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   Αρ.Πρωτ.: Δ.3786Α/16-12-2014 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΈΝΩΣΗ. ΔΡΑΣΗ 1.4/13: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ Π.Τ.Χ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ» ΈΡΓΟ 

1.4.Β/13:«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» 

Ανακοινώνουμε ότι η Μ.Κ.Ο. PRAKSIS προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο 

Ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με σκοπό την ανάθεση σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών μέρους του έργου με τίτλο: Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση Δράσεων για την πρακτική 

εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Δράση 1.4/13: «Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης των 

νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής» 1.4.Β/13:«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ, ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Αντικείμενο πρόσκλησης: 

-Κωδικός: Κ.Ε. 1Κοινωνικό Επιστήμονα που θα καταγράφει τα ερωτήματα των ακροατών των 

εκπομπών, θα απαντάει σε αυτά και θα συγκεντρώσει υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την 

δημιουργία του Πολύ-οδηγού. Αναλαμβάνει την  έρευνα για την συλλογή πληροφοριών σε θέματα  

που αφορούν  άμεσα την ομάδα στόχου, όπως Υγεία,  Εργασία Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Στέγαση, 

Πρόνοια, Κοινωνικές Υπηρεσίες, ενώ έχει την ευθύνη για την συλλογή των ερωτημάτων και των 

θεμάτων της ομάδα στόχου. Πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντα του Κ.Ε. περιλαμβάνουν: 

-Συμμετοχή στην ομάδα που καταγράφει τα ερωτήματα των ακροατών των εκπομπών 

-Συγκέντρωση της απαραίτητης πληροφορίας προκειμένου να δοθούν απαντήσεις επί των ερωτημάτων 

των ακροατών 

-Χαρτογράφηση υπηρεσιών προκειμένου να γίνεται παραπομπή/διασύνδεση ανάλογα με τις ανάγκες 

που προκύπτουν από τους ακροατές 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 

Τ.Κ. 104 32, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210 520 5200 

FAX:  210 520 5201 

info@praksis.gr 

http://www.praksis.gr  
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-Υπεύθυνος για την συλλογή του υλικού εκ μέρους της PRAKSIS που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

συγγραφή του ενημερωτικού Πολύ-Οδηγού 

-Επικοινωνία και συγκέντρωση προσφορών από μεταφραστικές εταιρείες για την μετάφραση του 

Πολυοδηγού, του ενημερωτικού φυλλαδίου και της αφίσας σε οχτώ γλώσσες 

-Επικοινωνία με μεταναστευτικούς συλλόγους, εκπροσώπους κοινοτήτων, φορείς άμεσου 

ενδιαφέροντος της ομάδας στόχου για την ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα και την ενεργή 

συμμετοχή τους σε αυτό. 

-Εκπροσώπηση του προγράμματος σε εκδηλώσεις που συνδέονται άμεσα με την ομάδα στόχο  

Επίσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχει: 

-Στην επιλογή των εκπαιδευομένων (ελλήνων και μεταναστών) 

-Συμμετοχή στην διοργάνωση και υλοποίηση των τριών focus group με τις μεταναστευτικές κοινότητες 

-Τροφοδότηση στοιχείων για την συγγραφή των αναφορών του προγράμματος 

-Συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπομπών 

-Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος 

 

-Κωδικός: Κ.Ε. 2 Κοινωνικός Επιστήμονας που θα αναλάβει την παρακολούθηση και επιμέλεια των 

εκπομπών που θα παραχθούν στο πλαίσιο της δράσης. Στα καθήκοντά του είναι η έρευνα για την 

συλλογή πληροφοριών σε θέματα  που αφορούν  άμεσα την ομάδα στόχου, όπως Υγεία,  Εργασία 

Εκπαίδευση / Κατάρτιση, Στέγαση, Πρόνοια, Κοινωνικές Υπηρεσίες, ώστε να είναι σε θέση να επιμεληθεί 

τα κείμενα των εκπομπών με σκοπό την ορθότητα των πληροφοριών αλλά και την σωστή χρήση της 

γλώσσας με τρόπο απλό και κατανοητό, ώστε να ανταποκρίνεται σε μεταναστευτικό πληθυσμό.  

Πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: 

-Επιμέλεια της σκαλέτας/περιεχομένου των ενημερωτικών εκπομπών 

-Επιμέλεια της σκαλέτας/περιεχομένου των εκπομπών των εκπαιδευομένων  

-Συντονισμός των ομάδων των εκπαιδευομένων για την υλοποίηση των ραδιοφωνικών εκπομπών 

-Μουσική επιμέλεια εκπομπών 

-Επιμέλεια των μαγνητοφωνημένων εκπομπών 

-Αναζήτηση κατάλληλων θεμάτων για τις ραδιοφωνικές εκπομπές 

-Επικοινωνία με δημοσιογράφους του ραδιοφωνικού σταθμού για την υλοποίηση των εκπομπών 

-Συμμετοχή στην υλοποίηση των εκπομπών 

Επίσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχει: 

-Στην επιλογή των εκπαιδευομένων (ελλήνων και μεταναστών) 

-Στην συλλογή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση του ενημερωτικού Πολύ-οδηγού 

-Συμμετοχή στην διοργάνωση και υλοποίηση των τριών focus group με τις μεταναστευτικές κοινότητες 

-Τροφοδότηση στοιχείων για την συγγραφή των αναφορών του προγράμματος 
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-Κωδικός: ΝΟΜ. Νομικό Επιστήμονα, ο οποίος θα καταγράφει τα ερωτήματα των ακροατών των 

