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Προτεραιότητα 
 
 

 
2.  Ανάπτυξη δεικτών και µεθοδολογιών αξιολόγησης µε 
σκοπό την αποτίµηση της προόδου, την προσαρµογή 
πολιτικών και µέτρων και τη διευκόλυνση του 
συντονισµού της συγκριτικής µάθησης 
 

 
∆ράση 
 
 

                              
∆ράση 2.1/11: «Μελέτες/Έρευνες στα πεδία της 
µετανάστευσης και της ένταξης νοµίµως διαµενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών» 
 
Έργο 2.1.β/11: Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί για τη µετανάστευση σε σηµαντικά και σχετικά 
µε την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, 
εκπαίδευση κ.λπ.). 
 

 
Φορέας Υλοποίησης 
της ∆ράσης 
 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 
Συνεργαζόµενοι  
εταίροι  
 
 

 
INTRAWAY,ΕΠΕ 

 
Εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός 
 
 

 
150.000,00 € Εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
112.500,00 € Κοινοτική συµµετοχή (75%) 
37.500,00 € Εθνική συµµετοχή (25%) 
 

 
Χρονοδιάγραµµα 
 
 

 
3.12.2012 – 30.06.2013 

 
Στόχοι της ∆ράσης 
 
 
 
 

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των διαθέσιµων 
δεδοµένων για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία, έτσι ώστε να παραχθεί µία 
πληρέστερη εικόνα αναφορικά µε την ένταξη αυτών σε 
τοµείς όπως αγορά εργασίας, η στέγαση, η εκπαίδευση, η 
υγεία και πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική 
και πολιτική συµµετοχή. 

 
 
Περιγραφή της ∆ράσης 
 
 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, πραγµατοποιήθηκε 
ανασκόπηση διαθέσιµων βιβλιογραφικών βάσεων 
δεδοµένων, εξαντλητική καταγραφή ερευνών – µελετών, 
καθώς και ενέργειες εντοπισµού πρωτοτύπων κειµένων 
και σχετικών στατιστικών πακέτων πρωτογενούς υλικού. 
Επιπλέον, αναβαθµίστηκε το σύστηµα τεκµηρίωσης και 
αναζήτησης ερευνών και ψηφιακών τεκµηρίων του 



ΕΚΚΕ, και πραγµατοποιήθηκε τεκµηρίωση ερευνών και 
ψηφιακών τεκµηρίων για ζητήµατα ένταξης των Υ.Τ.Χ. 
στην ελληνική κοινωνία 
 
Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική 
επισκόπηση προτύπων µετα-ανάλυσης ποσοτικών, 
ποιοτικών και µεικτών ερευνών, καθώς και εξαντλητική 
αναζήτηση πρωτογενών ερευνών και σύνταξη σχετικού 
καταλόγου διαθέσιµων ερευνών. Εξετάστηκαν 
υποδείγµατα µετα-ανάλυσης – συστηµατικής επισκόπησης 
ποσοτικών ερευνών, και υποδείγµατα µετα-ανάλυσης –  
µετα-σύνθεσης ποιοτικών ερευνών. ∆ιαµορφώθηκαν 
πρότυπα µετα-ανάλυσης ποσοτικών, ποιοτικών και 
µεικτών ερευνών, και εν συνεχεία υπήρξαν πιλοτικές 
εφαρµογές των προτύπων αυτών, οδηγώντας στην 
εφαρµογή του τελικού προτύπου σε όλες τις προς µετα-
ανάλυση έρευνες 
 
Τέλος, συστάθηκε και λειτουργεί Παρατηρητήριο για την 
Ένταξη των Μεταναστών. 
 
 

Αποτελέσµατα της 
∆ράσης 
 

Με βάση την εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση που 
προηγήθηκε, διαµορφώθηκαν πρότυπα µετα-ανάλυσης 
ποσοτικών, ποιοτικών και µεικτών ερευνών, πιλοτικές 
εφαρµογές των προτύπων αυτών, οδηγώντας εν 
κατακλείδι στην εφαρµογή του τελικού προτύπου σε όλες 
τις προς µετα-ανάλυση έρευνες. Τα πορίσµατα αλλά και η 
διαδικασία περιγράφονται στο βιβλίο «Μετα-ανάλυση 
ερευνών για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών στην 
Ελληνική Κοινωνία», στόχος του οποίου είναι η 
κατανόηση της διάστασης της ένταξης των µεταναστών 
στη χώρα υποδοχής, λειτουργώντας ως ένα έγκυρο 
καταθετήριο ερευνών, µεθόδων, πολιτικών και 
πεπραγµένων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, ως πηγή 
προβληµατισµού για τα µελλούµενα, καθώς και ως 
αξιόπιστο εργαλείο για την άσκηση δηµόσιας πολιτική.  
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης συστάθηκε 
Παρατηρητήριο Μελέτης και Ανάλυσης της Ένταξης των 
Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ), το οποίο 
λειτουργεί στο ΕΚΚΕ µε αντικείµενο την συνεχή 
παρακολούθηση και ενηµέρωση του διαδικτυακού κόµβου 
συσσώρευσης ερευνών και µελετών και την εκπόνηση 
µετα-ανάλυσης, αναφορικά µε την ένταξη των Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών (Υ.Τ.Χ.) στην Ελλάδα. 

Links σχετικά µε τη  
∆ράση 
 

http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/  
http://www.ekke.gr/news.php?id=62  
     

 


