
                                                                                                                       

 

 

 

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»

χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

 

PRESS BRIEFING - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

 

Την Τρίτη 7 Απριλίου 2015
PRAKSIS – KEE ∆ΗΜΗΤΡΑ,
ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5FM» , Σαρρή
στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
 

Στόχος του προγράµµατος 

εκποµπών µε θεµατολογία που αφορά άµεσα τους πολίτες τρίτων χωρών. Μέσα από την 

υλοποίηση του προγράµµατος, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των µεταναστών σε θέµατα 

ραδιοφωνίας και ευρύτερα 

το λόγο αυτό θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση 24 µεταναστών

θέµατα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισµικά Μέσα Ενηµέρωσης (Community Media), µε 

σκοπό την ενεργή συµµετοχή τους 

 

Οι ραδιοφωνικές εκποµπές «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

σταθµό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM»

στόχο αφενός την ενηµέρωση των νόµιµα διαµενόντων µεταναστών στην χώρα µας  για τα 

θέµατα που τους αφορούν

στέγαση, οι δηµόσιες υπηρεσίες, η νοµική και διοικητική υποστήριξη

χώρας υποδοχής, γεωγραφία κλπ

υποδοχής σε ζητήµατα διαφορετικότητας.

 

Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου θα παραχθεί:

-Οκτάγλωσσος ενηµερωτικός Πολύ

-Ειδική διαδικτυακή πλατφόρµα στη

θεµάτων προς συζήτηση στις ραδιοφωνικές εκποµπές 

-Ντοκυµαντέρ που θα εξοικειώνει µέσω πρακτικών τους υπηκόους τρίτων χωρών µε θέµατα 

ραδιοφωνικής παραγωγής. 

 

Το Έργο 1.4.β/13 έχει τίτλο : «Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, 

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

υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 

συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

                                                                                                                       

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

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

κοακουστικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 289.772,50 Ευρώ και 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

Ηµ.νία:

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  

2015 και ώρα  13:00, το εταιρικό σχήµα 
∆ΗΜΗΤΡΑ, σας προσκαλούν στον ραδιοφωνικό 

, Σαρρή 19, Ψυρρή, όπου θα πραγµατοποιηθεί 
στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ». 

Στόχος του προγράµµατος «ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» είναι η παραγωγή ραδιοφωνικών 

εκποµπών µε θεµατολογία που αφορά άµεσα τους πολίτες τρίτων χωρών. Μέσα από την 

υλοποίηση του προγράµµατος, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των µεταναστών σε θέµατα 

και ευρύτερα τεχνικών παραγωγής στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση 24 µεταναστών-στριών και 20 γηγενών σε 

θέµατα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισµικά Μέσα Ενηµέρωσης (Community Media), µε 

σκοπό την ενεργή συµµετοχή τους στην παραγωγή των ίδιων των εκποµπών

«ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»  µεταδίδονται από το ραδιοφωνικό 

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 FM» από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 19:00-

την ενηµέρωση των νόµιµα διαµενόντων µεταναστών στην χώρα µας  για τα 

θέµατα που τους αφορούν (όπως για παράδειγµα η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση, η 

στέγαση, οι δηµόσιες υπηρεσίες, η νοµική και διοικητική υποστήριξη, ήθη και έθιµα της 

ωγραφία κλπ) και αφετέρου την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

υποδοχής σε ζητήµατα διαφορετικότητας.  

Επιπλέον στο πλαίσιο του έργου θα παραχθεί: 

Οκτάγλωσσος ενηµερωτικός Πολύ-Οδηγός µε θεµατολογία αντίστοιχη των εκποµπών 

διαδικτυακή πλατφόρµα στην οποία είναι δυνατή η υποβολή ερωτηµάτων

θεµάτων προς συζήτηση στις ραδιοφωνικές εκποµπές www.politestoukosmou.gr

θα εξοικειώνει µέσω πρακτικών τους υπηκόους τρίτων χωρών µε θέµατα 

 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, 

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

υλοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης π.τ.χ, με την 

συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

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

289.772,50 Ευρώ και 

 

Ηµ.νία:02/04/2015  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

το εταιρικό σχήµα BEE GROUP-
 σταθµό «ΣΤΟ 

Ψυρρή, όπου θα πραγµατοποιηθεί Ρress Βriefing 

παραγωγή ραδιοφωνικών 

εκποµπών µε θεµατολογία που αφορά άµεσα τους πολίτες τρίτων χωρών. Μέσα από την 

υλοποίηση του προγράµµατος, γίνεται προσπάθεια εξοικείωσης των µεταναστών σε θέµατα 

σα Μαζικής Ενηµέρωσης. Για 

στριών και 20 γηγενών σε 

θέµατα ραδιοφωνίας και σε Πολυπολιτισµικά Μέσα Ενηµέρωσης (Community Media), µε 

ν.  

