
 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 
 

 
Προτεραιότητα 
 
 

 
Προτεραιότητα 2: «Ανά̟τυξη δεικτών και µεθοδολογιών αξιολόγησης µε 
σκο̟ό την α̟οτίµηση της ̟ροόδου, την ̟ροσαρµογή ̟ολιτικών και µέτρων 
και τη διευκόλυνση του συντονισµού της συγκριτικής µάθησης» 
 

 
∆ράση 
 
 

                              
∆ράση 2.1/11: «Μελέτες/ Έρευνες στα ̟εδία της µετανάστευσης και της 
ένταξης νοµίµως διαµενόντων υ̟ηκόων τρίτων χωρών» 
 
Έργο 2.1.α/11: Χαρτογράφηση των υφιστάµενων δοµών ̟ου ̟αρέχουν 
υ̟ηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ στην ελληνική ε̟ικράτεια καθώς ε̟ίσης και 
καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δοµές.               

 
Φορέας 
Υλο̟οίησης της 
∆ράσης 
 

Ε Κ Κ Ε  –  Ε Θ Ν Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  
Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν  

 
 
Συνεργαζόµενοι  
εταίροι  
 
 

         
 Ε Λ Κ Ε  Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Υ      Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ                       

 
Εγκεκριµένος 
̟ροϋ̟ολογισµός 
 
 

 
50.000,00€ 
Η ∆ράση  2.1.α/11: Χαρτογράφηση των υφιστάµενων δοµών ̟ου ̟αρέχουν 
υ̟ηρεσίες ένταξης σε Υ.Τ.Χ στην ελληνική ε̟ικράτεια καθώς ε̟ίσης και 
καταγραφή των αναγκών για ανάλογες δοµές, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 
€50.000,00, συχρηµατοδοτει ́ται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Ένταξης κατά 
75% α̟ό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% α̟ό Εθνικούς Πόρους 

 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 
 

 

Έναρξη 11/12/2012 Λήξη  30/6/2013                          

∆ιάρκεια σε Μήνες 7 

 

Α
/
Α 

Φάση / Ενέργεια Έναρξη Λήξη 

1 Φάση 1 ∆ιενέργεια προκαταρκτικής 

έρευνας 

Πακέτο εργασίας 1: Έρευνα γραφείου 

 

11/12/2012 28/02/2012 

2 Φάση 1 ∆ιενέργεια προκαταρκτικής 

έρευνας 

Πακέτο εργασίας 2: ∆ιενέργεια 
απογραφικής πανελλαδικής έρευνας µε 
δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 

 

1/2/2013 30/06/2013 



3 Φάση 1 ∆ιενέργεια προκαταρκτικής 

έρευνας 

Πακέτο εργασίας 3: ∆ιενέργεια ποιοτικής 
έρευνας πεδίου 

 

01/01/2013 30/06/2013 

4 Φάση 2 Εκπόνηση Ολοκληρωµένου 

Σχεδίου ∆ράσης 

Πακέτο εργασίας 4: Συµπεράσµατα για 
το βαθµό αποτελεσµατικότητας των 
υφιστάµενων δοµών και παρεχόµενων 
υπηρεσιών και διατύπωση προτάσεων για 
σχεδιασµό στοχευµένων πολιτικών σε ένα 
Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης 

 

01/05/2013 30/06/2013 

5 Φάση 3 ∆ιάχυση αποτελεσµάτων 

Πακέτο εργασίας 5: ∆ιοργάνωση 
ηµερίδας για την παρουσίαση του 
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης 

 

01/06/2013 30/06/2013 

6 Φάση 4 Οργάνωση και ∆ιοίκηση του 
έργου 

Πακέτο εργασίας 6: ∆ιοίκηση έργου 

 

11/12/2012 30/06/2013 

7 Φάση 4 Οργάνωση και ∆ιοίκηση του 
έργου 

Πακέτο εργασίας 7: Συντονισµός 
Υλοποίησης Μεθοδολογίας έργου 

11/12/2012 30/06/2013 

 

 
Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

 
Σκο̟ός του έργου είναι να συγκεντρώσει ̟ληροφορίες για το σύνολο των 
φορέων ̟ου συνδέονται µε τη διαδικασία άφιξης, εγκατάστασης και ένταξης 
των Υ.Τ.Χ. στην  ελληνική κοινωνία, να εντο̟ίσει τα ̟ροβλήµατα ̟ου 
αφορούν την κοινωνική ένταξη των µεταναστών αλλά και να αναδείξει τις 
θετικές εµ̟ειρίες και τις καλές ̟ρακτικές.   

