα 

Φπζηθά πεηξάκαηα 

Αληηπαξαδείγκαηα 

 

πλ-παξνπζία αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο 

ηαηηζηηθέο ηαηηζηηθή κνληεινπνίεζε 

Γηακήθεηο κειέηεο 

Οηθνλνκεηξία 

πζρέηηζε κεηαμχ αηηίαο 

θαη απνηειέζκαηνο ή 

κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ , επίδξαζε 

ησλ 

(ζπλήζσο) απνκνλψζηκσλ 

πνιιαπιψλ αηηηψλ ζε έλα 

θαη κφλν απνηέιεζκα 

 

Έιεγρνο γηα «ζπγρπηηθνχο 

παξάγνληεο» 

Βάζεη Θεσξίαο Μέζνδνη αηηηψδνπο 

δηαδηθαζίαο: 

Θεσξία ηεο αιιαγήο, 

Ιρλνγξάθεζε δηαδηθαζίαο, 

Αλάιπζε ζπκβνιήο, 

«Μνλνπάηηα» επηπηψζεσλ 

 

Μέζνδνη αηηηψδνπο 

κεραληζκνχ: 

Ρεαιηζηηθή αμηνιφγεζε, 

Αλάιπζε καζεκαηηθήο 

αλαινγίαο 

Αλαγλψξηζε/Δπηβεβαίσζε 

αηηηαηψλ δηαδηθαζηψλ ή 

«αιπζίδσλ» 

 

Πιαίζην ζηήξημεο 

παξαγφλησλ θαη 

κεραληζκψλ ζηελ εξγαζία  

Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο 

ζε πεξηπηψζεηο (cased-

based) 

Δξκελεπηηθέο κέζνδνη: 

Ναηνπξαιηζηηθή, 

Θεκειησκέλε ζεσξία, 

Δζλνγξαθία 

 

Γνκεκέλεο κέζνδνη: 

Γηακνξθψζεηο, Πνηνηηθή 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε, 

Αλάιπζε θαηά πεξίπησζε, 

Πξνζνκνηψζεηο θαη 

Αλάιπζε Γηθηχνπ 

χγθξηζε κεηαμχ θαη εληφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ 

ζπλδπαζκψλ ησλ 

αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ 

 

Αλαιπηηθή γελίθεπζε κε 

βάζε ηελ ζεσξία 

πκκεηνρηθέο Καλνληζηηθά ζρέδηα: 

πκκεηνρηθή ή 

Δπηθχξσζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο φηη νη 
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ρεδηαζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

πγθεθξηκέλεο 

παξαιιαγέο 

Βάζε γηα αηηηώδεο 

ζπκπέξαζκα 

δεκνθξαηηθή αμηνιφγεζε, 

Αμηνιφγεζε ελδπλάκσζεο 

 

ρέδηα ππεξεζίαο: 

Μάζεζε κέζσ πξάμεο, 

Γηάινγνο πνιηηηθήο, 

πλεξγαηηθή έξεπλα 

δξάζεο 

ελέξγεηέο ηνπο θαη ε 

εκπεηξία δξάζεο 

πξνθαινχληαη απφ ην 

πξφγξακκα 

 

Έγθξηζε, πξνζαξκνγή θαη 

δέζκεπζε ζε έλαλ ζηφρν 

Μειέηεο ζχλζεζεο Μεηά-Αλάιπζε, 

Αθεγεκαηηθή ζχλζεζε 

πζζψξεπζε θαη 

ζπγθέληξσζε ζε κηα ζεηξά 

πξννπηηθψλ (ζηαηηζηηθή, 

βάζεη ζεσξίαο, 

εζλνγξαθηθή θιπ.) 
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3.3 Πξνζεγγίζεηο κεηθηώλ κεζόδσλ ζηελ αμηνιόγεζε 

επηπηώζεσλ ζηε πνιηηηθή 

 
Η αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο γηα πνιηηηθά ελεκεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα απαηηεί κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ κεζνδνινγηψλ, ηδίσο πψο λα 

ζπγθεληξσζεί έλα θαηάιιειν «κείγκα» ησλ κεζνδνινγηψλ. 

 

Καζψο ρνξεγνί έρνπλ κεηαθηλεζεί ζε πην ζχλζεηεο πξνζεγγίζεηο πξνγξακκάησλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο έρεη ππάξμεη κηα αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πξνζεγγίζεηο 

κεηθηψλ κεζφδσλ (Chris Roche, 2012). Μηα πξφζθαηε αμηνιφγεζε ηεο ρεηξαθέηεζεο 

ησλ θχισλ θαηαδεηθλχεη ραξαθηεξηζηηθά: 

 

«Γελ ππάξρεη εληαίν πιαίζην πνπ λα κπνξεί λα ζπιιάβεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ 

αιιαγψλ, ησλ επηπηψζεσλ, ή ηα απνηειέζκαηα ελφο έξγνπ ελδπλάκσζεο ή 

ζηξαηεγηθήο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ - κε ιίγα ιφγηα, έλα κέγεζνο δελ 

ηαηξηάδεη ζε φινπο! Δπεηδή ε θχζε ηνπ θχινπ θαη νη ζρέζεηο θνηλσληθήο ηζρχνο είλαη 

πνιχπινθεο, ελζσκαησκέλα ζε πνιιαπιέο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο δνκέο θαη ζεζκηθά φξγαλα, κέζα φπσο απηή ηνπ ινγηθνχ πιαηζίνπ, ε 

ζεσξία ηεο αιιαγήο, ε ραξηνγξάθεζε απνηειέζκαηνο ή ε αλάιπζε επηπηψζεσλ ζην 

θχιν, κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ νξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο, αιιά 

φρη φιεο. πλεπψο, κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απαηηεί ηελ εθαξκνγή 

πνιιαπιψλ πιαηζίσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, πνπ εξγάδνληαη θαηά ηξφπν 

ζπκπιεξσκαηηθφ». (Batliwala, 2011) 

 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα ζπλδπαζκφ κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

κπνξεί λα πξνθιεζεί βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο αμηνιφγεζεο  (D.Gray, 2009). Απηφο 

ν ζπλδπαζκφο κπνξεί λα πξνζθεξζεί γηα ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ. Μία 

κέζνδνο αληηζηαζκίδεη ηελ αδπλακία ησλ άιισλ θαη παξέρεη δηαζηαπξνχκελνπο 

ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ ίδηνπ θαηλνκέλνπ  (Segone, 2011). 

Δπηηξέπεη ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη κπνξνχλ λα 

εμεξεπλήζνπλ δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

κεζφδνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επφκελεο. Η ρξήζε κεηθηψλ 

κεζφδσλ βνεζά λα απνθαιπθζνχλ ηα παξάδνμα, νη αληηθάζεηο θαη λέεο πξννπηηθέο. 

Σέινο, νη κεηθηέο κέζνδνη κπνξνχλ λα δηεπξχλνπλ ην θάζκα κηαο κειέηεο γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξα ζέκαηα, π.ρ. θαηαλφεζε ζπκθξαδνκέλσλ, ηελ εκπεηξία 

πνπ έδεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, θαζψο θαη αιιαγέο ζηα παξαηεξήζηκα θαηλφκελα. 

Πην ζεκαληηθά, ε πξνζέγγηζε κεηθηψλ κεζφδσλ παξέρεη κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα. 

Απζηεξφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επηηπρή εθαξκνγή πνπ πιεξνί ηα απνδεθηά πξφηππα 

πνηφηεηαο.  

 

Μηα αμηνινγηθή δηαδηθαζία δελ έγθεηηαη ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο κεζφδνπ 

αμηνιφγεζεο αιιά ζηελ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο. 
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Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ απαηηεί κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αμίαο ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. Η βαζηθή αξρή δξάζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο αληίθηππνπ λα επσθειεζνχλ απφ 

ην πιήξεο θάζκα ησλ κεζφδσλ θαη ζρεδίσλ γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη απζηεξή 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εζλνγξαθηθψλ, «case study», 

ζηαηηζηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ςεπδν-πεηξακαηηθψλ  πξνζεγγίζεσλ θαη κεζφδσλ, 

θαζψο επίζεο θαη εθείλσλ απφ ηνκείο φπσο ε επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο 

ζπκκεηνρηθήο έξεπλαο θαη ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο.  

 

Δλψ ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εθηίκεζε ηεο 

αλάπηπμεο, ηα επφκελα θεθάιαηα παξέρνπλ κηα απεηθφληζε ηνπ θάζκαηνο ησλ 

κεζνδνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ εξγαζηψλ. 

 

3.3.1 Υαξηνγξάθεζε δηθηύνπ (Network mapping) 

 
Η αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνυπνζέηεη φηη ηα θνηλσληθά δίθηπα - 

νξγαλσκέλα κέζσ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ ζρέζεηο θαη δεζκψλ - είλαη ζεκαληηθή 

ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν γηα ην πσο νη «παίθηεο» ζπλδένληαη κε άιινπο «παίθηεο» θαη 

πψο ε γλψζε πνπ θηλείηαη κέζσ απηψλ ησλ ζπλδέζκσλ είλαη ζεκαληηθή. Η 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δηθηχνπ θαζηζηά απηέο ηηο ζρέζεηο θαη ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζην πιαίζην ησλ δηθηχσλ νξαηέο. Ο ράξηεο δηθηχνπ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη βαζηθνχο «παίθηεο» (π.ρ. απηνχο πνπ κπνξεί λα 

κελ είλαη ηδηαίηεξα πςειά ζε κηα ηεξαξρία, αιιά νη νπνίνη έρνπλ πνιιέο ζπλδέζεηο κε 

άιινπο), γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ ζπκθφξεζεο ζηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ή 

εθείλσλ πνπ έρνπλ απνκνλσζεί απφ ηε ξνή ηεο γλψζεο, λα εληνπίδνπλ ηηο επθαηξίεο 

γηα ηελ θαιχηεξε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ή επηξξνήο θαη νχησ θαζεμήο. Μπνξεί 

επίζεο λα πξνζδηνξίζεη ηα βαζηθά ζεκεία επηξξνήο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή. 

 

Μηα πξφζθαηε κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπιινγηθήο δξάζεο θαη θνηλσληθήο 

ινγνδνζίαο ζε έθηαζε πνιιψλ ρσξψλ φπσο ε Βξαδηιία, ε Ιλδία θαη ην Μεμηθφ 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ γηα:  

 

“... Να δηεξεπλήζεη κεηαβαιιόκελεο κνξθέο ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ ζπιινγηθώλ 

θνξέωλ πνπ εθπξνζωπνύλ ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο  θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε ιεπηνκεξή,  πνηνηηθά θαη ζπγθπξηαθά 

ζηνηρεία, επηηξέπεη ζε θάπνηνλ λα πξνζδηνξίζεη ηηο αιιαγέο ζηε δηαξζξωηηθή ηθαλόηεηα 

δξάζεο ηωλ δηαθόξωλ ζπιινγηθώλ θνξέωλ θαη ηνπ δηθηύνπ ζην ζύλνιό ηνπ‖ 

(Houtzager and Acharya, 2008). 

 

Απηή ε κειέηε επερείξεζε λα εμεηάζεη ηφζν επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο ζρέζεηο κεηαμχ 

αηφκσλ θαη πσο ζπλδένληαη νη νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη κέιε (θαη φρη 

απφ ηηο επίζεκεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ηείλεη λα επηθεληξσζεί ε 
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αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ). Απηή ε έξεπλα πξνζπάζεζε λα εληνπίζεη ηηο αιιαγέο ζηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ ησλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ κε ηελ θαηαζθεπή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ αλαιχζεσλ «πξηλ» θαη «κεηά». Γηα παξάδεηγκα, ν ξφινο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο ζην θίλεκα Sanitarista (ην θίλεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία) ζηελ 

πξνψζεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο Βξαδηιίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 πνπ νδήγεζε ζηελ θαζνιηθή θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. (Dowbor, 2008) 

 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ κέζσ πνιιψλ 

ηξφπσλ. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ εξεπλψλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ, είηε κέζσ 

ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. Μηα ζεηξά απφ εξγαιεία ινγηζκηθνχ είλαη δηαζέζηκα γηα 

λα βνεζήζνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ραξηνγξάθεζεο
1
. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειε γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ εξγάδνληαη κε ζπλαζπηζκνχο θαη δίθηπα 

αιιαγήο δηφηη αλαγλσξίδεη φηη νη ζρέζεηο, επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, είλαη ζεκαληηθέο 

θαη φηη ζα πξέπεη λα λννχληαη σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο. Η δηαδηθαζία 

κπνξεί λα δείμεη απξνζδφθεηεο ζπλδέζεηο ή εκπφδηα, θαζψο θαη λα εληνπίζεη ηα 

βαζηθά ζεκεία επηξξνήο πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επηθεληξσζεί έλα πξφγξακκα. 

 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζ‘ απηή ηε κέζνδν. Καηαλφεζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ πξνο παξαθνινχζεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απαηηεί 

ηελ ηεθκεξησκέλε ελαζρφιεζε απφ δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Απηφ, κε ηε 

ζεηξά ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα γχξσ απφ ην απφξξεην ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο. Δπηπιένλ, ε ζπιινγή βαζηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα θαη πξνζεθηηθή ζθέςε 

πξέπεη λα δνζεί ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο. 

 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί ε δηάθξηζε κεηαμχ δηθηχσλ θαη 

ζπλαζπηζκψλ. Γίθηπα είλαη γεληθά κηα πην «ραιαξή» κνξθή νληφηεηαο (βι. Πίλαθα 

2). Απφ ηε ζθνπηά ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ζπλεπψο πηζαλφ λα ππάξρεη έλαο αξηζκφο 

δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηθηχσλ θαη ζπλαζπηζκψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε, αλάινγα κε ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ. 
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Πίλαθαο 3: Γηάθξηζε δηθηύσλ θαη ζπλαζπηζκώλ 

 Γίθηπα πλαζπηζκνί 

Πξσηνγελήο κνλάδα 

αλάιπζεο 

Μεκνλσκέλνη ζπκκεηέρνληεο Οκάδα σο ζχλνιν 

Γπλεηηθέο κνλάδεο αλάιπζεο Άηνκα, νξγαληζκφο Άηνκα, νξγαληζκφο 

Απνζηνιή/φξακα αθήλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

νθέινπο 

πκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ 

πξννξηζκφ ζηφρνπ θαη ζαθήο 

πξφηαζε αμίαο 

Ηγεζία Ληγφηεξν ζπγθεληξσηηθή Πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθή  

Κάηνπηξα πξνφδνπ Έμνδνη (κέιε, πνζφ 

αληαιιαγήο θιπ) 

Απνηειέζκαηα (πξννξηζκφο 

ζηφρνπ θαη πξφηαζε αμίαο) 

Απνηειέζκαηα Κέξδνο γλψζεο, 

εκπηζηνζχλε, ηθαλφηεηα 

θηλεηνπνίεζεο 

Πξφνδνο ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε 

 

 

 

3.3.2 Υαξηνγξάθεζε απνηειεζκάησλ (Outcome mapping) 

 
Η ραξηνγξάθεζε απνηειέζκαηνο είλαη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο πνπ παξνηξχλεη ηα γξαθεία λα ζθεθηνχλ νιηζηηθά 

θαη ζηξαηεγηθά γηα ην πψο ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ απνηειέζκαηα. Δπηθεληξψλεηαη 

ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ζρέζεηο ή ηηο ελέξγεηεο ησλ «ζπλνξηαθψλ» εηαίξσλ 

(δειαδή ησλ εηαίξσλ πνπ είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα), 

θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα. Η κεζνδνινγία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ απνηειεζκάησλ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ην επξχηεξν πιαίζην αλάπηπμεο, αιιά 

εζηηάδεη ηελ αμηνιφγεζε ζηελ ζθαίξα επηξξνήο ελφο νξγαληζκνχ. Η κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί «δείθηεο πξνφδνπ», έλα ζχλνιν δεηθηψλ αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη 

νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ λα δηεπθξηλίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε 

κε ηνπο βαζηθνχο ζπλεξγάηεο θαη λα παξαθνινπζνχλ απνηειέζκαηα. 

 

Η πξνζέγγηζε απηή είλαη ηζρπξή ζηελ παξνρή κάζεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή, αιιά αζζελέζηεξε ζηελ παξαγσγή ζηνηρείσλ 

απφ ηηο επηπηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο επζχλεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ραξηνγξάθεζεο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηελ εζηίαζε ηεο ζηε κε-

γξακκηθφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο. Η δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο είλαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πνπ εληζρχεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηελ 

ακνηβαία επζχλε, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή επξεκάησλ πνπ  βξίζθνπλ ρξήζε ηφζν 

ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην πξφγξακκα, φζν θαη ηνπο «ζπλνξηαθνχο» 

εηαίξνπο ηνπο. Παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

επαλαιεπηηθή αλαηξνθνδφηεζε, επηηξέπνληαο ηε κάζεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή σο 

εμσηεξηθέο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιεια γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα εξγαζηνχλ ππεχζπλα ζε 

δπλακηθέο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ραξηνγξάθεζε απνηειεζκάησλ κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα 

θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

«ζπλνξηαθνί» εηαίξνη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Η πξνζέγγηζε δελ κεηξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο θαη παξέρεη πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ 

ηε κέηξεζε ησλ επηπηψζεσλ. 

 

 

3.3.3 Σπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο δνθηκέο  (Randomized 

controlled trials (RCTs)) 
 

Η κέζνδνο ηπραηνπνηεκέλσλ ειεγρφκελσλ δνθηκψλ (RCT) είλαη κηα πεηξακαηηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ ηαηξηθφ θφζκν (γηα παξάδεηγκα, ζε 

δνθηκέο θαξκάθσλ). ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, άηνκα ή νκάδεο, θαηαλέκνληαη 

ηπραία είηε ζηελ νκάδα «ζεξαπείαο» (πνπ ιακβάλεη ηε ζεξαπεία - ην θάξκαθν, 

είζνδν, πφξν, δξαζηεξηφηεηα ή φηη είλαη ππφ δνθηκή) ή ζηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη, θαηά κέζν φξν, ε κφλε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ζεξαπείαο θαη ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ είλαη φηη ε κηα έρεη ιάβεη ηε ζεξαπεία θαη ε άιιε δελ έρεη, ππνηίζεηαη 

φηη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα νθείιεηαη ζηελ ζεξαπεία. ηελ ηαηξηθή, 

νη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο είλαη «ηπθιέο» - νχηε ην αληηθείκελν νχηε ην πξφζσπν 

πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ μέξεη πνηφο έρεη ιάβεη ηελ 

«πξαγκαηηθή» ζεξαπεία θαη πνηφο φρη. ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηεμαρζνχλ «ηπθιέο» ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, αιιά 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα λα κεησζνχλ νη «επηδξάζεηο Hawthorne» -αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ σο απνηέιεζκα φηαλ παξαηεξνχληαη ή είλαη κέξνο 

δνθηκψλ- θαη νη «επηδξάζεηο John Henry» -αιιαγή ηνπ επηπέδνπ πξνζπάζεηαο ησλ 

αηφκσλ σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ νκάδα ζεξαπείαο ή ειέγρνπ-. 

 

Τπάξρνπλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε ηπραηνπνηεκέλσλ ειεγρφκελσλ δνθηκψλ 

ζηελ αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. πλήζσο έρνπλ πνιχ κεγάιν θφζηνο 

θαη απαηηνχλ κεγάιν αξηζκφ παξαηεξήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ηερληθά δχζθνιεο θαη απαηηνχλ ηελ είζνδν 

εηδηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ εξκελεία. 

 

Οη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο ππνζέηνπλ φηη νη αιιαγέο ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ζα είραλ ζπκβεί εμίζνπ γηα ηηο νκάδεο ζεξαπείαο θαη ειέγρνπ, απνπζία 

ηνπ πεηξάκαηνο. Πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ απηέο νη κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζεξαπείαο / ειέγρνπ, αιιά δελ είλαη ην 

πξντφλ ηεο ίδηαο ηεο ζεξαπείαο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ νξηζκέλα ρσξηά είλαη ζηελ 

νκάδα ζχγθξηζεο ζε κηα κειέηε κηθξήο θιίκαθαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα κηα ηξάπεδα 

ζηνρεχεη ζε απηά ηα ρσξηά γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κπνξεί ην γεγνλφο 

απηφ λα αθπξψζεη ην πείξακα. Δπηπιένλ, νη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ σο κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε λα 
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εμαζθαιηζηεί ε ηπραηνπνίεζε ζηελ εθηέιεζε. ηαλ έλα πξφγξακκα έρεη αξρίζεη είλαη 

πνιχ αξγά γηα λα εθαξκνζηνχλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο. 

 

Μηα αθφκε θξηηηθή ησλ ηπραηνπνηεκέλσλ δνθηκψλ ζρεηίδεηαη κε εζηθέο αλεζπρίεο, 

φζνλ αθνξά ηελ παξαθξάηεζε «ζεξαπείαο» απφ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο ή νκάδεο. Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ ππνζηεξίδνπλ φηη (α) ε θαηαλνκή ηεο «ζεξαπείαο» είλαη 

ζχλεζεο κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πάληα έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, 

θαη ε ηπραία αλάζεζε κπνξεί λα είλαη έλαο δηαθαλήο θαη δίθαηνο ηξφπνο θαηαλνκήο 

ησλ ζπάλησλ πφξσλ, φηη (β) νη εζηθέο αλεζπρίεο κπνξεί λα μεπεξαζηνχλ κε 

«ζεξαπεία» εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε νκάδεο ζχγθξηζεο ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φηη (γ) ε ππνβνιή ησλ αλζξψπσλ ζε αλαπνηειεζκαηηθέο 

πνιηηηθέο είλαη απφ κφλν ηνπ εζηθά πξνβιεκαηηθφ, θαη νη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε νη αξκφδηνη λα 

απνθχγνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηπραηνπνηεκέλσλ δνθηκψλ κπνξεί λα ηζρχνπλ γηα ην πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ νη κειέηεο δηεμάγνληαη. Απηφ πεξηνξίδεη ηελ 

εμσηεξηθή εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, δειαδή αλ ηα απνηειέζκαηα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε, ή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα, είλαη επξχηεξα γεληθεχζηκα 

(Cartwright, 2007). Δπηπιένλ, νη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ 

κφλν έλα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κεηαβιεηψλ ηαπηφρξνλα. Έηζη, ελψ κπνξεί λα 

είλαη δπλαηφ λα εθαξκφδνληαη ίζσο ηξεηο ή ηέζζεξηο παξαιιαγέο ηεο ζεξαπείαο, ελψ 

νη ππφινηπνη παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, πεξηζζφηεξεο απφ ηφζεο κπνξεί λα 

είλαη αδχλαην ή / θαη απαγνξεπηηθά αθξηβφ. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ ηπραηνπνηεκέλσλ 

δνθηκψλ ηζρπξίδνληαη φηη νη αλεζπρίεο εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο ηζρχνπλ γηα θάζε 

κέζνδν, θαη φηη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ελ κέξεη κε ηελ αληηγξαθή πεηξακάησλ ζε 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ πνπ αμηνινγνχλ 

ηνπο κεραληζκνχο θαη ηηο ζεσξίεο θαη φρη κφλν πξνγξάκκαηα. 

