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Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο 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 των 
μεταναστών σε τομείς όπως: 
• η αγορά εργασίας,
• η στέγαση, 

• η εκπαίδευση, 

• η υγεία και πρόνοια, 

• η κοινωνική ασφάλιση, 

• η κοινωνική και πολιτική συμμετοχή



Στόχοι της Δράσης

Ειδικότεροι στόχοι της Δράσης αποτελούν:
1. Η σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές 
μελέτες και η δυνατότητα εφαρμογής μιας βασισμένης στη γνώση 
αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής 
ένταξης των Υ.Τ.Χ. 

2. Αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των πορισμάτων που 
αφορούν στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία. 

3. Ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και 
προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ. 

Συμπληρωματική επιδίωξη: 

Η ανίχνευση, εκτίμηση και συνυπολογισμός της ετερογένειας των 
ευρημάτων, καθώς επίσης και η απάντηση σε ερωτήματα που δεν είχαν 
προσεγγίσει οι πρωτογενείς μελέτες.



Πακέτα Εργασίας
Α/Α Τίτλος

1

2

3

4

Συστηματική συλλογή, καταγραφή και περιγραφή των ερευνών που 
έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικές διαστάσεις της 
ένταξης (αγορά εργασίας, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία και πρόνοια, 
κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική και πολιτική συμμετοχή)

Αναβάθμιση συστήματος τεκμηρίωσης και αναζήτησης ερευνών και 
ψηφιακών τεκμηρίων για ζητήματα ένταξης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική 
κοινωνία: δημιουργία διαδικτυακού κόμβου συσσώρευσης ερευνών και 
μελετών

Μετά-ανάλυση των δεδομένων

Σύσταση και Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της 
Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).



Αντικείμενο του Π.Ε. 
Ο εντοπισμός πηγών δεδομένων, η συστηματική καταγραφή, 
ανασκόπηση, κωδικοποίηση, σύνθεση των ποσοτικών και 
ποιοτικών εμπειρικών ερευνών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης 
τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία 
από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 μέχρι και σήμερα. 

Π.Ε. 1: Συστηματική συλλογή, καταγραφή και περιγραφή
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση

σε σημαντικές διαστάσεις της ένταξης
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Π.Ε. 1: Συστηματική συλλογή, καταγραφή και περιγραφή
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση

σε σημαντικές διαστάσεις της ένταξης



Υλοποίηση
Εντοπίστηκαν περισσότερα από 1000 κείμενα, σχετικά με το 
αντικείμενο του έργου. Από αυτά, 205 μελέτες και έρευνες 
επιλέχθηκαν για συστηματική καταγραφή και μετα-ανάλυση.

Θεματικές περιοχές
Οι περισσότερες έρευνες ως προς το θέμα επικεντρώνονται στον 
τομέα της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας
Μεθοδολογία: 

Ως προς την μεθοδολογική τους προσέγγιση είναι ποσοτικές. 
Χρήση πηγών και δεδομένων
Σε μεγάλο ποσοστό εκτός από χρήση ήδη διαθέσιμων πηγών, 
υπάρχει και συλλογή πρωτογενών δεδομένων. 

Π.Ε. 1: Συστηματική συλλογή, καταγραφή και περιγραφή
των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση

σε σημαντικές διαστάσεις της ένταξης



Το ΕΚΚΕ διαθέτει ήδη μία ολοκληρωμένη υποδομή στην οποία 
φιλοξενήσει και θα προβάλει τις υφιστάμενες ποσοτικές και ποιοτικές 
έρευνες για την ένταξη των Υ.Τ.Χ. με στόχο τη συστηματική ανασκόπηση 
και μετα-ανάλυση. 

Στόχος
i. να δημιουργηθεί ένας διαδικτυακός κόμβος συσσώρευσης ερευνών και 
μελετών, όπου θα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των μηχανισμών 
σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών και προγραμμάτων για την 
κοινωνική ένταξη των Υ.Τ.Χ.

ii. να καθίσταται εφικτή η αναζήτηση αυτών και η υπό όρους ανάκτηση 
των δεδομένων και των ψηφιακών τεκμηρίων,

Π.Ε. 2: Αναβάθμιση συστήματος τεκμηρίωσης 
και αναζήτησης ερευνών και ψηφιακών τεκμηρίων



Τεκμηρίωση: 

• Έρευνες που καταγράφηκαν από το 1ο Πακέτο Εργασίας
• Ποσοτικές έρευνες που αφορούν μετανάστες (πρωτογενή 
δεδομένα)

• Ποσοτικές έρευνες που εμπεριέχουν μεταβλητές σε σχέση με τους 
μετανάστες (Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα - European Social 
Survey)

