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Στόχοι Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Προώθηση 

και αύξηση της 

συμμετοχής και 

ενασχόλησης

των πολιτών με 

τη φυσική 

δραστηριότητα 

και τον 

αθλητισμό

Αύξηση της 

πρόσβασης 

των πολιτών 

στον αθλητισμό 

και φυσική 

δραστηριότητα

Ευαισθητοποίηση

για τα οφέλη της 

άσκησης 

Aπό μια 

εβδομάδα σε 

ένα ΧΡΟΝΟ 



Εθνικές Δράσεις 

σε συνεργασία με την 

Εβδομάδα

1 – 22 Σεπτ. &

1 – 15 Οκτ.

Δράσεις Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Αθλητισμού

23 – 30 Σεπτ.

Δράσεις καθόλη τη 

διάρκεια της χρονιάς

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Aπό μια ΕΒΔΟΜΑΔΑ σε ένα ΧΡΟΝΟ 

• Δωρεάν συμμετοχή πολιτών

• Αντίκτυπο σε όλο τον πληθυσμό

• Υποστήριξη και μερική κάλυψη εξόδων από τον 

ΚΟΑ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Aπό μια ΕΒΔΟΜΑΔΑ σε ένα ΧΡΟΝΟ 

• Δωρεάν συμμετοχή πολιτών

• Συμμετοχή όλων των φορέων. Δράσεις σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο 

• Υποστήριξη και μερική κάλυψη εξόδων από τον ΚΟΑ

• Η δωρεάν συμμετοχή των πολιτών δεν είναι 

προϋπόθεση.

• Υποστήριξη  μόνο με προωθητικό υλικό, 

απαραίτητη αναφορά του #BeActive ως 

Υποστηρικτής



Δράσεις καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς

BeActive ολόχρονα περπατώντας στο 

μονοπάτι της φύσης στα Πέρα Ορεινής 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Ορεινής (2018) 

3η Ημερίδα Ακαδημίας Ποδηλασίας προς τιμή των 

αγνοούμενων  Ανδρέα Κουκουμά και Μάκη 

Παμπόρη
Σχολές ποδηλασίας Ολυμπιάδα Νεαπολέως,Ομόνοια

Λευκωσίας, ΑΕΚ Ιδαλίου (22 Ιουνίου 2019)

https://2018.beactive.cy/activities/beactive/beactive-walking-in-the-nature-path-of-pera-orinis.html


Εθνικές Δράσεις σε συνεργασία με την Εβδομάδα

1 – 22 Σεπτ. & 1 – 15 Οκτ.

❖Ολυμπιακή Ημέρα 2019

Διοργανωτής: Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

https://www.beactive.cy/galleries/beactive-youtube-channel.html

https://www.beactive.cy/galleries/beactive-youtube-channel.html


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

23 – 30 Σεπτεμβρίου 2019



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Πως?

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

εκστρατεία ενημέρωσης, ΜΜΕ, 

Social Media, διαφημιστικό 

υλικό, Πρεσβευτές #BeActive

Αθλητικές δράσεις, open days, 

ημερίδες, συνέδρια, εκδόσεις

Φορείς ΚΟΑ & Φορείς

Συμμετοχή
Ενημέρωση & 

Συμμετοχή



Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, 23 – 30 Σεπτεμβρίου
Βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων της εκστρατείας

5  Mέρες Εστίασης 

(Focus Days/Τheme)

