
Κεφάλαιο 4 – 4.3 Αξιολόγηση 

Η επιτυχής υποδοχή και ένταξη των μεταναστών και των μεταναστριών και των 

αιτούντων/αιτουσών και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στη χώρα υποδοχής 

αποτελεί το κλειδί για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η νόμιμη 

μετανάστευση καθώς και για την αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να παράξει η 

μετανάστευση στην κοινωνικοοικονομική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξή της χώρας.  

Επομένως, η δημιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής την 

Ένταξη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την εκτίμηση του αντίκτυπου των 

προτεινόμενων δράσεων όσο και για το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία 

που προκύπτουν από την αποτίμηση των έργων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 

Αναφορικά με τους δείκτες αξιολόγησης, η διακήρυξη της Σαραγόσα, που υιοθετήθηκε το 

2010 από την πανευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την ένταξη και επικυρώθηκε από το 

Συμβούλιο της Ε.Ε. σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, εντόπισε και 

παρουσίασε ένα σύνολο κοινών δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

πολιτικών ένταξης. 

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πιλοτική μελέτη1 της πρότεινε ορισμένους κοινούς 

δείκτες αξιολόγησης των πολιτικών ένταξης. Οι προτάσεις της συγκεκριμένης πιλοτικής 

μελέτης αναπτύχθηκαν περαιτέρω σε άλλη έκθεση σχετικά με την χρήση των δεικτών της 

Ε.Ε. για την αξιολόγηση της ένταξης των μεταναστών2, ενώ έχουν εμπλουτιστεί από την 

EuroStat3, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των σχετικών πολιτικών. 

Με βάση τα παραπάνω, ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης των δράσεων που προτείνονται 

στην παρούσα στρατηγική μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: η εργασία (όπως ποσοστό 

ανεργίας, απασχόλησης κ.ά.), η υγεία (όπως μέσο προσδόκιμο ζωής, υγιή χρόνια ζωής κ.ά.),  η 

εκπαίδευση (όπως ποσοστό σχολικής διαρροής, υψηλότερο κεκτημένο μορφωτικό επίπεδο, 

κ.ά.), η κοινωνική ενσωμάτωση (όπως μέσο καθαρό εισόδημα,  ποσοστό ατόμων που 

κινδυνεύουν από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, ποσοστό συνεχιζόμενου 

κινδύνου φτώχειας κ.ά.) και η ενεργός πολιτειότητα (ποσοστό πολιτογράφησης, αριθμός 

ατόμων με μακροχρόνια διαμονή στη χώρα). 
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Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής θα πραγματοποιηθεί μέσω τόσο 

των παραπάνω ποσοτικών δεικτών όσο και ποιοτικών δεικτών, σε ετήσια βάση και στο 

τέλος για την τριετία της ισχύος της. 

Κάθε Υπουργείο και η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει σε ετήσια βάση να συντάσσουν σχετική 

έκθεση αξιολόγησης των πολιτικών και δράσεων ένταξης που υλοποιούν με χρήση 

αντίστοιχων ή ισοδύναμων δεικτών και να τις κοινοποιούν στο Υ.ΜΕ.ΠΟ. 

Οι ετήσιες εκθέσεις θα συγκεντρώνονται από το Υ.ΜΕ.ΠΟ.. Η επεξεργασία τους θα γίνεται 

μέσω σχετικής Ομάδας Έργασίας η οποία θα συσταθεί με τη συμμετοχή όλων των 

αρμόδιων Υπουργείων καθώς και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με σκοπό να πραγματοποιεί μια συνολική 

αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιούνται, να ανατροφοδοτεί, να συμπληρώνει τις 

κατευθυντήριες πολιτικές της Εθνικής Στρατηγικής και να βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητά τους.  

 


