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 ΠΡΟΣ :  ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό με θέμα: «Πρόληψη και Μείωση Παχυσαρκίας για 
Παιδιά και Νέους»

Με σκοπό την ανάδειξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και τη μείωση της παχυσαρκίας 
στα παιδιά και τους νέους ηλικίας 6-18 ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Υγείας 2019.

Δεδομένου ότι ο ρόλος των σχολείων είναι καθοριστικός για την πρόληψη και τη μείωση της παχυσαρκίας 
στα παιδιά και τους νέους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα, δράσεις, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης ή έχουν εφαρμόσει καινοτόμες πρακτικές στο χώρο του σχολείου με σκοπό την 
πρόληψη και τη μείωση της παχυσαρκίας, αφού ελέγξουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να υποβάλουν την 
αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό ηλεκτρονικά έως και τις 13 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 
(11.00 CET, ώρα Βρυξελλών).

Επισημαίνεται ότι:
α. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ωστόσο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγησή τους, το κείμενο της αίτησης θα πρέπει να 
συνοδεύεται από αγγλική μετάφραση, σε περίπτωση που αυτό είναι γραμμένο σε άλλη επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ. 
β. Η υλοποίηση των πρακτικών/δράσεων/προγραμμάτων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης πρέπει να έχει ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εξής. Οι εν 
λόγω πρακτικές δύναται να έχουν ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης ή να συνεχίζουν να 
εφαρμόζονται και μετά την υποβολή αυτής. 
γ. Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα αξιολογούνται περαιτέρω βάσει των 
παρακάτω:
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνάφεια: η πρωτοβουλία να αφορά το θέμα του Ευρωπαϊκού Βραβείου Υγείας του 2019.
Αποτελεσματικότητα και αντίκτυπος: η πρωτοβουλία να συμβάλλει στην προώθηση της υγιεινής 
διατροφής ή/και της σωματικής άσκησης στα παιδιά και τους νέους.
Δυνατότητα εφαρμογής σε άλλα πλαίσια: η πρωτοβουλία να δύναται να εφαρμοστεί και σε άλλα κράτη 
μέλη ή σε επίπεδο ΕΕ. Τα τελικά προϊόντα και τα αποτελέσματά της μπορεί να έχουν προστιθέμενη 
εκπαιδευτική αξία και σε άλλα σχολεία.
Βιωσιμότητα: η πρωτοβουλία να μπορεί να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς σημαντική 
εισροή πρόσθετων πόρων.
Καινοτομία και δημιουργικότητα: η πρωτοβουλία να έχει μια καινοτόμο ή/και δημιουργική προσέγγιση 
όσον αφορά το κοινό-στόχο, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που υιοθετούνται ή τη χρησιμότητα των 
αποτελεσμάτων της.

Μετά την αξιολόγηση, μόνο οι τρεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτάσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα 
θεωρηθούν ως υποψήφιες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας 2019. Η κριτική επιτροπή της Ε.Ε. για την 
υγεία θα επιλέξει έναν νικητή στην κατηγορία «Σχολείο».
Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο του 2019 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 
Βρυξέλλες, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι και 20 μαθητές 
από κάθε σχολική μονάδα της τελικής λίστας υποψηφίων. Το Βραβείο για τον νικητή στην κατηγορία 
«Σχολείο» ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό: 
https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en
Κριτήρια επιλεξιμότητας:
https://ec.europa.eu/health/ngo_award/criteria_en
Ηλεκτρονική Υποβολή αίτησης:
https://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project

Παρακαλούνται οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ενημερώσουν άμεσα τις σχολικές μονάδες 
αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.  

 Συν.: Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2 σελ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΣ  ΧΏΡΑΣ (ΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)
2. ΠΕ.ΚΕ.Σ. (ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΊΩΝ ΠΕΡ/ΚΏΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ)
3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΠΕ.ΚΕ.Σ)
4. Δ/ΝΣΕΙΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ (ΈΔΡΕΣ ΤΟΥΣ)
5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.)
6. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.)
7. ΔΗΜΌΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΊΑ Π.Ε & Δ.Ε. ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ (ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.)
8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Υπόψη κ. Ε. Τάτση)- itatsi@minagric.gr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ: 
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΏΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ & ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  Π.Ε. 
3. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΏΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ & ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ  Δ.Ε. 
4. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
5. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ
7. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
8. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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