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Συμμετοχή στο παιχνίδι, νίκη στη ζωή! 
 

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019, από τις 10:00π.μ. έως τις 20:00μ.μ, 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ.(1, N. Γερμανού, 546 21, 
Θεσσαλονίκη) 

 
Η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» - ΕΥΔ ΕΕΣ με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 
2014-2020”, σε συνεργασία με τους φορείς:  
- «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου INTERSYC II) 
- Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης (4η Υ.Π.Ε.) (Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου SMILE) 
- Τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ.) (Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου PROMO-

YMC(H)A) 
διοργανώνουν στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2019 (EC-Day 2019), μια εκδήλωση 
με τίτλο «Συμμετοχή στο παιχνίδι, νίκη στη ζωή!». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 22 
Σεπτεμβρίου 2019 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Χ.Α.Ν.Θ. (Διεύθυνση: 1, N. Γερμανού, 546 21 
(https://goo.gl/maps/7PUXyYGCdCRjoyGy5), καθώς και στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο Λευκό Πύργο 
(https://goo.gl/maps/2kNKoMxXovCpfS6S6).   
 

Λίγα λόγια για την εκδήλωση  
 

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 7-15 ετών και περιλαμβάνει πλήθος αθλητικών, ιατρικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: 

o Αθλητικές δραστηριότητες και διεξαγωγή αγώνων στα γήπεδα ποδοσφαίρου και αντισφαίρισης (τένις) 
της Χ.Α.Ν.Θ. 

o Γνωριμία με το άθλημα της  επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) και του Τάε Κβον Ντο, με τη 
συμβολή προπονητών  

o Ξεναγήσεις στο Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. 
o Επίδειξη λειτουργιών- υπηρεσιών ασθενοφόρου 
o Διαδραστικές διδασκαλίες για παιδιά με θέμα: την υγεία, τον αθλητισμό και την Ευρώπη 
o Παροχή δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων (οδοντιατρικές, ωτορινολαρυγγολογικές, 

παιδιατρικές) από εθελοντές ιατρούς  
o Έκθεση με διαδραστικούς πίνακες με θέμα την ευρωπαϊκή συνεργασία και τα οφέλη που προσφέρει 

στους πολίτες 
 

Οι συνοδοί των παιδιών καθώς και το ευρύτερο κοινό (ενήλικες) μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην εκδήλωση 
με εθελοντική αιμοδοσία και δωρεάν εξέταση μαστογραφίας.  
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η εγγραφή, συμπληρώνοντας και 
υποβάλλοντας διαδικτυακά τη φόρμα

1
:  https://forms.gle/NaBbkhcepU44CsvU8  

                                                           
1 Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν, διανεμηθούν, μεταβιβαστούν ή διατεθούν με  
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Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.  
Η γονική συναίνεση για την ιατρική εξέταση των παιδιών είναι απαραίτητη, με την συμπλήρωση του «έντυπου 
συγκατάθεσης» (βρείτε το εδώ https://drive.google.com/open?id=1mLnsHp9JqCHkdSgK7Y50ipbBywPdSNKO) το 
οποίο θα είναι επίσης διαθέσιμο προς συμπλήρωση και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.    
 

Τι είναι η Ημέρα Ευρωπαϊκής συνεργασίας (EC-Day) και τι γιορτάζουμε;  
 

Τιμούμε την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (γνωστή και ως "EC-Day") κάθε χρόνο, στις 21 Σεπτεμβρίου. Αλλά 
γιατί γιορτάζουμε τη συνεργασία; Η Ευρώπη είναι ένα μείγμα πολιτισμών και οικονομιών που πρέπει να 
κατανοήσουν ο ένας τον άλλο προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο δυναμικό τους. Για το λόγο αυτό, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενθαρρύνει τη συνεργασία με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω των 
προγραμμάτων συνεργασίας, τα οποία διαθέτουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις περιφέρειες, 
προκειμένου να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων: προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 
κοινωνική ένταξη, μετανάστευση ... 
 
Πώς γίνεται αυτό στην πράξη; Μέσω έργων που αφορούν περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη και γειτονικές χώρες, 
συμβάλλοντας στην αύξηση της πολιτιστικής κατανόησης και στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ 
των διαφορετικών περιοχών. Δεν νομίζετε ότι αυτός είναι ένας καλός λόγος για να γιορτάσετε; 
 
Με την εκστρατεία "Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας" θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι πολλά 
καλά πράγματα μπορούν να προκύψουν όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Τις προηγούμενες χρονιές, οι 
συμμετέχοντες στην εκστρατεία έκαναν ποδηλασία μαζί, τραγούδησαν μαζί, γευμάτισαν μαζί και γενικά πέρασαν 
υπέροχο χρόνο μαζί απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου, σε εκατοντάδες εκδηλώσεις που 
διοργανώθηκαν από προγράμματα συνεργασίας της ΕΕ, σε περισσότερες από 30 χώρες. 
 
Όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εορτασμό. Τον Σεπτέμβριο διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις σε 
διάφορες περιοχές της Ευρώπης, ως ένδειξη τιμής στα οφέλη της συνεργασίας: κινηματογραφικά φεστιβάλ, 
συναυλίες, αγώνες δρόμου, τοπικές αγορές, γαστρονομικές εκθέσεις ... και πολλά άλλα! Βρείτε μια εκδήλωση 
στην πόλη σας ή κοντά σας και ελάτε να γιορτάσετε μαζί μας. 
 

Πληροφορίες:  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme, μέσω: Email:  
jts_grbg@mou.gr, Τηλ.: +30 2310 469695 ή/και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.greece-

bulgaria.eu, τη σελίδα Facebook του Προγράμματος: interreggreecebulgaria και την ιστοσελίδα του EC-Day: 
www.ecday.eu  
 

Συνημμένα έγγραφα:  
 Η ατζέντα (πρόγραμμα) της εκδήλωσης 

 Το έντυπο συγκατάθεσης  

                                                                                                                                                                                           
οποιονδήποτε τρόπο. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της 
εκδήλωσης (οργάνωση αθλητικών ομάδων). 
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