 

Καιά ζρεδηαζκέλεο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηζρπξά ζηνηρεία 

πνπ απνδεηθλχνπλ ζαθψο ηελ αηηηφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε κε 

έλαλ ζηνρεπκέλν ηξφπν κπνξνχλ λα πξνζθνκηζζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ άκεζα ηηο αλάγθεο επζπλψλ ησλ ρνξεγψλ θαη 

ησλ θπβεξλήζεσλ. Η ρξεζηκνπνίεζε ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

εηδηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ ηηο πνιηηηθέο 

δηεξγαζίεο κπνξεί, σο εθ ηνχηνπ, λα παξέρεη αδηάζεηζηα ζηνηρεία γχξσ απφ βαζηθά 

αηηηψδεηο ζρέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα - ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη απηέο 

απνδείμεηο πνπ νη ρνξεγνί ζπρλά απαηηνχλ. 

 

Ο Patton (2011) ππνζηήξημε φηη νη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεηεο φηαλ ππάξρεη κηα δηαθξηηή, ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε (ζεξαπεία). Μηα 

κνλαδηθή, θαιψο πεξηγξαθφκελε εθαξκνγή κπνξεί λα ηππνπνηεζεί. Η εθαξκνγή 

κπνξεί λα ειεγρζεί θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή αλάδξαζε αλάκεζα ζηελ νκάδα 
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παξέκβαζεο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ έγθπξα θαη αμηφπηζηα κέηξα γηα 

λα δνθηκαζηεί ην απνηέιεζκα θαη ε ηπραία αλάζεζε είλαη δπλαηή θαη εζηθή. 

 

 

3.3.4 Φεπδν-πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο  (Quasi-

experimental approaches) 
 

Οη ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο δνθηκέο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Χο εθ ηνχηνπ, 

έλαο αξηζκφο πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ θαη κεζφδσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο 

ηπραηνπνηεκέλεο δνθηκέο έρνπλ αλαπηπρζεί αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζηνηρείν ηεο 

ηπραηνπνίεζεο. Δπηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ νκάδσλ (π.ρ. πξφγξακκα - ρσξίο 

πξφγξακκα) θαη κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζρέζεσλ 

αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο.  

 

Η Garcia (2011) ππνζηεξίδεη φηη, παξά ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ζηήξημε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ αλάπηπμε, νη ρνξεγνί 

είλαη απξφζπκνη λα εθαξκφζνπλ απζηεξή πνζνηηθή εθηίκεζε ζ‘ απηά ηα 

πξνγξάκκαηα. Ιζρπξίδεηαη φηη ελψ ηέηνηεο πξνζεγγίζεηο είλαη δχζθνιεο, είλαη εθηθηέο 

ηδηαίηεξα φηαλ ην πιήξεο θάζκα ησλ ςεπδν - πεηξακαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη 

θαηαλνεηφ θαη νη δηάθνξεο δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε έλαλ ηξφπν πνπ 

ζπκπιεξψλεη άιιεο κεζνδνινγίεο. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ςεπδν- πεηξακαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Οη κέζνδνη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 «Πξηλ θαη κεηά ζχγθξηζε»: ζπγθξίλεη ηα κέηξα πξηλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

κεηά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ππνζέηεη φηη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο νθείινληαη 

ζην πξφγξακκα.  

 «Με θαη ρσξίο ζχγθξηζε» - ζπγθξίλεη ηηο δχν νκάδεο - κία απφ ηηο νπνίεο έρεη 

ιάβεη ηελ ζεξαπεία θαη  ε άιιε φρη - θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή κεηά ηε 

ζεξαπεία θαη ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηηο νκάδεο γηα λα εθηηκεζεί 

ε επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο.  

 «Γηαθνξέο ζηηο Γηαθνξέο» - εμεηάδεη ηε κέζε κεηαβνιή ζε ζρέζε κε ην ρξφλν 

ζε δχν νκάδεο (ζεξαπεία θαη κε-ζεξαπεία) θαη, ζηε ζπλέρεηα, ππνζέηεη φηη ε 

δηαθνξά ζε απηέο ηηο δηαθνξέο νθείιεηαη ζην πξφγξακκα - ζεξαπεία.  

 «ρέδηα αζπλέρεηαο παιηλδξφκεζεο» - αο ππνζέζνπκε φηη γηα επεκβάζεηο 

φπνπ έλα ζεκείν απνθνπήο κπνξεί λα εληνπηζζεί, ηα άηνκα πνπ πέθηνπλ 

αθξηβψο θάησ απφ ην ζεκείν απνθνπήο (θαη δελ ιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία) 

πξέπεη λα είλαη ζηαηηζηηθά παξφκνηα κε εθείλα πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο πάλσ 

απφ ην ζεκείν απνθνπήο (θαη ιακβάλνπλ ε ζεξαπεία). Χο εθ ηνχηνπ, 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζηηο δχν νκάδεο νθείιεηαη ζηελ ζεξαπεία. Η κέζνδνο 
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ππνζέηεη φηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αθξηβή έιεγρν πάλσ ζηελ κεηαβιεηή πνπ 

είλαη ε βάζε ηεο εθρψξεζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ 

εχθνια ηελ θαηάζηαζε ζεξαπείαο ηνπο.  

 «Αληηπαξαβνιή βαζκνινγίαο ξνπήο» - κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ πξνζπαζεί 

λα αληηζηαζκίζεη ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ή νη νκάδεο δελ έρνπλ ηπραία 

θαηαλεκεζεί ζηηο νκάδεο ζεξαπείαο ή ειέγρνπ θαη φηη κπνξεί ζπλεπψο λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Παξάγνληεο πνπ πηζηεχεηαη φηη 

είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία εθηηκψληαη θαη 

κηα «βαζκνινγία ξνπήο» ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθέο 

κεζφδνπο. Αληηθείκελα ζηελ νκάδα ζεξαπείαο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ζπλδπαζηνχλ κε ηνπο ειέγρνπο πνπ έρνπλ παξφκνηεο βαζκνινγίεο ξνπήο, κε 

ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη κηα ηπραία θαηαλνκή.  

 «Φπζηθά» πεηξάκαηα – κηκνχληαη ηηο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, ζηηο νπνίεο νη 

νκάδεο ή ηα άηνκα έρνπλ ηπραία θαηαλεκεζεί ζε κηα νκάδα ζεξαπείαο ή 

ειέγρνπ κέζσ κέζσλ άιισλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (γηα παξάδεηγκα απφ θάπνην 

είδνο πνιηηηθήο αιιαγήο πνπ δηεξεπλάηαη εθηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο). Έλα απφ 

ηα πην δηάζεκα παξαδείγκαηα ήηαλ ε κειέηε ηνπ Robert Putnam κε ην φλνκα 

«Making Democracy Work», πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ απνθέληξσζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζηελ Ιηαιία ην 1970 ζε 15 λενζχζηαηεο πεξηθεξεηαθέο 

θπβεξλήζεηο κε νπζηαζηηθά παλνκνηφηππα ηδξχκαηα, σο κέζν γηα λα 

δηεξεπλήζεη ηηο δηαθνξέο ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην ζε φιε ηελ ρψξα (Putnam, 1993). 

 

Οη ςεπδν-πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο, κεηαμχ άιισλ, απαηηνχλ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

γηα λα παξέρνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. πσο θαη κε ηηο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο, 

απηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε αηηίνπ θαη 

αηηηαηνχ θαη ηελ «εζσηεξηθή εγθπξφηεηα» ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Χο εθ 

ηνχηνπ, παξάγνπλ ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ρνξεγνί θαη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

ηελ ηάζε λα πξνηηκνχλ.  

 

Οη αδπλακίεο απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ 

ηπραηνπνηεκέλσλ δνθηκψλ: παξάγνπλ έγθπξεο εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ 

βαζκφ πνπ νη βαζηθέο ππνζέζεηο είλαη ζσζηέο. Μπνξνχλ λα είλαη αθξηβέο θαη κπνξεί 

λα είλαη ηερληθά δχζθνιεο, απαηηψληαο είζνδν εηδηθψλ. Μεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ζην πεξηβάιισλ πιαίζην κπνξεί λα εηζάγνπλ παξάγνληεο ζχγρπζεο θαη αθνχζηεο 

επηπηψζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα παξαβιεθζνχλ. Παξφκνηα κε 

πνιιέο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο, ηα απνηειέζκαηα ζπρλά ηζρχνπλ κφλν γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε ε δνθηκή. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη νη παξαηεξνχκελεο επηδξάζεηο ή 

απνηειέζκαηα ζηηο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θαη ςεπδν- πεηξακαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κφληκεο, νχηε κπνξνχλ απιά λα γεληθεπζνχλ. Ο Booth 

(2011) ζεκεηψλεη φηη απηέο νη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο 

απζηεξέο, ιφγσ ηεο κέξηκλαο ζηνλ ζηαηηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δνθηκή ηερληθψλ, 
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αιιά ε ίδηα απζηεξφηεηα ζπρλά δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εμφξπμε ζρεηηθψλ κελπκάησλ 

πνιηηηθήο απφ ηα ζηνηρεία. Με άιια ιφγηα ζπρλά «ζπλάγνπλ κνλναηηηαθά 

ζπκπεξάζκαηα απφ θαηαζηάζεηο πνιιαπιψλ αηηηψλ» θαη ππνζέηνπλ φηη ε θαηαλφεζε 

ελφο κέξνπο ηεο αηηηνθξαηηθήο αιπζίδαο παξέρεη απνδείμεηο γηα ηελ εμήγεζε ηνπ 

φινπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

3.3.5 Αθεγεκαηηθή αλάιπζε θαη ε κέζνδνο ηεο πην 

«πνπδαίαο Αιιαγήο»  („Most Significant Change‟ and 

„Narrative Analysis‟) 
 

ηελ αθεγεκαηηθή αλάιπζε, ηα πξνγξάκκαηα ζεσξνχληαη πξάμεηο πνπ απνηεινχληαη 

απφ ηζηνξίεο. Γηα ηνλ αμηνινγεηή, νη ηζηνξίεο είλαη ελδηαθέξνπζεο, φρη ηφζν γηα ηα 

γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ (αλ θαη ην γεγνλφο φηη δχν δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

ηνπ ίδηνπ γεγνλφηνο είλαη δηαθνξεηηθέο κπνξεί λα είλαη ελδηαθέξνλ απφ κφλν ηνπ), 

αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ζε απηέο.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, θχθινη αθήγεζεο θαη ην ζέαηξν. Έλαο ηχπνο ηεο κεζφδνπ 

αθεγεκαηηθήο αλάιπζεο πνπ έρεη γίλεη γλσζηφο είλαη ε κέζνδνο ηεο «πην ζπνπδαίαο 

αιιαγήο» (most significant change). Απηφο πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο κέζσ ηεο ζπιινγήο ησλ ηζηνξηψλ πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη απεηθνλίδνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ 

αληηκεησπίδνληαη. Σν ζεκείν θιεηδί ηεο δηαδηθαζίαο είλαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θνξείο λα εμεγήζνπλ γηαηί επέιεμαλ κηα ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή κηαο ηζηνξίαο, θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθαιχπηεηαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πηζηεχνπλ φηη απηή ε 

ηζηνξία είλαη πην ζεκαληηθή απφ φ, ηη νη άιιεο. 

 

Η αθεγεκαηηθή αλάιπζε παξέρεη κηα αληίιεςε ηεο αιιαγήο απφ ηελ πξννπηηθή θαη 

ηελ εξκελεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ έξγνπ. 

έβεηαη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζέαζεο ηνπ θφζκνπ θαη επηηξέπεη ζε 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο λα δηαζηαπξσζνχλ γηα λα εμαζθαιηζζεί κηα ζηαζεξή 

θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ε ζεκαζία ηεο αιιαγήο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηαδηθαζία δελ είλαη απιή θαη κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα 

αλαιπζεί θαη λα παξαρζεί κηα ζπλεθηηθή ζχλζεζε ηεο ινγηθήο πίζσ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίεο θαη αθεγήζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα 

ζπλδπαζζνχλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο κηαο ηζηνξίαο ηεο κεζφδνπ «πην ζπνπδαίαο 

αιιαγήο» κε πην εμειηγκέλεο ηερληθέο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη κε ηε ρξήζε ηεο 

ραξηνγξάθεζεο θαη ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο. εκαληηθή δηαπνιηηηζκηθή γλψζε θαη 

επαηζζεζία απαηηείηαη γηα λα εξκελεπζνχλ ηα δεδνκέλα. 
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Δπηπιένλ, φπσο θαη κε πνιιέο ηερληθέο, κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα δηαζθαιηζηεί φηη 

νη θσλέο ησλ γπλαηθψλ, ησλ παηδηψλ θαη άιισλ ιηγφηεξν ηζρπξψλ αηφκσλ 

εθπξνζσπνχληαη επαξθψο ζηηο δηάθνξεο αθεγήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη, εάλ δελ έρεη 

ιεθζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, θαη ελψ κπνξεί 

λα πξνζθέξεη θαιέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ αληίθηππν, φπσο εθθξάδεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα επηθνηλσλήζεη κε 

έλαλ απιφ ηξφπν κε ηνπο ρνξεγνχο θαη ηηο θπβεξλήζεηο. Οη ηζηνξίεο ζεσξνχληαη 

πνιιέο θνξέο σο «αλεπίζεκεο» ή «ππνθεηκεληθέο», θαη απηέο νη κέζνδνη, ζπλεπψο, 

ζεσξνχληαη ζπρλά ιηγφηεξν απζηεξέο απφ φ, ηη πξνζεγγίζεηο πην «αληηθεηκεληθέο». 

 

 

 

3.3.6 πκκεηνρηθή αμηνιόγεζε (Participatory evaluation)  
 

Η ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα πεξηεθηηθή κέζνδνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζπκκεηνρή ελφο επξένο θάζκαηνο θνξέσλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ησλ 

κειινληηθψλ δηθαηνχρσλ - ζηε παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Οη θνξείο εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο κέηξεζεο, πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπιιερζνχλ (θαη ηε ζπιινγή 

ηνπο), ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πξφηαζε πεξαηηέξσ δξάζεο. Σν 

πξαγκαηηθφ επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζε φια ηα κέξε ηεο 

αμηνιφγεζεο κπνξεί λα πνηθίιεη. Μεξηθέο θνξέο νη ζπκκεηέρνληεο ζπληνλίδνπλ, 

ειέγρνπλ θαη δηεμάγνπλ φιε ηελ δηαδηθαζία. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ θαη ε δηαδηθαζία δηεμάγεηαη απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή. Χζηφζν, 

νπνηαδήπνηε ε αθξηβήο κνξθή, ε ζπκκεηνρηθή αμηνιφγεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ απιά δήηεζε ησλ απφςεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο -  ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ 

έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Γηάθνξνη ηχπνη ησλ ζπκκεηνρηθψλ κεζνδνινγηψλ αμηνιφγεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί 

φπσο είλαη ε ζπκκεηνρηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε, ε ζπκκεηνρηθή αγξνηηθή 

εθηίκεζε θαη ε ζπκκεηνρηθή κάζεζε θαη δξάζε. Παξφιν πνπ δηαθέξνπλ ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο, φιεο έρνπλ σο ζεκέιην ηε ζπκκεηνρηθή δηάζηαζε. Δληφο απηψλ ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ, ππάξρεη έλα εχξνο απφ ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά.  

 

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκε ζε ζπλεξγαζία κε ηα δίθηπα θνξέσλ ηεο 

αλάπηπμεο, φπνπ νη ελ ιφγσ θνξείο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία αιιαγήο κε ηελ νπνία αζρνινχληαη. Δθφζνλ 

εθαξκνζζεί θαιά, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηθαλφηεηεο θαη λα βνεζήζεη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληηκεησπίζνπλ θξίζηκα θαη ιηγφηεξν ζεηηθά απνηειέζκαηα 

θαη ζπκπεξάζκαηα. 
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Η δηαδηθαζία απηή απαηηεί κηα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κνηξαζηνχλ ηελ εμνπζία κε ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ κε 

άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Μεξηθέο θνξέο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπκκεηάζρνπλ 

θάπνηεο νκάδεο - φπσο είλαη θησρά ή πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα, ή γπλαίθεο - πνπ ζα 

παξείραλ ηε κεγαιχηεξε δηνξαηηθφηεηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο. Απαηηείηαη 

ππνζηήξημε γηα λα αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μηα ζπρλή θξηηηθή ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηνπηθνχο δηθαηνχρνπο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν 

απζηεξή ή ηερληθά ειαηησκαηηθή θαη κάιηζηα κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο 

ζρέζεηο εμνπζίαο (Cooke θαη Kothari, 2001).  

 

Έλα ηδηαίηεξν εξγαιείν πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπκκεηνρηθέο πξνζεγγίζεηο 

είλαη ε εθηηκεηηθή έξεπλα. Η εθηηκεηηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηεο νκάδαο θαη ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηδεηά ςάρλεη 

γηα φ, ηη ιεηηνπξγεί θαιά θαη ηνπο ιφγνπο γηα απηή ηελ επηηπρία. Η πξνζέγγηζε απηή 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε «πεξίπινθεο» θαηαζηάζεηο αιιαγήο φπνπ ε αλάιπζε ησλ 

επηηπρεκέλσλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη λα εκθαληζηνχλ νη αηηηψδεηο 

παξάγνληεο θαη λα θαηαλνεζνχλ νη εηδηθέο εηζθνξέο απφ ηνπο ρνξεγνχο θαη άιινπο. 

 

Η εθηηκεηηθή έξεπλα ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία ηερληθψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα λα 

εθκαηεχζεη πιεξνθνξίεο, αιιά ην δπλαηφ ζεκείν ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ρηίδεη ηελ 

ζχλδεζε θαη ζπλνρή κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα δηεξεπλήζνπλ ζπιινγηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε. Με ηε ζεηξά ηνπ, 

απηφ κπνξεί λα εληνπίδεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηξξνέο πνπ κπνξεί ηπρφλ λα 

αγλνεζνχλ ή λα παξεξκελεπζνχλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, φπσο είλαη νη ρνξεγνί.  

 

Η δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα δηαρεηξηζζεί ζσζηά γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη φιεο νη 

θσλέο, θαη φρη κφλν νη ηζρπξέο, αθνχγνληαη. Καθή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

κπνξεί λα είλαη άθξηηε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειιηπή εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  

 

Η πξνζέγγηζε απηή πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηε 

βειηίσζε, αιιά παξέρεη επίζεο κηα θαιή βάζε γηα ηελ εμήγεζε ηεο απφδνζεο ζηηο 

«πεξίπινθεο» θαηαζηάζεηο αιιαγήο. 
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3.3.7 Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο θόζηνπο θαη «Value 

for money» (Assessing cost effectiveness and value for 

money) 

 
Οη απμήζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

βνήζεηαο νδήγεζαλ ζε κηα απμαλφκελε έκθαζε ζηελ εθηίκεζε ηνπ «Value for 

Money» ησλ πξνγξακκάησλ βνήζεηαο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο. Δίλαη γλσζηφ φηη γηα ηηο 

παξεκβάζεηο ζηνπο πεξίπινθνπο θαη ζχλζεηνπο ηνκείο, ην πψο αμηνινγείηαη ε αμία 

θαη πνηνο θάλεη ηελ εθηίκεζε δελ είλαη επζέσο δεηήκαηα. 

―Η αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο δηαθπβέξλεζεο απαηηεί επαξθέο εχξνο θαη βάζνο 

αλάιπζεο πιαηζίνπ (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή) γηα λα δηαηππψζεη ηηο 

ζρεηηθέο απαληήζεηο ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα 

πξνγξάκκαηα δηαθπβέξλεζεο εκθαλίδνπλ αλαγθαίσο πνηθίιεο θαη πνιχπινθεο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε. Η νηθνδφκεζε ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηηο επελδχζεηο, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη επνηθνδνκεηηθά θαη 

ξεαιηζηηθά ζηελ εζηίαζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη κηα 

ηδηαίηεξε πξφθιεζε‖ (C. Barnett, 2010). 

 

Παξνπζηάδνληαη ηέζζεξηο επηινγέο γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ―value for 

money‖ (VFM):  

 

1. «Βειηησκέλε δηαρείξηζε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ», ζην νπνίν βειηηψζεηο 

ζηα απνηειέζκαηα βάζεη ηεο δηαρείξηζεο θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

έξγνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξνπζηαζηεί βειηησκέλν VFM.  

2. Πξνζέγγηζε «Αμηνιφγεζεο θαη ζηάζκηζεο», ζηελ νπνία νη βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκία, απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αμηνιφγεζε 

πξνγξακκάησλ, φπνπ απηέο νη δηαδηθαζίεο θαη ηα κέηξα ζηαζκίδνληαη ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπο.  

3. Αλάιπζε ηάζεσλ, ζηελ νπνία κηα ζχγθξηζε πξνφδνπ ζρεηηθή κε δείθηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νη βαζηθέο 

αξρέο, νη ζηφρνη θαη νη ππνθείκελεο ηάζεηο ιακβάλνληαη φια ππφςε.  

4. Αλάιπζε Κφζηνπο-Οθέινπο (ή θνηλσληθή απφδνζε επελδχζεσλ), ζηελ νπνία 

νη εθβάζεηο απνηηκνχληαη ζε ρξήκα ή εηζάγνληαη νηθνλνκηθά πιεξεμνχζηα 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ παξνρψλ. 
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3.3.8 Πξνζεγγίζεηο «Αληαλάθιαζεο-δξάζεο» θαη «Έξεπλαο 

δξάζεο» („Action-Reflection‟ and „Action Research‟ 

approaches)  
 

Οη πξνζεγγίζεηο «Αληαλάθιαζεο Γξάζεο» ή πξνζεγγίζεηο «Έξεπλαο Γξάζεο» 

ππνζέηνπλ φηη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη έλα ζπλερέο ηκήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε παξέκβαζε ή δξάζε πνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ ην πξφγξακκα ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ζθέςεο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (Reason & Bradbury, 2008). Η «πκκεηνρηθή 

Έξεπλα Γξάζεο» βαζίδεηαη ζην έξγν ηνπ Paulo Freire θαη Orlando Fals-Borda, νη 

νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ απιψλ αλζξψπσλ σο 

ζεκηηφ ηξφπν γλψζεο - ζε αληίζεζε κε ηελ απνθιεηζηηθή απνηίκεζε πλεπκαηηθήο ή 

αθαδεκατθήο γλψζεο (Fals-Borda, 1987). 