 
 
Περιγραφή της 
∆ράσης 
 
 
 

 
Αντικείµενο του έργου είναι αφενός µεν ο εντο̟ισµός και η α̟οτύ̟ωση των 
δοµών ̟ου συνδέονται µε τη διαδικασία άφιξης, εγκατάστασης και 
ενσωµάτωσης των Υ̟ηκόων Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην ελληνική κοινωνία, 
αφετέρου δε ο εντο̟ισµός και η καταγραφή των ε̟ιµέρους αναγκών  
του µεταναστευτικού ̟ληθυσµού στις διαφορο̟οιηµένες συνθήκες ένταξής του 
στον αστικό και αγροτικό χώρο. 
 
Η µελέτη των φορέων εστιάζει α) στην καταγραφή και κωδικο̟οίηση της 
δοµής των φορέων της κεντρικής και ̟εριφερειακής διοίκησης,  
της το̟ικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, β) 
στην καταγραφή και κωδικο̟οίηση της νοµοθεσίας, και γ) στην ε̟ο̟τεία και 
έλεγχο της εφαρµογής της ̟ολιτικής. 
 
 
Μεθοδολογικά, η ̟ροτεινόµενη έρευνα συνδυάζει ̟εριγραφικά και ̟οιοτικά 
χαρακτηριστικά µε τη συγκέντρωση και µελέτη ̟ρωτογενούς και 



δευτερογενούς υλικού.  
 

Α̟οτελέσµατα της 
∆ράσης 
 

α. Καταγραφή των φορέων ̟ου ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες ένταξης σε 
κεντρικό/̟εριφερειακό ή το̟ικό ε̟ί̟εδο καθώς ε̟ίσης και των αντίστοιχων 
φορέων της κοινωνίας των ̟ολιτών. 

β. Συγκέντρωση εξειδικευµένων ̟ληροφοριών α̟ό ̟ρονοµιακούς 
̟ληροφορητές, διαµορφωτές ̟ολιτικής σε κεντρικό, ̟εριφερειακό και το̟ικό 
ε̟ί̟εδο, καθώς και φορέων της κοινωνίας των ̟ολιτών, ̟ροκειµένου να 
αναδυθεί το ακριβές ̟εριεχόµενο των αξιολογήσεων της 
α̟οτελεσµατικότητας καθώς και των διαφορο̟οιήσεων στις ανάγκες των 
µεταναστών - χρηστών των δοµών, και τέλος το ̟λήρες ̟εριεχόµενο των 
καλών ̟ρακτικών.  

γ. Η εκ̟όνηση Σχεδίου ∆ράσης, ̟ροβαίνει στην ̟αρουσίαση της υφιστάµενης 
κατάστασης µε ειδική µνεία: 
α. στις θετικές εµ̟ειρίες και ιδιαίτερα στις υφιστάµενες καλές ̟ρακτικές 
β. σε ελλείψεις και κενά στις ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, τόσο σε ε̟ί̟εδο 
οργάνωσης όσο και σε ε̟ί̟εδο αντα̟όκρισης στις διαφορο̟οιηµένες ανάγκες 
του µεταναστευτικού ̟ληθυσµού τόσο όσον αφορά τις ανάγκες διαφορετικών 
οµάδων όσο και σε σχέση µε το χώρο (αστικές ̟εριοχές µε σηµαντική 
συγκέντρωση µεταναστών, ̟εριοχές της υ̟αίθρου, α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές, 
κ.λ̟.). 

Links σχετικά µε 
τη  ∆ράση 
 

                   
http://www.ekke.gr/projects/mapiis 
http://www.ekke.gr/news.php?id=61 

 
 