▪ Εκπαίδευση

▪ Εργασιακό Περιβάλλον

▪ Εξωτερικοί Χώροι

▪ Σωματεία /Γυμναστήρια

▪ Τρίτη ηλικία, Άτομα με 

αναπηρία,  Άτομα με ειδικές 

ανάγκες, άτομα με χρόνια 

προβλήματα υγείας

Είδος Δράσεων

❖ Αθλητική δράση, Open 

Days, Ημερίδες, Συνέδρια, 

Επιμόρφωση, Εκδόσεις

❖ Υφιστάμενες δράσεις/προγράμματα/υπηρεσίες

❖ Προγραμματισμένες δράσεις

❖ Νέες δράσεις/καινοτόμες

❖ Εθνικές δράσεις 

ΕΝΕΡΓΟΣ και ΔΩΡΕΑΝ Συμμετοχή ΟΛΩΝ των πολιτών σε κάθε δράση

Επίπεδο δράσεων

❖ Εθνικό

❖ Περιφερειακό 

❖ Τοπικό

Μέγεθος Δράσεων

# συμμετοχής 

➢ Μικρές

➢ Μεσαίες   

➢ Μεγάλες

Καθόλου ή ελάχιστο 

κόστος για το φορέα ή 

τους φορείς που τις 

διοργανώνουν

Προσβασιμότητα 

(χώρους ενασχόλησης 

– ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης όλων των 

πολιτών)Flagship events



Πως θα διαμορφωθεί η Εβδομάδα στην Κύπρο; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι διοργανωτές δράσεων ΔΕΝ δεσμεύονται από τη θεματική της κάθε ημέρας. Οι

διοργανωτές μπορούν να επιλέξουν να διοργανώσουν τις δράσεις τους οποιαδήποτε

ημέρα θέλετε ανεξαρτήτως της θεματικής.

Ημερομηνίες Ημέρες Εστίασης (Focus Days)

1 – 22 Σεπτ. Εθνική Δράση: Ολυμπιακή Ημέρα

Δευτέρα, 23 Σεπτ. Αθλητικά Σωματεία, Ομοσπονδίες και Γυμναστήρια

& Official Opening – Espoo, Φιλανδία

Τρίτη, 24 Σεπτ. Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη, 25 Σεπτ. Εργασιακό περιβάλλον

Πέμπτη, 26 Σεπτ. Άτομα με αναπηρίες, Άτομα με Ειδικές Ικανότητες, Άτομα με προβλήματα υγείας 

(χρόνιες παθήσεις)

Παρασκευή, 27 Σεπτ. Εκπαίδευση (κύρια εθνική δράση - “School Sports Day”)

Σάββατο, 28 Σεπτ. #BeActive Night Event – Flagship event                                                              

& Εξωτερικοί Χώροι  (#BeActive Sport Villages)

Κυριακή, 29 Σεπτ. Εξωτερικοί Χώροι  (#BeActive Sport Villages)

Δευτέρα, 30 Σεπτ. Εκπαίδευση

1 – 15 Οκτ. Εθνική δράση (tbc.)



Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΚΟΑ και της 

Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

#BeActive 2019

Aφιερωμένο στη συμβολή της ενασχόλησης 

με τη φυσική δραστηριότητα και τον 

αθλητισμό για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ουσιοεξάρτησης



Δράσεις 



#BeActive Sport Villages

➢ Αθλητικοί και Δημόσιοι χώροι μετατρέπονται σε αθλητικό χωριό.  

➢ Διοργάνωση διαφόρων φυσικών και αθλητικών δραστηριοτήτων προσβάσιμων στους 

πολίτες.

Στόχος: Παρακίνηση και ενθάρρυνση των πολιτών να είναι αθλούνται και η

ενημέρωση τους για τις ευκαιρίες ενασχόλησης με την άθληση που προσφέρονται σε

τοπικό επίπεδο.

➢ Ειδική χρηματοδότηση για τη διοργάνωση 10 Sport Villages.



Open Day or Open Doors

▪ Υφιστάμενα προγράμματα/υπηρεσίες διαθέτουν ελεύθερη και δωρεάν 

πρόσβαση στους πολίτες να αθληθούν.

π.χ Γυμναστήρια, αθλήματα που δεν είναι εύκολη η διεξαγωγή τους σε 

δημόσιους  χώρους (π.χ. σκοποβολή κ.α.)