 

Αλ θαη δελ ππάξρνπλ εηδηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ε 

πξνζέγγηζε απηή απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε δέζκεπζε γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμέηαζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηαθηηθή βάζε. Σν δπλαηφ ζεκείν απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη βνεζά ηα πξνγξάκκαηα λα αληηκεησπίζνπλ απξφζκελεο θαη 

λέεο πιεξνθνξίεο. Δλζαξξχλεη ηδίσο ηελ εκπεηξηθή κάζεζε θαη ππνζηεξίδεη ηα 

πξνγξάκκαηα ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζηε κάζεζε θαη ηελ βειηίσζε. Μηα πξνζέγγηζε 

δξάζεο αληαλάθιαζεο ζπκπιεξψλεη κηα κηθηή πξνζέγγηζε ησλ κεζφδσλ, θαζψο 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ γηα λα σζήζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηνλ πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηνπο. 

 

Απηή ε πξνζέγγηζε απνηειεί πξφθιεζε γηα πνιινχο νξγαληζκνχο, δεδνκέλνπ φηη 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάγθε ηεο αιιαγήο ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ζε λέεο πιεξνθνξίεο θαη ηε κάζεζε. Ο βαζηθφο θίλδπλνο γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή 

είλαη φηη, κε δεδνκέλεο ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν ρξφλνο 

δελ είλαη πνηέ επαξθήο γηα ηελ θαηάιιειε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ ν πξνβιεκαηηζκφο είλαη επηθαλεηαθφο θαη θάλεη κηθξή δηαθνξά φζνλ 

αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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3.4 Δθαξκνγή κεηθηώλ κεζόδσλ ζε πνιηηηθώο ελεκεξσκέλα 

πξνγξάκκαηα 

 
Οη πξνζεγγίζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε είλαη 

ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα πνιηηηθψο ελεκεξσκέλα πξνγξάκκαηα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

κεζφδσλ επηηξέπεη ηελ ζπιινγή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ κε ηε πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ αλαγθψλ γηα ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν 

θαη καθξνπξφζεζκα δεηήκαηα επζχλεο, θαζψο θαη ησλ αλαγθψλ γηα πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εθκάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ βειηίσζε. 

 

Η εθαξκνγή ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθά ελεκεξσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο απφ ηηο θαιχηεξεο εθ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηψλ θαη ην «ηαίξηαζκα» κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηέο νη 

κεζνδνινγίεο παξέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο. Σν παξαθάησ 

παξάδεηγκα δείρλεη πψο νη δηάθνξεο κέζνδνη κπνξεί λα ζπλδπαζζνχλ γηα λα παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθά είδε πιεξνθνξηψλ γηα δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα. 

 
Δηθόλα 3: Παξάδεηγκα ζύλζεζεο πιεξνθνξηώλ κεηθηώλ κεζόδσλ γηα δηαθνξεηηθά αθξναηήξηα 

 

 

Ιζηνξηθή πνιηηηθή θαη     Πώο εμειίζζεηαη ε πνιηηηθή κε  

εληνπηζκόο δηαδηθαζίαο    ηνλ ρξόλν 

 

 

Πνζνηηθή έξεπλα     Πώο επεξεάδνληαη νη  

       θαηαλεκεκέλνη πξνϋπνινγηζκνί 

        

Αλάιπζε θνηλσληθνύ δηθηύνπ   Πώο αλαπηύζζνληαη θαη 

       ζπλδένληαη νη αιιαγέο 

 

Υαξηνγξάθεζε απνηειέζκαηνο   Πώο αιιάδνπλ νη νξγαλσηηθέο 

       ζέζεηο 

 

πκκεηνρηθή εθηίκεζε ησλ 

επηπηώζεσλ θαη αθεγήζεηο 

 

Γλώκε ησλ πνιηηώλ     Πώο είλαη δηαθνξεηηθέο νη δσέο 

       ησλ αλζξώπσλ 

Σπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο  

δνθηκέο θαη ςεπδν-πεηξακαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 
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Χζηφζν, νη  πξνζεγγίζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε πξνζνρή θαη 

επηδεμηφηεηα (Bryman, 2007). Δάλ δελ δηαρεηξηζζνχλ ζσζηά, κπνξεί λα παξάγνπλ 

πξντφληα πνπ είλαη ιηγφηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπο - νδεγψληαο ζε πνιιέο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αδχλαην λα βγάινπλ λφεκα. Τπάξρνπλ ιίγνη ζεκειηψδεηο 

θαλφλεο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα ζπλδπαζηνχλ νη κέζνδνη. 

 

Οη πξνζεγγίζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ απαηηνχλ γεληθά κηα «ζεκειηψδε ινγηθή 

ζρεδηαζκνχ», ζπρλά βαζηζκέλε ζε κηα ζεσξία αιιαγήο θαη ζαθείο εξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ζπλπθαζκέλεο ε αμηνιφγεζε θαη νη δηαθνξεηηθέο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Απηφ ην ζρέδην πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ην γεληθφ 

πιαίζην θαη ηηο παξεκβάζεηο, θαη λα δηεξεπλά πψο νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

αληηζηαζκίδνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ζε άιιεο, θαη πψο απηνί νη ζπλδπαζκνί 

ζα εληζρχζνπλ ηνπο αηηηψδεηο ηζρπξηζκνχο (E. Stern, 2012). 

 
Οη πξνζεγγίζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ κπνξεί λα είλαη πςεινχ θφζηνπο θαη δχζθνιεο λα 

δηαρεηξηζηνχλ, απαηηψληαο πςειά επίπεδα δεμηνηήησλ ζε πνιινχο ηνκείο. Η ζέζε ησλ 

νξγαλψζεσλ θαη ησλ γξαθείσλ-εηαίξσλ κπνξεί λα είλαη έλα εκπφδην θαηά ηε 

δεκηνπξγία θάζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, πφζν κάιινλ 

πνιχπινθσλ πξνζεγγίζεσλ κεηθηψλ κεζφδσλ. Η εμέηαζε ηνπ ηη πξφθεηηαη λα είλαη 

δηαρεηξίζηκν θαη εθηθηφ, θαζψο θαη ην ηη ζπλερήο ππνζηήξημε ζα κπνξνχζε λα 

απαηηείηαη, είλαη, επνκέλσο, δσηηθήο ζεκαζίαο. Υσξίο κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε 

νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ, ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, θαη ηδίσο ε αλάιπζε ησλ επξεκάησλ κπνξεί λα ζηεξνχληαη 

νινθιήξσζεο. πσο ζεκεηψλεη ν  Davidson (2012) «νη απνδείμεηο δελ είλαη ηίπνηα 

άιιν παξά έλα ζπζηαηηθφ ηεο αμηνιφγεζεο. Ο ζπιινγηζκφο αμηνιφγεζεο είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ πξσηίζησο, 

θαη πψο λα ηα εξκελεχζνπκε κφιηο ηα απνθηήζνπκε.» Απηή ε αλεζπρία είλαη πηζαλφλ 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ ζε 

πνιιέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αλάπηπμεο. Απηφ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη 

φηη κπνξεί λα απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηέο ή παλεπηζηήκηα. 

 

Σέινο, κεξηθά κείγκαηα κπνξεί λα απαηηνχλ πάξα πνιιά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 

νπνίνη βξίζθνληαη αληηκέησπνη φρη κφλν κε ηνπο εξεπλεηέο πνπ ηνπο ππνβάινπλ ζε 

ζπκκεηνρηθέο αζθήζεηο θαη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, αιιά επίζεο θαη έξεπλεο 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηπραία πεηξάκαηα! 
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3.5 Σερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από 

κεηθηέο κεζόδνπο 

 
Πίλαθαο 4: Σερληθέο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από κεηθηέο κεζόδνπο 

 

ΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΞΟΓΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ 

Γχν ή πεξηζζφηεξα ζχλνια δεδνκέλσλ 

πνπ ζπιιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

κείγκα κεζφδσλ (πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ) αλαιχνληαη μερσξηζηά. Σα 

επξήκαηα ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνληαη 

ή ελνπνηνχληαη. 

Σξηγσληζκφο ζρεδίσλ γηα λα 

αλαδεηήζνπλ γηα ηε ζχγθιηζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, φηαλ ε ηζρχο ησλ 

δηαπηζηψζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

είλαη θξίζηκε, ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα λα δψζνπλ βαζχηεξεο 

εμεγήζεηο ησλ επξεκάησλ απφ ηελ 

πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ 

Γχν ηχπνη δεδνκέλσλ παξάγνληαη απφ 

κία πεγή δεδνκέλσλ αξρίδνληαο κε ηε 

κνξθή (πνζνηηθή ή πνηνηηθή) ηεο 

αξρηθήο πεγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, ηα 

δεδνκέλα κεηαηξέπνληαη είηε ζε 

αξηζκεηηθά είηε ζε αθεγεκαηηθά 

δεδνκέλα. Έλα θνηλφ παξάδεηγκα είλαη 

ε κεηαηξνπή ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ αθήγεζεο ζε αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε (π.ρ. 

ζε πην απιφ επίπεδν, ε ζπρλφηεηα 

νξηζκέλσλ απαληήζεσλ). 

Δπέθηαζε ησλ επξεκάησλ απφ έλα 

ζχλνιν δεδνκέλσλ, έζησ πνζνηηθψλ, 

γηα λα δεκηνπξγεζνχλ πξφζζεηα 

επξήκαηα θαη/ή λα ζπγθξηζνχλ θαη 

ελδερνκέλσο λα εληζρπζνχλ ηα 

επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζχλνιν, έζησ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

ΓΙΑΓΟΥΗ 

Υξνλνινγηθή αλάιπζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ 

(πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ) φηαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο απφ ην 

πξψην ζχλνιν δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεκεξψζεη 

ηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. Ο ηχπνο ηεο αλάιπζεο πνπ 

δηεμήρζε ζην δεχηεξν ζχλνιν 

δεδνκέλσλ εμαξηάηαη απφ ην 

απνηέιεζκα ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ. 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

πξψηεο νκάδαο δεδνκέλσλ. 
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ΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΞΟΓΟ 

ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ 

Οη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο ηερληθέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ζε κηα κειέηε απφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν πεγέο δεδνκέλσλ γηα 

λα απαληήζνπλ αιιειέλδεηα 

εξσηήκαηα αμηνιφγεζεο. Έλαο ηχπνο 

αλάιπζεο (πνηνηηθφο) ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε έλα επίπεδν (π.ρ. αζζελή) θαη έλαο 

άιινο ηχπνο αλάιπζεο (πνζνηηθφο) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα 

άιιν επίπεδν (π.ρ., λνζνθφκα). 

Αμηνιφγεζε ησλ πεξηπηψζεσλ, φπνπ 

νη νξγαλσηηθέο κνλάδεο γηα ηελ 

κειέηε είλαη έλζεηεο (π.ρ., αζζελήο, 

λνζνθφκα, γηαηξφο, λνζνθνκείν, 

δηεπζπληήο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε κηα 

αμηνιφγεζε γηα λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο ησλ 

αζζελψλ). 

ΤΝΘΔΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Μηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία πνιιψλ 

ζηαδίσλ θαηά ηελ νπνία:  

1) δηεμάγεηαη κηα εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεδίσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε θάζε 

ζπλφινπ δεδνκέλσλ (π.ρ. κεγάιε 

ζεηηθή επίδξαζε, κηθξή ζεηηθή 

επίδξαζε, θακία επδηάθξηηε επίδξαζε, 

κηθξή αξλεηηθή επίδξαζε, κεγάιε 

αξλεηηθή επίδξαζε),  

2) δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ απνδείμεσλ γηα θάζε 

ζχλνιν δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

θξηηήξηα πνπ αμηνινγνχλ ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θάζε ζπλφινπ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ,  

3) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αμηνινγήζεηο 

πνπ ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ηα δχν 

πξψηα βήκαηα, αλαπηχζζεηαη κηα 

ζπγθεληξσηηθή εμίζσζε γηα θάζε 

έθβαζε ππφ εμέηαζε γηα λα εθηηκεζεί 

ε ζπλνιηθή ηζρχο θαη ε εγθπξφηεηα 

θάζε επξήκαηνο θαη  

4) εθηηκάηαη ε ζρέζε εθβάζεσλ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο ζπλνιηθνχ δείθηε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Παξνρή ελφο ηειηθνχ κέηξνπ 

απνινγηζκνχ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα 

απνδψζεη έλα αζξνηζηηθφ 

ζπκπέξαζκα, φηαλ ηα επξήκαηα απφ 

ηηο αμηνινγήζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζηξαηεγηθή 

ηξηγσληζκνχ δελ ζπγθιίλνπλ θαη 

θαίλεηαη λα είλαη άιπην πξφβιεκα 

θαη αθφκε έλα βάζηκν ζπκπέξαζκα 

είλαη απαξαίηεην γηα λα ιεθζεί κηα 

ζηαζεξή απφθαζε έξγνπ. 

 

 

 

 

 

 

εκείσζε: κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη θάπνηα απφθιηζε ζηα 

πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ 

κεηθηά ζχλνια δεδνκέλσλ, ηελ νπνία 

ν αμηνινγεηήο κπνξεί αθφκα λα 

πξνζπαζήζεη λα επηιχζεη θαη / ή λα 

εμεξεπλήζεη ψζηε λα εκπινπηίζεη 

πεξαηηέξσ ηελ αλάιπζε θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. 
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 Κεθάλαιο 4. Αξιολόγηζη 

επιπηώζεων ηων πολιηικών με ηη 
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Ανοισηών Δεδομένων 
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4.1 Οξηζκόο Αλνηρηώλ δεδνκέλσλ (Open data) 

 
Με ηνλ φξν Αλνηρηά Γεδνκέλα (open data) αλαθεξφκαζηε ζηνλ ζπλδπαζκφ: 

 ηεθκεξίσζεο (documentation), 

 ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ (κειέηεο θιπ.), 

 δηαρείξηζεο (existing management) θαη εζσηεξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη φπσο νη ζηαηηζηηθέο ρξεζηψλ, νη εζσηεξηθέο εθζέζεηο (απφ ηελ 

ίδηα ηελ ππεξεζία, θνξέα θιπ.), 

 αξρηθά δεδνκέλα (original data) ζηε κνξθή εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, 

case studies θαη online έξεπλεο ρξεζηψλ, 

πνπ είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα ζηνλ θαζέλα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαη αλαδεκνζηεχζεη 

φπσο επηζπκεί, ρσξίο πεξηνξηζκνχο απφ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, παηέληεο ή άιινπο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ. 

 

4.2 ύγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη αμηνιόγεζε πνιηηηθώλ 

Παξαθάησ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο θαη 

εξγαιεία ηεο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ ζηε πνιηηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο. Πξσηνβνπιίεο απφ θπβεξλεηηθνχο ή κε θνξείο, νξγαληζκνχο θαη 

νπνηαδήπνηε αμηφινγε δξάζε ζην δηαδίθηπν, project κεγάιεο θιίκαθαο θαζψο επίζεο 

δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζε πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αλνηθηά δεδνκέλα (open 

data). 

 

4.2.1 Online εξσηεκαηνιόγηα 

 
Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

ρξήζε ζε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ. Γεδνκέλσλ φκσο ηεο θχζεο ησλ λέσλ 

πξνζεγγίζεσλ αμηνιφγεζεο, ηνπ εχξνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πιεζπζκψλ 

έξεπλαο, ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηα εξσηεκαηνιφγηα 

ήηαλ αλαγθαίν λα επαλαζρεδηαζζνχλ. 

Απεπζπλφκελα ζε ρξήζηεο, ελδηαθεξφκελα κέξε αιιά θαη δηαρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο 

(ζηνρεπφκελα μερσξηζηά), ηα εξσηεκαηνιφγηα απαηηνχλ πνιιέο θνξέο εηζαγσγή 

πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ: 

 Αξρηθά κε θιηκάθσζε απφ ην 1 σο ην 5 γηα επηπηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, 

 ε δεχηεξε θάζε κε εξψηεζε πνζνζηηαίαο αιιαγήο πξηλ θαη κεηά (ηε 

δηαξξχζκηζε, κέηξν, πνιηηηθή θιπ). 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 4: Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Αλνηρηψλ 

Γεδνκέλσλ  59 

Η αξρηθή πξνζέγγηζε ηειηθά κε ηελ δήηεζε απφ ηνλ ρξήζηε λα δειψλεη ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο ηηκέο ππέζηε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ππφ ην πξίζκα ζρνιίσλ 

αλαηξνθνδφηεζεο ρξεζηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ ηειηθά επί ην πιείζηνλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πξνθαζνξηζκέλεο θιίκαθεο. 

Σν εξγαιείν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζε δηαδηθηπαθνχο ρψξνπο είλαη έλα εξγαιείν, ην 

νπνίν απαηηεί ζπλήζσο έλα εθηελέο ρξνλνδηάγξακκα, ππφ ηελ απαίηεζε ηεο πιήξεο 

αλάιπζήο ηνπο θαη ηεο απφξξηςεο κεξνιεπηηθψλ ή θαθφβνπισλ απφςεσλ. 

 

4.2.2 Ηιεθηξνληθή ςεθνθνξία (Online voting/polls) 

 

Η ειεθηξνληθή ςεθνθνξία (επίζεο γλσζηή σο e-voting) είλαη ε ςεθνθνξία κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

θαηακέηξεζεο ςήθσλ.  

Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηάηξεηεο 

θάξηεο, ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο νπηηθήο ζάξσζεο θαη εμεηδηθεπκέλα πεξίπηεξα 

ςήθνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ άκεζεο θαηαγξαθήο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θ.ά.). Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηε κεηάδνζε ησλ 

ςεθνδειηίσλ θαη ςήθσλ κέζσ ηειεθψλσλ, ηδησηηθψλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ή ην 

Internet.  

ε γεληθέο γξακκέο, κπνξεί λα δηαθξηζνχλ δχν θχξηνη ηχπνη e-voting ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ:  

 e-voting πνπ επνπηεχεηαη απφ εθπξνζψπνπο θπβεξλεηηθψλ ή αλεμάξηεησλ 

εθινγηθψλ αξρψλ. 

 e-voting απνκαθξπζκέλνπ δηαθνκηζηή φπνπ ε ςεθνθνξία γίλεηαη ππφ 

απνθιεηζηηθή επηξξνή ηνπ εθινγέα θαη δελ επνπηεχεηαη απφ εθπξνζψπνπο 

θπβεξλεηηθψλ αξρψλ. 

Οη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηελ θαηακέηξεζε 

ησλ ςεθνδειηίσλ θαζψο επίζεο θαη λα παξέρνπλ βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα γηα 

πνιίηεο κε εηδηθέο αλάγθεο.  

Αθνινπζνχλ θάπνηνη ζχλδεζκνη κε παξαδείγκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνιηηηθψλ επηπηψζεσλ ζε δηάθνξα 

επίπεδα: 

http://www.washingtonpost.com/politics/polling/ 

http://www.smh.com.au/polls/opinion 

http://timesofindia.indiatimes.com/home/polls 

http://www.washingtonpost.com/politics/polling/
http://www.smh.com.au/polls/opinion
http://timesofindia.indiatimes.com/home/polls
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4.2.3 Μειέηε δεηθηώλ δηαθπβέξλεζεο 

Η δηαθπβέξλεζε απνηειείηαη απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηνπο ζεζκνχο ππφ ηνπο νπνίνπο 

αζθείηαη ε εθάζησηε αξρή ζε κηα ρψξα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία νη θπβεξλήζεηο επηιέγνληαη, παξαθνινπζνχληαη θαη αληηθαζηζηψληαη, ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα δηαηππψλεη θαη λα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά πγηείο 

πνιηηηθέο, ηνλ ζεβαζκφ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ 

δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. 

Οη δείθηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο, θαηάιιειν γηα ηηο επξείο 

απηέο δηαζηάζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο. Καηεγνξηνπνηνχληαη δε ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Φσλή θαη ινγνδνζία 

 Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη απνπζία βίαο / ηξνκνθξαηίαο  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα θπβέξλεζεο 

 Καλνληζηηθή πνηφηεηα 

 Κξάηνο δηθαίνπ  

 Έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο 

Οη δείθηεο απηνί βαζίδνληαη ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο κεηαβιεηέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο αλνηρηψλ θαη κε δεδνκέλσλ, ιακβάλνληαο αληηιήςεηο 

δηαθπβέξλεζεο, απφ ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, 

εκπνξηθέο εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη νξγαληζκνχο 

δεκφζηνπ ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία, 

ε νπνία:  

(i) ηππνπνηεί ηα δεδνκέλα απφ ηηο πνιχ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε ζπγθξίζηκεο κνλάδεο,  

(ii) θαηαζθεπάζεη έλα ζπλνιηθφ δείθηε ηεο δηαθπβέξλεζεο σο ζηαζκηζκέλν κέζν 

φξνο ησλ ππνθείκελσλ κεηαβιεηψλ πεγψλ, θαη  

(iii) θαηαζθεπάδεη πεξηζψξηα ζθάικαηνο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αλαπφθεπθηε 

αλαθξίβεηα ζηελ κέηξεζε ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Γχν πνιχ γλσζηέο βάζεηο αλνηρηψλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ελ ιφγσ δείθηεο είλαη ην 

«AGI Data Portal» θαη ην  «UNDP‘s Governance Assessment Portal». 
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4.2.4 STATA 

Σα STATA (Shahidur R. Khandker, 2010) είλαη έλα ζηαηηζηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ 

πνπ πξνζθέξεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

εθηίκεζεο. Με ηελ βνήζεηα ησλ STATA , θάπνηνο κπνξεί εχθνια λα δηαρεηξηζηεί 

δεδνκέλα θαη λα εθαξκφζεη ηππνπνηεκέλεο ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκεηξηθέο κεζφδνπο 

φπσο αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαη πεξηνξηζκέλε αλάιπζε εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ 

(limited dependent variable analysis) ζε δηαηνκεαθά ή δηαρξνληθά δεδνκέλα.  