εκπομπών τα , θα απαντάει στα νομικής φύσεως ερωτήματα και θα συγκεντρώσει νομικό υλικό που 

θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του Πολύ-οδηγού. Ο Νομικός Επιστήμονας αναλαμβάνει την 

έρευνα νομικών θεμάτων, την καταγραφή και παροχή εξειδικευμένων απαντήσεων στα ερωτήματα των 

ακροατών που καταγράφονται κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών.  Συγκεκριμένα τα 

καθήκοντά του περιλαμβάνουν: 

-Συμμετοχή στην ομάδα καταγραφής ερωτημάτων των ακροατών των ραδιοφωνικών εκπομπών 

-Υπεύθυνη για την παροχή νομικών πληροφοριών/συμβουλών, που προκύπτουν  

-Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο για την επιμέλεια των εκπομπών, συντονίζει τις εκπομπές που 

πραγματεύονται εξειδικευμένα νομικά ζητήματα 

-Συλλογή και επεξεργασία των νομικών πληροφοριών που θα συμπεριληφθεί στον ενημερωτικό Πολύ-

Οδηγό. 

Επίσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχει: 

-Στην επιλογή των εκπαιδευομένων (ελλήνων και μεταναστών) 

-Συμμετοχή στην διοργάνωση και υλοποίηση των τριών focus group με τις μεταναστευτικές κοινότητες 

-Τροφοδότηση στοιχείων για την συγγραφή των αναφορών του προγράμματος 

-Συμμετοχή στην υλοποίηση των ραδιοφωνικών εκπομπών 

 

-Κωδικός ΥΠΕΥ. ΔΗΜ. Υπεύθυνο Δημοσιότητας/Διάχυσης των δράσεων του έργου. Ως Υπεύθυνος 

Διάχυσης  είναι υπεύθυνος για όλες τις δράσεις δημοσιότητας που αφορούν στο Έργο. Συγκεκριμένα, 

θα αναλάβει τη δημιουργία και προώθηση του ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας του έργου, των 

ανακοινώσεων, ενημερωτικών επιστολών και δελτίων τύπου, την ενημέρωση των Μ.Μ.Ε  και 

ιστοσελίδων, ενώ θα προωθήσει το περιεχόμενο των δράσεων του Έργου και μέσω δημοσιεύσεων. 

Επιπλέον, στα καθήκοντά του είναι η ανάρτηση όλης της τρέχουσας πληροφορίας σε ιστοσελίδα και 

ειδικό χώρο στο Facebook, που θα σχεδιαστούν για τις ανάγκες του Έργου.  Τέλος, είναι Υπεύθυνος για 

την διεξαγωγή των Συνεντεύξεων Τύπου και όλων των εκδηλώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται 

βάσει των δεικτών υλοποίησης του προγράμματος, μεριμνώντας πάντα οι ενέργειες αυτές να συνάδουν 

με τον οδηγό δημοσιότητας του Ε.Τ.Ε. 

 

-Κωδικός ΥΠ. ΔΡ. Υπεύθυνο Δράσεων για την παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων του 

έργου (για το Σωματείο PRAKSIS).  Ο Υπεύθυνος δράσεων αναλαμβάνει τον γενικό σχεδιασμό των 

δράσεων, τον συντονισμό και εποπτεία της ομάδας έργου. Έχει την εποπτεία για την υλοποίηση όλου 

του φυσικού αντικειμένου του έργου που αντιστοιχεί στην PRAKSIS, με βάση το χρονοδιάγραμμα και 

τους δείκτες υλοποίησής του.  
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-Κωδικός: ΑΞΙΟΛ. Εξωτερικός Αξιολογητής Έργου. Αναλαμβάνει την υλοποίηση της τελικής αξιολόγησης 

του έργου, βάσει του υλικού που θα συγκεντρώσει και θα αφορά την συνολική πορεία του έργου από 

την έναρξη έως και την ολοκλήρωσή του. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά αντικείμενο έχει ως εξής:   

- Κωδικός: Κ.Ε. 1 Κοινωνικός Επιστήμονας απαντήσεις ερωτημάτων ακροατών και συγκέντρωση υλικού 

για πολυοδηγό , 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

-Κωδικός:Κ.Ε. 2 Κοινωνικός Επιστήμονας για την επιμέλεια των εκπομπών, 6.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Κωδικός: ΝΟΜ Νομικός Επιστήμονας, απαντήσεις νομικών ερωτημάτων ακροατών και συγκέντρωση 

νομικού υλικού για πολυοδηγό 9.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Κωδικός: ΥΠ. ΔΗΜ Υπεύθυνος Δημοσιότητας/Διάχυσης , 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Κωδικός: ΥΠ. ΔΡ. Υπεύθυνος Δράσεων PRAKSIS, 7.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

- Κωδικός: ΑΞΙΟΛ. Εξωτερικός Αξιολογητής έργου, 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα  

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Δεκεμβρίου 2014, ήμερα Τρίτη και ώρα 

13:00μ.μ. στα Γραφεία της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, στην οδό Στουρνάρη 57, 2ος όροφος, 10432, Αθήνα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως 

εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  στα Γραφεία της Μ.Κ.Ο. PRAKSIS, Στουρνάρη 57, 2ος όροφος, 10432, Αθήνα, τηλ: 

2105205200 fax: 2105205201 , είτε ηλεκτρονικά μέσω του email:info@praksis.gr . Πληροφορίες: κα 

Βαλλιανάτου Δανάη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.     

Για την Μ.Κ.Ο. PRAKSIS 

 

 

 

 

 

Αντύπας Τζανέτος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 


