
 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 

 
Προτεραιότητα 
 
 

 

1.Υλοποίηση δράσεων που εφαρµόζουν τις Κοινές 
Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των 
µεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
∆ράση 
 
 

 
 1.4  Προαγωγή της διαπολιτισµικότητας ως θεµελιώδους 
µηχανισµού ένταξης των νοµίµως διαµενόντων π.τ.χ. 
στην κοινωνία υποδοχής». 
                        

Έργο 1.4β/13 «Ραδιοφωνικές εκποµπές για θέµατα που 
αφορούν στους µετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία 
διανοµή δοµηµένου έντυπου, ηχητικού και 
οπτικοακουστικού υλικού» 
 

 
Φορέας Υλοποίησης του 
Έργου 
 

 
BEE GROUP Ανώνυµη Εταιρεία – ∆ικτυακές Υπηρεσίες – 
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

 
Συνεργαζόµενοι  εταίροι  
 
 

 
PRAKSIS – Προγράµµατα Ανάπτυξης, Κοινωνικής 
Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας / ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε 

 
∆απάνη Έργου 
 
 
 
 

 
238.039,77 € 

(95% χρηµατοδότηση από Ε.Ε και  5% από  εθνικούς 
πόρους) 

 
Χρονοδιάγραµµα 

 
 
 

 
31.12.14-30.06.2015 

 
Στόχοι του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Η ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης των 

µεταναστών. 

• Η ενηµέρωση των µεταναστών για τις εξελίξεις 

στην µεταναστευτική πολιτική και η καλλιέργεια 

δράσεων στους συλλόγους τους µε στόχο την 

ένταξη. 

• Προώθηση της αρµονικής συνύπαρξης µε την 

κοινωνία υποδοχής και επιτυχής αντιµετώπιση 

στερεοτυπικών συµπεριφορών και στάσεων. 

• Εξοικείωση των µεταναστών σε θέµατα 

ραδιοφωνίας και ευρύτερα τεχνικών παραγωγής 

στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 

 



 
 
Περιγραφή του Έργου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στα πλαίσια του Έργου 1.4β/13 υλοποιήθηκαν συνολικά 

140 ραδιοφωνικές εκποµπές διάρκειας τριάντα (30) 

λεπτών σε απογευµατινή ώρα στον ραδιοφωνικό σταθµό 

«105,5 Στο Κόκκινο». Στις 84 εκποµπές συµµετείχαν 

εκπρόσωποι µεταναστευτικών κοινοτήτων, νοµικοί µε 

ενασχόληση στο µεταναστευτικό ζήτηµα, µέλη της 

«κοινωνίας των πολιτών» επαγγελµατίες στον χώρο της 

παροχής υπηρεσιών σε π.τ.χ, γιατροί, ακαδηµαϊκοί, 

ερευνητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί από το πεδίο της 

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Τα θέµατα των εκποµπών 

αυτών αφορούσαν την υγεία, την εργασία, την 

εκπαίδευση, τη στέγαση, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τη 

νοµική και διοικητική υποστήριξη, αλλά και επιπλέον 

θέµατα τα οποία οι ίδιοι οι ακροατές, ή οι 

µεταναστευτικές κοινότητες έθεσαν. Στις υπόλοιπες 56 

εκποµπές συµµετείχαν 24 εκπρόσωποι µεταναστευτικών 

κοινοτήτων και 20 Έλληνες ως ραδιοφωνικοί παραγωγοί, 

αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν σε θέµατα ραδιοφωνίας και 

σε Πολυπολιτισµικά Μέσα Ενηµέρωσης (Community 

Media). Στις 3 Μαρτίου 2015, µεταδόθηκε η πρώτη 

εκποµπή και ως τις 30 Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκε η 

µετάδοση και των 140 εκποµπών. 