Challenge Day #BeActive at Work

❖ Συμμετοχή όλων των Δήμων

❖ Τέταρτη 25 Σεπτεμβρίου – Focus Day Exercise at Workplace

❖ Ώρα 11:00πμ 

❖ Διάρκεια 5 – 10 λεπτά

❖ Άσκηση για τους εργαζόμενους

❖ Live-streaming μέσω Facebook με tag το @BeActive – Cyprus



#BeActive Night 

– Flagship Event

Διοργανωτής: SAS Sports

▪ Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου – πανευρωπαϊκή  βραδινή αθλητική διοργάνωση.  

Πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες

▪ Πλατεία Ευρώπης, Φοινικούδες

▪ Πολυθεματική δράση 

▪ https://www.beactivenight.eu/index.html

https://www.beactivenight.eu/index.html


Επικοινωνία & Προβολή



Branding  

Label Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή European Week of Sport

Hashtag

Χρηματοδότηση Η πρωτοβουλία και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 

Erasmus + της  Ευρωπαϊκή Επιτροπής 

Συντονιστικός 

Φορέας
Ο ΚΟΑ αποτελεί τον  Εθνικό Συντονιστικό Φορέα για τη 

διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στην Κύπρο

Χορηγοί & 

Υποστηρικτές 

Επικοινωνίας 

Tbc. 



Επικοινωνία & Προβολή

 Χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων και εργαλείων 



Διαφημιστικό Υλικό

Ψηφιακό Υλικό:
 Αφίσες (templates)
 web-banners
 Λογότυπα

Διαφημιστικά δώρα
Banners (1 banner σε κάθε κύριο διοργανωτή)
Small banners #BeActive
Τ-Shirts (θα δοθούν στους διοργανωτές όχι στους συμμετέχοντες) 
Βραχιόλια Σιλικόνης
Τσάντες 
Safety reflective running vests
Pilates resistance bands
Personal Gym Towels
Αυτοκόλλητα

Σημειώνεται τα διαφημιστικά δώρα που θα δοθούν έχουν συμβολικό 
χαρακτήρα.  Κατά συνέπεια ο αριθμός τους δεν θα καλύπτει όλο τον 
αριθμό των συμμετεχόντων και των διοργανωτών. 



Προϋπολογισμός Δράσεων



Προϋπολογισμός 2019

Ο ΚΟΑ θα παράσχει μερική κάλυψη των εξόδων για τη διεξαγωγή των διαφόρων ειδών 

δράσεων της ΕΕΑ, δεδομένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

➢ Διεξαγωγή της/των δράσης/ων με βάση τον πίνακα.

➢ Η προβολή και διαφήμιση της/των δράσης/ων  έγινε με βάση τις οδηγίες που 

έχουν δοθεί.

➢ Προσκόμιση:

1.  Τιμολογίου για κάθε δαπάνη, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του ΚΟΑ. Το       

συνολικό ποσό των τιμολογίων να ΜΗΝ ξεπερνά το όριο του ποσού που θα 

καλύπτει ο ΚΟΑ για το κάθε είδος χρηματοδότησης.

2. Προσκόμιση του αριθμού λογαριασμού και IBAN του δικαιούχου προμηθευτή.      

Από φέτος, οι πληρωμές των τιμολογίων θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα.

➢ Ανάρτηση στην ιστοσελίδα οπτικού υλικού από την πραγματοποίηση της δράσης 

(π.χ. αφίσα/flyer/φωτογραφίες/βίντεο/δημοσιεύσεις)

Εφόσον πληρούνται οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο ΚΟΑ θα προχωρεί στην εξόφληση των 

δικαιούχων 



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού  (1/2)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

#BeActive Sport Village

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 1 δράσης

≤1.000

(συμπερ. ΦΠΑ)

Ενοικίαση περιπτέρων, τεντών, σκηνής, 

εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός 

(π.χ. αθλητικός), μικροφωνική, 

ασθενοφόρο/medical services,  βιντεογράφιση, 

φωτογράφος, νερά, χυμοί, σάντουιτς

Α. Open Day

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 1 δράσης

≤ 50

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers.