 

4.2.5 Σερληθέο νπηηθνπνίεζεο (visualization tools) 

Η νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ είλαη έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία θαη κειέηε ηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πξαθηηθά απνηειεί «πιεξνθνξίεο πνπ αλαπαξηζηνχληαη ζε 

θάπνηα ζρεκαηηθή κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή 

κεηαβιεηψλ γηα ηηο κνλάδεο ησλ πιεξνθνξηψλ». Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο νπηηθνπνίεζεο 

δεδνκέλσλ είλαη ε θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ κε ζαθήλεηα θαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο 

ρξήζηεο, κέζσ γξαθηθψλ φπσο πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα. Οη πίλαθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά φπνπ νη ρξήζηεο επηδεηνχλ ηε κέηξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηήο, ελψ ηα δηαγξάκκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δείρλνπλ 

ηα πξφηππα ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. 

Η ρξήζε ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο σο εξγαιείν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη 

ζπλαληάηαη ζπρλά. Γχν νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο ζε 

δηάθνξεο κνξθέο θαη ε αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζ‘ απηέο είλαη ε 

Eurostat (ην ζηαηηζηηθφ ηκήκα ηεο επξσπατθήο θνκηζηφλ) θαη ν κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο Development Gateway (παξέρεη εξγαιεία θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεζλνχο αλάπηπμεο). 

Αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο:  

 Μηθξνεθαξκνγέο (widgets):  είλαη κηα κηθξή εθαξκνγή internet, πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζε νπνηνδήπνηε site θαη δείρλεη έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ 

δεδνκέλσλ κ‘ έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν. 

 Απεηθνληζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (statistics illustrated): απιφο θαη 

δηαδξαζηηθφο ηξφπνο λα νπηηθνπνηεζνχλ δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα έρνπλ 

εθαξκνζζεί ηα εμήο εξγαιεία: 

 ηαηηζηηθά πιεζσξηζκνχ (inflation statistics illustrated) 

 Πεξηθεξεηαθά ζηαηηζηηθά (regional statistics illustrated): 
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 Υσξνπιεζψλ ράξηεο (choropleth map): ζεκαηηθφο 

ράξηεο-δείρλεη πεξηνρέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

 Γηάγξακκα δηαλνκήο (distribution plot): εηθφλεο πνπ 

αλαπαξηζηνχλ αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα (θακπχιεο- 

κπάξεο) 

 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο (scatter plot) 

 Γξαθήκαηα ξάβδσλ (bar chart) 

 Πίλαθεο δεδνκέλσλ (data table) 

 EU2020 Statistics Illustrated: κηα νκάδα εξγαιείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηελ δηαηνκεαθή θχζε ησλ 8 «δεηθηψλ 2020» ζε κνξθή πίλαθα θαη 

δηάγξακκα ξαληάξ. Καζέλαο απφ ηνπο 8 δείθηεο κπνξεί λα 

νπηηθνπνηεζεί ζε 3 ζηνηρεία (heat map, γξάθεκα ξάβδνπ (barchart 

graph) θαη δηάγξακκα ρξφλνπ(time graph)). 

Οη 8 δείθηεο: 

 Δξγαζία 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 Δθπνκπέο αεξίσλ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 Μεξίδην αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Καηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο 

 Άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε 

 Σξηηνβάζκην κνξθσηηθφ επίπεδν  

 Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 

 

 Σακπιφ πιεζσξηζκνχ (inflation dashboard): έλα εξγαιείν γηα γξαθηθή θαη 

δπλακηθή απεηθφληζε δεδνκέλσλ ησλ ελαξκνληζκέλσλ δεηθηψλ ηηκψλ 

θαηαλαισηή. 

 Πξνθίι ρσξψλ (country profiles): εχρξεζην θαη κε πξφζβαζε απφ ηνλ θαζέλα 

εξγαιείν πνπ επηηξέπεη: 

 ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δεηθηψλ ζχκθσλα κε ηε ρψξα θαη ηε 

πεξηνρή 
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 ηε δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηεζνχλ πξνθαζνξηζκέλεο ζεηξέο 10-

20 δεηθηψλ αλά ζέκα 

 ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ρσξψλ 

 Ρνιφη επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ (Business cycle clock (BCC)): εξγαιείν γηα 

ηελ πξνβνιή κε θηλνχκελν ηξφπν, ησλ εμειίμεσλ ησλ θχξησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ ζηελ Δπξψπε. Σν BCC θαιχπηεη έλα επξχ πεδίν νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ, φπσο ην ΑΔΠ, ηελ θαηαλάισζε, ηηο επελδχζεηο, ηηο εμαγσγέο θαη ηηο 

εηζαγσγέο, ηελ απαζρφιεζε-αλεξγία, ην νηθνλνκηθφ θιίκα, ηε βηνκεραληθή 

παξαγσγή θιπ. Γη‘ απηφλ ηνλ ζθνπφ, φιεο νη ζεηξέο έρνπλ ππνινγηζηεί εθ 

λένπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ κφλν ηε θπθιηθή ζπληζηψζα ηνπο. 

 ηαηηζηηθφο Άηιαο (statistical atlas): δηαδξαζηηθφ πξφγξακκα πξνβνιήο 

ραξηψλ γηα ζηαηηζηηθνχο θαη ηνπνγξαθηθνχο ράξηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ζπλδπάζεη γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο κε πιεξνθνξίεο απφ ζηαηηζηηθνχο 

ράξηεο. 
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4.2.6 Αδόκεηνο ιόγνο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ηερληθέο αμηνπνίεζεο ηνπ αδφκεηνπ ιφγνπ 

πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν κε ηηο πην γλσζηέο λα είλαη νη opinion mining, sentiment 

analysis θαη argumentation techniques. 

4.2.6.1 Δμόξπμε γλσκώλ (opinion mining) θαη αλάιπζε 

ζπλαηζζήκαηνο (sentiment analysis) 

Η ηερληθή sentiment analysis ή αιιηψο opinion mining αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηεο 

επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο, αλάιπζε θεηκέλνπ θαη ππνινγηζηηθή γισζζνινγία 

γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμαγσγή ππνθεηκεληθψλ πιεξνθνξηψλ ζε πεγαίν πιηθφ.  

ε γεληθέο γξακκέο, ην sentiment analysis έρεη σο ζηφρν λα θαζνξίζεη ηε ζηάζε ηνπ 

νκηιεηή ή ηνπ ζπγγξαθέα ζε ζρέζε κε θάπνην ζέκα ή ην ζπλνιηθή ζπκθξαδφκελε 

πφισζε ελφο εγγξάθνπ. Η ζηάζε κπνξεί λα είλαη ε θξίζε ηνπ ή κηα αμηνιφγεζε, κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (δειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπγγξαθέα 

θαηά ηε ζχληαμε), ή ε απνζθνπνχκελε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία (δειαδή, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν πνπ ν ζπγγξαθέαο επηζπκεί λα έρεη ζηνλ αλαγλψζηε). 

4.2.6.2 Σερληθέο δνκεκέλεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

(argumentation techniques)  

Οη ηερληθέο πνπ βαζίδνληαη ζηε Γνκεκέλε Δπηρεηξεκαηνινγία (Argumentation). 

Χο Γνκεκέλε Δπηρεηξεκαηνινγία (Argumentation) νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

ζπζηεκαηηθήο αηηηνιφγεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε κίαο ηδέαο, ζεσξίαο ή πξάμεο. 

Απηφ πνπ ηελ μερσξίδεη απφ κία νπνηαδήπνηε έθθξαζε ηνπ ιφγνπ είλαη ε ζηνρεπκέλε 

πξνζπάζεηα πνπ θάλεη απηφο πνπ επηρεηξεκαηνινγεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζέζε ηνπ κε 

δνκεκέλν, ζπζηεκαηηθφ θαη φζν ην δπλαηφλ πην νξζνινγηθφ ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 4: Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Αλνηρηψλ 

Γεδνκέλσλ  65 

4.3 Οξγαληζκνί αμηνιόγεζεο θαη θνηλόηεηεο 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη παγθνζκίσο νη νξγαληζκνί θαη θνηλφηεηεο αμηνιφγεζεο. Μέζσ  

«forum», αλαθνξψλ, δηνξγαλψζεηο ζπλεδξηψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηάθεξαλ 

πξψηα απηνί λα θέξνπλ ηελ αμηνιφγεζε πην θνληά ζηνλ πνιίηε, ν νπνίνο 

εμνηθεηψζεθε ηαρχηεξα κε ηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ ηεθκεξησκέλε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο, ηα πξνγξάκκαηα, ζρέδηα θαη έξγα. 

Οη νξγαληζκνί ζπγθεληξψλνπλ φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, 

δεκνζηεχνπλ, αθήλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάδνπλ, ιακβάλνπλ «feedback» θαη 

αλαδεκνζηεχνπλ. 

Παξαηεξείηαη ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, πιένλ θαη ζηελ Διιάδα (βι. θεθάιαην 6), ε 

χπαξμε «site» αμηνιφγεζεο κε δξαζηεξηνπνίεζε ζε πνιινχο ηνκείο, παξνρή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ (open data), αλαθνξψλ θιπ. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη 

ζεκαληηθφηεξνη αλά ηνλ θφζκν νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο θαη θνηλφηεηεο: 

International Association for Impact Assessment
2
 

African Evaluation Association (AfrEA)
3
 

American Evaluation Association (AEA)
4
 

Canadian Evaluation Society
5
 

European Evaluation Society
6
 

Evaluation Cooperation Group (ECG)
7
 

UK Evaluation Society (UKES)
8
 

Japan Evaluation Society
9
 

Australasian Evaluation Society
10

 

European Commission Impact Assessment Page
11

 

                                                 
2
 http://www.iaia.org/(X(1)S(531dxryhu3ntcpklmjupng4f))/about/mission-vision-

values.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
3
 http://www.afrea.org/ 

4
 http://www.eval.org/ 

5
 http://www.evaluationcanada.ca/ 

6
 http://www.europeanevaluation.org/ 

7
 

https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/ecg/Main.nsf/h_Toc/c4d2972a55a9514948257bbe0023aa84/?Open

Document 
8
 http://www.evaluation.org.uk/ 

9
 http://www.idcj.or.jp/JES/ 

10
 http://www.aes.asn.au/ 

11
 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm 

http://www.eval.org/
http://www.iaia.org/(X(1)S(531dxryhu3ntcpklmjupng4f))/about/mission-vision-values.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.iaia.org/(X(1)S(531dxryhu3ntcpklmjupng4f))/about/mission-vision-values.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.afrea.org/
http://www.eval.org/
http://www.evaluationcanada.ca/
http://www.europeanevaluation.org/
https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/ecg/Main.nsf/h_Toc/c4d2972a55a9514948257bbe0023aa84/?OpenDocument
https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/ecg/Main.nsf/h_Toc/c4d2972a55a9514948257bbe0023aa84/?OpenDocument
http://www.evaluation.org.uk/
http://www.idcj.or.jp/JES/
http://www.aes.asn.au/
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm
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4.4 Δξεπλεηηθά έξγα (Project) 

Παξαθάησ αλαιχνληαη κε ζπγθεθξηκέλν θαη δνκεκέλν ηξφπν θάπνηα project επξείαο 

θιίκαθαο πνπ ζηεξίδνληαη ζε argumentation techniques, sentiment analysis ή opinion 

mining, εκπεξηέρνπλ πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε αλνηθηά δεδνκέλα (open data) ή 

έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
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Πίλαθαο 5: Δξεπλεηηθό έξγν «D-CENT» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project D-CENT 

Πιήξεο ηίηινο Decentralised Citizens ENgagement Technologies 

URL http://dcentproject.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Οθη‘ 2013 – Μάηνο 2016  

Καηάζηαζε ε εμέιημε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Παγθφζκηα 

πλεξγάηεο CNRS ‐ Centre d‘economie de la Sorbonne 

Dyne.org Foundation 

Forum Virium Helsinki 

Open University of Catalunya and Barcelona Media 

International Modern Media Institute 

Neo 

Nesta 

Open Knowledge Foundation 

World Wide Web Consortium 

εκείν επαθήο Twitter: @dcentproject 

Email: info@dcentproject.eu 

 

Γηαρεηξηζηήο project: 

Nesta 

Francesca Bria 

Senior Project Lead / Innovation Lab, EU Project 

Coordinator 

email: francesca.bria(at)nesta.org.uk 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

"Σν D-CENT δεκηνπξγεί ςεθηαθά εξγαιεία γηα ηελ 

άκεζε ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. Βνεζά ηηο θνηλφηεηεο λα κνηξάδνληαη 

δεδνκέλα, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Γεκηνπξγνχκε κηα πιαηθφξκα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπλεξγαζία. Καινχκε ηνπο πνιίηεο, ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο θαη αθηηβηζηέο αλνηθηνχ θψδηθα ζε 

φιε ηελ Δπξψπε λα εξγαζηνχλ καδί καο." 

http://dcentproject.eu/
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Κύξηνη ρξήζηεο 
Πνιίηεο, πξνγξακκαηηζηέο, θνηλσληθά θηλήκαηα, 

πνιηηηθά θαηλνηφκνη θαη νκάδεο θνηλσλίαο πνιηηψλ 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Σν D-CENT αλαπηχζζεη κηα εχθνιε ζηε ρξήζε, 

αλνηθηή θαη απνθεληξσκέλε πιαηθφξκα γηα κεγάιεο 

θιίκαθαο ζπλεξγαζία.  πλεξγάδεηαη κε έλα κεγάιν 

αξηζκφ πνιηηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Υξεζηκνπνηεί θαη πξνσζεί ην ινγηζκηθφ 

αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα, αλνηθηψλ πξνδηαγξαθψλ, 

δηαιεηηνπξγηθή ηερλνινγία, αλνηρηά δεδνκέλα θαη 

αλνηθηή δηεπαθή πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ.  

Σν D-CENT πξνζθέξεη ςεθηαθά εξγαιεία γηα 

θνηλσληθά θηλήκαηα, πνιηηηθά θαηλνηφκνπο θαη 

νκάδεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη κηα open-

source θαη κε-εκπνξηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνλ 

κε-θεξδνζθνπηθφ ηνκέα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

• θνηλνηηθή ηδηνθηεζία ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ  

• αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο απφ 

ηνλ ζρεδηαζκφ  

• αλνηθηά πξφηππα  

• πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη αλνηθηέο πεγέο  

• καδηθή επεθηαζηκφηεηα 

ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ 

δεδνκέλσλ (open data) / 

Αμηνπνίεζε 

κεηξήζεσλ/πηλάθσλ / ύλδεζε 

κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Σν D-CENT είλαη κηα αλνηθηή θαη απνθεληξσκέλε 

πιαηθφξκα γηα ηελ νηθνδφκεζε εθαξκνγψλ. Ο 

θψδηθαο-βάζεο πεξηγξάθεηαη απφ αλνηθηέο 

πξνδηαγξαθέο θαη έρεη εθδνζεί ππφ κηα άδεηα 

αλνηρηνχ θψδηθα. Οη πξνγξακκαηηζηέο ζα είλαη ζε 

ζέζε λα γξάςνπλ εχθνια  εθαξκνγέο θαζψο θαη λα 

πξνζζέζνπλ λέεο ελφηεηεο. Η πιαηθφξκα δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα κνηξαζηνχλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν αλνηθηά δεδνκέλα θαη εξγαιεία 

δεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ην θνηλσληθφ 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 4: Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Αλνηρηψλ 

Γεδνκέλσλ  69 

θαιφ. Οη πιαηθφξκεο D-CENT ζα επεθηαζνχλ πέξα 

απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ 

ζπδήηεζε θαη ζπιινγηθή θξίζε, ελεκεξσκέλε απφ 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε γλψκεο. 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Privacy-aware tools, applications, democracy and 

economic empowerment, citizens, developers, 

participation, decision-making, social data, mass 

scalability, open standards, open source 
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Πίλαθαο 6: Δξεπλεηηθό έξγν «ePolicy» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project ePolicy 

Πιήξεο ηίηινο Engineering the POlicy-making LIfe CYcle 

URL http://www.epolicy-project.eu/node 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Οθη‘ 2011 – επη‘ 2014 

Καηάζηαζε ε εμέιημε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Παξά ην γεγνλφο φηη νη πξνηεηλφκελεο ηερληθέο είλαη 

γεληθέο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηάθνξα 

πνιηηηθά επίπεδα, φπσο ην πεξηθεξεηαθφ, ην 

επαξρηαθφ, ηεο πνιενδνκίαο θαη ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ έξγσλ, ην project e-POLICY 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ ξεαιηζηηθφ ζηφρν ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ πεξηθέξεηα Emilia 

Romagna ηεο Ιηαιίαο (RER). 

πλεξγάηεο Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 

University College Cork 

The University of Surrey 

Porto Instituto De Engenharia De Sistemas E 

Computadores Do Porto 

Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research 

Regione Emilia Romagna 

PPA ENERGY 

ASTER 

Università degli Studi di Ferrara 

εκείν επαθήο Michela Milano 
DEIS, Universita' di Bologna, 

V.le Risorgimento, 2 

40136 Bologna Italy 

Tel. +390512093790 

Fax. +390512093073 

michela.milano@unibo.it 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζπάζεηα πνπ 

http://www.epolicy-project.eu/node
mailto:michela.milano@unibo.it
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απνζθνπεί ζηε κεραληθή ηεο ράξαμεο θχθινπ 

πνιηηηθήο. Γηα πξψηε θνξά, νη ζπλνιηθέο θαη 

αηνκηθέο πξννπηηθέο γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ζπγρσλεχνληαη θαη ελνπνηνχληαη. Σν 

έξγν επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνηαμίαο θαη 

πξνσζεί ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο (ηφζν ζε 

παγθφζκην φζν θαη αηνκηθφ επίπεδν). Γηα ηηο 

επηκέξνπο πηπρέο, ην e-POLICY απνβιέπεη ζηελ 

εμφξπμε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ «opinion mining» απφ δεδνκέλα 

ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο πνπ εμάγνληαη απφ ην 

δηαδίθηπν. Γηα λα βνεζήζεη ηνπο ππεχζπλνπο 

ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ην e-POLICY βαζίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο πνπ 

παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, 

επηπηψζεηο θαη πνιηηηθέο επηινγέο. 

Κύξηνη ρξήζηεο 
Τπεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, πνιίηεο θαη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Η ηερληθή ηνπ «opinion mining» πξνζδηνξίδεη ηηο 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν. ε παγθφζκην επίπεδν, ζα παξάγεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο. Οη απφςεηο ησλ 

πνιηηψλ ζα ζπιιέγνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ 

ζεκαηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ζα παξέρνπλ κηα έλδεημε 

ελφο γεληθνχ αηζζήκαηνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

πνιηηηθήο.  

Αθνχ ε παγθφζκηα ζπληζηψζα βειηηζηνπνίεζεο έρεη 

απνδψζεη έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ (εθηθηψλ θαη 

βέιηηζησλ) ζελαξίσλ, νη πνιίηεο θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο πνιηηηθήο, παξάγνληαο θέξδε γηα θάζε 

ελαιιαθηηθή ιχζε.  

Σέινο, ε ρξήζε ησλ πξνεγκέλσλ ηερληθψλ 

απεηθφληζεο βνεζά ηφζν ηνπο ηζχλνληεο ράξαμεο 

πνιηηηθήο νη νπνίνη, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ είλαη 

εηδηθνί ζηε πιεξνθνξηθή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

θνξείο ζηελ παξνρή εκπεξηζηαησκέλσλ απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο πνιηηηθήο. 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο Αγγιηθά, ηηαιηθά θ.ά. 
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ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

 Παγθφζκηα βειηηζηνπνίεζε 

 Παξαθηλεηηθή ζρεδίαζε 

 Κνηλσληθφο πξνζνκνησηήο 

 «Opinion mining» 

 Οπηηθνπνίεζε 

ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ 

δεδνκέλσλ (open data) / 

Αμηνπνίεζε 

κεηξήζεσλ/πηλάθσλ / ύλδεζε 

κε ππεξεζίεο θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο 

Η αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ 

πξνθχπηεη κέζσ «opinion mining» απφ δεδνκέλα 

ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

δηαδίθηπν, δειαδή ζηνηρεία απφ ηα εξγαιεία e-

participation θαη θνηλσληθά δίθηπα. 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Decision support systems, Information to citizens, 

Simulation, Modelling, Text mining, Visualization, 

Open source 
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Πίλαθαο 7: Δξεπλεηηθό έξγν «FUPOL» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project FUPOL 

Πιήξεο ηίηινο Future Policy Modelling 

URL http://www.fupol.eu/en 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Έλαξμε 23/11/2011 

Καηάζηαζε ε εμέιημε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Παγθφζκηα 

πλεξγάηεο cellent AG 

Xerox SAS 

Fraunhofer IGD 

City of Zagreb 

Yantai IIC 

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven 

ZIH 

SSEI 

UAB 

Interfusion Ltd 

Pegeia Municipality 

Romanian American University 

UN-Habitat 

Innovation doo 

Grad Skopje 

εκείν επαθήο http://www.fupol.eu/en/consortium/contact-form 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Σν FUPOL είλαη έλα project, πνπ έρεη αλαπηχμεη κε 

επηηπρία απνηειέζκαηα θαη έρεη αξρίζεη ηψξα λα ηα 

εθκεηαιιεχεηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Παξέρεη κηα 

εληειψο λέα πξνζέγγηζε ζηε θιαζηθή πνιηηηθή 

ζηεξηδφκελν ζε ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο 

θνηλσληθή πιεξνθνξηθή πνιιψλ θαλαιηψλ, «crowd 

sourcing» θαη πξνζνκνηψζεηο. Σν project έρεη 

αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν λέν κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηεο εθαξκνγήο. Οη 

θαηλνηνκίεο θαζνδεγνχληαη απφ ηε δήηεζε ησλ 

http://www.fupol.eu/en
http://www.fupol.eu/en/consortium/contact-form
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πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ηνκέσλ πνιηηηθήο 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο κε ηηο θαηάιιειεο ηερλνινγίεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνπλ έλα λέν 

κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηνλ θχθιν ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο, κηα βάζε δεδνκέλσλ πνιηηηθήο, έλα 

νινθιεξσκέλν πιαίζην «cloud computing», 

πνιχγισζζε εθπαίδεπζε, πηινηηθή εθαξκνγή ζε 

Δπξψπε θαη Κίλα, κεγάιεο θιίκαθαο δηάδνζε θαη 

κηα ζηξαηεγηθή αεηθφξνπ εθκεηάιιεπζεο. Οη ιχζεηο 

πνπ αλαπηχζζνληαη, δνθηκάδνληαη θαη ην project 

θηλείηαη πξνο ηελ παγθφζκηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Κύξηνη ρξήζηεο 
Κπβεξλήζεηο, πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, πνιηηηθνί, 

πνιίηεο 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ πνιιά απφ ηε 

ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσληψλ ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ θνηλσληθψλ ηζηνζειίδσλ κε 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σν FUPOL ηνπο 

πξνζθέξεη θαηλνηφκα εξγαιεία γηα λα δηακνξθψζνπλ 

ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην δηαδίθηπν θαη άιιεο πεγέο, ζε πνιηηηθέο. 

