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TO ΕΡΓΟ PROMO -YMC(H)A

Το Έργο PROMO - YMC(H)A του Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

αποτελεί τη συνέχεια του βραβευμένου Έργου YMC(H)A του Προγράμματος

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. Το Έργο PROMO - YMC(H)A έχει ως φιλοσοφία

να ενώσει εταίρους από την Ελλάδα και την Βουλγαρία με την πεποίθηση ότι

μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της προστασίας και

προαγωγής της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ στοχεύει στην προώθηση,

ανάπτυξη και αξιοποίηση του αθλητισμού, ως μέρος της πολιτιστικής

κληρονομιάς, για τουριστικούς σκοπούς. Οι δράσεις του Έργου εστιάζουν

κυρίως στη δημιουργία εργαλείων για την καινοτόμο αθλητική εκπαίδευση, τη

δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων και την μετάδοση γνώσεων

πολιτιστικού - αθλητικού χαρακτήρα στους χρήστες πολυμέσων.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 1.400.816,41 € και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(85%) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν (15%)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το σύνολο του Έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
• Επικεφαλής Εταίρος: Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης

(GR): 466.780,00€
• Εταίρος 2: Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Φροντίδας Υγείας και Αθλητισμού

του Πανεπιστήμιου «Neofit Rilski» (BG): 671.579,50€
• Εταίρος 3: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου (GR): 215.659,41€
• Εταίρος 4: Δήμος Razlog (BG): 46.797,50€



• Επικεφαλής Εταίρος: Χριστιανική Αδελφότητα
Νέων Θεσσαλονίκης (GR)

Οι δραστηριότητές της Χ.Α.Ν.Θ. επικεντρώνονται στους νέους
ανθρώπους, γι` αυτό και τα προγράμματα που αναπτύσσει
απευθύνονται κυρίως σ΄ αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και
υλοποιεί το Έργο PROMO - YMC(H)A του Προγράμματος
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, που αποτελεί τη συνέχεια του
βραβευμένου Έργου «YMC(H)A» (ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013). Ως Επικεφαλής Εταίρος η Χ.Α.Ν.Θ. φροντίζει για τον
σωστό συντονισμό, την διαχείριση, την δημοσιότητα, την
κατανομή καθηκόντων και την χρηματοοικονομική
παρακολούθηση και καθοδήγηση των δράσεων όλων των
εταίρων.



• Εταίρος 2: Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Φροντίδας
Υγείας και Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου «Neofit
Rilski» (BG)

Το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο "Neofit Rilski" είναι ένα
κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ιδρύθηκε
και λειτουργεί μια ετήσια κρατική επιχορήγηση και σε
ιδιοκτησία εξασφαλισμένη από την κυβέρνηση. Με το
πλούσιο ιστορικό της 40ετούς εμπειρίας, το Νοτιοδυτικό
Πανεπιστήμιο "Neofit Rilski" κατάφερε να κερδίσει μια
θέση μεταξύ των πέντε σπουδαιότερων πανεπιστημίων
στη Βουλγαρία. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε
μαζί με τη ΧΑΝΘ στο βραβευμένο έργο «YMC(H)A»
(ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013).



• Εταίρος 3: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου (GR)
Στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου υπάρχουν
επαγγελματικές και ερασιτεχνικές ομάδες
ποδοσφαίρου, ομάδα μπάσκετ και βόλεϋ. Επιπλέον, έχει
πολυάριθμες δημοτικές στεγασμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις όπως το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, το
Δημοτικό Γυμναστήριο, το Διαδημοτικό Κλειστό
Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, το Γυμναστήριο Πολιτιστικού
Κέντρου και άλλες. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ενεργό
στην αξιοποίηση και συμμετοχή σε Προγράμματα Δήμο
καθώς έχει υλοποιήσει και εξακολουθεί να υλοποιεί
έργα των Προγραμμάτων Interreg Europe, Interreg
Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, και του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ».



