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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

“Το έργο  1.4.β/13 «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

δομημένου έντυπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»

5% από  Εθνικούς Πόρους» 

 

 

                                                                                                                                   

Την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 11.00, οι «Πολίτες του Κόσμου» συναντιούνται στ

Τρίτσης" του ΟΠΑΝ.ΔΑ (Πνευματικό Κέντρο 

 

• Οι εκπαιδεύσεις γηγενών και 

• Οι καθημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές στον «105,5 Στο Κόκκινο»

• Ο πολύγλωσσος 

• Το ντοκυμαντέρ 

 

παρουσιάζονται σε μια Ημερίδα Απολογισμού 

συμμετοχή εκπαιδευομένων, εκπροσώπων μεταν

των εκπομπών, παραγωγών του «105,5 Στο Κόκκινο» και ακροατών

 

Το διαπολιτισμικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα 

από την  BEE GROUP,  την ΜΚΟ PRAKSIS

«105,5 Στο Κόκκινο», στο πλαίσιο του 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»,

και συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του 

Δήμου Αθηναίων. 

    *Για περισσότερες πληροφορίες: 

                                                                                         ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ                                                                           

                                                                                                                                                      

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

οπτικοακουστικού υλικού» και χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

                                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόσκληση σε Ημερίδα: 

«Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  

συναντιούνται    

 

Την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 11.00, οι «Πολίτες του Κόσμου» συναντιούνται στο 

Τρίτσης" του ΟΠΑΝ.ΔΑ (Πνευματικό Κέντρο - Ακαδημίας 50).

Οι εκπαιδεύσεις γηγενών και μεταναστών/ριών στο πολυπολιτισμικό ραδιόφωνο

ι καθημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές στον «105,5 Στο Κόκκινο»

πολύγλωσσος -διαδραστικός και έντυπος- Οδηγός για μετανάστες

 «Δημιουργία Πολυπολιτισμικού Ραδιοφώνου» 

πολογισμού της διαπολιτισμικής ραδιοφωνικής εμπειρίας  με την 

συμμετοχή εκπαιδευομένων, εκπροσώπων μεταναστευτικών κοινοτήτων, ατόμων που συμμετείχαν στην ροή 

παραγωγών του «105,5 Στο Κόκκινο» και ακροατών/ριών. 

ό ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Πολίτες του Κόσμου», υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2015  

PRAKSIS και την Εκπαιδευτική Συμβουλευτική  ΔΗΜΗΤΡΑ

στο πλαίσιο του Έργου 1.4.β/13 «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού»,

από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Ηλέκτρα Κουτσουμάνη, Γραφείο Τύπου 

                                                                            

                                                                                                                                   

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

                               Ημ.νία: 25/6/2015  

ο Αμφιθέατρο "Αντώνης 

Ακαδημίας 50). 

λιτισμικό ραδιόφωνο 

ι καθημερινές ραδιοφωνικές εκπομπές στον «105,5 Στο Κόκκινο» 

για μετανάστες/στριες  

 

της διαπολιτισμικής ραδιοφωνικής εμπειρίας  με την 

ατόμων που συμμετείχαν στην ροή 

υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2015  

ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τον 

εκπομπές για θέματα που αφορούν στους 

μετανάστες, αναπαραγωγή και ευρεία διανομή δομημένου εντύπου, ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού», 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα και το 

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του 

Ηλέκτρα Κουτσουμάνη, Γραφείο Τύπου MKO PRAKSIS, 210-5205200 


