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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 

Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας  
 
Τι είναι το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας; 
 
Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται για πρώτη χρονιά και αφορά το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας, και εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκός Μήνας 
Πολυμορφίας». Το βραβείο αναγνωρίζει και ανταμείβει τις τοπικές αρχές όλης της ΕΕ οι οποίες προάγουν 
δυναμικά την ένταξη και την πολυμορφία, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης. 
 
Ο διαγωνισμός συνιστά μια ευκαιρία να αναδείξουν οι πόλεις, κωμοπόλεις ή περιφέρειες πολιτικές και 
πρωτοβουλίες με τις οποίες δημιουργούνται χώροι για τους πολίτες τους με μεγαλύτερη πολυμορφία 
και λιγότερους αποκλεισμούς. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες μπορεί να έχουν ήδη εφαρμοστεί ή να 
βρίσκονται στη διαδικασία εφαρμογής.  
 
Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναδείξει μια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Ένταξης και Πολυμορφίας; 
 
Η ισότητα και η απαγόρευση διακρίσεων είναι κεντρικές αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ, που 
κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες της και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.  
 
Παρόλα αυτά, διακρίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, με πάνω από 1 στους 2 Ευρωπαίους (59%) να 
πιστεύει ότι οι διακρίσεις με βάση την εθνοτική καταγωγή είναι πολύ διαδεδομένες. Ένα στα τρία άτομα 
αφρικανικής καταγωγής δηλώνει ότι έχει πέσει θύμα ρατσιστικής παρενόχλησης, κατά τα πέντε 
τελευταία χρόνια. Οι διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ επίσης εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την 
ΕΕ, με 43% των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ να δηλώνουν ότι αισθάνθηκαν διακρίσεις εναντίον τους, το 2019. Η 
πανδημία της Covid-19 διεύρυνε επίσης το χάσμα μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να κερδίζουν, κατά 
μέσο όρο, 16% λιγότερα από τους άνδρες, στην ΕΕ.  Υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια τα οποία συναντούν 
τα άτομα με αναπηρίες κατά την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση και την πολιτική. Και οι Ρομά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, 
ρατσισμό και κοινωνικό αποκλεισμό.  
 
Η θέσπιση του Βραβείου για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας εντάσσεται στις 
διαρκείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για προώθηση της ισότητας και καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Το βραβείο θα επικεντρωθεί στην ένταξη, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τοπικών αρχών 
να οικοδομήσουν πιο δίκαιες κοινωνίες και με λιγότερους αποκλεισμούς, έτσι ώστε όλα τα μέλη των 
κοινοτήτων μας να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο έπακρο και να μην μένει κανείς πίσω.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της ΕΕ για την ισότητα: 
 

• Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_el
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• Στρατηγική για την ισότητα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025  

• Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025  

• Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030  

• Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά με στόχο την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή για 
την περίοδο 2020-2030  

• Στρατηγική για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την προώθηση της εβραϊκής ζωής 
στην ΕΕ (2021-2030) 

 
 
Ποιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα; 
 
Για το βραβείο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οι τοπικές αρχές των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίες εφαρμόζουν δυναμικά πολιτικές ένταξης κατά των διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, 
αναπηρίας, ταυτότητας ΛΟΑΤΚΙ, θρησκείας και εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής.  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τη μορφή διοικητικής υπηρεσίας η οποία να ανήκει σε δημοτικό 
συμβούλιο ή άλλον δημοκρατικά εκλεγμένο κρατικό φορέα· μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα 
κωμοπόλεις, πόλεις και περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες βραβείων; 
 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες για το 2022: μία για τις τοπικές αρχές με λιγότερους από 50 000 κατοίκους, 
και μία για τις τοπικές αρχές με περισσότερους από 50 000 κατοίκους. Επίσης, το 2022, υπάρχει και 
ειδικό βραβείο για την ένταξη των Ρομά. 
 
Τι είδους πρωτοβουλίες πολυμορφίας έχει την πρόθεση να αναγνωρίσει το βραβείο; 
 
Ο διαγωνισμός θα ανταμείψει 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. 
 
Πώς επιλέγονται οι νικητές; 
 
Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία θα υπόκεινται σε έλεγχο επιλεξιμότητας και προκαταρκτική 
αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα κάνει την τελική 
επιλογή για τις δύο γενικές κατηγορίες και για το βραβείο για τους Ρομά. 
 
Ποιος θα αξιολογήσει τις συμμετοχές στο βραβείο; 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη φάση προκαταρκτικής 
αξιολόγησης καθώς και τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής για τη φάση της τελικής επιλογής. Η 
ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε μέλη που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές 
μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή για το ειδικό βραβείο για τους Ρομά θα 
απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε άτομα που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις 
και άλλους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. 
 
Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων; 
 
Μια τελετή στην οποία θα ανακοινωθούν οι νικητές των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 
στις 28 Απριλίου 2022. Στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου θα παραστούν η επίτροπος Ισότητας, Έλενα 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_el#documents
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Ντάλι, και θα παραβρεθούν υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, δημοτικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι 
οργανώσεων για την πολυμορφία. 
 
Πώς μπορώ να παρακολουθήσω την τελετή απονομής (διαδικτυακά ή διά ζώσης); 
 
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδας μας για τα μέσα ενημέρωσης, η οποία θα σας βοηθήσει 
(media@eudiversity2022.eu).  
 
Μπορούν να κανονιστούν συνεντεύξεις με τους νικητές των βραβείων ή με τους εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 
 
Ναι, θα είναι δυνατό να κανονιστούν συνεντεύξεις. Παρακαλούμε, γράψτε στην ομάδα μας για τα μέσα 
ενημέρωσης, η οποία θα συνεργαστεί μαζί σας για να σας παραχωρήσει τυχόν δηλώσεις ή να 
διευκολύνει αιτήματα για συνεντεύξεις (media@eudiversity2022.eu).  
 
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 
 
Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού «Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης 
και Πολυμορφίας»: https://www.eudiversity2022.eu/el/.  
 
Περισσότερες πληροφορίες πρόκειται να προστίθενται στο εργαλείο των μέσων ενημέρωσης, όσο θα 
πλησιάζει η εκδήλωση. Ελάτε σε επαφή με την ομάδα μας για τα μέσα ενημέρωσης για να λαμβάνετε 
μελλοντικά δελτία τύπου και σχετικές πληροφορίες: media@eudiversity2022.eu  
 
Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις σε μηνιαία βάση, αν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο 
μας που αφορά το Βραβείο, «Diversity Capitals».  

mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://www.eudiversity2022.eu/el/
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/el/vraveia/parameinete-enimeromenoi/