Πνιηηηθέο νξγαλψζεηο θαη πνιηηηθνί, νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε λέα ηερλνινγία, ζα έρνπλ 

θαιχηεξα κέζα γηα λα εμππεξεηνχλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ.  

 

Σν FUPOL ζηνρεχεη ζε κηα εληειψο λέα πξνζέγγηζε 

ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή πνιηηηθή. εκαληηθέο 

θαηλνηνκίεο ζα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη πνιηηηθνί 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη παίξλνπλ απνθάζεηο. Σν ζχζηεκα ζα είλαη ζε 

ζέζε λα ζπιιέγεη απηφκαηα, λα αλαιχζεη θαη λα 

εξκελεχζεη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε κεγάιε 

θιίκαθα απφ ην Internet. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηηο 

θπβεξλήζεηο λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Οκνίσο, ην ινγηζκηθφ ζα 

έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα πξνζνκνηψζεη ηηο επηπηψζεηο 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ λφκσλ θαη λα βνεζήζεη ηηο 

θπβεξλήζεηο ζε νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο. 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο Αγγιηθά, Γεξκαληθά θ.ά. 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 
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εκαληηθά ζηνηρεία  

• Απηφκαηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη λα εξκελεία 

απφςεσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα απφ 

ην Internet  

• πκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ θνηλσληθήο 

πιεξνθνξηθήο πνιιψλ θαλαιηψλ θαη «crowd 

sourcing» γηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νη 

πνιηηηθνί επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πνιίηεο  

• Πξνζνκνίσζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ λφκσλ θαη βνήζεηα ζηελ θπβέξλεζε ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο 

ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ 

δεδνκέλσλ (open data) 

ηφρνο είλαη ε πξνεηνηκαζία κηαο πιαηθφξκαο 

αλνηθηνχ ππξήλα, παξέρνληαο:  

• κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη κηα βάζε γλψζεο  

• κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ ζπλεξγαζίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(feedback θ.ά.)  

• εγθαηαζηάζεηο γεληθήο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα 

ηελ εηζαγσγή δηαζέζηκσλ δεκφζησλ δεδνκέλσλ  

• εγθαηαζηάζεηο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εηζαγσγή γλψκεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απφ 

Web 2.0 / 3.0  

• Τπνζηήξημε πινπνίεζεο θαη έιεγρν ηνπ πιαηζίνπ 

ζε έλα πηινηηθφ ζελάξην πξαγκαηηθήο δσήο 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

• Απηφκαηε ζπιινγή θαη αλάιπζε απφςεσλ απφ ηα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

• Πξνέθηαζε ζηελ ππάξρνπζα παξνπζία ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο κηαο πφιεο  

• Δπηινγή ζέκαηνο πξνηεξαηφηεηαο θαη εθθίλεζε 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο  

• Πξνζνκνίσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ζελαξίσλ  

• Δχξεζε θαη νπηηθνπνίεζε γλψζεσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζελαξίσλ  

• πλερήο δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ 
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ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Multichannel social computing, crowd sourcing, 

simulation, governance model, citizens, political 

decision makers, policy design lifecycle, policy 

knowledge database 
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Πίλαθαο 8: Δξεπλεηηθό έξγν «IMPACT» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project IMPACT 

Πιήξεο ηίηινο Integrated Method for Policy Making Using 

Argument Modelling and Computer Assisted Text 

Analysis 

URL http://www.policy-impact.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Έλαξμε 1/1/2010 (δηάξθεηα: 3 έηε) 

Καηάζηαζε Οινθιεξψζεθε (επηηπρψο) 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Δπξσπατθή 

πλεξγάηεο Fraunhofer Fokus 

Leibniz Center for Law, University of Amsterdam 

University of Leeds 

University of Liverpool 

User Interface Design 

Zebralog 

εκείν επαθήο Prof. Dr. Thomas F. Gordon 

IMPACT Project Coordinator 

Fraunhofer FOKUS 

Kaiserin-Augusta-Allee 31 

10589 Berlin, Germany 

email: thomas.gordon@fokus.fraunhofer.de 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Σν IMPACT επηδηψθεη ζηφρνπο ηφζν φζνλ αθνξά 

ηελ έξεπλα φζν θαη ηελ αλάπηπμε. Οη εξεπλεηηθνί 

ζηφρνη ηνπ έξγνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνιηηηθήο. πκβάιινπλ ζηελ 

ππνινγηζηηθή γισζζνινγία, κε ηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ γηα ηελ εμφξπμε επηρεηξεκάησλ ζε θείκελα 

θπζηθήο γιψζζαο. Αλαθαιχπηνπλ ηξφπνπο γηα λα 

απμήζνπλ ηελ έληαμε θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηηο δηαδηθαζίεο 

δηαβνχιεπζεο, κε ηξφπνπο πνπ δηαζρίδνπλ ηα 

γισζζηθά εκπφδηα θαη, ηέινο, αλαθαιχπηνπλ ή 

εθεχξνπλ δηεπαθέο ρξεζηψλ θαη απεηθνλίζεηο γηα 

http://www.policy-impact.eu/
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ππνινγηζηηθά κνληέια πνιηηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο 

πνπ θάλνπλ απηά ηα κνληέια πξνζηηά θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ επξχ θνηλφ. Κάζε έλαο απφ 

απηνχο ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ζα επηδησρζεί κε 

έλα θαηεπζπλφκελν ηξφπν, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 

πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ελφο 

πξσηφηππνπ αλνηρηήο πεγήο κηαο εξγαιεηνζήθεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο κε βάζε ηηο κεζφδνπο θαη ηα 

πξφηππα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ έξεπλα. 

Κύξηνη ρξήζηεο 
Οξγαληζκνί (πνιηηηθά θφκκαηα, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί), πνιίηεο 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Δξγαιεία αλαζπγθξφηεζεο επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ κνληεινπνίεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ, ησλ ζεκάησλ, ησλ ελαιιαθηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ζρεηηθά κε απηέο 

ηηο πνιηηηθέο, εμάγνληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ 

ππάξρνληα άξζξα ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηελ 

ηξαπεδηθή θξίζε θαη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε πηζαλά 

κέηξα γηα ηελ απνθπγή απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζην 

κέιινλ. Η ππφζεζε ρξήζεο "αλαθαηαζθεπήο 

επηρεηξεκάησλ" ρξεζηκνπνηεί ηε πεξίπησζε ρξήζεο 

"δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν» απφ ηελ αλαδήηεζε 

ζην δηαδίθηπν γηα επηρεηξήκαηα ζε δεκνζηεπκέλα 

έγγξαθα, γηα παξάδεηγκα, ζηα θφξνπκ ζπδεηήζεσλ, 

«blogs» ή ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο 

ην Facebook ή ην MySpace.  

 

Η νξγάλσζε κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα δηαηππψζεη ηελ 

πξνηεηλφκελε πνιηηηθή ηεο θαη λα πξνεηνηκάζεη κηα 

αλαθνξά δειψλνληαο απηήλ θαη ηελ αηηηνιφγεζή 

ηεο, θαζψο επίζεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά 

απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ηηο ζεσξνχκελεο 

ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, γηα ρξήζε ζην πιαίζην κηαο 

ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, γηα ηελ ιήςε ζρνιίσλ θαη αλαηξνθνδφηεζε 

γλψκεο. Η νξγάλσζε κπνξεί λα δεκνζηεχεη 

αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, θαιψληαο φινπο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα εγγξαθνχλ γηα 

λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ή λα 

αθνινπζήζνπλ παζεηηθά ηε δηαδηθαζία απφ ηελ 

εγγξαθή ζηηο εηδήζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ζε κηα 

ηζηνζειίδα πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηελ νξγάλσζε γηα 

ηε δηαβνχιεπζε.  
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Δξγαιεία κνληεινπνίεζεο πνιηηηθήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πνιηηηθνχο αλαιπηέο γηα λα 

θαηαζθεπαζζεί έλα κνληέιν ελαιιαθηηθψλ 

πνιηηηθψλ, καδί κε ηα επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά 

θάζε πνιηηηθήο, ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί ππφςε ζηελ 

αλαθνξά. Σν εξγαιείν δηακφξθσζεο πνιηηηθήο 

πεξηιακβάλεη έλαλ κεραληζκφ εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ επηηξέπεη ζην θνηλφ, κε έλαλ 

δηαδξαζηηθφ θαη νπηηθφ ηξφπν, λα αλαιχζεη ηηο 

λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο θάζε πνιηηηθήο γηα ηα 

δεδνκέλα ησλ επηκέξνπο πεξηπηψζεσλ. Σα κνληέια 

κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ζε κηα ηζηνζειίδα, 

επηηξέπνληαο ζην θνηλφ λα αμηνινγήζεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο θάζε πνιηηηθήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Η νξγάλσζε ζα κπνξνχζε λα 

δεκνζηεχεη πεξηπηψζεηο αλαθνξάο πνπ λνκίδεη φηη 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Μπνξεί έπεηηα λα 

πξνζθεξζεί ε επθαηξία ζην θνηλφ λα ππνβάιεη 

πεξαηηέξσ πξαγκαηηθέο ή ππνζεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ησλ δηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ, αιιά 

αλψλπκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο.  

 

Η αλάιπζε επηρεηξεκάησλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ηα 

εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξνρή δηαθφξσλ απφςεσλ 

ησλ επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλνιηθψλ απφςεσλ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο γηα 

ηηο ζπιινγέο ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθνξάο. Η 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ 

δεκηνπξγεί ζπλερή ηξνθνδφηεζε εηδήζεσλ ψζηε λα 

κπνξέζεη ην θνηλφ λα ηεξείηαη ελήκεξν θαζψο 

πξνρσξά ε δηαβνχιεπζε. Σν εξγαιείν αλάιπζεο 

επηρεηξεκάησλ, παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο 

παξέρεη κηα γξήγνξε επηζθφπεζε ησλ ζεκάησλ, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάζεη κεκνλσκέλα 

κελχκαηα ή λα θηιηξάξεη ηα αλεπηζχκεηα κελχκαηα 

ή άιιεο άζρεηεο, θιεγκνλψδεηο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

παξάινγεο ή κε επνηθνδνκεηηθέο ζπλεηζθνξέο. Σν 

εξγαιείν επηηξέπεη ζην θνηλφ λα επηθεληξσζεί ζε 

ζέκαηα νπζίαο ρσξίο ηνλ ζπλήζε ζφξπβν θαη ηε 

ξεηνξηθή ηεο θνκκαηηθήο πνιηηηθήο.  

 

Γνκεκέλα εξγαιεία δηαβνχιεπζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ 

εθαξκνγή νξζνινγηθψλ πξφηππσλ επηρεηξήκαηνο, 

πνπ νλνκάδνληαη «ζρέδηα επηρεηξεκαηνινγίαο», ψζηε 

λα παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ κπνξνχλ 
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λα δηαλεκεζνχλ σο κηα έξεπλα γηα ην θνηλφ,  ζηηο 

ζπζθεπέο ηεο επηινγήο ηνπο. Η αλαηξνθνδφηεζε 

γλψκεο απφ απηή ηε δνκεκέλε δηαδηθαζία 

δηαβνχιεπζεο ζα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία 

απηφκαηα απφ ην εξγαιείν γηα λα ελεκεξσζνχλ ηα 

πνιηηηθά κνληέια θαη ηα επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε 

απηέο ηηο πνιηηηθέο, κεηψλνληαο αλ φρη εμαιείθνληαο 

ηελ αλάγθε λα εξκελεπζνχλ «κε ην ρέξη» κελχκαηα, 

ή λα θηιηξαξηζηεί ην «spam» ή άιια είδε ζνξχβνπ. 

Απηφ ην κνληέιν πνιηηηθήο ζα πξέπεη ζπλερψο λα 

αλαδεκνζηεχεηαη, θαζψο ελεκεξψλεηαη, κε 

αλαθνηλψζεηο ζεκαληηθψλ ελεκεξψζεσλ 

δεκνζηεπκέλσλ ζε κηα ηξνθνδνζία εηδήζεσλ.  

 

πλεηζθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα δεηεζνχλ πξνιεπηηθά 

απφ ηελ νξγάλσζε ζε ζέκαηα πνπ αηζζάλνληαη φηη 

δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί επαξθψο. Οκάδεο εζηίαζεο 

ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ γηα λα ζπλεξγαζηνχλ 

πην εληαηηθά ζε νξηζκέλα ζέκαηα, φπσο ηα ηερληθά 

δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ γλψζεηο ζε θάπνην ηνκέα. Σν 

εξγαιείν απεηθφληζεο επηρεηξεκάησλ ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη απφςεηο 

πάλσ ζηα κνληέια ησλ επηρεηξεκάησλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνηλφ θαη ηνπο ζθνπνχο, θαζψο 

επηηάζζνπλ νη αλάγθεο.  

  

Η θπθιηθή δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο εξσηήζεσλ, 

δηαλνκή εξεπλψλ θαη ρξήζε αλαηξνθνδφηεζεο γηα 

ελεκέξσζε κνληέισλ επηρεηξεκάησλ θαη πνιηηηθήο 

θαη ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα 

ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε 

δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο απφ ηελ νξγάλσζε. Η 

ηειηθή έθδνζε ηνπ κνληέινπ πνιηηηθήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ σο έλα 

πεξίγξακκα γηα ηελ παξαγσγή κηαο αλαθνξάο πνπ 

κπνξεί λα δεκνζηεχεηαη ζην θνηλφ θαη λα 

δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή γηα ζέκαηα 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηε πνιηηηθή θαη ζηε παξαγσγή 

λνκνζεζίαο. 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο Πνιιαπιέο επξσπατθέο γιψζζεο 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία νη θάζεηο "αλάιπζε", "ζρεδηαζκφο", 

"εκπεηξία", θαη "ηεζη" ηξέρνπλ αξθεηέο θνξέο. 
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ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

ηνηρεία θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Η απφθαζε ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία 

βαζίζηεθε ζηελ έξεπλα απαηηήζεσλ, θαζψο θαη ζηηο 

ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

πκθσλήζεθε φηη ην επίθεληξν ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζα είλαη λα παξέρεη 

ζηνπο αλαιπηέο έλαλ ηξφπν λα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηεο 

εξγαιεηνζήθεο επηρεηξεκαηνινγίαο κε άιινπο 

αλαιπηέο, θαη ίζσο λα παξέρεη ην θνηλφ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο αλαιπηέο γηα ην έξγν ηνπο.  

 

ηνηρεία θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο κπνξεί λα 

είλαη έλα αληηθείκελν, φπσο έλα κήλπκα ή 

αληηθείκελν, έλα ζέκα κε ηε κνξθή κηαο ζπδήηεζεο ή 

απιά έλα κήλπκα ή επηρείξεκα ηεο ζπδήηεζεο ή 

επηρεηξεκαηνινγίαο, ή κπνξεί λα είλαη έλα πξφζσπν. 

Μπνξεί επίζεο λα είλαη κηα εηθφλα, βίληεν, ήρνο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν αξρείν. 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Computational policy models, policy arguments, 

participation, argumentation schemes, argumentation 

toolbox 
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Πίλαθαο 9: Δξεπλεηηθό έξγν «OCOPOMO» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project OCOPOMO 

Πιήξεο ηίηινο Open Collaboration for Policy MOdelling 

URL http://www.ocopomo.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Έλαξμε: 2010 

Καηάζηαζε ε εμέιημε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Παγθφζκηα 

πλεξγάηεο University of Koblenz 

UNISOB 

Technical University of Kosice 

Manchester Metropolitan University 

Volterra Consulting 

Warsaw University 

InterSoft 

Scott Moss Associates 

Region of Kosice 

Campania 

εκείν επαθήο Project Coordinator 

Prof. Dr. Maria A. Wimmer 

University of Koblenz-Landau Institute for IS 

research 

e-mail: wimmer@uni-koblenz.de 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Σν OCOPOMO θαζνξίδεη θαη επηδεηθλχεη κηα λέα 

πξνζέγγηζε γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο. Σν 

πξφγξακκα ελζσκαηψλεη ηα δηδάγκαηα θαη ηηο 

ηερληθέο απφ ηελ επηζηήκε ηεο πνιππινθφηεηαο, 

παξάγνληαο κε βάζε ηελ θνηλσληθή πξνζνκνίσζε, 

ηελ πξφβιεςε αλάιπζεο ζελαξίσλ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεί κνληέια γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ. Η πξνζέγγηζε απηή 

ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε ελαιιαθηηθψλ ζεκείσλ 

ησλ απφςεσλ ησλ δηαθφξσλ κεξψλ. Φνξείο ηεο 

πνιηηηθήο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε ζπλεξγάδνληαη 

http://www.ocopomo.eu/
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ζηελ αλάπηπμε ζελαξίσλ. Με βάζε απηφ, έλα 

κνληέιν αλαπηχζζεηαη, νπηηθνπνηείηαη θαη 

πξνζνκνηψλεηαη.  

Κύξηνη ρξήζηεο 

Δλδηαθεξφκελα πνιηηηθά κέξε (θπβεξλεηηθνί 

νξγαληζκνί θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο)  

Κνηλσλίεο πνιηηψλ, πνιίηεο θαη ην επξχ θνηλφ  

Δηαηξείεο  

Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Δλδηαθεξφκελα πνιηηηθά κέξε: Δλζάξξπλζε γηα 

εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο  

Καιχηεξα ελεκεξσκέλε ράξαμε πνιηηηθήο Απμεκέλε 

αμηνπηζηία ράξαμεο πνιηηηθήο              κέζσ ησλ 

δηαθαλψλ θαη αληρλεχζηκσλ, ζπλερψλ θαη 

παξαγφκελσλ απνηειεζκάησλ  

 

Πνιίηεο: Γηαθάλεηα 

Γηαθπβέξλεζε βαζηζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ  

πκκεηνρή  

Αχμεζε ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

 

Δπηρεηξήζεηο: Δλζάξξπλζε γηα εμέηαζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ  

Γπλαηφηεηα παξνρήο θαηλνηφκσλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ  

 

Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα: Καιιηέξγεηα πεξαηηέξσ 

έξεπλαο 

Δμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ 

Μνληεινπνίεζε πνιηηηθήο 

Γεκηνπξγία ζελαξίσλ 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο άγλσζην 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

Σν OCOPOMO δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο πνιηηηθήο λα δψζνπλ 

αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ απηά ησλ άιισλ νκάδσλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 
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ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 

Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ 

δεδνκέλσλ (open data) 

Αμηνπνίεζε αλνηθηψλ θαη κεγάισλ δεδνκέλσλ, 

εκπινθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηελ παξνρή 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Γεκηνπξγία νκάδαο Facebook, blog θαη νκάδαο 

LinkedIn. Απηέο νη νκάδεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε αλνηρηή ζπλεξγαζία ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ έξγνπ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 
Policy modelling, ICT technologies, stakeholders 

participation, simulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 4: Αμηνιφγεζε επηπηψζεσλ ησλ πνιηηηθψλ κε ηε βνήζεηα ησλ ΣΠΔ θαη ησλ Αλνηρηψλ 

Γεδνκέλσλ  85 

Πίλαθαο 10: Δξεπλεηηθό έξγν «OurSpace» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project OurSpace 

Πιήξεο ηίηινο OurSpace (The Virtual Youth Space) - HAVE 

YOUR SAY IN EU 

URL http://www.ep-ourspace.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο 1/7/2010 – 1/7/2013 

Καηάζηαζε Οινθιεξψζεθε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Παγθφζκηα 

πλεξγάηεο ATHENS TECHNOLOGY CENTER SA 

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF 

ATHENS 

GOOGLE IRELAND LIMITED 

UNIVERSITAET FUER WEITERBILDUNG 

KREMS Centre for E-Government 

21C CONSULTANCY LIMITED 

FONDATION EURACTIV 

BABEL INTERNATIONAL ASSOCIATION 

DUHA 

BRITISH YOUTH COUNCIL 

εκείν επαθήο http://www.ep-

ourspace.eu/Community/ContactUs.aspx 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο ICT Policy Support Programme 

Κίλεηξν European Commission 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Σν OurSpace είλαη έλα αλνηρηήο πεγήο, εχθνιν ζηε 

ρξήζε, εξγαιείν ζρεδηαζκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη 

φπνηνλ ρξεηάδεηαη λα δηαβνπιεπζεί κε κεγάιεο 

νκάδεο λέσλ αλζξψπσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εζληθφηεηα ή ηα γισζζηθά φξηα.  

  

Σν OurSpace είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε θαη ην Web 2.0, γηα λα 

ελζαξξχλεη ηνπο λένπο θαη ηα κέιε ηνπ επξσπατθνχ 

θαη εζληθνχ θνηλνβνπιίνπ λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

http://www.ep-ourspace.eu/
http://www.ep-ourspace.eu/Community/ContactUs.aspx
http://www.ep-ourspace.eu/Community/ContactUs.aspx
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Κύξηνη ρξήζηεο 

Πνιίηεο, θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο (δεκφζηα 

ηδξχκαηα, νξγαλψζεηο ηεο λενιαίαο, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εξεπλεηηθά 

θέληξα) 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

 Δθαξκνγή ελφο θαηλνηφκνπ ηνκέα 

επηθνηλσλίαο γηα δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή: 

Γεκηνπξγία κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο 

πνπ επηηξέπεη ζηνπο λένπο απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηα 

θνηλά δεηήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

«online» ζπδήηεζε  

 Δλίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη 

πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ δηαιφγνπ: Σππνπνίεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαζπλνξηαθή 

ζπδήηεζε θαη εγγελείο πνιηηηζηηθέο, 

γισζζηθέο θαη άιιεο πξνθιήζεηο  

 Παξφηξπλζε ελφο επξένο θάζκαηνο λέσλ 

πνιηηψλ ηεο ΔΔ λα ζπκκεηέρνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν γηα ηελ 

επίηεπμε πξαγκαηηθήο αμίαο κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρηθήο ζπλεξγαζίαο. Οξγάλσζε 

εθδειψζεσλ θαη θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ην δίθηπν OurSpace ζε έλα 

επξχηεξν θνηλφ 

 Σξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπδεηήζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο εζληθνχο & 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο ΔΔ: 

Γεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αλαηξνθνδφηεζεο 

γλσκψλ πνπ ζα παξαδίδεη ηα απνηειέζκαηα 

ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζα ηνπο 

ελζαξξχλεη λα αληαπνθξηζνχλ πίζσ ζηνπο 

λένπο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο Διιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά θαη ηζέρηθα 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

 εκαληηθή ζπκκεηνρή θνηλφηεηαο λέσλ  

 Γηαθαλείο θαη πνιχγισζζεο ζπδεηήζεηο  

 Απνδνηηθνί κεραληζκνί αλάδξαζεο  
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 Γνκεκέλε πεξηερφκελν θαη αλάιπζε  

 Γηαζπλνξηαθέο ζπδεηήζεηο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ εξγαιεία κεηάθξαζεο  

 πκβνιή επξσβνπιεπηψλ κε εξσηήζεηο θαη 

ζρφιηα  

 Δθαξκνγέο θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Σν OurSpace είλαη έλα «online» θνηλσληθφ δίθηπν 

φπνπ νη λένη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

γηα ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη λα 

ζπδεηήζνπλ κε θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη λένπο 

ζε φιε ηελ Δπξψπε.  

