
7η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 

Video Link: https://youtu.be/zpP9xk4n3xc

Ιωάννα Παρασκευοπούλου

Εθνική Συντονίστρια EWoS

Λειτουργός Ευρωπαϊκών & Διεθνών Υποθέσεων

https://youtu.be/zpP9xk4n3xc


42
χώρες 

(2020)

32,617
δράσεις

15,623,084
συμμετέχοντες

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

Στόχος: Αύξηση της ενασχόλησης ΟΛΩΝ των

πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα και τον

αθλητισμό
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Εκπαίδευση
Εργασιακό 

περιβάλλον

Άθληση σε Εξωτερικούς 

χώρους

Αθλητικές Ομοσπονδίες, 

Σωματεία & Γυμναστήρια

Άσκηση στο Σπίτι

Εστιάζει σε 5 θεματικές:



Βασικά Στοιχεία

 ΚΟΑ         Εθνικός Συντονιστικός Φορέας & 

Φορείς      Διοργανωτές Δράσεων 

 Διοργάνωση δράσεων: 23 – 30 Σεπτεμβρίου

 Εθνικές Δράσεις σε συνεργασία με το #BeActive:

1 – 23 Σεπτ. & 1 – 15 Οκτ.

❑ ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή όλων των πολιτών

Ποικιλομορφία δράσεων: επίπεδο, θεματική, μέρες εστίασης, 

είδος & μέγεθος

❑ Εγγραφή δράσεων στην εθνική ιστοσελίδα www.beactive.cy

❑ ΚΟΑ: Μερική κάλυψη των εξόδων των δράσεων & 

παραχώρηση προωθητικού υλικού

❑ Εθνικά Βραβεία #BeActive

http://www.beactive.cy/


Τι αλλάζει φέτος;

 Νέο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Erasmus + 2021 – 2027

 Προϋπολογισμός #BeActive 2021: €160,000 (Lump Sum)

Κύπρος:    37% (€96,000) σε σχέση με το 2020

 Προαιρετική η διοργάνωση του #BeActive Night

 Προτεραιότητες #BeActive 2021:

➢ H ανάκαμψη του αθλητισμού μετά την πανδημία.

➢ Περαιτέρω υποστήριξη των δράσεων που θα
διοργανωθούν από τους φορείς και να ενθαρρυνθεί η
διοργάνωση δράσεων που απαιτούν μικρό αριθμό
συμμετοχής.

➢ Τρίπτυχο δράσεων: ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



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. Εθνικές Δράσεις

Πέμπτη, 23 Σεπτ. Εργασιακό περιβάλλον

Παρασκευή, 24 Σεπτ. Εκπαίδευση (κύρια εθνική δράση - “ European School Sports Day”

Σάββατο, 25 Σεπτ. Άσκηση σε Εξωτερικούς Χώρους (#BeActive Sport Villages)

Κυριακή, 26 Σεπτ. Άσκηση σε Εξωτερικούς Χώρους (#BeActive Sport Villages)

Δευτέρα, 27 Σεπτ. Άσκηση στο σπίτι

Τριτη, 28 Σεπτ. Τρίτη Ηλικία

Τετάρτη, 29 Σεπτ. Αθλητικά Σωματεία και Γυμναστήρια

Πέμπτη, 30 Σεπτ. Άτομα με αναπηρίες, προβλήματα υγείας (χρόνιες παθήσεις)

1 – 15 Οκτ. Εθνικές δράσεις



Είδη Δράσεων;

 Open Day or Open Doors

 Αθλητικές δράσεις (με φυσική παρουσία ή 

διαδικτυακά)

 Sport Villages (τουλάχιστον 7 αθλήματα)

 Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια (με φυσική παρουσία ή 

διαδικτυακά)



BeActive/BeActive#AtHom
e
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https://ec.europa.eu/sport/week

#BeActive στο πλαίσιο του Covid-19 1 από 2

Προϋποθέσεις - Τι πρέπει να έχουν υπόψη τους οι φορείς ως προς τη διοργάνωση

των δράσεων;

1. Σχεδιασμός και οργάνωση ΟΛΩΝ των δράσεων προσαρμοσμένες στα εκάστοτε ισχύοντα

διατάγματα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

1. Τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και αποστασιοποίησης (πλύσιμο χεριών ή

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, σημάνσεις, θερμόμετρηση, απολύμανση

εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, κ.ο.κ)

2. SAFEPASS για τους ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ και ΘΕΑΤΕΣ.

3. Μικρότερες σε μέγεθος δράσεις και ελεγχόμενος αριθμός συμμετασχόντων με βάση τα

ισχύοντα διατάγματα.

