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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 

Η ισότητα είναι μια από τις προτεραιότητες αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόεδρος φον ντερ 
Λάιεν δηλώνει στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές: «Στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και στην 
κοινωνία στο σύνολό της, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας 
 
μόνο αν εκμεταλλευθούμε όλα τα ταλέντα και την πολυμορφία μας. Όλοι όσοι έχουν τις ίδιες 
προσδοκίες πρέπει 
 
να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες.» Η Επιτροπή έχει δώσει άλλη μια ώθηση στην ισότητα υιοθετώντας το 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025, τη στρατηγική για την ισότητα 
των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025, τη στρατηγική για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 2021-2030, και το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, 
την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά 2020-2030. 
 
Η Επιτροπή δεσμεύτηκε στο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και στη στρατηγική 
για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ για την καθιέρωση ενός ετήσιου διαγωνισμού για Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας. Τα Βραβεία για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και 
Πολυμορφίας αποσκοπούν στην αναγνώριση, προβολή και ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών μιας 
κωμόπολης, πόλης ή περιφέρειας 1 που μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης για άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις ώστε να δημιουργήσουν περιβάλλοντα με μεγαλύτερη πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς 
για τους πολίτες τους. Αποσκοπούν στην αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών που: προάγουν την 
πολυμορφία (όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την ταυτότητα ΛΟΑΤΚΙ, τη θρησκεία και 
την εθνοτική/φυλετική προέλευση) ως πηγή πλούτου και καινοτομίας· να συμβάλει σε πολιτικές και 
συστήματα χωρίς αποκλεισμούς· και στην ανάπτυξη της αίσθησης του ανήκειν για όλους τους πολίτες 
της.  
 

 

2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ (ΕΠΕΠ) 
 
Τα Βραβεία για Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας (που αναφέρονται επίσης 
παρακάτω ως τα Βραβεία) θα ξεχωρίζουν τρεις πόλεις σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: 
 
 τοπικές αρχές με λιγότερους από 50 000 κατοίκους·  
 τοπικές αρχές με περισσότερους από 50 000 κατοίκους· 
 
Κάθε κατηγορία θα έχει πρώτη (μοναδικός νικητής του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Ένταξης 
και Πολυμορφίας ενός έτους), δεύτερη και τρίτη θέση. Οι αιτούντες μπορούν επίσης να λαμβάνουν 
ειδική μνεία, ανάλογα με τις ετήσιες προτεραιότητες πολιτικής ή κάποια σημαντικά στοιχεία που 
αναφέρονται στις αιτήσεις τους. Τα Βραβεία απευθύνονται σε όλες τις τοπικές αρχές (π.χ. κωμοπόλεις, 
πόλεις, περιφέρειες κ.λπ.). 

 
Το 2023, θα απονεμηθεί επίσης ειδικό βραβείο για τοπικές αρχές που προάγουν την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ. Θα υπάρχουν τρεις νικητές σε αυτήν την κατηγορία (πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση). Το 
μέγεθος της τοπικής αρχής δεν λαμβάνεται υπόψη για το ειδικό βραβείο για το οποίο υπάρχει μόνο 
μία κατηγορία. 
 
Οι παρόντες Κανόνες του Διαγωνισμού έχουν καταρτιστεί και δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που θα διοργανώσει και θα διαχειριστεί τον διαγωνισμό με την υποστήριξη της εξωτερικής 

 
1 Όλες οι τοπικές αρχές υπό τη διοίκηση ενός εκλεγμένου οργάνου. 
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Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Ένταξης και Πολυμορφίας.  
 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ 2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ 

  

Οι αιτήσεις για τα Βραβεία θα υπόκεινται σε έλεγχο επιλεξιμότητας, και σε προκαταρκτική 
αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από μια ευρωπαϊκή 
κριτική επιτροπή που θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη στις δύο γενικές κατηγορίες (λιγότεροι και 
περισσότεροι από 50 000 κάτοικοι) και από μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή για το ειδικό βραβείο 
που θα διαμορφώσει την τελική κατάταξη στην κατηγορία του ειδικού βραβείου.  

 
Οι τοπικές αρχές μπορούν να κάνουν αίτηση τόσο για τον γενικό διαγωνισμό όσο και για το ειδικό 
βραβείο.  
 

3.1 Σύνθεση της Ευρωπαϊκής Κριτικής Επιτροπής για το Γενικό Βραβείο 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διορίσει τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τη φάση προκαταρκτικής 
αξιολόγησης και τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής για τη φάση της τελικής επιλογής. Η 
ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη που εκπροσωπούν 
ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις.  
 
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής θα εξετάσουν μια πρόταση κατάταξης που καταρτίζεται 
στη φάση προκαταρκτικής αξιολόγησης από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η αξιολόγησή τους 
θα περιλαμβάνει ποιοτικές εκτιμήσεις με βάση την έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
την εφαρμογή των κριτηρίων του βραβείου στην ενότητα 4.2 παρακάτω. Θα επιλέξουν τρεις τοπικές 
αρχές σε κάθε κατηγορία του γενικού διαγωνισμού και θα τις κατατάξουν στην πρώτη, δεύτερη και 
τρίτη θέση. 
 