Σν OurSpace είλαη πξνζαξκνζκέλν απνθιεηζηηθά 

ζηηο αλάγθεο ησλ λέσλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. Παξέρεη 

έλα θνηλφ ρψξν θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ ησλ λέσλ επξσπαίσλ. 

ηελ πιαηθφξκα OurSpace κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ 

γηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο λένπο επξσπαίνπο 

θάζε κέξα.  

 

• OurSpace Πιαηθφξκα  

• Android App  

• Facebook App  

• iGoogle Gadget 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Open source, tool, social networking, young people, 

share ideas, debates, public policy, decision making 

process, discussion 
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Πίλαθαο 11: Δξεπλεηηθό έξγν «Puzzled by Policy» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project Puzzled by Policy 

Πιήξεο ηίηινο Puzzled by Policy 

URL http://www.puzzledbypolicy.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο 1/10/2010 – 1/10/2013 

Καηάζηαζε Οινθιεξψζεθε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Δπξσπατθή 

πλεξγάηεο National University of Ireland 

Institute for Electronic Participation 

Athens Technology Center S.A. 

City of Turin 

Greek Research and Technology Network 

21c Consultancy 

European University Institute 

Cyntelix 

ULL 

DAEM 

LUSA 

NISZ 

εκείν επαθήο Project Coordinator 

Ms Deirdre Lee, DERI, National University of 

Ireland, Galway (NUI Galway) 

Address: DERI. IDA Business Park, Lower Dangan, 

Galway, Ireland 

Tel: +353 91 495336 

Fax: +353 91 495541 

Email:deirdre.lee-at-deri.org  

URL: http://www.deri.ie 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο 
ICT Policy Support Programme, eParticipation 

Research Project 

Κίλεηξν 
European Commission,  Competitiveness and 

Innovation Framework Programme (CIP) 

ύληνκε πεξηγξαθή  Σν Puzzled by Policy ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηεο 

http://www.puzzledbypolicy.eu/
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πνιππινθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

εληφο ηεο ΔΔ θαη ηελ επαλαζχλδεζε ησλ πνιηηψλ κε 

ηελ πνιηηηθή θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ζπλδπάδνληαο 

επηηπρή πξν-ππάξρνληα εξγαιεία ειεθηξνληθήο 

ζπκκεηνρήο κε λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο κε 

έλαλ ηξφπν πνπ είλαη ηφζν δηαζθεδαζηηθφο φζν θαη 

ελδηαθέξνλ.  

Κύξηνη ρξήζηεο Πνιίηεο 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο / 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Σν Puzzled by Policy έρεη σο ζηφρν λα αληηκεησπίζεη 

ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο κε έλαλ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεη επίζεο ην επξχηεξν δήηεκα ηεο 

κεγάιεο ζχγρπζεο ζρεηηθά κε ηελ απνδέζκεπζε απφ 

ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο κε ηελ παξνρή ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο - αλεμάξηεηα απφ ηηο γλψζεηο 

ηνπο επί ηνπ ζέκαηνο, ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ή ηνλ 

αιθαβεηηζκφ ηνπο - κηαο ελεκεξσηηθήο θαη εχθνιεο 

ζηε ρξήζε πιαηθφξκαο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε 

επίθαηξα ζέκαηα πνιηηηθήο.  πλδπάδνληαο 

δνθηκαζκέλα εξγαιεία ειεθηξνληθήο ζπκκεηνρήο 

φπσο ην EU Profiler θαη ην Debategraph κε λέεο 

εθαξκνγέο, κεηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε επίπεδν ΔΔ θαη ε 

πιαηθφξκα «πιαζάξεηαη» ζε δεκνθηιείο δηθηπαθνχο 

ηφπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη 

ην Twitter, θέξλνληαο ηε πνιηηηθή ζηηο πξνζσπηθέο 

ζπζθεπέο ησλ πνιηηψλ αληί λα αλακέλεη απφ απηνχο 

λα εηζέιζνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. 

Μφιηο νη πνιίηεο εκπιαθνχλ ζηελ πνιηηηθή 

ζπδήηεζε, ζα ηνπο επηηξαπεί λα θάλνπλ κηα ζεηηθή 

ζπκβνιή ζηελ πνιηηηθή ζχληαμε θαη ηηο εθηηκήζεηο 

επηπηψζεσλ, ηξνθνδνηψληαο έλα ελνπνηεκέλν 

θείκελν ησλ απφςεσλ ηνπο ζηνπο ηζχλνληεο βαζηθνχ 

εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ επηπέδνπ. Σν Puzzled by 

Policy ζα βνεζήζεη επίζεο λα επαλαζπλδεζνχλ 

πεξαηηέξσ νη πνιίηεο κε ηελ πνιηηηθή θαη ηε ράξαμε 

πνιηηηθήο θαηά ηξφπν πνπ λα ζηεξίδεη ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο, δεηψληαο απφ ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ 

λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε ζρφιηα, θαη επηηξέπνληαο 

ζηνπο πνιίηεο λα αμηνινγνχλ ηηο πνιηηηθέο ζέζεηο κε 

ηε ρξήζε απιψλ, εχθνια δηαζέζηκσλ θαη εμαηξεηηθά 

δεκνθηιψλ εξγαιείσλ έθθξαζεο γλψκεο, φπσο ην 

ζχζηεκα «αζηέξσλ», πνπ βξίζθνληαη ζε δεκνθηιείο 

ηζηνζειίδεο φπσο ην Google, ην YouTube θαη ην 

eBay. 
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ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 

Citizen engagement in the policy process, online 

platform, participation, decision making, 

involvement 
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Πίλαθαο 12: Δξεπλεηηθό έξγν «SENSE4US» 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Αθξσλύκην Project SENSE4US 

Πιήξεο ηίηινο Data Insights for Policy Makers and Citizens 

URL http://www.sense4us.eu/ 

Ηκεξνκελία έλαξμεο - ιήμεο Οθη‘ 2013 – Οθη‘ 2016 

Καηάζηαζε ε εμέιημε 

Γεσγξαθηθή θάιπςε Δπξσπατθή 

πλεξγάηεο UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, IT 

INNOVATION CENTRE 

THE OPEN UNIVERSITY 

UNIVERSITY KOBLENZ-LANDAU 

GOVERNMENT TO YOU 

GESIS - LEIBNIZ-INSTITUTE FOR THE SOCIAL 

SCIENCES 

HANSARD SOCIETY LTD 

STOCKHOLM UNIVERSITY 

εκείν επαθήο info@sense4us.eu 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ PROJECT 

Δίδνο ππόζεζεο eParticipation Research Project 

Κίλεηξν European Commission, 7th Framework Programme 

ύληνκε πεξηγξαθή  

Η δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθήο ζε θάζε 

θπβεξλεηηθφ επίπεδν είλαη δχζθνιν έξγν. Οη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη εηδηθνί πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε άκεζα δηαζέζηκεο δεκφζηεο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά, παξά ζε 

ηξέρνληα δεδνκέλα. Δπηπιένλ, δελ δηαζέηνπλ ηνπο 

πφξνπο θαη ηε κεζνδνινγία γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ηξέρνληα δεδνκέλα θαη λα 

ιάβνπλ ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ ππφςε θαηά ηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ. Σν Sense4us θαιχπηεη 

απηή ηελ αλάγθε γηα εξγαιεία θαη ηερληθέο θαη 

δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν εξγαιείσλ πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάιπζε 

θαη κνληεινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Σν παθέην ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 

ζα βαζίδεηαη ζε έξεπλα αηρκήο. 

http://www.sense4us.eu/
mailto:info@sense4us.eu
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Κύξηνη ρξήζηεο Πνιίηεο, θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

πκκεηνρή ησλ ρξεζηώλ 

Σν Sense4us ζπγθεληξψλεη θαη ζπλνςίδεη 

πιεξνθνξίεο απφ πνιιαπιέο πεγέο (αλνηθηά 

δεδνκέλα, παξαγσγή δεδνκέλσλ απφ πνιίηεο, forums 

θιπ), βνεζψληαο έηζη ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

λα βξνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο πην ζρεηηθέο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο λα πξνζνκνηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ δηαθφξσλ επηινγψλ πνιηηηθήο πξηλ 

εγθξηζνχλ επηζήκσο νη πνιηηηθέο. Απηή ε 

κνληεινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ζα επηηξέςεη ζηνπο 

θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο λα επηιέμνπλ ηελ πξφηαζε 

πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ζα 

βνεζήζεη λα απνθεπρζνχλ νη αλεπηζχκεηεο 

ζπλέπεηεο.  

Η επηηπρία ηνπ Sense4us εμαξηάηαη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο. ζν 

κεγαιχηεξε ε ζπκκεηνρή, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, παξέρνληαο ρξήζηκα εξγαιεία. 

Τπνζηεξηδόκελεο γιώζζεο Αγγιηθά, γεξκαληθά, ζνπεδηθά θ.ά. 

ΗΜΑΝΣΙΚΔ/ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΤΔ ΠΣΤΥΔ 

εκαληηθά ζηνηρεία  

● σζηά αλεπηπγκέλε πιαηθφξκα ζχζθεςεο κε 

απνδεθηή ζπκκεηνρή  

● Γέζκεπζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ (επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, εζληθφ επίπεδν 

ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηε Γεξκαλία, θξαηηθφ 

(ηνπηθφ) επίπεδν ζηε Γεξκαλία θιπ.)  

● ππνζηήξημε πνιιαπιψλ γισζζψλ 

ηάδηα θύθινπ πνιηηηθήο 

Πξνζέγγηζε θαηάιιειε γηα ηελ κεραληθή ηνπ 

θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ελδερνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο:  

 Ρχζκηζε Αηδέληαο 

 ρεδηαζκφο  

 Δθαξκνγή  

 Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε 
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Αμηνπνίεζε αλνηρηώλ 

δεδνκέλσλ (open data) / 

ύλδεζε κε ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

• Αλάπηπμε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζεκάησλ, ηελ ηαμηλφκεζε, νκαδνπνίεζε, πξφβιεςε, 

παξαθνινχζεζε θαη αλάθηεζε δεδνκέλσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ρξήζε ηερληθήο ιεμηινγηθήο αλάιπζεο 

γηα ηελ δεκηνπξγία απηφκαησλ "έμππλσλ 

αλαδεηήζεσλ" ζε αλνηρηά δεδνκέλα θαη θνηλσληθά 

δίθηπα γηα ηνλ απηφκαην εληνπηζκφ θαη ζπιινγή 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

• Δθαξκνγή ηεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο ηεο έξεπλαο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπλφινπ 

εξγαιείσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα δψζεη ζηνπο θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηνπο πνιίηεο πξφζβαζε ζε 

αλνηρηά δεδνκέλα, ζπδεηήζεηο ζε θνηλσληθά κέζα 

ελεκέξσζεο θαη άιια δεκφζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

θαζψο θαη πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πξνέιεπζεο 

θαη απνηειέζκαηα κνληέισλ πνιηηηθήο. Απηφ ζα 

επηηξέςεη ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαζψο θαη 

ηνπο πνιίηεο λα είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη 

ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε πνιηηηθήο θαη ηνπ γλσζηηθνχ 

αληηθείκελνχ ηεο. 

ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά 
Policy makers, decision makers, citizens, policy 

modelling, participation 
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 Κεθάλαιο 5. Μεθοδολογικό 

πλαίζιο
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5.1 Αλάιπζε κεζόδσλ θαη θαηαζθεπή πιαηζίνπ 
 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, ζην παξφλ θεθάιαην δνκείηαη θαη παξνπζηάδεηαη έλα 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην, βαζηζκέλν ζηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηηο ζρεδηαζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ, ηελ γέλλεζε ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο 

κεζφδσλ γηα αμηνιφγεζε θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ή ππνζηήξημε κε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη εξγαιεία.   

 

Βαζηθέο δηαθξίζεηο κεζφδσλ, θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο ζε εθάζηνηε πξνγξάκκαηα, 

ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα απνηειεζκάησλ ζα ζηαζνχλ σο θάπνηνη απφ ηνπο ζεκειηψδεηο 

άμνλεο αλάπηπμεο ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο. 

 

ηελ νπζία, ε κεζνδνινγία έγθεηηαη ζηε ζσζηή ζχδεπμε ζρεδηαζηηθήο πξνζέγγηζεο, 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ πξνο νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε κηαο 

θαηεγνξίαο ζεκάησλ, πνιηηηθά ελεκεξσκέλσλ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε.  

 

Αθνινπζεί ζε κνξθή πίλαθα ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κνξθψλ 

αμηνιφγεζεο θαη ε δνκεκέλε αληηκεηψπηζε ηνπο κε ηελ θαηάιιειε επηινγή απφ ηηο 

ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 

 
Πίλαθαο 13: Μεζνδνινγηθόο πίλαθαο 

Καηεγνξηνπνίεζε ρεδηαζηηθή 

πξνζέγγηζε 

Μείγκα κεζφδσλ Δξγαιεία, ζχγρξνλεο 

πνιηηηθέο θαη project 

Πνζνηηθή 

αμηνιφγεζε 

Πεηξακαηηθή- 

ηαηηζηηθή 

Πξνζέγγηζε ινγηθνχ 

πιαηζίνπ  

 

Αμηνιφγεζε βάζε 

ζεσξίαο (theory-

based) 

 

Δπίζεκεο έξεπλεο 

 

Έξεπλεο 

παξαθνινχζεζεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 

 

Φεπδν-πεηξακαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο  (Quasi-

experimental 

approaches) 

 

Δξσηεκαηνιφγηα/online 

voting-polls 

 

 

 

STATA 

 

 

 

Σερληθέο 

νπηηθνπνίεζεο 

(visualization tools) 

 

 

 

Οξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο θαη 

θνηλφηεηεο 
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Αθεγεκαηηθή 

αλάιπζε θαη ε 

κέζνδνο ηεο πην 

«πνπδαίαο 

Αιιαγήο»  (‗Most 

Significant Change‘ 

and ‗Narrative 

Analysis‘) 

Σαρεία 

αμηνιφγεζε 

χλζεζε Μέζνδνη ηαρείαο 

εθηίκεζεο  

 

Αμηνιφγεζε βάζε 

ζεσξίαο (theory-

based) 

 

Πξνζεγγίζεηο 

«Αληαλάθιαζεο-

δξάζεο» θαη 

«Έξεπλαο δξάζεο» 

(‗Action-Reflection‘ 

and ‗Action 

Research‘ 

approaches) 

Οξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο θαη 

θνηλφηεηεο 

 

 

 

 

Visualization tools 

 

 

Οηθνλνκεηξηθή 

αμηνιφγεζε  

ηαηηζηηθή 

  

Γείθηεο απφδνζεο 

 

Πξνζέγγηζε ινγηθνχ 

πιαηζίνπ 

 

Αμηνιφγεζε βάζε 

ζεσξίαο (theory-

based) 

 

 Έξεπλεο 

παξαθνινχζεζεο 

δεκφζηαο δαπάλεο 

 

Αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο θαη 

θφζηνπο-

απνηειέζκαηνο 

 

Αμηνιφγεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Μειέηε δεηθηψλ 

δηαθπβέξλεζεο 

 

 

 

STATA 

 

 

 

Visualization tools 

 

 

 

 

Οξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο θαη 

θνηλφηεηεο 
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θφζηνπο θαη «Value 

for money» 

«Citizen-centered» 

evaluation 

(αμηνιφγεζε κε 

θέληξν ηνλ 

πνιίηε) 

πκκεηνρηθή πκκεηνρηθέο 

κέζνδνη – 

πκκεηνρηθή 

αμηνιφγεζε 

 

Δπίζεκεο έξεπλεο 

 

Υαξηνγξάθεζε 

δηθηχνπ (network 

mapping) 

 

Υαξηνγξάθεζε 

απνηειεζκάησλ 

(outcome mapping) 

 

Σπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο δνθηκέο 

(RCT) 

 

Φεπδν-πεηξακαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο  (Quasi-

experimental 

approaches) 

Οξγαληζκνί 

αμηνιφγεζεο θαη 

θνηλφηεηεο 

 

Δξσηεκαηνιφγηα/online 

voting-polls 

 

Projects linked to 

SNS/opinion 

mining/argumentation 

π.ρ. ePolicy (opinion 

mining),  

IMPACT 

(argumentation), 

OurSpace 

(ζηνρεπφκελν ζε 

θνηλσληθά κέζα 

δηθηχσζεο) 

 

 

 

5.2 Μεζνδνινγηθόο ράξηεο αμηνιόγεζεο (evaluation map) 

 
Η παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνζεγγίζεσλ 

αμηνιφγεζεο, ε δνκεκέλε κεζνδνινγία ηνπο θαη ε ππνζηήξημε κε ζχγρξνλα εξγαιεία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο νδεγφο, σο έλαο ζχγρξνλνο ράξηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηπηψζεσλ φζνλ αθνξά ηα πνιηηηθά δεηήκαηα ή λα γεληθεπζεί θαη ζε πεξαηηέξσ 

ζέκαηα. Με ππμίδα ηνλ πίλαθα απηφλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ 

αλαδήηεζή ηνπ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο αλαιχζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

θεθαιαίσλ ή λα ηνλ ιάβεη σο έλαπζκα γηα ιεπηνκεξέζηεξε αλαδήηεζε θαη πηζαλή 

εθαξκνγή εθάζησηε κεζφδσλ. 

 

Αθνινπζεί ν ράξηεο απηφο ζε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο: 
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Δηθόλα 4: Μεζνδνινγηθόο ράξηεο αμηνιόγεζεο 
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5.2.1 Αλάιπζε κεζνδνινγηθνύ ράξηε 

 
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ κεζνδνινγηθνχ ράξηε ζα εζηηάζνπκε ζε 

φια ηα επίπεδά ηνπ έλα πξνο έλα.  

 

Οη 4 βαζηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ επί ην πιείζηνλ ηηο 

κεζνδνινγηθέο αλαιχζεηο, απφ ηηο νπνίεο θαιείηαη λα επηιέμεη ν εθάζηνηε 

νξγαληζκφο, θπβεξλεηηθή ή κε νξγάλσζε, πνιίηεο θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο απνηεινχλ ην πξψην επίπεδν ζην δηάγξακκα. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο, ίζσο ηηο δεκνθηιέζηεξεο επηινγέο ρξεζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηα 

πιεξέζηεξα ζρήκαηα θαη ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ζχγρξνλε θαη νινθιεξσκέλε 

αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ: 

 
 

Δηθόλα 5: 1ν επίπεδν κεζνδνινγηθνύ ράξηε 

 

 
 

 

 

 

Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηηο αληίζηνηρεο πξνζεγγίζεηο, πνπ 

απνηεινχλ ην ακέζσο επφκελν επίπεδν ζηνλ ράξηε: 
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Δηθόλα 6: 2ν επίπεδν κεζνδνινγηθνύ ράξηε 

 

 
 

 

 

 

 

Οη πξνζεγγίζεηο απαηηνχλ ην θαηάιιειν κείγκα κεζφδσλ φπσο έρνπλ παξνπζηαζηεί 

θαη αλαιπζεί ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα θαη γίλεηαη ε επηκέξνπο ζχλδεζε. Αλαιπηηθά: 

 

 
Δηθόλα 7: Μείγκα κεζόδσλ πεηξακαηηθήο πξνζέγγηζεο (3ν επίπεδν) 
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Δηθόλα 8: Μείγκα κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο (3ν επίπεδν) 

 

 

 
 

 
Δηθόλα 9: Μείγκα κεζόδσλ πξνζέγγηζεο ζύλζεζεο (3ν επίπεδν) 

 

 

 

 

 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 5: Μεζνδνινγηθφ πιαίζην  102 

Δηθόλα 10: Μείγκα κεζόδσλ ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο (3ν επίπεδν) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 5: Μεζνδνινγηθφ πιαίζην  103 

Σέινο, ην κείγκα κεζφδσλ πνπ δεκηνπξγεί ε θάζε κνλαδηθή πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη κε 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη αλάινγα εξγαιεία, 

δεκηνπξγψληαο ην ηειεπηαίν επίπεδν ηνπ κεζνδνινγηθνχ ράξηε: 

 

 
Δηθόλα 11: ηήξημε κεζόδσλ κε εξσηεκαηνιόγηα / online voting- polls (4ν επίπεδν) 
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Δηθόλα 12: ηήξημε κεζόδσλ κε STATA (4ν επίπεδν) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μειέηε Μεζφδσλ Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ Πνιηηηθψλ ζε Γηεζλέο, Δζληθφ θαη Σνπηθφ Δπίπεδν 

 

Κεθάιαην 5: Μεζνδνινγηθφ πιαίζην  105 

 
Δηθόλα 13: ηήξημε κεζόδσλ κε ηερληθέο νπηηθνπνίεζεο (4ν επίπεδν) 
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Δηθόλα 14: ηήξημε κεζόδσλ κέζσ νξγαληζκώλ αμηνιόγεζεο (4ν επίπεδν) 
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Δηθόλα 15: ηήξημε κεζόδσλ κέζσ κειέηεο δεηθηώλ δηαθπβέξλεζεο (4ν επίπεδν) 
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Δηθόλα 16: ηήξημε κεζόδσλ κέζσ project (4ν επίπεδν) 
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5.3 Αλαγλώξηζε κεζνδνινγηθνύ θελνύ 

 
Η ελδειερήο κειέηε ησλ κεζφδσλ, σζηφζν, θαηαδεηθλχεη έλα θελφ ζηηο ζπκβαηηθέο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ φζνλ αθνξά ηα πνιηηηθά, θαζψο ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ σο απνηέιεζκα θέξεη πην επίζεκα ζηνηρεία. πλεπψο, ε κηα 

πιεπξά θέξεη κελ απνηειέζκαηα απφ ην ίδην ην αληηθείκελν πνπ αθνξνχλ νη πνιηηηθέο 

δηαδηθαζίεο αιιά απνηπγράλεη λα απνδψζεη έγθπξν θαη επίζεκν ραξαθηήξα ζηα 

ζηνηρεία θαη αληίζεηα. 

