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Κατευθυντήριες Οδηγίες για αιτούντες 
 
 

Διαβάστε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες προσεχτικά πριν να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε το 
έντυπο της αίτησης. Θα βρείτε εδώ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να 
συμπληρώσετε τις ενότητες στο έντυπο της αίτησης σωστά και να περιγράψετε αποτελεσματικά τις 
δράσεις σας. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γλώσσα: Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στα αγγλικά, προκειμένου να 

διευκολύνουν την εξέταση των προτάσεων και να επιταχύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Πρέπει 

να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

θα γίνουν δεκτές και θα μεταφραστούν με τη χρήση ενός συστήματος αυτόματης μετάφρασης.  

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων: μέσω του διαδικτυακού εργαλείου. 

Προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου 2022, 12.00 Ώρα Κεντρικής 

Ευρώπης 

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Η αίτησή σας πρέπει να είναι όσο περισσότερο σαφής και ακριβής γίνεται ώστε οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες και η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή να μπορέσει να αξιολογήσει τις προσπάθειές 
σας στον τομέα της πολυμορφίας και της ένταξης.  

Σιγουρευτείτε ότι έχετε παρουσιάσει με σαφήνεια την προσέγγιση και τη στρατηγική όσον αφορά 
την πολυμορφία και την ένταξη και ότι έχετε περιγράψει λεπτομερώς τις κύριες καινοτόμους 
δράσεις που σας οδήγησαν στην επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Αναφέρετε το χρονοδιάγραμμα των 
δράσεων: πότε ξεκίνησαν, την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή τους, και ποιες είναι οι 
μελλοντικές εξελίξεις. 

Δώστε έμφαση σε λεπτομέρειες, στοιχεία και αριθμούς. Δώστε παραδείγματα, 
συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών.  

https://eudiversity2022.eu/el/vraveia/ypovoli/
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Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που υποδεικνύεται για κάθε απάντηση περιλαμβάνει τα κενά. 
 

 
A/ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  

Σύντομη περιγραφή της τοπικής αρχής σας (κωμόπολη, πόλη ή περιφέρεια) 

Συμπεριλάβετε κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά με την τοπική αρχή σας, την ιστορία, την 
οικονομία και τον πληθυσμό της, ιδίως σχετικά με τις πτυχές που σχετίζονται με την πολυμορφία και 
την ένταξη. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν ενδιαφέρον να δώσετε μια εικόνα σχετικά με: τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η τοπική αρχή, όπως τα επίπεδα οικονομικής ευημερίας ή τα εμπόδια που 
παρουσιάζονται στις υποδομές όσον αφορά την προσβασιμότητα κ.λπ.· καθώς και την πολυμορφία 
του πληθυσμού της τοπικής αρχής και τις πρόσφατες αλλαγές που σημειώθηκαν, για παράδειγμα η 
άφιξη ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών, ή η γήρανση του πληθυσμού κ.λπ. 

 

 
B/ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Αναφέρετε βασικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη που έχετε 
πραγματοποιήσει ή που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν στόχο: 
τη βελτίωση της κατάστασης1 και της εμπειρίας2 συγκεκριμένων ομάδων που εκτίθενται σε 
διακρίσεις (με βάση το φύλο, την εθνοτική ή φυλετική προέλευση, τη θρησκευτική πίστη ή 
πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή/και την ταυτότητα ΛΟΑΤΚΙ)· την αντιμετώπιση των 
ιδιαίτερων αναγκών3 αυτών των ομάδων. 

Όπου είναι δυνατό, η πρωτοβουλία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική προσέγγιση, και, στο 
πλαίσιο αυτής, μια διατομεακή προσέγγιση, και θα πρέπει να προσδιορίζει και να διαθέτει ένα 
φιλόδοξο όραμα για το μέλλον όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη στην τοπική αρχή σας.  

Για κάθε πρωτοβουλία, αναφέρετε: 

▪ τους στόχους και τους τομείς των δράσεων· 

▪ τους ενδιαφερόμενους φορείς και σε ποιους απευθύνεται·  

▪ τα κονδύλια που έχουν χορηγηθεί· και  

▪ την ημερομηνία έναρξης και λήξης.  

Όπου είναι δυνατόν, αναφέρετε λεπτομερώς τις πρωτοβουλίες ή τις πολιτικές σας που στοχεύουν 
συγκεκριμένες ομάδες που εκτίθενται σε διακρίσεις (με βάση το φύλο, την εθνοτική ή φυλετική 
προέλευση, τη θρησκευτική πίστη ή πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή/και την ταυτότητα 
ΛΟΑΤΚΙ). 

Οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να διαθέτουν συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την πολυμορφία και 
την ένταξη σε διάφορους τομείς πολιτικής από την τοπική αρχή, παράλληλα με ένα φιλόδοξο όραμα 
για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην τοπική αρχή.  