µεταδίδονται από το ραδιοφωνικό 

-19:30 και έχουν 

την ενηµέρωση των νόµιµα διαµενόντων µεταναστών στην χώρα µας  για τα 

(όπως για παράδειγµα η υγεία, η εργασία, η εκπαίδευση, η 

, ήθη και έθιµα της 

την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

Οδηγός µε θεµατολογία αντίστοιχη των εκποµπών  

ν οποία είναι δυνατή η υποβολή ερωτηµάτων και 

www.politestoukosmou.gr   

θα εξοικειώνει µέσω πρακτικών τους υπηκόους τρίτων χωρών µε θέµατα 

«Ραδιοφωνικές εκπομπές για θέματα που αφορούν στους μετανάστες, 

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

2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης π.τ.χ, με την 



                                                                                                                       

 

 

 

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»

χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

 

 

 

 

 

 

ΒΕΕ GROUP A.E. 

Η Bee Group A.E. ιδρύθηκε στην Λάρισα το 1991. Είναι µία σύγχρονη εταιρία η οποία διαθέτει 

εγκαταστάσεις σε τρία στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, Λάρισα (έδρα της εταιρίας), Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. Η Bee Group A.E εκπροσωπώντας τον ιδιω

υλοποιεί προγράµµατα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ειδικότερα µεταναστευτικές οµάδες. Η 

εταιρία µας δραστηριοποιείται στους τοµείς των επικοινωνιακών υπηρεσιών και new media, 

συµβουλευτικών και τεχνολογικών.

Η εταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. έχοντας στόχο, την συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της και 

την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών της, έχει πιστοποιηθεί από 

τον φορέα DQS GmBH για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει

∆ιεθνές Πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 καθώς και από τον φορέα ΤUV HELLAS για το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης επάρκειας σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 1435: 2009. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα

Τηλέφωνα: 2410 554045 

Fax: 2410 5503333 
e-mail: info@bee.gr  
 

 

 

 

 

Η PRAKSIS έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων 

αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης

Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο 

Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων 

ΣΤΕΓΗ PLUS (+) δραστηριοποιείται σε 

προσφέροντας εδώ και 18 χρόνια άµεση και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και 

νοµική υποστήριξη σε γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο

πρόσφυγες και µετανάστες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά των φαναριών, 

αποφυλακισµένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονοµικά αποκλεισµένες οµάδες. Με Κινητές 

Μονάδες Εξέτασης και Ενηµέρωσης, παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και την 

Ηπατίτιδα B,C. Λειτουργεί επίσης, τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης

σταθερό) 210 82 50 600 (χωρίς χρέωση από κινητό)

µεταδιδόµενα νοσήµατα, Ηπατίτιδα Β,

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεµβρίου, 104 32 Αθήνα

Τηλ: 210 520 52 00, Fax: 210 520 52 01

Email: info@praksis.gr 

Url: www.praksis.gr 

Facebook: ngo praksis 

Youtube:praksis ngo 

                                                                                                                       

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

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

κοακουστικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 289.772,50 Ευρώ και 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

Η Bee Group A.E. ιδρύθηκε στην Λάρισα το 1991. Είναι µία σύγχρονη εταιρία η οποία διαθέτει 

εγκαταστάσεις σε τρία στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, Λάρισα (έδρα της εταιρίας), Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη. Η Bee Group A.E εκπροσωπώντας τον ιδιωτικό τοµέα, είναι µία επιχείρηση η οποία 

υλοποιεί προγράµµατα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ειδικότερα µεταναστευτικές οµάδες. Η 

εταιρία µας δραστηριοποιείται στους τοµείς των επικοινωνιακών υπηρεσιών και new media, 

συµβουλευτικών και τεχνολογικών. 

ταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. έχοντας στόχο, την συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της και 

την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών της, έχει πιστοποιηθεί από 

τον φορέα DQS GmBH για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει

∆ιεθνές Πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 καθώς και από τον φορέα ΤUV HELLAS για το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης επάρκειας σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 1435: 2009.  

Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα 

έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων 

αναπτυξιακής, ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Με βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο 

Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων 

(+) δραστηριοποιείται σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μυτιλήνη και Πάτρα 

προσφέροντας εδώ και 18 χρόνια άµεση και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και 

νοµική υποστήριξη σε γηγενείς άστεγους, άπορους, ανασφάλιστους, νεο-αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, 

τες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά των φαναριών, 

αποφυλακισµένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονοµικά αποκλεισµένες οµάδες. Με Κινητές 

Μονάδες Εξέτασης και Ενηµέρωσης, παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και την 

,C. Λειτουργεί επίσης, τηλεφωνική γραµµή ενηµέρωσης800 11 11 600 (χωρίς χρέωση από 

(χωρίς χρέωση από κινητό) ενηµερώνοντας για τα σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενα νοσήµατα, Ηπατίτιδα Β,C και τον HIV. 