 
Οη νηθνλνκηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζεσξνχληαη σο 

αιιειναπνθιεηφκελεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, θαζψο πξαγκαηεχνληαη δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ. Οη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί σο κέζν γηα 

ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεζφδνπο 

νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, φπσο ε ππνζεηηθή απνηίκεζε. Χζηφζν, νη ζπκκεηνρηθέο 

κέζνδνη δελ πξνζθέξνπλ ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ, νχηε 

ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. ηελ εξγαζία 

απηή, ζα δηεξεπλήζνπκε θαη πξνηείλνπκε κηα ελαιιαθηηθή πνπ επηδηψθεη λα 

ζπλδπάζεη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ δχν κεζφδσλ πνπ κέρξη ηψξα έκνηαδαλ 

αζπκβίβαζηεο. 

 

5.4 Πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε: Μέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθνύ πιαηζίνπ 

 
Απφ κεζνδνινγηθήο απφςεσο, πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν ζπιινγήο θαη αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ ε νπνία πξνζπαζεί λα απνδψζεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο  

θαηάζηαζεο ηζρχνληνο ελφο πνιχ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε κηα 

πεξηνρή κε ηελ πξνψζεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ πνιηηψλ.  

 

 

5.4.1 Πεξηγξαθή 
 

Η κέζνδνο απηή αληηπαξαζέηεη ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο, κε κεζφδνπο πνπ ζηνρεχνπλ 

λα ηππνπνηήζνπλ ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε 

κεγάιεο έξεπλεο γηα ηα λνηθνθπξηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδηψθεηαη ε έλσζε ηνπ 

ράζκαηνο πνζνηηθψλ-πνηνηηθψλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηε 

ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνλνκεηξηθή έξεπλα θαη δεδνκέλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα ηελ ελεξγή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ κειέηε ηεο δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κε ηε κνξθή δνκεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ γεληθή νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ελφο πνιηηηθνχ κέηξνπ.  
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Απηή ε πξνζέγγηζε ηνλίδεη επίζεο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

πνιηηψλ λα εξεπλνχλ θαη λα αλαιχνπλ ηελ δηθή ηνπο νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Έηζη, πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά 

κέζσ ηεο δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο αλάιπζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα έλαλ εξεπλεηή 

απηφ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο απφ δηαθνξεηηθά εξγαιεία, 

αιιά θαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε. Με ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο σο εμσηεξηθφο παξάγνληαο, νη εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ λα κνηξαζηνχλ 

γλψζεηο θαη λα είλαη πξφζπκνη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη αληηιήςεηο. 

Απηά ηα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

άζθεζεο ηεο κεζφδνπ, αλ θαη είλαη ίζσο ην πην δχζθνιν θνκκάηη λα ηππνπνηεζεί θαη 

λα επαιεζεπζεί εθ ησλ πζηέξσλ, κειεηψληαο πηζαλά ππάξρνληα εξεπλεηηθά ζηνηρεία. 

 

5.4.2 Καηάιιεια εξγαιεία 

 
Πξνηείλεηαη κηα πνηθηιία εξγαιείσλ φπσο νπηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ, ζπλεληεχμεηο θαη 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο δεηγκαηνιεςίαο θαη γεληθά εξγαιεία πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

πιαίζηα δπλακηθψλ κεζφδσλ. Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο γεληθέο κνξθέο: 

 ε ζπκκεηνρηθή ραξηνγξάθεζε θαη κνληεινπνίεζε (νη άλζξσπνη θαινχληαη 

γηα παξάδεηγκα λα θάλνπλ ράξηεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ησλ θνηλσληθνχ, 

δεκνγξαθηθνχ θαη πεξηβάιινληνο πγείαο),  

 ε δεκηνπξγία ρξνλνινγίνπ θαη αλάιπζε ηάζεσλ θαη αιιαγψλ (πεξηγξαθή 

ησλ αιιαγψλ ζε πξφηππα, δεκηνπξγία ρξνλνινγίνπ εθδειψζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ ηνπηθή δσή θιπ.),  

 επνρηαθά εκεξνιφγηα (πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηαηξνθή, ηελ εξγαζία, ηηο δαπάλεο, ηα ρξέε θ.ά.),  

 νκαδνπνίεζε θαη θαηάηαμε επεκεξίαο θαη πινχηνπ (κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λνηθνθπξηψλ ή ησλ αηφκσλ, νη νηθνλνκηθά 

δηαρσξηζκέλεο νκάδεο πξνζδηνξίδνληαη απφ δείθηεο πνπ είλαη ηνπηθά θαιά 

αληηιεπηνί θαη γελληέηαη έλαο πινχηνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνο ην δελ, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή, πξφζβαζε ζε παξάγνληεο πνπ δελ ζα είρε ηξηβή καδί ηνπο 

δηαθνξεηηθά ν πνιίηεο). 

 
Η πνηθηιία θαη ε επειημία ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη απηφ πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ 

ηα ππφινηπα εξγαιεία πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζε ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο. Χζηφζν, 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαηά ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ψζηε λα 

ζπιιάβνπλ ηηο εηδηθέο πηπρέο ελδηαθέξνληνο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Απηφ ίζσο 

ζεκαίλεη κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ, ψζηε ηνηνπηνηξφπσο λα 

απνθεπρζνχλ θαη ηπρφλ επαλαιήςεηο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη κάηαηα απψιεηα ρξφλνπ 

θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «βαξεηφ» γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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5.4.3 Αλάιπζε θαη ζπλεηζθνξά 

 
Η ηειηθή θάζε ηεο ζπκκεηνρηθήο αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

θνηλφηεηα, θαζψο θαη ζε άιινπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζηξαηεγηθέο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην ζπλεπάγεηαη ηελ δηεξκελεία φισλ ησλ εθξνψλ πνπ 

παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο γηα λα θαηαιήμνπκε ζε κηα εθηίκεζε. Ιδαληθά 

ζα πξέπεη λα είλαη νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο απηνί πνπ ζπλζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα, 

αιιά απηφ δελ είλαη απαξαίηεην, κηαο θαη ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ 

απφ ηελ θνηλφηεηα. 

 

Απηή ε ηειηθή θάζε  ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα απνηειέζεη ηελ έλαξμε κηαο δηαδηθαζίαο 

αιιαγήο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο ζηε 

δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, ππεξβαίλνληαο ηα φξηα παξαγσγήο απιά ελφο 

ζηηγκηφηππνπ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

  

Πξέπεη λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε δπλακηθή πξνζζήθε ησλ εξγαιείσλ 

internet θαη ηδηαίηεξα ε ζηήξημε κέζσ ησλ social media, ηα νπνία γλσξίδνπλ ξαγδαία 

αλάπηπμε κπνξεί λα ζηαζεί βαζηθφο ππιψλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ κεζφδσλ, πνπ 

ζπλδπάδνπλ ηελ έκπξαθηε εηζαγσγή ηνπ πνιίηε ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ελψ 

παξάιιεια δηαηεξνχλ έλαλ επίζεκν θαη αξθεηά απζηεξφ ραξαθηήξα αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ.  
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6.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

ζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ κέηξσλ ζηελ Διιάδα κέρξη πξφηηλνο 

αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά (ΥΡΗΣΟ ΠΑΠΑΛΔΞΙΟΤ, 2013): 

 Έιιεηςε αμηφπηζηνπ  κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ζε  επίπεδν 

δξάζεο/έξγνπ. 

 Έιιεηςε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Με δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ δηεμαγσγήο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο 

κε βάζε ην πνζνζηφ πινπνίεζεο. 

 Έιιεηςε «θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο». 

 

Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαηαξξίπηεηαη ε ππάξρνπζα λννηξνπία, ψζηε λα 

απνθηεζεί ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη λα πηνζεηεζνχλ θαηλνχξηεο κέζνδνη θαη 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο (λέα επνρή). 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ην Δξγαζηήξην Αμηνιφγεζεο Πνιηηηθψλ θαη 

Πξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο, ην νπνίν ηδξχζεθε γηα λα ηνλίζεη, κε ηηο έξεπλεο, κειέηεο 

θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο πνπ αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ Τπνπξγείσλ θαη δεκφζησλ 

θνξέσλ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη 

θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηελ ελζσκάησζε, ζην ζρεδηαζκφ ηεο Αλάπηπμεο 

θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ησλ ηξηψλ λέσλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ: 

 θάζε αλαπηπμηαθή παξέκβαζε πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θαηαλαγθαζκφ 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 θάζε ζρεδηαζκφο πξέπεη λα πξνσζεί επξχηαηεο ζπλέξγηεο, 

 θάζε πξφγξακκα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη βησζηκφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. 

 

Αθξηβψο γη' απηφ ην ιφγν, απέθηεζε εμαηξεηηθή ζεκαζία ε ηειεηνπνίεζε θαη ε 

επηρεηξεζηαθή αμηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο: θάζε πξφγξακκα πξέπεη λα 

απνδείμεη, απφ ηελ αξρή: 

 φηη δηαζέηεη ζπλεπή, θαηάιιειε θαη επίθαηξε ζηξαηεγηθή, 

 φηη δηαζέηεη θαηάιιεινπο, πνζνηηθά επαξθείο θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, 

 φηη ζα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ, 

 φηη ππνζηεξίδεηαη απφ θαηάιιεινπο θαη απνδνηηθνχο κεραληζκνχο 

δηαρείξηζεο θαη εθαξκνγήο. 
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Παξάιιεια, αξρίδνπλ λα αμηνπνηνχληαη ζχγρξνλα εξγαιεία θαη λα ιακβάλνληαη 

πξσηνβνπιίεο ζην δηαδίθηπν πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή πνιηηψλ, 

ζχλδεζε κε θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε αλνηρηψλ 

δεδνκέλσλ. 

 

6.2 ύγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη πνιηηηθέο πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

αλνηθηά δεδνκέλα (open data) ζηελ Διιάδα 

Η ρψξα καο έρεη ήδε θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλνηθηήο 

δηαθπβέξλεζεο, κέζα απφ ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, κε βαζηθά αληηθείκελα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ, ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο, θαζψο 

θαη ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

ζπκβάιινληαο νπζηαζηηθά ζηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Παξαθάησ αλαιχνληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ζην 

δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηελ Διιάδα. 

 

6.2.1 Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (OpenGov) 

Η αλνηθηή δηαθπβέξλεζε ζπλδπάδεη πνιηηηθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Βαζίδεηαη ζε έλα πιαίζην πνιηηηθψλ αξρψλ φπσο ε δηαθάλεηα, ε δηαβνχιεπζε, ε 

ινγνδνζία θαη ε απνθέληξσζε. ε φ,ηη αθνξά ηελ ηερλνινγία ε αλνηθηή 

δηαθπβέξλεζε αμηνπνηεί εθαξκνγέο θαη εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα. ηφρνο είλαη ε 

δεκηνπξγία θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα θαζηεξσζνχλ σο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο. ην 

επίθεληξν ηεο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα 

πιεξνθφξεζε, γηα αμηνθξαηία θαη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

απνθάζεσλ. 

Η Μνλάδα Σεθκεξίσζεο θαη Καηλνηνκηψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) αλαιακβάλεη λα κεξηκλά γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία δηαρείξηζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αλάξηεζεο ησλ 

πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζέζεηο κεηαθιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηίζεληαη ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε. 

Οη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε λνκνζεηηθψλ 

θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ είλαη νη βαζηθέο δξάζεηο αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο νη 

νπνίεο αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν opengov.gr, παξάιιεια ιεηηνπξγνχλ ην 

labs.opengov.gr γηα ηε ζπιινγή ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ βειηίσζεο ησλ δεκφζησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ε ππεξεζία επηθνηλσλίαο θαη ε ππεξεζία ζπλδξνκεηηθήο 

ελεκέξσζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Η δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε φπσο δηεμάγεηαη κέζσ ηνπ OpenGov δηαλχεη 

έλαλ θχθιν δσήο πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαδνρηθέο θάζεηο: 

1. Πξνεηνηκαζία: Η κνλάδα θαηλνηνκίαο ηνπ ΔΚΓΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγείνπ πξνεηνηκάδνπλ αληίζηνηρα 

ηελ ηζηνζειίδα θαη ην πιηθφ ηεο δηαβνχιεπζεο θαη κεξηκλνχλ γηα ηε ζπλνιηθή 

έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ην γξαθείν ηνπ πξσζππνπξγνχ. 

2. Γεκφζηνο ζρνιηαζκφο: Μφιηο εγθξηζεί, ε δηαβνχιεπζε δεκνζηεχεηαη θαη είλαη 

αλνηθηή ζε ζρνιηαζκφ. Οη αξκφδηνη ζπλεξγάηεο θάζε ππνπξγείνπ δηαβάδνπλ 

θαη εγθξίλνπλ ηε δεκνζίεπζε ησλ εηζεξρφκελσλ ζρνιίσλ (moderation). Δίλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ πεηπρεκέλε δηεμαγσγή ηεο δηαβνχιεπζεο νη αξκφδηνη 

ζπλεξγάηεο θάζε ππνπξγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα θαηλνηνκίαο ηνπ 

ΔΚΓΓΑ, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά απαληψληαο επψλπκα ζε φπνηα ζρφιηα 

ρξεηάδεηαη θαη δεκνζηεχνληαο απφςεηο θαη πιηθφ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγηθή 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαβνχιεπζεο. 

3. Δπεμεξγαζία ζπκπεξαζκάησλ: ηαλ παξέιζεη ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηε 

δηαβνχιεπζε, ην Τπνπξγείν ζηέιλεη επραξηζηήξην θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. Σαπηφρξνλα, επεμεξγάδεηαη ηα ζρφιηα ησλ 

πνιηηψλ ζπληάζζνληαο έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ε νπνία 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξ. 85 παξ. 3 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. 

4. Οινθιήξσζε : ηαλ αλαξηεζεί ν ςεθηζκέλνο λφκνο θαη ε έθζεζε επί ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο ε δηαβνχιεπζε ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε. 

Οη πξνζθιήζεηο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δε γηα ηε ζηειέρσζε θνξέσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο Κπβέξλεζεο, φπσο δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ OpenGov 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

1. Πξνεηνηκαζία: Σν εθάζηνηε Τπνπξγείν ζπληάζζεη θείκελν θαιέζκαηνο κε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο (αξηζκφο θαη είδνο ζέζεσλ, 

πξνζφληα, κέζνδνο επηινγήο). Δπίζεο, γλσζηνπνηεί βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ/ηελ κέρξη πξσηηλφο θαηέρνληα ηε ζέζε. Η κνλάδα θαηλνηνκίαο ηνπ 

ΔΚΓΓΑ κεξηκλά γηα ην ηερληθφ ζθέινο ηεο πξνεηνηκαζίαο. 

2. Γεκνζηνπνίεζε: Η πξφζθιεζε δεκνζηνπνηείηαη θαη ζε απηή ηε θάζε ε 

κνλάδα θαηλνηνκίαο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ην εθάζηνηε ππνπξγείν παξέρνπλ 

αληίζηνηρα ηερληθή ππνζηήξημε θαη δηεπθξηλήζεηο φπνπ ρξεηάδνληαη. 

3. Αμηνιφγεζε: Σν εθάζηνηε Τπνπξγείν νξίδεη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη 

ζπγθξνηεί νκάδα αμηνινγεηψλ 

4. Δπηινγή: Σν εθάζηνηε Τπνπξγείν επηιέγεη ην πξφζσπν πνπ ζα θαηαιάβεη ηε 

ζέζε απφ ηε ιίζηα ησλ αμηνινγεκέλσλ βηνγξαθηθψλ 
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5. Γεκνζηνπνίεζε: Σν επηιεγκέλν πξφζσπν θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ, φπσο απηφ 

ππνβιήζεθε ζην OpenGov, δεκνζηεχνληαη. 

ζνλ αθνξά ην Labs.OpenGov.gr είλαη κηα δξάζε ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο 

δηαθπβέξλεζεο,πνπ απνζθνπεί λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηηο δεκηνπξγηθέο ηδέεο, ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο ηξφπνπο γηα λα εηζαρζεί ε θαηλνηνκία ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην δεκφζην. Η δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Labs.OpenGov.gr 

γίλεηαη βήκα δηαιφγνπ ψζηε λα απνθηήζνπλ λέα δηάζηαζε, ζπκκεηνρηθή θαη 

απνθεληξσκέλε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Σν labs.opengov.gr ζπληνλίδεηαη απφ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηαο. Η επηζηεκνληθή επηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε κνλάδα 

ηεθκεξίσζεο θαη θαηλνηνκίαο ηνπ ΔΚΓΓΑ, κεξηκλά γηα ηε ζχληαμε ηνπ θαιέζκαηνο 

θάζε λένπ ζεκαηηθνχ θχθινπ, επηιέγεη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ δεκφζηα, 

ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε ζηελ εκεξίδα πνπ δηεμάγεηαη ζην ηέινο θάζε ζεκαηηθνχ 

θχθινπ θαη θαιιηεξγεί επαθέο κε δηεζλείο θνξείο θαη πξσηνβνπιίεο νκνεηδνχο 

αληηθεηκέλνπ. 

 

6.2.2 Γηεζλή Πξσηνβνπιία πλεξγαζίαο γηα Αλνηρηή 

Γηαθπβέξλεζε (Open Government Partnership – OGP) 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Αλνηθηή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε, ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηε Γηεζλή Πξσηνβνπιία 

πλεξγαζίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αλνηρηή Γηαθπβέξλεζε (Open 

Government Partnership – OGP). 

Σν OGP απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ θπβεξλεηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

κειψλ ηνπ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

ζην δεκφζην ηνκέα, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ εκπινθήο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ αλνηρηή 

πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πιεξνθνξία, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε δηαθπβέξλεζε. 

ηελ πξσηνβνπιία ζπκκεηέρνπλ έσο ηψξα 55 ρψξεο κέιε. ηηο 17 θαη 18 Απξηιίνπ 

ηνπ 2012, πξαγκαηνπνηήζεθε ε χλνδνο Κνξπθήο γηα ην OGP ζηελ Μπξαδίιηα ηεο 

Βξαδηιίαο, κε ηε ζπκκεηνρή 73 ρσξψλ θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ ΜΚΟ. H ειιεληθή 

αληηπξνζσπεία παξνπζίαζε εθεί ηελ αξρηθή πξφηαζε γηα ην εζληθφ ρέδην Γξάζεο, ην 

νπνίν απέζπαζε ζεηηθά ζρφιηα. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, κέζα απφ επξεία 

δηαβνχιεπζε θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, εληφο θαη εθηφο 
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Διιάδαο, φπνπ θαη ππνβιήζεθε ζηε Γηεζλή Πξσηνβνπιία ηνπ ΟΗΔ, ζηηο 30 Απξηιίνπ 

ηνπ 2014. 

Κξίζηκνο παξάγνληαο ππήξμε ε αλάπηπμε δηαχισλ αλνηρηήο επηθνηλσλίαο θαη ε 

θαιιηέξγεηα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ Πνιηηψλ θαη ηεο Πνιηηείαο. ε έλα ζπκβνιηθφ 

επίπεδν, δηακνξθψλεηαη έλα λέν «θνηλσληθφ ζπκβφιαην» αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ 

πνιίηε, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηεο 

ζπλεξγαηηθφηεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. 

Απηνδηνίθεζε, Γεκφζηνη θαη Ιδησηηθνί Φνξείο, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Δπαγγεικαηίεο, 

Δπηζηήκνλεο, χιινγνη, ΜΚΟ θαη πνιίηεο θιήζεθαλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο, 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ φινη καδί λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ειιεληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο πνπ ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα ζε κηα 

λέα, ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηελ Αλνηθηή 

Γηαθπβέξλεζε ηεο ςεθηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ο δηάινγνο αλαπηχρζεθε ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: 

 Γεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κε δηεχξπλζε ζεζκψλ, φπσο ην 

open.gov. 

 Γηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. 

 Αλνηρηή δηάζεζε ηεο δεκφζηαο πιεξνθνξίαο. 

Οη θπξίαξρεο πξνθιήζεηο γηα ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε ζηε ρψξα καο, νη νπνίεο 

απνηππψλνληαη μεθάζαξα θαη αλαιχνληαη ζην ρέδην Γξάζεο, αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

ην πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ νξηνζεηνχληαη θαη νη βαζηθέο δεζκεχζεηο ηεο 

ρψξαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην OGP: 

 Δλζάξξπλζε ηεο Γεκφζηαο πκκεηνρήο: Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηέξρνληαη ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κέζσ 

δηαδηθηχνπ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζρνιίσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε Γηαρείξηζε Γεκφζησλ Πφξσλ: Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία 

ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο (φπσο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ, ERP, HRMS, θιπ). 

 Αλνηρηά Γεκφζηα Γεδνκέλα: Αλνηθηή δηάζεζε δεκφζησλ δεδνκέλσλ απφ ην 

παξαηεξεηήξην ηηκψλ, απνθάζεηο επί λνκηθψλ ζεκάησλ αλαθνξηθά κε θξαηηθά 

γεσγξαθηθά δεδνκέλα θαη επέθηαζε ηεο δξάζεο αλνηθηήο δηάζεζεο 

θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 
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 Δλίζρπζε Γηαθάλεηαο: Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαθάλεηαο, δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα, θαζψο θαη αλνηθηή, δηαθαλήο θαη αζθαιήο δηαθίλεζε δεκφζησλ 

εγγξάθσλ. 

 

6.2.3 Σν Πξόγξακκα Γη@ύγεηα 

Σν πξφγξακκα Γηαχγεηα (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, Μνλάδα 

Σεθκεξίσζεο θαη Καηλνηνκηψλ, 2014) εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ηελ 

ππνρξέσζε αλάξηεζεο φισλ ησλ πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν. 

Ο Πνιίηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε, απφ έλα ζεκείν, ζην ζχλνιν ησλ λφκσλ θαη 

απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, νη θνξείο ηνπ ζηελνχ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαζψο θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα», ην νπνίν 

ζπληνλίδεη ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 

6.2.4 Γεκόζηα, αλνηθηά δεδνκέλα  (geodata.gov.gr) 

Σν geodata.gov.gr  (Ιλζηηηνχην Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ / ΔΚ "Αζελά" ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο , 2014) απνηειεί ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα γηα ηε δσξεάλ δηάζεζε γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επξχηεξεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο πξνο φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. Η Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 8 

ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν πνπ πξνζθέξνπλ αλνηθηά δεδνκέλα, κεηαμχ ησλ ΗΠΑ, 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Απζηξαιίαο ελψ δεκνζηεχηεθε σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο 

ζην ePractice.eu. 