Β. Αθλητική Δράση                               

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 1 δράσης

≤ 200

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός 

(π.χ. αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά, χυμοί, σάντουιτς

Γ. Αθλητική Δράση                              

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 2 δράσεων

≤ 350

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός 

(π.χ. αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά, χυμοί, σάντουιτς



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (2/2)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος Κάλυψης 

δράσης/δράσεων   € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Γ. Αθλητική Δράση EEA

1 Φορέας (κύριος 

διοργανωτής) για τη 

διοργάνωση  3 δράσεων

≤ 450

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί, 

σάντουιτς

Δ. Αθλητική Δράση  EEA

1 Φορέας (κύριος 

διοργανωτής) για τη 

διοργάνωση  4 δράσεων

≤ 600

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί, 

σάντουιτς

Δ. Αθλητική Δράση  EEA

1 Φορέας (κύριος 

διοργανωτής) για τη 

διοργάνωση  5 δράσεων

≤ 700

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, νερά, χυμοί, 

σάντουιτς

Ημερίδα/Συνέδριο

EEA/Εκδόσεις

≤ 550

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών, roll-up, banner,  προσκλήσεων, 

παρουσιάσεων, flyers, folders, pads,  διπλώματα, 

μικροφωνική, βιντεογράφιση, νερά, χυμοί, σάντουιτς



Διαγωνισμοί 



1. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός 

2019 #BeActive Awards

Προκήρυξη Διαγωνισμού:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι: 

1. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών/δράσεων και ανάδειξη καλών πρακτικών

για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού, οι

οποίες διεξάγονται καθ’ ολη τη διάρκεια της χρονιάς.

2. Επιβράβευση της προσπάθειας των φορέων που συμμετέχουν ως

κύριοι διοργανωτές της ΕΕΑ.

3 κατηγορίες:

• #BeActive Education Award

• #BeActive Workplace Award

• #BeActive Local Hero Award



2. Εθνικός Διαγωνισμός

Εθνικά Βραβεία #BeActive Awards 2019

Προκήρυξη Διαγωνισμού:  ΚΟΑ – Εθνικός Συντονιστικός Φορέας

Στόχοι: 

1. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών/δράσεων και ανάδειξη καλών

πρακτικών για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και

του αθλητισμού, οι οποίες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της ΕΕΑ

μεταξύ 23 και 30 Σεπτεμβρίου.

2. Επιβράβευση της προσπάθειας των φορέων που συμμετέχουν

ως κύριοι διοργανωτές της ΕΕΑ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Διαγωνισμού:  

23 Σεπτ – 20 Οκτ. 2019



2. Εθνικός Διαγωνισμός

National #BeActive Awards 2019

4 Κατηγορίες Βραβείων:

1. #BeActive @ Educational Sector Award

2. #BeActive @ Local Level Award 

3.  #BeActive @ Clubs and Fitness Centers Award

4.  #BeActive Award @ the Multiplier organized  the largest number 

of events 

Θα δοθούν 3 βραβεία για κάθε κατηγορία

Βραβεία: Action Cameras, Cameras, Tablets, κ.α.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τηλ.: + 357 22897204

Email: paraskevopoulou.j@sportskoa.org.cy

www.cyprussports.com



Επόμενες Ενέργειες



Επόμενες Ενέργειες

2η Συντονιστική συνάντηση 17 Ιουλίου (tbd.)

Υποβολή ενδιαφέροντος για 

διοργάνωση δράσης  

#BeActive Sport Villages

μέχρι τις 28 Ιουνίου

Εγγραφή των δράσεων στην 

ιστοσελίδα www.beactive.cy

μέχρι και τις 31 Αυγούστου

Εγγραφή των δράσεων από τα 

Σχολεία 

μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 

http://www.beactive.cy/



