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Προτεραιότητα
2: «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης με 
σκοπό  την  αποτίμηση  της  προόδου,  την  προσαρμογή 
πολιτικών  και  μέτρων  και  την  διευκόλυνση  του 
συντονισμού της συγκριτικής μάθησης»

Δράση
2.1/10: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης μέσω της 
δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού 
Συστήματος 

Φορέας Υλοποίησης 
της Δράσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας και Τμήμα 
Μηχανικών  Πληροφορικών  και  Επικοινωνιακών 
Συστημάτων 

Συνεργαζόμενοι 
εταίροι 

Ν/Α

Εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 
215.450,26€ και χρηματοδοτείται κατά 75% από 
Κοινοτικούς πόρους (161.587,70€) και κατά 25% από 
Εθνικούς πόρους (53.862,56€). 

Χρονοδιάγραμμα 01/04/2012 - 30/06/2012

Στόχοι της Δράσης
Κύριος  στόχος  της  Δράσης  ορίζεται  η  ανάπτυξη  ενός 
Ολοκληρωμένου  Πληροφορικού  Συστήματος  (ΟΠΣ) 
παρακολούθησης των πολιτικών ένταξης των Υπηκόων 
Τρίτων  Χωρών  (Υ.Τ.Χ)  με  κύρια  χαρακτηριστικά  την 
ευελιξία, τη φιλικότητα και το σαφή προσανατολισμό στο 
σύστημα  λήψης  αποφάσεων  το  οποίο  καλείται  να 
υποστηρίξει  με  τελικό  στόχο  την  τη  βελτίωση  της 
οργανωσιακής ετοιμότητας των φορέων διαχείρισης του 
προβλήματος στην Ελλάδα. 

Περιγραφή της 
Δράσης

Βασικό  αντικείμενο της δράσης  αποτέλεσε ο ακριβής 
προσδιορισμός  των  επιμέρους  στόχων  της  ενταξιακής 
πολιτικής  των  Υ.Τ.Χ  σύμφωνα  με  την  έρευνα  και  τη 
θεωρητική τεκμηρίωση. 
Ο  προσδιορισμός,  η  καταγραφή,  η  συγκέντρωση,  η 
οργάνωση  και  η  τεκμηρίωση  του  απαραίτητου 
στατιστικού  υλικού,  (πρωτογενή  στατιστικά  δεδομένα 
και παράγωγη στατιστική πληροφόρηση) ως και λοιπού 
πληροφοριακού υλικού (μελέτες, αρθρογραφία)  είναι η 
δεύτερη στόχευση του προτεινόμενου ΟΠΣ, έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί  η ακριβής,  επαρκής,  έγκυρη και  έγκαιρη 
πληροφόρηση που αφορά στην κοινωνική ένταξη των 
υπηκόων τρίτων  χωρών. 
Τρίτος  και  σημαντικότατος  στόχος  του  ΟΠΣ   είναι  ο 
λεπτομερής  προσδιορισμός,  του  τρόπου  συνεχούς 
λειτουργίας  του συστήματος,  η ενσωμάτωσή του στον 
περιφερειακό  και  εθνικό  διοικητικό  μηχανισμό,  που 
χειρίζεται τα θέματα ενταξιακής πολιτικής, η αφομοίωσή 
του  από   τα  αρμόδια  στελέχη  και  η  πρόταση 



θεσμοθέτησης των σχετικών διαδικασιών. 
Αποτελέσματα της 
Δράσης

Το ΟΠΣ ολοκληρώνεται με την δημιουργία ενός Portal 
στο  οποίο  ενσωματώνονται  όλες  οι  απαραίτητες 
πληροφορίες  για  τη  θεματική  περιοχή  και  επιπλέον 
παρέχονται  σε  συγκεκριμένη  ομάδα  χρηστών  οι 
λειτουργίες  ανάλυσης  και  οπτικοποίησης  των 
καταγεγραμμένων  δεδομένων  (πηγές  στατιστικής 
πληροφόρησης,  δείκτες,  θεματικοί  χάρτες,  εργαλεία 
εξόρυξης  γνώσης,  επικαιροποιημένο  το  έντυπο  για 
αίτηση  άδεια  διαμονής).  Αναφορικά  με  την 
δημοσιοποίηση  της  δράσης  είναι  σημαντικό  να 
αναφερθεί ότι δημοσιεύτηκαν 4 περιοδικά δελτία τύπου 
για  την  πορεία  σχεδιασμού  του  ΟΠΣ.  Επίσης, 
πραγματοποιήθηκαν  2  ημερίδες  και  ένα  επιμορφωτικό 
σεμινάριο των δημοσίων υπαλλήλων της κεντρικής, και 
Αποκεντρωμένης διοίκησης που θα χειρίζονται το ΟΠΣ. 
Τέλος,  ακολούθησε  η  έκδοση  τόμου  επιστημονικής 
ανάλυσης των επιλογών του έργου και δύο παραδοτέα 
με  αναλυτικές  προδιαγραφές  του  έργου  και  οδηγίες 
σχετικά με τη χρήση του..

Links σχετικά με τη 
Δράση

                            
http://icsd-dboracle.aegean.gr/immi/login/prompt.php 

http://icsd-dboracle.aegean.gr/immi/login/prompt.php