4. Δράσεις σε εξωτερικούς αντί σε κλειστούς χώρους.

5. Ετοιμότητα για τροποποίηση της δράσης. Ετοιμασία Plan B για κάθε δράση ανοιχτού και

κλειστού χώρου σε περίπτωση επαναφοράς των περιοριστικών μέτρων.

6. Αξιοποίηση της τεχνολογίας – Διαδικτυακές δράσεις (τήρηση Κανονισμού GDPR)

http://https/ec.europa.eu/sport/week


BeActive/BeActive#AtHom
e

#BeActive στο πλαίσιο του Covid-19
2 από 2

Οι διοργανωτές μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα μας 

https://www.beactive.cy/press/covid-19.html για τα ισχύοντα διατάγματα, 

διευκρινιστικές ανακοινώνεις και τις οδηγίες για αντιμετώπιση του covid-19 στους 

εργασιακούς χώρους, που αφορούν το τομέα του αθλητισμού

Τι να αναμένεται από τους διοργανωτές σε περίπτωση επαναφοράς πιο 

αυστηρών μέτρων; 

1. Άμεση τροποποίηση ή όπου αυτό δεν είναι δυνατόν,  ακύρωση της 

δράσης.

2.   Άμεση ενημέρωση ΚΟΑ και  τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα.

3.   Ενημέρωση του κοινού για τις αλλαγές μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης του διοργανωτή με κοινοποίηση (tag) το @ΒeΑctive - Cyprus

https://www.beactive.cy/press/covid-19.html


Επικοινωνία & Προβολή



Branding: Υποχρεωτική Χρήση των πιο κάτω 

λογότυπων

Label Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή European Week of 

Sport

Slogan

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. 



Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου #BeActive 
για την παραγωγή προωθητικού υλικού από τους 
διοργανωτές 

Ψηφιακό Υλικό:
 Αφίσες (templates)
 Web-banners
 Λογότυπα

Έντυπο Υλικό:
❑ Street  Banners 3 X 1m. 
❑ Small banners #BeActive
❑ Αυτοκόλλητα
❑ Σημάνσεις κοινωνικής 

αποστασιοποίησης

Προωθητικό Υλικό 1 από 2



o Διαφημιστικά δώρα
o Τ-Shirts (θα δοθούν για 

τους διοργανωτές και 
τους εθελοντές, όχι για 
τους συμμετέχοντες) 

o Βραχιόλια Σιλικόνης
o Backpacks (Τσάντες)
o Pilates resistance bands
o Mousepads
o Beauty cosmetic bags
o Waterproof pouches
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. 

Προωθητικό Υλικό 2 από 2



Προϋπολογισμός Δράσεων 2021 (1/9)

Ο ΚΟΑ θα παράσχει μερική κάλυψη των εξόδων για τη διεξαγωγή 

των διαφόρων ειδών δράσεων της ΕΕΑ, δεδομένου ότι πληρούνται οι 

ακόλουθες ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

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

2. Η προβολή και διαφήμιση της/των δράσης/ων  έγινε με βάση 

τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

3. Προσκόμιση:

i. 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.

ii. Προσκόμιση του αριθμού λογαριασμού και IBAN του 

δικαιούχου προμηθευτή.  Όλες οι πληρωμές των τιμολογίων 

στους δικαιούχους θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα.



Προϋπολογισμός 2021 (2/9)

4.  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα οπτικού υλικού από την 

πραγματοποίηση της δράσης (π.χ. 

αφίσα/flyer/φωτογραφίες/βίντεο/δημοσιεύσεις)

Εφόσον πληρούνται  όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις, ο ΚΟΑ θα 

προχωρεί στην εξόφληση των δικαιούχων

5. Η μερική κάλυψη εξόδων δεν εφαρμόζεται για τις Σχολικές   

Μονάδες που εγγράφονται ως διοργανωτές δράσεων.

