
Προβολή Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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www.beactive.cy

Μάριος Χριστοδούλου - Διαχειριστής Εθνικής Ιστοσελίδας EWoS



Εκστρατεία Επικοινωνίας, Ευαισθητοποίησης,
Διαφήμιση/Προβολή της ΕΕΑ

✓ Χρησιμοποίηση του label #BeActive
✓ Χρήση και πλήρης αξιοποίηση Εκστρατείας Επικοινωνίας και των εργαλείων της την οποία 

θα ετοιμάσει η  ΕΕ για την ΕΕΑ
✓ Εθνική Ιστοσελίδα της ΕΕΑ (Κύπρος)  www.beactive.cy
✓ Facebook Page EEA Κύπρος BeActive-Cyprus
✓ Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΕΑ https://ec.europa.eu/sport/week
✓ Facebook page KOA Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - KOA

✓ Ιστοσελίδα ΚΟΑ https://www.cyprussports.org/
✓ Ιστοσελίδες/Facebook/Twitter/LinkendIn/ Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου όλων των φορέων

που θα εμπλακούν.
✓ Εγκύκλιοι Υπουργείων.
✓ Διαφημιστική υλικό (π.χ. βραχιολάκια,, t-shirts, stickers, κ.α.).
✓ Παραγωγή πολυμέσων και ψηφιακών προϊόντων (π.χ. φωτογραφίες, αφίσες, banners,

flyers, videos, web-banners, roll-ups)

✓ ΜΜΕ.
✓ Διασκέψεις Τύπου πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της εκδήλωσης.
✓ Προβολή από τους χορηγούς (ιστοσελίδες, flyers)
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Εργαλεία  Επικοινωνίας,  Ευαισθητοποίησης 
& Προβολής της ΕΕΑ

✓ Το Label:(ολογράφως): Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή European Week of Sport 
(Τα ακρώνυμα ΕΕΑ και EWoS δεν θα χρησιμοποιούνται)

✓ Το hashtag:   #BeActive (αναφορά ότι το σλόγκαν της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού είναι 
#BeActive – (Δεν μεταφράζεται στα ελληνικά)

✓ Να αναφέρεται ότι αποτελεί πρωτοβουλία
και  συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Erasmus + της  Ευρωπαϊκή Επιτροπής.

✓ Αναφορά στον ΚΟΑ ως Εθνικός Συντονιστικός Φορέας
για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Αθλητισμού στην Κύπρο και το νέο λογότυπο του ΚΟΑ.

✓ Αναφορά και χρήση λογότυπου του /ων Χορηγού/ων Επικοινωνίας:  tbd
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Ιστοσελίδα

▪ Φορείς:
✓ Εγγραφή χρηστών.
✓ Εγγραφή και ενημέρωση δράσεων (Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Αθλητισμού και #BeActive).
✓ Εύρεση όλου του υλικού που είναι διαθέσιμο για 

τις διάφορες δράσεις.

▪ Συμμετέχοντες:
✓ Ευρετήριο όλων των δράσεων που θα διεξαχθούν.

• Ημερολογιακά.
• Γεωγραφικά.
• Με βάση των φορέα που το οργανώνει.

✓ Οπτικοακουστικό υλικό από τις διάφορες 
εκδηλώσεις.
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Αλλαγές Ιστοσελίδας

• Προστέθηκε ο σύνδεσμος όπου μπορείτε να 
δείτε όλες τις Δράσεις 2020

• Τμήμα που περιέχει όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με το COVID 19 και τα διατάγματα 
και τις διευκρινίσεις σχετικά με τον 
αθλητισμό που εκδόθηκαν από το 
Υπουργείο Υγείας και τον Κ.Ο.Α

• Στις θεματικές ενότητες προστέθηκε η 
«Άσκηση στο Σπίτι»

• Στις Δράσεις έχει προστεθεί το Live 
Streaming URL όπου μπορούν να μπουν 
πληροφορίες για δράσεις οι οποίες θα 
μεταδίδονται και διαδικτυακά.
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Χρήση «Cookies»

• Για την ορθή χρήση της
ιστοσελίδας θα πρέπει να
γίνεται αποδοχή της
χρήσης των «Cookies»,
τουλάχιστον αυτών που
είναι υποχρεωτικά.

• Η αποδοχή των «Cookies»
θα εμφανίζεται κάτω δεξιά
στην οθόνη σας.
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Υπενθύμιση Κωδικών

▪ Οι λογαριασμοί των χρηστών που είχαν προχωρήσει με
επικαιροποίησει των στοιχείων τους πέρσι, παραμένουν
ενεργεί.