 

Παράλληλα εκδόθηκαν 9.000τµχ δίγλωσσου πολύ- 

οδηγού σε εννέα (9) διαφορετικές γλώσσες (ελληνική, 

αλβανική, αραβική, παντζάµπι, ουρντού, ρωσική, 

αγγλικά, γαλλικά και σουαχίλι). Ο πολύ-οδηγός µέσω 

ερωταπαντήσεων, εικόνων και συνοπτικών φιλικών 

κειµένων παρείχε πληροφορίες, συµβουλές και οδηγίες 

σε θέµατα που αφορούν στα ακόλουθα θέµατα: 

•••• Σύστηµα διακυβέρνησης στην Ελλάδα  

•••• Γεωγραφία, πολιτισµός, ψυχαγωγία, διατροφή, ήθη 

/ έθιµα / παραδόσεις, θρησκεία  

•••• Θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και 

αδειοδότησης µεταναστών  

•••• Υγεία, Εργασία, Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Στέγαση, 

Πρόνοια, Κοινωνικές Υπηρεσίες  



•••• Χάρτες, στοιχεία επικοινωνίας φορέων και 

υπηρεσιών (συµπεριλαµβανοµένων τηλεφωνικών 

αριθµών άµεσης ανάγκης), στοιχεία και 

πληροφορίες για τα µέσα µετακινήσεων, µικρές και 

χρήσιµες συµβουλές για διάφορα θέµατα (tips), 

βασικά στατιστικά στοιχεία για τη µετανάστευση. 

Επίσης, στα πλαίσια του έργου, ο πολύ-οδηγός, 

παράχθηκε και σε ψηφιακή µορφή και βρίσκεται στην 

διεύθυνση http://www.learnaboutgreece.gr/ 

 

Στα πλαίσια του έργου, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ο 

ιστότοπος του προγράµµατος, ο οποίος βρίσκεται στην 

διεύθυνση http://www.politestoukosmou.gr/. Στον 

συγκεκριµένο ιστότοπο οι ενδιαφερόµενοι 

(εκπαιδευόµενοι  / εκπρόσωποι µεταναστευτικών 

κοινοτήτων, ευρύ κοινό) έχουν την δυνατότητα να 

ενηµερωθούν για το πρόγραµµα, τις δράσεις του, τους 

εταίρους που το υλοποιούν, να διαβάσουν νέα και 

ανακοινώσεις για τις ραδιοφωνικές εκποµπές που 

υλοποιήθηκαν. 

 

Στα πλαίσια του Έργου παράχθηκε επίσης ένα 

εκπαιδευτικό  ντοκιµαντέρ το οποίο είχε ως στόχο να 

αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για άτοµα που 

επιθυµούν να γίνουν εν δυνάµει πολυπολιτισµικοί 

ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Συγκεκριµένα, περιείχε 

συµβουλές και κατευθύνσεις για θέµατα ραδιοφωνίας, τις 

εκπαιδεύσεις, την προετοιµασία των εκποµπών, την 

παρουσίαση των εκποµπών καθώς και ρεπορτάζ στο 

δρόµο.  

Αποτελέσµατα του Έργου 
 

                                   

Α/Α Τίτλος ∆είκτη Επιτευχθείσα 

Τιµή  

1 Ραδιοφωνικές εκποµπές 140 

2 Οι ώρες ραδιοφωνικής 

µετάδοσης 

70  

3 Αριθµός ατόµων που θα 

εκπαιδευτούν 

44 

4 Αναρτηµένες εκποµπές στο 

διαδίκτυο 

140 



5 ∆ιαδικτυακή ραδιοφωνική 

Πλατφόρµα 

1 

6 ∆ελτία Τύπου 2 

7 Ανάρτηση πληροφορίας στο 

διαδίκτυο και σε έντυπα µέσα 

12 

8 ∆ίγλωσσος Πολύ-οδηγός σε 9 

γλώσσες  

9.000 

9 Ντοκιµαντέρ 1 

10 Στοχευόµενες συναντήσεις µε 

εκπροσώπους από τις 

µεταναστευτικές κοινότητες 

3 

11 Ενηµερωτικές επιστολές 22 

12 Φυλλάδια 3.000 
 

Links σχετικά µε το Έργο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
http://www.politestoukosmou.gr/      

 

                          http://www.learnaboutgreece.gr/ 

 


