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Το 13ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης (European Evaluation Society – EES) 

διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή 785 συνέδρων από 56 χώρες στη Θεσσαλονίκη 

τον Οκτώβριο του 2018. Στις δύο πρώτες ημέρες (1-2 Οκτωβρίου 2018) διοργανώθηκαν 

επιμορφωτικά σεμινάρια σε θεματολογία συναφή με τη αυτή του συνεδρίου. Το κυρίως συνέδριο 

ήταν τριήμερης διάρκειας (3, 4 και 5 Οκτωβρίου) και περιελάμβανε παρουσιάσεις επιστημονικών 

εργασιών, θεματικές συνεδρίες και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δίνοντας βήμα σε μια πλειάδα 

ομιλητών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις συζήτησαν διεξοδικά τις εξελίξεις 

γύρω από την αξιολόγηση. 

Ο τίτλος του 13ου συνεδρίου της EES ήταν «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών» και 

η θεματολογία του περιστρέφονταν γύρω από τρία βασικά θέματα: 1. Συστήματα και προσεγγίσεις 

αξιολόγησης σε ταραγμένους καιρούς, 2. Επανεξέταση των μεθόδων και των μεθοδολογιών 

αξιολόγησης, και 3. Ανάπτυξη της αξιολόγησης για την προώθηση της ενδυνάμωσης και της 

δραστηριοποίησης των κοινωνιών σε κρίσιμους καιρούς. Η θεματολογία αυτή του συνεδρίου 

αποτέλεσε ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα αξιολόγησης υπό το πρίσμα οικονομικών, 

γεωπολιτικών, περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών κρίσεων που βιώνουμε. 

Από την πλειάδα των εισηγήσεων ξεχώρισαν οι τέσσερις βασικές ομιλίες από τους Lyn Ellen Pleger 

και Frans Leeuw (Resilient societies and resilient evaluators in turbulent times), Thomas Schwandt 

(Post-normal Evaluation?), Caroline Heider, και Elliot Stern (Learning about evaluation from a 

conference?).  

Εκτός των εισηγήσεων, θεματικών συνεδριών, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και 

παρουσιάσεων με αφίσες για πρώτη χρονιά διοργανώθηκαν και τέσσερα Flagship Symposia 

αποτελούμενα από διακεκριμένους συμμετέχοντες προκειμένου να συζητηθούν σχετικά και 

επίκαιρα ζητήματα αξιολόγησης. Στο πρώτο, με τίτλο ‘’Better Evaluation for better policies in 

Greece beyond the crisis’’, συμμετείχαν η Υπουργός κα Όλγα Γεροβασίλη, η κα Λούκα Κατσέλη, 

η ελληνίδα Πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Αξιολόγησης κα Tessie Tzavaras_Catsambas και 

ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αξιολόγησης κ. B. de Laat. Στα υπόλοιπα τρία συμπόσια 

συζητήθηκαν οι προκλήσεις που θέτουν για την αξιολόγηση τα ζητήματα ανθεκτικότητας των 

κοινωνικών (Evaluation Unusual: How is Resilience Challenging the Evaluation Field, and Are We 

Rising Effectively to the Challenge?), οι προοπτικές αναθεώρησης των κριτηρίων της DAC 

(Evaluation Criteria for the 21st Century: Panel 2 Revisiting the DAC Criteria) και οι εργασίες του 

European Commission Regulatory Scrutiny Board της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Μεταξύ των παρουσιάσεων επιστημονικών εργασιών και θεματικών συνεδριών 

συμπεριλαμβάνονταν αρκετές ελληνικές συμμετοχές, όπως από την Πρόεδρο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Αξιολόγησης, ακαδημαϊκούς και αρκετά μέλη της 

ελληνικής κοινότητας αξιολογητών. 

Παράλληλα με το συνέδριο της EES, η Ελληνική Εταιρία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στο 2ο εθνικό της 

συνέδριό με θέμα την «Αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη 

στις 2 Οκτωβρίου παρουσίασε τις προτάσεις της για τη θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στην 

Ελλάδα, μεταξύ άλλων με ένα Νόμο για την «Ανάπτυξη μίας Εθνικής Στρατηγικής για την 

Αξιολόγηση» καθώς και τη σύσταση ανεξάρτητης συντονιστικής μονάδας αξιολόγησης πολιτικών. 

Με το συνέδριό της η ΕΕΑ ανέδειξε την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες και στη χώρα μας ώστε 

να ενισχυθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αξιολόγηση και να δοθεί βήμα στο διάλογο για τη 

συμβολή της αξιολόγησης στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών προστιθέμενης αξίας για τους 

πολίτες και τις κοινωνίες, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και ρεαλιστικές προοπτικές 

ανάπτυξης. 

Περισσότερες πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου, www.ees2018.eu. 
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