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής είναι άτομα που έχουν διοριστεί σε προσωπική βάση και 
ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Εκτελούν τις εργασίες τους με γνώμονα το 
γενικό συμφέρον (pro bono) και λαμβάνουν την υποστήριξη της Γραμματείας του Βραβείου. Τα άτομα 
που διορίζονται ως μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής πρέπει να αναφέρουν τυχόν περιστάσεις 
που μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων υπογράφοντας μια «δήλωση περί απουσίας 
σύγκρουσης συμφερόντων» στη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής.  

 
 

3.2 Σύνθεση της Ευρωπαϊκής Κριτικής Επιτροπής για το Ειδικό Βραβείο  
 
Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονέμει ένα ειδικό βραβείο σε τοπικές αρχές που εφαρμόζουν 
μέτρα ειδικά για την εξασφάλιση της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ. Θα εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία όπως 
και για τον γενικό διαγωνισμό, που θα συνίσταται από την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας και τα 
κριτήρια του βραβείου.  
 
Η ευρωπαϊκή κριτικής επιτροπή για το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ θα αποτελείται από 
τουλάχιστον πέντε άτομα που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους 
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σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διορίσει την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή για το ειδικό βραβείο για την 
ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που είναι αρμόδιοι για την 
προκαταρκτική φάση.  
 
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής για το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ θα 
εξετάσουν μια πρόταση κατάταξης που καταρτίζεται στη φάση προκαταρκτικής αξιολόγησης από τους 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η αξιολόγησή τους θα περιλαμβάνει ποιοτικές εκτιμήσεις με βάση 
την έκθεση των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και την εφαρμογή των κριτηρίων του βραβείου στην 
ενότητα 4.2 παρακάτω. Θα επιλέξουν τρεις τοπικές αρχές και θα τις κατατάξουν στην πρώτη, δεύτερη 
και τρίτη θέση. 
 
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής για το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ είναι 
άτομα που έχουν διοριστεί σε προσωπική βάση και ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος. Εκτελούν τις εργασίες τους με γνώμονα το γενικό συμφέρον (pro bono) και λαμβάνουν 
την υποστήριξη της Γραμματείας του Βραβείου. Τα άτομα που διορίζονται ως μέλη της ευρωπαϊκής 
κριτικής επιτροπής για το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ πρέπει να αναφέρουν τυχόν 
περιστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων υπογράφοντας μια «δήλωση 
περί απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων» στη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής.  
 

3.3 Κριτήρια επιλεξιμότητας 
 
Η παρούσα πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τον διαγωνισμό απευθύνεται στους παρακάτω 
αιτούντες: 
 

 
3.3.1 Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση πρέπει να είναι τοπική αρχή (δήμος, πόλη ή περιφέρεια κ.λπ.) 

σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση πρέπει να είναι μια διοικητική 
μονάδα που ηγείται από ένα δημοτικό συμβούλιο ή άλλου είδους δημοκρατικά εκλεγμένου 
φορέα διοίκησης. 
 

3.3.2 Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις ενότητες του κοινού εντύπου της αίτησης για τα 
Βραβεία για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας του 2023 (Παράρτημα I) και 
πρέπει να τηρούν τα όρια χαρακτήρων που υποδεικνύονται σε κάθε ενότητα του εντύπου της 
αίτησης. Οι αιτούντες για το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει επίσης να 
συμπληρώσουν την ενότητα σχετικά με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ που αφορά το ειδικό βραβείο 
(ενότητα H στο έντυπο της αίτησης). Οι χαρακτήρες που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη και μπορεί να καθιστούν τις απαντήσεις της αίτησης ατελείς. 

 

3.3.3 Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται μέσω του εντύπου της 
ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023, 12.00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης. 

 
3.3.4 Οι αιτούντες πρέπει να επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα III) που υπογράφεται 

από τον δήμαρχο ή τον ανώτατο ιεραρχικά εκπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται από το εθνικό 
δίκαιο να εκπροσωπεί νομικά την κωμόπολη/την πόλη/την περιφέρεια. 
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3.4 Επιπλέον πληροφορίες 
 
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους αιτούντες (Παράρτημα II) θα πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με 
το έντυπο της αίτησης για τα Βραβεία για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας του 
2023. 

 

Επιπλέον, για την υποστήριξη της αίτησής τους, οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να αναφορτώσουν ή να 
παρέχουν έναν σύνδεσμο για μια παρουσίαση PowerPoint με 10 διαφάνειες προκειμένου να 
περιγράψουν και να τονίσουν τα δυνατά σημεία της αίτησής τους. Η εν λόγω παρουσίαση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της τελικής επιλογής υποψηφίων αιτούντων κατά τη διάρκεια της 
τελετής απονομής του Βραβείου. 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να συμπληρώνονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, θα μεταφραστούν με 
ένα σύστημα αυτόματης μετάφρασης. Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στα αγγλικά, 
αν είναι δυνατό, προκειμένου να διευκολύνουν την επεξεργασία των προτάσεων και να επιταχύνουν τη 
διαδικασία αξιολόγησης.  
 
