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Σημείωμα από τη σύνταξη 

 

Δήμητρα Ιωάννου 
Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης 

 

Το παρόν τεύχος της Επιθεώρησης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, είναι αφιερωμένο στο 13ο 

διετές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο διοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης (European Evaluation Society – EES) σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στις 1-5 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο 

«Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη. 

Στόχος του συνεδρίου, υπό τον γενικό τίτλο «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση των κοινωνιών», 

ήταν να συζητηθούν σε βάθος θέματα σχετικά με τη συμβολή της αξιολόγησης στην ενδυνάμωση 

και την τόνωση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, μετά από μια δεκαετία κρίσεων και αναταραχών 

όπου έχουν επιτελεσθεί πολλές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, σε όλα τα επίπεδα, τις οποίες 

καλούμαστε πλέον να διαχειριστούμε.  Το στίγμα του συνεδρίου δόθηκε κυρίως από τους 

προβληματισμούς που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης, για το ρόλο που μπορεί να 

έχει η αξιολόγηση σε μία Ευρώπη που αλλάζει και πώς μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες και να αντιμετωπίσει κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. 

Τα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης λαμβάνουν χώρα κάθε δύο χρόνια και 

αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης όλων όσοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της 

αξιολόγησης (φορείς λήψης αποφάσεων πολιτικής, δημόσιοι λειτουργοί, εκπρόσωποι του 

ακαδημαϊκού κόσμου, διαχειριστές προγραμμάτων και έργων του ιδιωτικού και του δημόσιου 

τομέα, σύμβουλοι αξιολόγησης, ερευνητές ή φοιτητές). Πριν από τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχες 

διοργανώσεις είχαν λάβει χώρα στο Μάαστριχτ (2016), στο Δουβλίνο (2014), στο Ελσίνκι (2012), 

κλπ. 

Η διεκδίκηση της διοργάνωσης του 13ου συνεδρίου στην Ελλάδα, ήταν ένα στοίχημα για την ΕΕΑ, 

τόσο για την προώθηση της αξιολόγησης στη χώρα μας, όσο και για να τοποθετήσει την Ελλάδα 

στο χάρτη της διεθνούς κοινότητας των αξιολογητών, αλλά κυρίως, για να δώσει τη δυνατότητα σε 

Έλληνες επιστήμονες και σε όσους ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση, να συμμετάσχουν ενεργά 

σ’ένα συνέδριο διεθνούς εμβέλειας, να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και να αναπτύξουν δεσμούς 

και δίκτυα συνεργασιών. 

Κλείνοντας αυτό το εισαγωγικό σημείωμα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Helexpo, τον Δήμο 

Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 

και τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, που πίστεψαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια 

και συνέβαλλαν στην επιτυχία του συνεδρίου. 

Αθήνα, Δεκέμβριος 2018  
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