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Αναγγελία προς τα μέσα ενημέρωσης 
 

Νέο βραβείο για την προώθηση της πολυμορφίας και της ένταξης 
στην ΕΕ: Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας  
 
11 Ιανουαρίου 2022 
 
Το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει τους νικητές του προσφάτως θεσπισμένου Βραβείου 
για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας, σε μια τελετή την οποία διοργανώνει η 
επίτροπος Ισότητας, Έλενα Ντάλι. Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, 
δημοτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι οργανώσεων για την πολυμορφία από όλη την Ευρώπη και θα 
σημάνουν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολυμορφίας.  
 
Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε κωμόπολη, πόλη ή περιφέρεια της ΕΕ. Θα 
απονεμηθούν βραβεία στους νικητές σε δύο κατηγορίες: τοπικές αρχές με λιγότερους από 50 000 
κατοίκους και τοπικές αρχές με περισσότερους από 50 000 κατοίκους. Θα υπάρχει επίσης και ένα ειδικό 
βραβείο για τις τοπικές αρχές που προάγουν την ένταξη των Ρομά. 
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και διά ζώσης στις Βρυξέλλες, στις 28 Απριλίου του 2022. 
Περισσότερες λεπτομέρειες, σύντομα.  
 
Σχετικά με τον διαγωνισμό για τα Βραβεία για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και 
Πολυμορφίας  
 
Το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας αναγνωρίζει το έργο πόλεων, 
κωμοπόλεων ή περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προαγωγή της ένταξης και τη 
δημιουργία κοινωνιών χωρίς διακρίσεις.  
 
Πρόκειται για μια ευκαιρία που έχουν οι τοπικές αρχές να αναδείξουν πολιτικές και πρωτοβουλίες οι 
οποίες δημιουργούν για τους πολίτες τους χώρους με μεγαλύτερη πολυμορφία και λιγότερους 
αποκλεισμούς. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται στη διαδικασία 
εφαρμογής.  
 
Το βραβείο καλύπτει πρωτοβουλίες πολυμορφίας και ένταξης οι οποίες συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης (λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικής 
πίστης ή πεποίθησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού) καθώς και στη 
διατομεακότητα. 
 
 

https://www.eudiversity2022.eu/el/
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Χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού 
 

• Υποβολή υποψηφιοτήτων: από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022, 12:00 μμ ώρα 

Κεντρικής Ευρώπης 

• Αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες και κριτικές επιτροπές: από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 31 

Μαρτίου 2022  

• Ανακοίνωση τελικών υποψηφίων: αρχές Απριλίου 2022 (αναμένεται) 

• Τελετή απονομής βραβείων: 28 Απριλίου 2022 

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για τα μέσα ενημέρωσης 
 

• Εργαλείο των μέσων ενημέρωσης: www.eudiversity2022.eu/el/vraveia/kentro-typou/ 

• Δικτυακός τόπος «Πρωτοβουλίες και Βραβείο της ΕΕ για την πολυμορφία 2022»: 

www.eudiversity2022.eu  

Επικοινωνία για τα μέσα ενημέρωσης: Για οργάνωση συνεντεύξεων και υποβολή ερωτήσεων από τα 
μέσα ενημέρωσης, επικοινωνήστε με το media@eudiversity2022.eu  

http://www.eudiversity2022.eu/el/vraveia/kentro-typou/
https://www.eudiversity2022.eu/el/
mailto:media@eudiversity2022.eu