Η Ενότητα Β του εντύπου της αίτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης 

 
1 Με τον όρο «κατάσταση» νοούνται τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν αυτές οι ομάδες, είτε είναι 
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής ή πολιτιστικής φύσης. 
2 Με τον όρο «εμπειρία» νοείται η φύση και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων αυτών των ομάδων με τον 
ευρύτερο πληθυσμό και με οργανώσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
3 Με τον όρο «ιδιαίτερες ανάγκες» νοούνται οι ανάγκες που διαθέτουν αυτές οι ομάδες οι οποίες συνδέονται 
με την ταυτότητά τους και πώς επιλέγουν να βιώσουν την ταυτότητά τους σε κάθε κατηγορία διακρίσεων. 
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(δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Βραβείου, σε φυλλάδιο κ.λπ.), για αυτό να είστε όσο πιο 
σαφείς γίνεται στην περιγραφή σας. 

 
Γ/ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

Περιγράψτε τη γενική προσέγγισή σας όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη στην τοπική 
αρχή σας και τη γενική στρατηγική και πολιτική που εφαρμόζεται στην τοπική αρχή σας. 

Περιγράψτε τη γενική στρατηγική και την πολιτική για την πολυμορφία και την ένταξη που 
εφαρμόζεται στην τοπική αρχή σας. Για παράδειγμα:  

▪ δηλώσεις πολιτικής υψηλού επιπέδου και δεσμεύσεις για την πολυμορφία και την ένταξη·  

▪ ειδική στρατηγική για την πολυμορφία και την ένταξη, ή την ενσωμάτωση της πολυμορφίας 
και της ένταξης σε μια ευρύτερη στρατηγική ή πλαίσιο πολιτικής για την τοπική αρχή· 

▪ συστήματα για μεγαλύτερη έμφαση στην πολυμορφία και στην ένταξη στις πολιτικές, στα 
προγράμματα και στους κανονισμούς σας·  

▪ δομές ή πλαίσιο για την εφαρμογή, τον συντονισμό και την παρακολούθηση πολιτικών και 
δράσεων για την πολυμορφία και την ένταξη, όπως η συγκρότηση ενός ή περισσότερων 
τμημάτων ή επιτροπών αρμόδιων για τη διασφάλιση των συμμετοχής των κύριων 
παραγόντων· 

▪ πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ηγετικής ικανότητας, και τη συμμετοχή ολόκληρου του 
φάσματος ενδιαφερόμενων μερών στη δέσμευσή σας για την πολυμορφία και στην ένταξη, 
ιδίως του ιδιωτικού τομέα· 

▪ πόροι και προσωπικό για τις στρατηγικές και τις πολιτικές όσον αφορά την πολυμορφία και 
την ένταξη·  

▪ μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης για τις εν λόγω στρατηγικές και πολιτικές.  

Δ/ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ 

Συμπεριλάβετε ποσοτικά ή/και ποιοτικά δεδομένα για να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα και τον 
αντίκτυπο που είχε η πρωτοβουλία σας. Μπορείτε να παρέχετε συνδέσμους σε έγγραφα ή 
οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο ή εικόνες) που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα και τις αλλαγές που 
έγιναν.  

Η εν λόγω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου πρέπει να παραπέμπει στις 
πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην Ενότητα B/ Φύση και πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών. 

1. Πώς οι πρωτοβουλίες σας έχουν βελτιώσει την κατάσταση και την εμπειρία των ατόμων 
που εκτίθενται σε διακρίσεις (με βάση το φύλο, την εθνοτική ή φυλετική προέλευση, τη 
θρησκευτική πίστη ή πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή/και τον γενετήσιο 
προσανατολισμό, την έκφραση φύλου και την ταυτότητα φύλου) ή/και αντιμετώπισαν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους; 

Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, 
παραπέμποντας σε κάποια/ες πρωτοβουλία/ες 

 

2. Πώς αυτές οι πρωτοβουλίες επωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό; 

Αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, παραπέμποντας σε 
κάποια/ες πρωτοβουλία/ες 

 

E/ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
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1. Πώς διασφαλίζετε την ποιότητα των πρωτοβουλιών όσον αφορά την πολυμορφία και την 
ένταξη; 

Η ποιότητα των αποτελεσμάτων όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη ορίζεται ανάλογα με 
τις βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής ομάδων που εκτίθενται σε διακρίσεις (με βάση το φύλο, την 
εθνοτική ή φυλετική προέλευση, τη θρησκευτική πίστη ή πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή/και 
την ταυτότητα ΛΟΑΤΚΙ), ανάλογα με την κατάσταση και την εμπειρία τους, και ανάλογα με τα οφέλη 
του ευρύτερου πληθυσμού που είναι αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών.  