▪ Σε περίπτωση που κάποιος υφιστάμενος χρήστης έχει
ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης μπορεί να αιτηθεί
μέσω της ιστοσελίδας να του αποσταλούν καινούριοι.

▪ Για να γίνει αποστολή πιέζεται στο κομβίο «Γίνε
διοργανωτής , Εγγραφή Δράσης» και στο κάτω μέρος
της οθόνης που εμφανίζεται υπάρχουν 2 επιλογές
✓ Forgot Username
✓ Forgot Password

▪ Αφού επιλέξετε το σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει θα
σας ζητηθεί να βάλετε το email με το οποίο έχετε κάνει
εγγραφή, στο οποίο και θα σας αποσταλούν οι οδηγίες.
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Υπενθύμιση Κωδικών
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Εγγραφή Δράσης

▪ Όλες οι δράσεις για να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα θα
πρέπει να εγκριθούν από τον ΚΟΑ.

▪ Οι δράσεις μπορούν να ανήκουν σε δύο κατηγορίες:
▪ #Beactive (όλη την χρονιά)
▪ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (23 – 30

Σεπτεμβρίου)

▪ Τα πεδία που είναι με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.
▪ Το σύστημα για εγγραφή δράσεων θα είναι ανοικτό

μέχρι τις 31 Αυγούστου
▪ Θα δοθεί παράταση μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, ΜΟΝΟ

για τις δράσεις που θα κάνουν οι σχολικές μονάδες
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης και τα
Πανεπιστήμια(Όχι για τις Εθνικές Δράσεις Δημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης)

▪ Δεν χρειάζεται να γίνει εγγραφή της δράσης στην
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
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Εγγραφή Δράσης - Διεύθυνση Δράσης

Για την καταγραφή του τόπου διεξαγωγής της δράσης εισάγουμε
στο πεδίο «Διεξαγωγή Διεύθυνσης Δράσης» την διεύθυνση
διεξαγωγής. Αφού αποθηκεύσουμε την δράση θα πρέπει να
επανέλθουμε στην φόρμα με τα στοιχεία και να επιβεβαιώσουμε ότι
η διεύθυνση φαίνεται ορθά στο χάρτη.

Μπορούμε να κάνουμε διορθώσεις μετακινώντας το σύμβολο πάνω
στο χάρτη.
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Εγγραφή Δράσης - Λογότυπο και 
Κεντρική Εικόνα Δράσης

▪ Επιλέγουμε το κομβίον «Choose Files».

▪ Από το παράθυρο που ανοίγει 
επιλέγουμε το λογότυπο του διοργανωτή 
και την αφίσα της δράσης.

▪ Τα αρχεία πρέπει να είναι τύπου 
εικόνας (JPEG, PNG etc).

▪ Στο πεδίο εμφανίζεται ο αριθμός των 
αρχείων που έχουν επιλεχθεί.

▪ Τα αρχεία θα ανεβούν στην ιστοσελίδα 
όταν αποθηκεύσουμε την αίτηση.
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• Οι διοργανωτές οφείλουν να ενημερώσουν και να λάβουν
την συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων (όπου
χρειάζεται) για την χρήση και την διαβίβαση των
προσωπικών δεδομένων τους.

• Κατευθυντήριες Γραμμές.
– Σε περίπτωση που θα υπάρχει εγγραφή συμμετεχόντων θα πρέπει να

ζητείται η συγκατάθεση τους για την φύλαξη και την επεξεργασία των
προσωπικών του δεδομένων.

– Σε ανοικτές εκδηλώσεις θα πρέπει να αναφέρεται και στο χώρο της
εκδηλώσεις και σε όποιο προωθητικό υλικό δημιουργηθεί ότι η
εκδήλωση θα οπτικογραφείτε.

– Οι φωτογραφίες και τα video δεν θα πρέπει να εστιάζουν σε πρόσωπα
και να είναι γενικά. Επίσης οι φωτογραφίες που θα ανεβαίνουν σε
ιστοσελίδες ή κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να φιλτράρονται έτσι ώστε να
αφαιρούνται αυτές που περιέχουν ευδιάκριτα πρόσωπα.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
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Social Media

• Facebook
BeActive - Cyprus

https://www.facebook.com/beactivecy/
#BeActive, #BeActiveCy

• Instagram               @beactivecyprus
#BeActive, #BeActiveCy 

• Twitter                         @beactivecy
#BeActive, #BeActiveCy 

• YouTube                           #beactive
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Εθνική Ιστοσελίδα 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Μάριος Χριστοδούλου

Τηλ.:22080608 (10.00 με 13.00 καθημερινά)

Email: beactive@eplanconsultants.com

www.cyprussports.org

www.beactive.cy
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