• Εταίρος 4: Δήμος Razlog (BG)

Ο Δήμος Razlog βρίσκεται στην επαρχία Blagoevgrad της
Βουλγαρίας και έχει περίπου 22.000 κατοίκους, με την
πόλη του Razlog να είναι το διοικητικό κέντρο. Πρόκειται
για έναν επίσης ιδιαίτερα ενεργό Δήμο ο οποίος
συμμετέχει σε Προγράμματα καθώς έχει υλοποιήσει και
εξακολουθεί να υλοποιεί έργα του Προγράμματος
Interreg Balkan – Mediterranean 2014-2020.



ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα κύρια αποτελέσματα του Έργου είναι τα παρακάτω:

• Δημιουργία Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση του
αθλητισμού και τις πολιτισμικής κληρονομιάς

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας - μέσων κοινωνικής δικτύωσης – mobile
εφαρμογής

• Βελτιώσεις σε πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις

• Τροποποίηση ανοιχτών αθλητικών χώρων

• Διασυνοριακές μετακινήσεις νέων (εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών)

• Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τα σχολεία

• Διαδραστικά Παιχνίδια σχετικά με το μπάσκετ με τη χρήση αισθητήρων
κίνησης

• Σχεδιασμός εργαλείου πλατφόρμας εκμάθησης e-learning

• Διοργάνωση Τουρνουά



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου η Χ.Α.Ν.Θ. έχει ήδη υλοποιήσει τις παρακάτω κύριες
δράσεις:

• Δημιουργία ιστοσελίδας του έργου promo-ymcha.eu, λογότυπου, και
λογαριασμών social media (Facebook και Twitter: PROMOYMCHA).

• Διοργάνωση διασυνοριακού Τουρνουά Μπάσκετ
Επιπλέον θα υλοποιήσει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

• Ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση έντυπου και ηλεκτρονικού
διαφημιστικού υλικού

• Τελετή Εγκαινίων για την επέκταση του Μουσείου Μπάσκετ

• Δημιουργία Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών για την προώθηση του
αθλητισμού και τις πολιτισμικής κληρονομιάς

• Δημιουργία Βιβλίου/ Άλμπουμ για την Ιστορία του Μπάσκετ της ΧΑΝΘ



• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Μουσείου Μπάσκετ και
προμήθεια εξοπλισμού (όπως server, οθόνες)

• Τροποποίηση ανοικτών αθλητικών χώρων της ΧΑΝΘ

• Ανάπτυξη πλατφόρμας E-Learning ως εργαλείο προπόνησης πάνω
στο Μπάσκετ και ανάπτυξη Διδακτικού υλικού Ε-Learning

• Ανάπτυξη διαδραστικών παιχνιδιών σχετικά με το μπάσκετ με την
χρήση αισθητήρων κίνησης και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού
(οθόνες προβολής, Η/Υ, συσκευές ανίχνευσης κίνησης/ βάθους)

• Διοργάνωση τριήμερου Σεμιναρίου Κατάρτισης σχετικά με το
Μπάσκετ και προμήθεια σχετικού εξοπλισμού

• Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για σχολεία



ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Χ.Α.Ν.Θ.

• Όπως προαναφέρθηκε, τα σημαντικότερα Παραδοτέα που έχει
ολοκληρώσει μέχρι σήμερα η Χ.Α.Ν.Θ. είναι η δημιουργία της
ιστοσελίδας του έργου, του λογότυπου, των λογαριασμών social
media, και η διοργάνωση του διασυνοριακού Τουρνουά Μπάσκετ (22-
24 Απριλίου).

• Οι εργασίες για την αναδιαρρύθμιση του χώρου των ανοικτών
γηπέδων της Χ.Α.Ν.Θ. έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, το υφιστάμενο γήπεδο
ποδοσφαίρου 5x5 μετατρέπεται σε γήπεδο τένις, ενώ τα υφιστάμενα
γήπεδα τένις ενοποιούνται και μετατρέπονται σε γήπεδο ποδοσφαίρου
αγωνιστικών διαστάσεων. Επιπλέον δημιουργείται χώρος εξάσκησης
μπάσκετ με μονή μπασκέτα, και χώρος εξάσκησης τένις με την
κατασκευή τοίχου.