Παρουσιάστε τους δείκτες και τους μηχανισμούς αξιολόγησης και παρακολούθησης που έχουν 
θεσπιστεί στην τοπική αρχή σας για αυτές τις πρωτοβουλίες. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε αν οι 
πρωτοβουλίες σας σχετίζονται ή εναρμονίζονται με κάποια εθνική ή/και ευρωπαϊκή στρατηγική και 
αν συμμορφώνονται με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσία. 

2. Πώς διασφαλίζετε τη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών όσον αφορά την πολυμορφία και 
την ένταξη; 

Η επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων συνεπάγεται τη συνέχιση των προσπαθειών, μηχανισμούς για 
την αποκόμιση και την εφαρμογή των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από τις πρωτοβουλίες, και 
την εξασφάλιση επενδύσεων και πόρων για τη διατήρηση και τη διεύρυνση των αποτελεσμάτων 
που επιτεύχθηκαν. 

Περιγράψτε τα βήματα που κάνατε για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των πρωτοβουλιών που 
διοργανώσατε και των αποτελεσμάτων που επιτύχατε. 

 

ΣΤ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  

1. Συμμετοχή των ατόμων που εκτίθενται σε διακρίσεις (με βάση το φύλο, την εθνοτική ή 
φυλετική προέλευση, τη θρησκευτική πίστη ή πεποίθηση, την αναπηρία, την ηλικία ή/και 
την ταυτότητα ΛΟΑΤΚΙ) και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, καθώς και ειδικών 
σε θέματα πολυμορφίας, στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των 
στρατηγικών και των πολιτικών σας, καθώς και των πρωτοβουλιών σας όσον αφορά την 
πολυμορφία και την ένταξη. 

Περιγράψτε τη συμμετοχή τους με παραδείγματα.  

Όπου είναι δυνατόν, συμπεριλάβετε τυχόν συνδέσμους που μπορεί να παρουσιάζουν τις απόψεις 
ατόμων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες σχετικά με τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις 
πρωτοβουλίες της τοπικής αρχής σας όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη. 
 

2. Δράσεις για προσφορά πόρων και υποστήριξης στις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν 
και για στήριξη της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στις στρατηγικές και στις πολιτικές 
σας, καθώς και πρωτοβουλίες που αφορούν την πολυμορφία και την ένταξη.  

Περιγράψτε τέτοιου είδους δράσεις που διοργάνωσε η τοπική αρχή σας, με παραδείγματα. 
 

Ζ/ ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ; 

Εξηγήστε γιατί η προσέγγιση και τα αποτελέσματά σας όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη 
είναι καινοτόμα και σημαντικά και γιατί πιστεύετε ότι αξίζετε το Βραβείο. Αναφέρετε για ποιο 
πράγμα είναι ιδιαίτερα περήφανη η τοπική αρχή σας.  

Μπορείτε να επισημάνετε τι κάνει τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σας όσον 
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αφορά την πολυμορφία και την ένταξη να ξεχωρίζουν, και ποια στοιχεία αξίζουν ιδιαίτερα να 
προβληθούν ως καλά παραδείγματα για άλλες τοπικές αρχές. 
 

H/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ για αιτήσεις για το ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 

Περιγράψτε το γενικό όραμά σας όσον αφορά την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά. 

1. Περιγράψτε τη γενική στρατηγική και πολιτική για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή 
των Ρομά. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες στρατηγικές, συστήματα συνεκτίμηση μιας 
διάστασης και θεσμικές δομές που εφαρμόζονται ή αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή. 

2. Περιγράψτε βασικές πρωτοβουλίες ειδικά για τους Ρομά που διοργάνωσε η τοπική αρχή σας 
για να προάγει την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά για να βελτιώσει την 
κατάσταση και την εμπειρία τους και για να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

Εξηγήστε πώς οι κοινότητες των Ρομά και οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν συμμετείχαν στον 
σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην εξέταση της στρατηγικής και της πολιτικής σας, καθώς και 
στη/στις βασική/ές πρωτοβουλία/ες σας.  

Δώστε συγκεκριμένα παραδείγματα. 
 
 

Θ/ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

Πέρα από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης και στην 
υπεύθυνη δήλωση, που είναι υποχρεωτικά και πρέπει να υπογραφούν και να αναφορτωθούν στο 
έντυπο της αίτησης, καλείστε να αναφορτώσετε μια παρουσίαση PowerPoint με 10 διαφάνειες 
προκειμένου να τονίσετε και να αναδείξετε (π.χ. με εικόνες) τα δυνατά σημεία της αίτησής σας. 

 

Ι/ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αναφέρετε εδώ όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για το άτομο της αρχής που είναι 
αρμόδιο για αυτήν την αίτηση. 

Συμπεριλάβετε επίσης συνδέσμους για τον δικτυακό τόπο της αρχής σας και, αν υπάρχουν, για 
ειδικές σελίδες σχετικά με την πολυμορφία και την ένταξη. 