Ο δηαδηθηπαθφο ελεκεξψλεηαη δηαξθψο κε δεδνκέλα απφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ελψ εκπινπηίδεηαη θαη κε ιεηηνπξγηθφηεηα. ηφρνο 

είλαη ε ζηαδηαθή πξνζθνξά φισλ ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δηαζέηεη ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε νη πνιίηεο λα κπνξνχλ:  

 Να ειέγρνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 Να ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Να αλαπηχζζνπλ λέεο, έμππλεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο. 
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Σα δεδνκέλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη πξνζβάζηκα απφ φινπο ρσξίο ζεζκηθνχο 

θαη ηερληθνχο θξαγκνχο. Δμαζθαιίδνληαο πσο ηα δεδνκέλα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

είλαη αλνηθηά, δίλεηαη πξαθηηθή βνήζεηα: 

 ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Κάζε απφθαζε, έγθξηζε, 

θηι, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ αθνξά ζην ρψξν, ζηεξίδεηαη ζε λφκνπο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν, δειαδή ζε γεσρσξηθά δεδνκέλα πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο. Αλ φινη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά ηα δεδνκέλα, ηφηε κπνξνχλ λα 

ειέγμνπκε ηελ νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ. 

 ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πλδπάδνληαο ηελ πξφζβαζε ζε 

αεξνθσηνγξαθίεο θαη δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηεο ρψξαο κε άιια γεσρσξηθά 

δεδνκέλα, φπσο είλαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ν αηγηαιφο, νη 

αλαδαζσηέεο πεξηνρέο, θηι, θάζε πνιίηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πηζαλά 

παξάλνκεο πξάμεηο θαη λα ηηο ππνδείμεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο πφξσλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Γπζηπρψο κέρξη 

θαη πξηλ ιίγνπο κήλεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ γλψξηδε πνηα γεσρσξηθά 

δεδνκέλα είρε ζηελ θαηνρή ηεο, κε απνηέιεζκα λα ηα επαλαπξνκεζεχεηαη. 

Αθφκε ρεηξφηεξα, πνιινί θνξείο ηνπ δεκνζίνπ αξλνχληαλ λα δηαζέζνπλ ηα 

γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπο ζε άιινπο θνξείο. 

 ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα δεδνκέλα ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ ζηε ρψξα, θαζψο θαη 

ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. 

 

6.2.5 Φόξνπκ “Φεθηαθή Διιάδα 2020” 

Σν θφξνπκ ―Φεθηαθή Διιάδα 2020‖ είλαη έλαο κφληκνο κεραληζκφο δηαβνχιεπζεο 

θαη παξαγσγήο πξνηάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηηο ΣΠΔ (ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε θξίζηκνπο ηνκείο πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

Φεθηαθή Διιάδα ηνπ 2020. 

Απνηειεί έλα κεραληζκφ γηα ηελ αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ πνπ ζα 

ιεηηνπξγεί κέζα απφ αλνηθηέο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο θάζε νκάδαο θαη βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ εθπαίδεπζε – έξεπλα θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

Μέζα απφ ηελ πιαηθφξκα digitalgreece2020.gr ν πνιίηεο κπνξεί λα εγγξαθεί, λα 

ζπκκεηάζρεη ζε κηα νκάδα, ή ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο θαη κπνξεί λα γξάςεη ζχληνκα 

κελχκαηα ή παξαπνκπέο. Οη παξεκβάζεηο αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο θαη 

ηνπο ηερληθνχο ππεχζπλνπο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο  γηα  ηελ ζπκκεηνρηθή δηακφξθσζε 
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θαη ηνλ εκπινπηηζκφ  ησλ πξνηάζεσλ πνιηηηθήο αλά ζεκαηηθφ άμνλα . Σα παξαδνηέα 

ησλ νκάδσλ εξγαζίαο αλαξηψληαη γηα δηαβνχιεπζε θαη αλάδξαζε απφ ηα κέιε ηνπ 

digitalgreece2020.gr. 

O επφκελνο ζηφρνο ηεο πιαηθφξκαο είλαη λα βειηησζεί ηερληθά θαη λα πινπνηήζεη 

κεραληζκνχο ζπζζψξεπζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξάγεηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα, 

ηηο επηκέξνπο νκάδεο θαη ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ θφξνπκ πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν. 

θνπφο ηνπ Φφξνπκ «Φεθηαθή Διιάδα 2020» είλαη ε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ 

πνιηηηθήο γηα ηελ ςεθηαθή πνξεία ηεο ρψξαο ηελ επφκελε δεθαεηία, πξνζβιέπνληαο 

ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα αμηνπνηεί ην δπλακηθφ ηεο ρψξαο, 

ζπλδένληαο πφξνπο, ηδέεο θαη αλζξψπνπο κε ηηο πξσηνπφξεο ηερλνινγίεο. 

Η «Φεθηαθή Διιάδα 2020» δνκείηαη ζε 5 ζηξαηεγηθνχο ππιψλεο: 

 Έλα φξακα δπλακηθφ: Η «Φεθηαθή Διιάδα 2020» δελ απνζθνπεί ζε κία 

ζηαηηθή ζηξαηεγηθή αιιά νξακαηίδεηαη ζε δηαξθή βάζε θαη κε δπλακηθφ 

ηξφπν ην ςεθηαθφ κέιινλ ηεο ρψξαο, Οη πξνηάζεηο ηεο ζα θσδηθνπνηνχληαη 

κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ψζηε λα είλαη αμηνπνηήζηκεο είηε βξαρππξφζεζκα είηε 

καθξνπξφζεζκα. 

 Με επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ: Σν Φφξνπκ απνζθνπεί ζηε δηαηχπσζε κίαο 

πξφηαζεο πνιηηηθήο πνπ ζα ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Φεθηαθή Αηδέληα 2020 ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζα αμηνπνηεί ηελ ππάξρνπζα δηεζλή εκπεηξία αιιά ζα 

είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 πιινγηθφηεηα θαη ζπκκεηνρή: Η «Φεθηαθή Διιάδα 2020» απνηειεί κηα 

νξηδφληηα δξάζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηελ εθπαίδεπζε – έξεπλα θαη ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Μέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία πξνζβιέπεη ζε κηα λέα θνπιηνχξα ζπιινγηθήο δνπιεηάο, 

πνπ πνιιέο θνξέο ράζεθε απφ ηελ Διιάδα. Μηαο θνπιηνχξαο θνηλφηεηαο, 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία αλαδχεηαη κέζα απφ απηή 

ηελ θξίζε πεξηζζφηεξν επίθαηξε απφ πνηέ. 

 Έλαο κεραληζκφο κε θπζηθή θαη ςεθηαθή ππφζηαζε: Η «Φεθηαθή Διιάδα 

2020» απνηειεί έλα κφληκν κεραληζκφ δηαβνχιεπζεο κε δηηηή, θπζηθή θαη 

ςεθηαθή, ππφζηαζε. ηε θπζηθή ηνπ κνξθή ιεηηνπξγεί κέζα απφ αλνηθηέο 

ζπλαληήζεηο νκάδσλ εξγαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηε 

ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ. ηελ ςεθηαθή ηνπ κνξθή ιεηηνπξγεί κέζα 

απφ κία πιαηθφξκα, φπνπ ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα δηαηππψζεη ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζε έλα λνεηφ δηάινγν, αμηνπνηψληαο ηα πιένλ 

ζχγρξνλα εξγαιεία δηθηχσζεο. 
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 Τπφ ηελ αηγίδα ηεο Πνιηηείαο: Η Φεθηαθή Διιάδα 2020» ηειεί ππφ ηελ αηγίδα 

ησλ Τπνπξγείσλ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Οηθνλνκηθψλ, 

Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκίαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

6.2.6 Διιεληθό κεηξών αλνηθηώλ δεδνκέλσλ (Greek open 

data portal) 

Σν Ίδξπκα Αλνηθηήο Γλψζεο Διιάδαο Open Knowledge Foundation Greece (OKFN: 

Greece), πνπ ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ηνπ Open Knowledge Foundation ζηε ρψξα 

καο,(OKFN) πξνζθέξεη ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε Πχιε Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ 

Διιάδα, πνπ πεξηιακβάλεη ην Διιεληθφ Μεηξψν Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ. 

Σν Μεηξψν Διιεληθψλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ πεξηέρεη 141 ζχλνια δεδνκέλσλ ζηα 

νπνία κπνξεί ν ρξήζηεο λα πεξηεγεζεί, γηα λα βξεη πιεξνθνξίεο θαη λα ηα θαηεβάζεη. 

Σν Μεηξψν Διιεληθψλ Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ είλαη έλαο θαηάινγνο πνπ δηεπζχλεηαη 

απφ κηα θνηλφηεηα ρξήζηκσλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν. Ο ρξήζηεο κπνξεί 

λα ζπιιέμεη ζπλδέζκνπο εδψ κε ηα δεδνκέλα απφ ην δηαδίθηπν γηα ρξήζε απφ ηνλ ίδην 

θαη ηνπο άιινπο, ή λα αλαδεηήζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη άιινη. Αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ (θαη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ), ην Μεηξψν Διιεληθψλ 

Αλνηθηψλ Γεδνκέλσλ κπνξεί επίζεο λα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχζεη έλα αληίγξαθν 

ησλ δεδνκέλσλ ή λα ην θηινμελήζεη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα παξέρεη νξηζκέλα 

βαζηθά εξγαιεία απεηθφληζεο. 

Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Μεηξψν Διιεληθψλ Αλνηθηψλ 

Γεδνκέλσλ έρνπλ αλνηθηή άδεηα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη ειεχζεξα πξνο ρξήζε 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε απφ νπνηνλδήπνηε, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

Αλνηθηά δεδνκέλα ζεκαίλεη πεξηζζφηεξε επηρεηξεκαηηθφηεηα, επηζηεκνληθή 

ζπλεξγαζία θαη δηαθαλήο δηαθπβέξλεζε. 
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7.1 πκπεξάζκαηα 

 
Η κειέηε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πξνζεγγίζεσλ, κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο, ε κεζνδνινγηθή αλάπηπμε θαη ε γεληθή 

ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζηελ παξαγσγή θάπνησλ 

ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ: 

 

 Δίλαη θξίζηκν λα ζπγθξαηήζνπκε φηη ε αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

παξάκεηξν ρξφλνο. Γελ πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα ζηαηηθή αιιά δπλακηθή πνπ 

αιιάδεη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη πξνζαξκνδφκελε ζηηο επηηαγέο θαη ζηηο 

αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη, ελψ ην εχξνο ηεο πνηθίιιεη θαη ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηνλ εληνινδφρν (νξγαληζκφ ή θπβέξλεζε). 

 

 

 ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθν-θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε αμηνιφγεζε σο 

δηαδηθαζία δελ απνηειεί απηνζθνπφ. Η απφθαζε γηα επέλδπζε ρξεκάησλ, 

ρξφλνπ θαη εξγαζίαο ζε έλα πξφγξακκα αμηνιφγεζεο, απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ε έθζεζε αμηνιφγεζεο (ζε 

πνηνηηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο), ζα έρεη θαζνξηζηηθφ ιφγν. Η αμηνιφγεζε 

σο εξγαιείν κέηξεζεο ηεο πνξείαο ελφο έξγνπ, δελ ππάξρεη ελ θελψ αιιά 

αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνπο άμνλεο πξνζδνθηψλ γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε πεξηνρέο, πεξηθέξεηεο θαη ηνκείο. Βέβαηα θάζε πξφγξακκα 

νηθνλνκηθφ – θνηλσληθήο αλάπηπμεο εμειίζζεηαη κε βάζε ηε δηθή ηνπ ινγηθή 

θαη ην πεδίν ηνπ δηαθέξεη, θηλνχκελν ζε έλα επξχ θάζκα πνπ ελδέρεηαη λα 

θαιχπηεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ελφο βηνκεραληθνχ ηνκέα, ηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηελ έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία, ή 

εηδηθφηεξεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ φπσο γπλαίθεο, λένη, ειηθησκέλνη ζε 

πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο. 

 

 

 Σξεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρή 

αμηνιφγεζε: i) ν αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ην κέγηζην απνηέιεζκα 

ζπλδπάδνληαο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο κεζφδνπο κε ηηο αξρέο ηνπ ξεαιηζκνχ. ii) 

ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Καη 

δελ αξθεί λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ζε 

επίπεδν αξρψλ, αιιά πξέπεη λα εθιακβάλεηαη θαη σο ηέηνηα ε ιεηηνπξγία ηεο 

απφ ηα ππφινηπα κέξε. Γηαθνξεηηθά, ειινρεχεη ν θίλδπλνο ην έξγν ηεο λα 

ππνλνκεχεηαη απφ ηνπο ππνινίπνπο, κε απνδερφκελνη ην αληηθεηκεληθφ θαη 

νξζφ ησλ απνθάζεψλ ηεο. Δίλαη θξίζηκν λα ζεκεηψζνπκε φηη ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο είλαη επηηπρήο φηαλ δεκηνπξγεί θαλάιηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κέζσ δηάδξαζεο θαη απηφκαηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε λέα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ 
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πξνθχπηνπλ ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καη iii) είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηα πξνγξάκκαηα λα έρνπλ ζπλέρεηα ζην ρξφλν (time line of policy). 

Γηαηί κφλν ηφηε, ζα κπνξέζεη λα ππάξμεη πξαγκαηηθή, αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ ρζεο, ηελ πνξεία πνπ 

δηαλχζεθε, ηηο απνηπρίεο θαη επηηπρίεο ζηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ αχξην.  

 

 ηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε, σο "κέζνδνο" κεξηθέο θνξέο 

αλαθέξεηαη κηα ηερληθή ζπιινγήο δεδνκέλσλ (ζπλεληεχμεηο, έξεπλεο, 

παξαηεξήζεηο), θαη άιιεο θνξέο ν ζρεδηαζκφο κηαο αμηνιφγεζεο ή 

πξνζέγγηζε (πεηξακαηηθή, ςεπδν-πεηξακαηηθή, κε-πεηξακαηηθή). Αλ θαη ν 

νξηζκφο δελ έρεη δηεπζεηεζεί πιήξσο ζηε βηβιηνγξαθία, απηή ε εξγαζία 

αληηκεησπίδεη ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ κεζφδνπο κε νπνηαδήπνηε 

έλλνηα σο αμηνινγήζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ. 

 

 

 Οη αμηνινγήζεηο κεηθηψλ κεζφδσλ απαηηνχλ εηδηθνχο κε δηαθνξεηηθά είδε 

δεμηνηήησλ. Αθφκα θαη αλ έλαο αμηνινγεηήο κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη έλα 

ζηαηηζηηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην ίδην πξφζσπν 

ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεμαγάγεη κηα δνκεκέλε παξαηήξεζε ή λα δηεμαγάγεη 

απνηειεζκαηηθά κηα ζπλέληεπμε ηεο νκάδαο εζηίαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηαζζεί θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ην είδνο ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα 

ρξεηαζηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιερζνχλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλάινγα, 

πξνθεηκέλνπ θάζε πηπρή ηεο αμηνιφγεζεο λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία. 

 

 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην ηδαληθφ κείγκα κεζφδσλ δελ ζα είλαη δπλαηφ, είηε 

ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζηελ ίδηα ηελ αμηνιφγεζε, φπσο πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή ρξεκαηνδφηεζε, είηε ιφγσ ζπγθπξηαθψλ παξαγφλησλ, φπσο 

δχζθνιν γεσγξαθηθφ ή πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. ινη νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα 

αζρνιεζνχλ κε απηά ηα είδε ησλ πεξηνξηζκψλ, θαζψο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά θαηά ηελ επηινγή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ θαη ηξφπσλ γηα 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε έλαλ ζρεδηαζκφ κεηθηψλ κεζφδσλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, κηα πξνζέγγηζε κεηθηψλ κεζφδσλ κπνξεί λα βνεζήζεη λα 

μεπεξαζηνχλ κεξηθά απφ απηά ηα εκπφδηα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε αμηνιφγεζε 

ηδαληθά πεξηιακβάλεη κηα κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα ζηα λνηθνθπξηά, αιιά ε 

κέζνδνο απηή είλαη πνιχ δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα, κηα αλάιπζε ππαξρφλησλ 

ζηνηρείσλ απνγξαθήο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο επηινγή ελφο 

κηθξνχ δείγκαηνο πιεξνθνξηνδνηψλ γηα ζπλέληεπμε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

κέιε φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ή αλ έλα νξηζκέλν ηκήκα 

πιεζπζκνχ είλαη απξνζπέιαζην ιφγσ ζεκάησλ αζθαιείαο, ζηαηηζηηθέο 

ηερληθέο κε βάζε δεπηεξεχνληα ζηνηρεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
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πξνζδηνξίζνπλ κηα παξφκνηα, ελαιιαθηηθή νκάδα λα ζπκπεξηιεθζεί ζην 

δείγκα αμηνιφγεζεο. 

 

 

 Μέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κεηθηψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ηα πνξίζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα 

εκπινπηηζζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ. Χζηφζν, ππάξρεη ε ηάζε αλεπαξθνχο 

ρξεζηκνπνίεζεο, ή αθφκα θαη κε ρξεζηκνπνίεζεο, φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη γηα αμηνιφγεζε. Οη αμηνινγεηέο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεγή δεδνκέλσλ, εάλ απηή δεκηνπξγεί εχπεπηεο 

θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο γηα έλαλ δηαρεηξηζηή ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ εχθνια ζε γξαθήκαηα ή πίλαθεο ππεξηνλίδνληαη, ελψ 

ελδερνκέλσο πην ζεκαληηθά, αιιά δχζθνιν λα παξνπζηαζζνχλ ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ πνηνηηθέο κεζφδνπο αλαιχνληαη θαη αλαθέξνληαη αλεπαξθψο. 

Οη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα εληάμνπλ ελδηαθέξνπζεο γξαθηθέο 

παξαζηάζεηο επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ πνηνηηθά ζηνηρεία. 

 

 

 Οη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο δηακνξθψλνπλ αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα ζε φια ηα 

επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο. Δλ νιίγνηο, κπνξεί θάπνηνο 

εχζηνρα λα επηζεκάλεη φηη ε πνιηηηθή απνηειεί ην δεζκεπηηθφ πεξηνξηζκφ γηα 

ηελ αλάπηπμε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη δηάθνξεο επηπηψζεηο γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο αλάπηπμεο, γελλψληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Μηα πξνζέγγηζε αμηνιφγεζεο κεηθηψλ κεζφδσλ παξέρεη ζπρλά ιχζε ζε 

κεξηθέο απφ ηηο πξνθιήζεηο, κεζνδνινγηθέο ή άιιεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηηθά ελεκεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ. Τπάξρνπλ 

αξθεηέο πηζαλέο κεζνδνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί ζε κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε κεηθηψλ κεζφδσλ. Σν θιεηδί έγθεηηαη ζηε θαηαλφεζε ησλ 

δπλάκεσλ, ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο θάζε κεζφδνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεπρζνχλ καδί κε ηέηνην ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Δλψ ε ρξήζε κεηθηψλ κεζφδσλ είλαη ηζρπξή, κεξηθνί νξγαληζκνί θαη 

ππεξεζίεο αλάπηπμεο αδπλαηνχλ λα ελζηεξληζηνχλ απηήλ ηελ θηινζνθία 

απνηειεζκαηηθά. Δλ κέξεη, απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο 

θαη θαηαλφεζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. κσο, φπσο επηδεηά λα ηνλίζεη ε παξνχζα 

εξγαζία νη απνθάζεηο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ είλαη νη ίδηεο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο, νη νπνίεο νδεγνχληαη απφ πνιηηηθέο πηέζεηο, θαη απηέο κπνξνχλ ελ 

ζπλερεία λα απνθιείζνπλ ζπκθέξνληα θαη πξνλφκηα ηξίησλ. πλνςίδνληαο, ε 

ίδηα ε αμηνιφγεζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία ππφθεηηαη ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πνιηηηθέο πηέζεηο. 
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7.2 Πξννπηηθέο 

 
Η παξνχζα εξγαζία έρεη πνιπρξεζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη απφ 

απιφ αληηθείκελν ζεσξεηηθήο κειέηεο θαη ελεκέξσζεο κέρξη αθνξκή γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα θαη δξαζηεξηνπνίεζε. πγθεθξηκέλα: 

 

 ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ έλλνηα ηεο ζε 

πνιηηηθά ελεκεξσκέλεο δξάζεηο κε πιήξεηο αλαιχζεηο κεζφδσλ, θαζψο επίζεο 

θαη ηα ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ηηο πιαηζηψλνπλ. Η κειέηε ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ ράξηε θαηαδεηθλχεη ηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο αλαιχζεσλ. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε επί ηνπ 

ζέκαηνο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 ε πξαθηηθφ επίπεδν, θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

κεζνδνινγηθνχ ράξηε θαη κε ηελ δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ άςπρνπ θαη 

έκςπρνπ πιηθνχ, κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ κηα πιήξε κεζνδνινγία απφ ηελ 

επηινγή ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο κέρξη ηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

πξαθηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ δξάζεσλ. Δπηκέξνπο 

επίπεδα ηεο κεζνδνινγίαο ή απιά επηξξνή ζηελ θηινζνθία αμηνιφγεζεο, ν 

βαζκφο αμηνπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ έγθεηηαη ζηε 

θξίζε ηνπ θνξέα. 

 

 ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, κπνξεί λα γίλεη επέθηαζε ηεο κεζνδνινγίαο ή ην 

ζεκαληηθφηεξν αλαγλψξηζε κεζνδνινγηθψλ θελψλ θαη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο 

γηα ηελ θάιπςε ηνπο. Η εξγαζία απηή κπνξεί λα ζηαζεί σο βάζε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πιεξέζηεξσλ 

κεζφδσλ θαη ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε ηεο εηζαγσγήο ηεο αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ 

δξάζεσλ ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε. Αμηφινγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη 

ψζηε νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο πνιίηεο λα πεγάδνπλ απφ ηε 

ζέιεζε θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ίδηνη, αιιά αθφκα παξαηεξείηαη 

έλα ράζκα αλάκεζα ζηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ηε ηειηθή ράξαμε 

πνιηηηθήο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ίζσο απηφ ζα έπξεπε λα είλαη ην πξψην 

ζεκείν, ζην νπνίν πξέπεη λα εζηηάζνπλ θαη λα εληαζνχλ νη επηθείκελεο 

έξεπλεο θαη κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλνηθηή δηαθπβέξλεζε, ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε αλάινγσλ 

δξάζεσλ. 
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