Σημείωση:

Φέτος, λόγω της πανδημίας Covid-19, ο προϋπολογισμός

όσον αφορά τη μερική κάλυψη εξόδων από πλευράς του ΚΟΑ,

έχει διαφοροποιηθεί έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους

διοργανωτές να καλύψουν έξοδα που αφορούν στην

προμήθεια των προαπαιτούμενων για την τήρηση των

βασικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού  (3/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων

€ 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Α. Διαδικτυακό Σεμινάριο / 

Διάλεξη / Ομάδα Εργασίας/ 

Εργαστήριο

≤ 50

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφίσας ή/και flyer, αγορά 

εφαρμογής τηλεδιάσκεψης 

Β. Διαδικτυακή Αθλητική 

Δραστηριότητα

≤ 100

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφίσας, αθλητικός 

εξοπλισμός (π.χ. βαράκια, λάστιχα, 

jumping ropes, κοκ.), αγορά 

εφαρμογής τηλεδιάσκεψης 

Γ. Open Day

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση μόνο 1 

δράσης

≤ 150

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφίσας ή/και flyer, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (4/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Δ. Αθλητική Δράση                              

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 1 δράσης

≤ 300

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες)

Ε. Αθλητική Δράση  

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 2 δράσεων

≤ 450

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες)



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (5/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

ΣΤ. Αθλητική Δράση                             

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση  3 δράσεων

≤ 550

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί - σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες)

Ζ. Αθλητική Δράση                             

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση  4 δράσεων

≤ 700 

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες)



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (6/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Η. Αθλητική Δράση                             

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση  5 δράσεων

≤ 800

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες)

Θ. Αθλητική Δράση                             

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση  6 δράσεων 

και άνω

≤ 1000

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, 

εκτυπωτικά σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), μικροφωνική, φωτογράφος, 

νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε ατομικές 

συσκευασίες) 



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (7/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Ι. Σεμινάριο / Διάλεξη / Ομάδα 

Εργασίας/ Εργαστήριο

≤ 30 άτομα

≤ 300

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά αφισών, roll-up, banner,  flyers, 

διπλωμάτων. Εκτυπωτικά σημάνσεων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης, 

αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα, 

μάσκες, θερμόμετρο μετώπου, νερά –

χυμοί - σάντουιτς 

(όλα σε ατομικές συσκευασίες)

Κ. Ημερίδα

30 - 75 άτομα

≤ 400

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά: αφισών, roll-up, banner,  

προσκλήσεων, παρουσιάσεων, flyers, 

folders, pads,  διπλωμάτων. Εκτυπωτικά 

σημάνσεων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου μικροφωνική, 

βιντεογράφιση, νερά – χυμοί - σάντουιτς 

(όλα σε ατομικές συσκευασίες)



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (8/9)

Είδος Δράσης Συνολικό Κόστος 

Κάλυψης 

δράσης/δράσεων € 

Είδος Εξόδων 

που καλύπτονται

Λ. Συνέδριο 

≥ 75 άτομα 

≤ 550 

(συμπερ. ΦΠΑ)

Εκτυπωτικά: αφισών, roll-up, banner,  

προσκλήσεων, παρουσιάσεων, flyers, folders, 

pads,  διπλωμάτων. Εκτυπωτικά σημάνσεων 

κοινωνικής αποστασιοποίησης.  Αντισηπτικό 

αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, θερμόμετρο 

μετώπου, μικροφωνική, βιντεογράφιση, νερά –

χυμοί - σάντουιτς (όλα σε ατομικές συσκευασίες)

Μ. #BeActive Sport Village

1 Φορέας (κύριος διοργανωτής) 

για τη διοργάνωση 1 δράσης

Το κάθε αθλητικό χωρίο θα πρέπει να

περιλαμβάνει τουλάχιστον 7 αθλήματα ή/και

αθλητικές δραστηριότητες

Θα χρηματοδοτηθούν μόνο 10 δράσεις 

κατόπιν αιτήματος των φορέων και  τελικής 

έγκρισης του ΚΟΑ

≤1.500 

(συμπερ. ΦΠΑ)

Ενοικίαση περιπτέρων, τεντών, σκηνής, 

εκτυπωτικά αφισών ή/και flyers, εκτυπωτικά 

σημάνσεων κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα, μάσκες, 

θερμόμετρο μετώπου, εξοπλισμός (π.χ. 