• Το Μουσείο Μπάσκετ κατασκευάστηκε το 2013 στο νέο γήπεδο της
ΧΑΝΘ με την επιχορήγηση του έργου «Youth Mobilization – Cultural
Heritage and Athletic Valorization» με το ακρωνύμιο «ΥMC(H)A». Στο
νέο Έργο PROMO - YMC(H)A εμπεριέχεται η επέκταση του Μουσείου
σε έναν χώρο 150τ.μ. στο επίπεδο -1 όπου θα εκτεθεί η ιστορία της
Εθνικής Ελλάδος, θα συνδεθεί με το παγκόσμιο γίγνεσθαι του
αθλήματος και θα λαμβάνουν χώρο εκπαιδευτικές δράσεις για τους
επισκέπτες μαθητές. Η επέκταση του Μουσείου Μπάσκετ θα
περιλαμβάνει νέες προθήκες, νέες πτέρυγες με αισθητική ίδια με των
υφιστάμενων, και χώρο εκπαιδευτικής δράσης για ανάρτηση
τηλεόρασης. Η Σύμβαση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του
Μουσείου Μπάσκετ αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες μέρες.



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «NEOFIT RILSKI»
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου το Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” έχει ήδη υλοποιήσει τις
παρακάτω κύριες δράσεις:

• Συμμετοχή στη στρατηγική επικοινωνίας

• Προμήθεια ενός Info kiosk

Πορεία υλοποίησης δράσεων του Πανεπιστημίου «Neofit Rilski»

• Ξεκίνησαν οι εργασίες εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων

• Διενεργούνται οι βιομετρικές μετρήσεις συμμετεχόντων σε Τουρνουά

• Προετοιμάζεται ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών

• Οι εργασίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι δοκιμές για την λειτουργία της
συνεχίζονται

• Οι εκδηλώσεις δικτύου και η ανταλλαγή μαθητών βρίσκονται σε στάδιο
προγραμματισμού

• Αναμένεται η δημοσίευση του διαγωνισμού για την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού



Επιπλέον θα υλοποιήσει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

• Εργασίες εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων

• Βιομετρικές μετρήσεις συμμετεχόντων σε Τουρνουά

• Συμμετοχή στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών

• Εκδηλώσεις δικτύου και ανταλλαγή μαθητών

• Παραγωγή επικοινωνιακού υλικού

• Διοργάνωση 2 workshops



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου έχει ήδη υλοποιήσει τις
παρακάτω κύριες δράσεις:

• Συνάφθηκαν οι συμβάσεις 2 εξειδικευμένων εκπαιδευτών για
υπαίθριες δραστηριότητες για τα «Εξειδικευμένα Σεμινάρια για τη
Νεολαία» οι οποίοι άρχισαν να εργάζονται τον Οκτώβριο του 2018

Πορεία υλοποίησης δράσεων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου:

• Προχωράει ο προγραμματισμός για την παραγωγή επικοινωνιακού
υλικού

• Υλοποιούνται οι επισκέψεις μαθητών σχολείων του Δήμου στο
Μουσείο Μπάσκετ της ΧΑΝΘ



Επιπλέον θα υλοποιήσει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

• Βελτιωτικά έργα εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων

• Προμήθεια εξειδικευμένου αθλητικού εξοπλισμού

• Προμήθεια 3 Infokiosks

• Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα

• Διοργάνωση του νέου θεσμού της «Αθλητικής Γειτονιάς»



ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ RAZLOG

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου ο Δήμος Razlog έχει ήδη υλοποιήσει τις παρακάτω κύριες
δράσεις:

• Διοργάνωση workshop

• Διάδοση επικοινωνιακού υλικού

• 2 δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ
Πορεία υλοποίησης δράσεων του Δήμου Razlog:

• Έχουν υπογραφεί συμβάσεις και υλοποιούνται η συλλογή
πληροφοριών για τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την
προώθηση της αθλητικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, η
διοργάνωση του Τουρνουά και του Τουρνουά Εθελοντών, και ο
προγραμματισμός των επισκέψεων των μαθητών στη Θεσσαλονίκη



Επιπλέον θα υλοποιήσει τις ακόλουθες κύριες δράσεις:

• Συλλογή πληροφοριών για τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών για την
προώθηση της αθλητικής και πολιτισμικής κληρονομιάς

• Διοργάνωση Τουρνουά και Τουρνουά Εθελοντών

• Επισκέψεις μαθητών στη Θεσσαλονίκη



ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