Ιστότοπος: 
Διεύθυνση: http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / Ερευνητικά Προγράμματα / 
Ιστότοποι Προγραμμάτων

Π.Ε. 2: Αναβάθμιση συστήματος τεκμηρίωσης 
και αναζήτησης ερευνών και ψηφιακών τεκμηρίων

http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/
http://www.ekke.gr/projects/metanalysis/


Π.Ε. 3. Μετα-ανάλυση των δεδομένων

Αντικείμενο
Η μετα-ανάλυση (meta-analysis) είναι μια ποσοτική μέθοδος που 
συνδυάζει τα αποτελέσματα διαθέσιμων ανεξάρτητων ερευνών με 
σκοπό την διατύπωση ενός συνολικού συμπεράσματος ως προς τον 
έλεγχο μιας συγκεκριμένης υπόθεσης εργασίας (αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας μιας πολιτικής, εκτίμηση της ύπαρξης 
σημαντικής επίδρασης κ.ά.).

Αποτελεί μια αντικειμενική και ποσοτική μεθοδολογία που 
χρησιμοποιείται για το συνδυασμό, σύνοψη και σύνθεση ερευνητικών 
μελετών που έχουν γίνει στο παρελθόν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, 
ώστε να οδηγήσουν σε ένα συνολικό συμπέρασμα. 



Στόχος 
i. η σύνθεση των δεδομένων που προκύπτουν από διαφορετικές 
μελέτες και η δυνατότητα εφαρμογής μιας βασισμένης στη 
γνώση αποτελεσματικότερης μεταναστευτικής πολιτικής και 
πολιτικής ένταξης των Υ.Τ.Χ.,

ii. αύξηση της στατιστικής ισχύος και ακρίβειας των πορισμάτων 
που αφορούν στην ενσωμάτωση των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική 
κοινωνία, και 

iii.ενίσχυση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής 
πολιτικών και προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη των 
Υ.Τ.Χ.

Π.Ε. 3. Μετα-ανάλυση των δεδομένων



Αντικείμενο του Π.Ε.
Παράλληλα με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στα Πακέτα 
Εργασίας, το όλο έργο καθώς και τα προϊόντα που θα παραχθούν 
από αυτό θα αποτελέσουν εισροή για την ανάπτυξη ενός 
Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της Ένταξης των 
Μεταναστών. 
Πρόκειται για μία δομή, εξοπλισμένη με το ανάλογο ανθρώπινο 
δυναμικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η οποία 
λειτουργεί 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. 

Στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου συνδυάζονται ουσιαστικά η 
οικονομικοτεχνική, η επιστημονική, η ερευνητική, η ενημερωτική 
και η διοικητική δραστηριότητα. 

Π.Ε. 4. Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της 
Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).



Στόχοι
Ειδικότεροι στόχοι του παρατηρητηρίου είναι:
• να συγκεντρώνει συστηματικά έρευνες και μελέτες αναφορικά με 
την ένταξη των μεταναστών

• να παράγει μελέτες με ανασκόπησή τους
• να παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής χρήσης τους για 
οποιαδήποτε χρήση και μετα-ανάλυση

• να πραγματοποιείται μετα-ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, 
μέσω των οποίων θα καθίσταται δυνατή η σύνθεση, ερμηνεία 
και μετακριτική προσέγγιση των ποσοτικών και ποιοτικών 
εμπειρικών ερευνών, που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τη 
διαδικασία ενσωμάτωσης των Υ.Τ.Χ. στην ελληνική κοινωνία, 
καθώς και να παράγει εκθέσεις με τα αποτελέσματα για όλους ή 
επιλεγμένους τομείς ένταξης. 

Π.Ε. 4. Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της 
Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).



Οργάνωση
Το Παρατηρητήριο έχει οργανωθεί με τη λογική των θεματικών 
βάσεων. 
Για κάθε τομέα ένταξης (αγορά εργασίας, στέγαση, εκπαίδευση, 
υγεία και πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική και πολιτική 
συμμετοχή) υπάρχει συστηματική βάση με τις αντίστοιχες μελέτες 
και έρευνες που έχουν υλοποιηθεί. 
Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η παραγωγή συγκρίσιμων 
στοιχείων σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες της ΕΕ για θέματα ένταξης μεταναστών.

Βιωσιμότητα
Το Παρατηρητήριο συνιστά μία συνεχή δράση και δραστηριότητα 
του ΕΚΚΕ. Σε συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή 
κοινότητα της χώρας θα διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία, με 
την υποδοχή κάθε νέας μελέτης η οποία αφορά την κοινωνική 
ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Π.Ε. 4. Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Μελέτης και Ανάλυσης της 
Ένταξης των Μεταναστών στην Ελλάδα (ΠΑ.Μ.Ε.Μ).



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Τραμουντάνης Άγγελος

atramou@ekke.gr
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