3ης Σεπτεµβρίου, 104 32 Αθήνα 

: 210 520 52 01 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

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

289.772,50 Ευρώ και 

Η Bee Group A.E. ιδρύθηκε στην Λάρισα το 1991. Είναι µία σύγχρονη εταιρία η οποία διαθέτει 

εγκαταστάσεις σε τρία στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, Λάρισα (έδρα της εταιρίας), Αθήνα 

τικό τοµέα, είναι µία επιχείρηση η οποία 

υλοποιεί προγράµµατα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ειδικότερα µεταναστευτικές οµάδες. Η 

εταιρία µας δραστηριοποιείται στους τοµείς των επικοινωνιακών υπηρεσιών και new media, 

ταιρία ΒΕΕ GROUP A.E. έχοντας στόχο, την συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της και 

την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών της, έχει πιστοποιηθεί από 

τον φορέα DQS GmBH για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει σύµφωνα µε το 

∆ιεθνές Πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 καθώς και από τον φορέα ΤUV HELLAS για το Σύστηµα 

έχει ως κύριο στόχο το σχεδιασµό, εφαρµογή και υλοποίηση προγραµµάτων 

. Με βάση τα δύο Πολυϊατρεία σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, τα Κέντρα Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων (Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη), το Κέντρο 

Υποδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πάτρα, τα Κέντρα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων 

Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μυτιλήνη και Πάτρα 

προσφέροντας εδώ και 18 χρόνια άµεση και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ψυχολογική και 

αφιχθέντες αιτούντες άσυλο, 

τες, παλιννοστούντες, ασυνόδευτους ανήλικους, παιδιά των φαναριών, 

αποφυλακισµένους καθώς και σε άλλες κοινωνικά και οικονοµικά αποκλεισµένες οµάδες. Με Κινητές 

Μονάδες Εξέτασης και Ενηµέρωσης, παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον ιό του HIV και την 

(χωρίς χρέωση από 

ενηµερώνοντας για τα σεξουαλικώς 



                                                                                                                       

 

 

 

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»

χρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΕ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Ο φορέας «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 στη Λάρισα µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης. Από το 1998 

λειτουργεί ως πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ενώ από το 2003 έως σήµερα 

κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη των ΚΕΚ εθνικής εµβέλειας σύµφωνα µε την συνεχή 

αξιολόγηση του ΕΚΕΠΙΣ.  

∆ιαθέτει εγκαταστάσεις σε τέσσερα στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, στη Λάρισα όπου 

βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα και

πιστοποιηθεί από τον φορέα TUV Hellas για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραµµάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, είτε ως 

συντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, 

αναλαµβάνοντας µέρος του συνολικού προγράµµατος. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 40 έργα 

Κοινοτικών Προγραµµάτων και Πρωτοβουλιών, αναλαµβάνοντας την υλοποίηση εκατοντ

ενεργειών. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας  
Φερρών 16, 10434 Αθήνα 

Τηλ: 210 8838540 

Fax: 210 8838544 
e-mail: contact@dimitra.gr 
 
 

 

 

 
Περισσότερες πληροφορίες:  
  
www.politestoukosmou.gr 
 
Πολυϊατρείο PRAKSIS, 210-8213704 
Βίλυ Χατζηγιάννη c_vily@hotmail
Γιώργος Σαµαντάς geosams@gmail
                                              

                                                                                                                       

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ  

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

κοακουστικού υλικού» συνολικού προϋπολογισμού 289.772,50 Ευρώ και 

πό Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από  Εθνικούς Πόρους» 

Ο φορέας «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 στη Λάρισα µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης. Από το 1998 

λειτουργεί ως πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ενώ από το 2003 έως σήµερα 

κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη των ΚΕΚ εθνικής εµβέλειας σύµφωνα µε την συνεχή 

∆ιαθέτει εγκαταστάσεις σε τέσσερα στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, στη Λάρισα όπου 

βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχει 

πιστοποιηθεί από τον φορέα TUV Hellas για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2008. 

Συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραµµάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, είτε ως 

υντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, 

αναλαµβάνοντας µέρος του συνολικού προγράµµατος. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 40 έργα 

Κοινοτικών Προγραµµάτων και Πρωτοβουλιών, αναλαµβάνοντας την υλοποίηση εκατοντ

 

8213704  
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

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

289.772,50 Ευρώ και 

Ο φορέας «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ιδρύθηκε το 1988 στη Λάρισα µε 

αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής κατάρτισης. Από το 1998 

λειτουργεί ως πιστοποιηµένο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ενώ από το 2003 έως σήµερα 

κατέχει την πρώτη θέση στην κατάταξη των ΚΕΚ εθνικής εµβέλειας σύµφωνα µε την συνεχή 

∆ιαθέτει εγκαταστάσεις σε τέσσερα στρατηγικά σηµεία του Ελλαδικού χώρου, στη Λάρισα όπου 

στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχει 

πιστοποιηθεί από τον φορέα TUV Hellas για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας το οποίο εφαρµόζει 

Συµµετέχει ενεργά στην υλοποίηση Προγραµµάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, είτε ως 

υντονιστής, έχοντας την συνολική επίβλεψη και αξιολόγηση των έργων, είτε ως εταίρος, 

αναλαµβάνοντας µέρος του συνολικού προγράµµατος. Έχει συµµετάσχει σε περισσότερα από 40 έργα 

Κοινοτικών Προγραµµάτων και Πρωτοβουλιών, αναλαµβάνοντας την υλοποίηση εκατοντάδων 