αθλητικός), περίφραξη χώρου (όπου κρίνεται 

αναγκαία ώστε να  ελέγχεται ο αριθμός των 

συμμετασχόντων), μικροφωνική, 

ασθενοφόρο/medical Services,  βιντεογράφιση, 

φωτογράφος, νερά – χυμοί – σάντουιτς (όλα σε 

ατομικές συσκευασίες).



Πίνακας Κάλυψης Δαπανών 

για τις Δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (9/9)

Διευκρινίσεις:

1. Δαπάνες που αφορούν ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ (αφίσες, flyers και προσκλήσεις) θα πρέπει να εκδίδονται σε
ξεχωριστό τιμολόγιο.

2. Για τη διοργάνωση Sport Village, το ποσοστό δαπάνης για τα έξοδα σίτισης (ποτά, φαγητά) δεν θα πρέπει να ξεπερνά
τα €450.

3. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο των αδειούχων από τον ΚΟΑ Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής. Για τις δράσεις
#ΒeActive που θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες γυμναστικής που μπορούν να παρασχεθούν είτε εντός αλλά και εκτός
του γυμναστηρίου, αυτές θα πρέπει να παρέχονται από τους κατά νόμο εγκεκριμένους γυμναστές (Μητρώο των
εκπαιδευτών ιδιωτικών σχολών γυμναστικής). Στην περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψη του ΚΟΑ ότι δεν
πληρούνται τα πιο πάνω, δυστυχώς ο Οργανισμός δεν θα προβαίνει στην μερική κάλυψη των εξόδων της
δράσης και τα έξοδα θα επωμίζεται ο διοργανωτής.

4. Δεν επιτρέπεται η παραγωγή προωθητικού/διαφημιστικού υλικού με το λογότυπο #BeActive από τους διοργανωτές
(π.χ. φανέλες, βραχιόλια, τσάντες, στυλό, αφίσες, πανό, κ.ο.κ).

5. Η εκτύπωση και ανάρτηση σημάνσεων κοινωνικής αποστασιοποίησης καθώς επίσης και η προμήθεια και παροχή
αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος, μασκών για τους διοργανωτές και θερμόμετρου μετώπου, είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διοργάνωση των δράσεων σύμφωνα στο πιο πάνω πίνακα.

6. Παραπέμπεστε στο Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας ημερ. 30/06/2021, στο οποίο καθορίζεται η κατώτερη και ανώτερη τιμή
λιανικής πώλησης των πιο πάνω προϊόντων.

7 . Θερμόμετρο μετώπου: Σε κάθε διοργανωτή αναλογεί η προμήθεια ενός μόνο θερμομέτρου, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των δράσεων που θα πραγματοποιήσει. Από την αγορά θερμομέτρου εξαιρούνται οι φορείς που θα
διοργανώσουν μόνο διαδικτυακές δράσεις (Α & Β).



Διαγωνισμοί 



1. Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός 

2021 #BeActive Awards

Προκήρυξη Διαγωνισμού:  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τελευταία ημερ. υποβολής αιτήσεων στον ΚΟΑ: μέχρι 24 Ιουλίου 2021

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 2021

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 – 17 Οκτ. 2021



2. Εθνικός Διαγωνισμός

National #BeActive Awards 2021

4 Κατηγορίες Βραβείων:

1. #BeActive @ Τομέα Εκπαίδευσης

2. #BeActive @ Τοπικό Επίπεδο

3. #BeActive @ Αθλητικές Ομοσπονδίες, Σωματεία, Γυμναστήρια & 

Αθλητικά Προγράμματα

4. #BeActive @ Φορέα / Διοργανωτή με τις περισσότερες δράσεις 

Θα δοθούν 3 βραβεία για κάθε κατηγορία

Βραβεία: Sport Watches, Action Cameras,           

Cameras, Tablets, κ.α.



Επόμενες Ενέργειες

2η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη
Εάν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση ή 

λήψης μέτρων λόγω Covid-19
(tbd.)

Υποβολή ενδιαφέροντος για 

διοργάνωση δράσης  

#BeActive Sport Villages

μέχρι τις 20 Αυγούστου

Εγγραφή των δράσεων στην 

ιστοσελίδα www.beactive.cy μέχρι και τις 31 Αυγούστου

Εγγραφή δράσεων από τα 

Σχολεία και Πανεπιστήμια μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 

http://www.beactive.cy/