Η Γραμματεία των Βραβείων μπορεί να επικοινωνήσει με τις τοπικές οντότητες σε περίπτωση 
τυπογραφικών ή/και διοικητικών σφαλμάτων ή για τυχόν έγγραφα που λείπουν. 
 

 
3.5 Χρονοδιάγραμμα 

 
 

Εργασίες Περίοδος 

Έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων Νοέμβριος του 2022 

Λήξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων 15 Φεβρουαρίου 2023, 12.00 Ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης 

Αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες Φεβρουάριος / Μάρτιος του 2023 

Αξιολόγηση από τις ευρωπαϊκές κριτικές 
επιτροπές (για το βραβείο του γενικού 
διαγωνισμού και του ειδικού βραβείου για την 
ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ) 

Μάρτιος του 2023 

Ενημέρωση των αιτούντων Απρίλιος του 2023 

Τελετή για τα Βραβεία για τις Ευρωπαϊκές 
Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας του 2022  

28 Απριλίου 2023 

 
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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4.1 Επιλογή και διαδικασία αξιολόγησης 
 

Η επιλογή των τοπικών αρχών στις οποίες θα απονεμηθεί ο τίλος των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 
Ένταξης και Πολυμορφίας του 2023 και του ειδικού βραβείου για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, καθώς και η 
τελική κατάταξη, βασίζεται σε μια καθιερωμένη σειρά κριτηρίων αξιολόγησης για τη διασφάλιση της 
συνοχής, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης της διαδικασίας. 
 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το Βραβείο, και ο συντελεστής βαρύτητάς τους καθορίζονται 
στην ενότητα 4.2. Οι αιτούντες που δεν συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς για τις απαντήσεις 
τους στις ερωτήσεις που σχετίζονται με το Γενικό Βραβείο δεν θα προκρίνονται στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού για το Γενικό Βραβείο ή για το Ειδικό Βραβείο. 

Η επιλογή θα γίνεται σε δύο φάσεις: μια προκαταρκτική αξιολόγηση από ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες και μια τελική αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ευρωπαϊκή κριτική 
επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα αποκλεισμού τυχόν αιτούντων σε περίπτωση μη 
τήρησης των ευρωπαϊκών αξιών που θεσπίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση2.  

Η Γραμματεία των Βραβείων θα ελέγξει τις αιτήσεις που ελήφθησαν έναντι των τοπικών και νομικών 
απαιτήσεων που καθορίζονται στην ενότητα 3.3 Κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι αιτήσεις που δεν πληρούν 
τις εν λόγω απαιτήσεις δεν θα εξετάζονται περαιτέρω και θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 

 

 Προκαταρκτική αξιολόγηση 

Η φάση προκαταρκτικής αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 
που διορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Η προκαταρκτική αξιολόγηση από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες των τοπικών αρχών θα 
παρουσιαστούν την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή με τη μορφή μιας Έκθεσης Αξιολόγησης, πριν τις 
συνεδριάσεις της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής, και θα αποτελεί τεκμήριο για την τελική απόφαση 
της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής.  

 
Ένας κατάλογος τελικών υποψηφίων με το πολύ 20 αιτήσεις (10 σε κάθε κατηγορία – τοπικές αρχές με 
< ή > 100 000 κατοίκους) θα καταρτίζεται από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα 
υποβάλλεται στα μέλη των Ευρωπαϊκών Κριτικών Επιτροπών (γενικός διαγωνισμός) στην έκθεσή τους. 
Το πολύ 10 αιτήσεις θα υποβάλλονται στην έκθεσή τους προς την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή για την 
Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ -Ειδικό Βραβείο 

 
 Τελική επιλογή / Τελική απόφαση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής 

Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες (ή διαδικτυακά) τον 
Μάρτιο του 2022 προκειμένου να αναδείξουν τον νικητή, τη δεύτερη και την τρίτη θέση για κάθε 
κατηγορία. Η τελική απόφασή τους θα βασίζεται στην Έκθεση Αξιολόγησης που ελήφθη από τους 

 
2 Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι η ΕΕ «βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και 
του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που 
ανήκουν σε μειονότητες». Τα κράτη μέλη υπάρχουν «εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον 
πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών». 
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ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τη εφαρμογή των κριτηρίων του Βραβείου (ενότητα 4.2 παρακάτω). 

 Τελετή Απονομής 

Οι νικητές των Βραβείων για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας του 2023 και του 
Ειδικού Βραβείου για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων 
στις Βρυξέλλες (ή διαδικτυακά) στις 27 Απριλίου 2023 και στον δικτυακό τόπο των Βραβείων. Οι 
δήμαρχοι/νομικοί εκπρόσωποι των βραβευμένων αιτούντων από όλες τις κατηγορίες θα προσκληθούν 
στις Βρυξέλλες (ή διαδικτυακά) για να παραλάβουν το βραβείο τους.  

 
4.2 Κριτήρια βραβείων 

 
Τόσο οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες όσο και η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
αιτήσεις των υποψήφιων τοπικών αρχών με βάση τα παρακάτω κριτήρια βραβείων:  
 

Φύση και πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών 
 

Οι αιτούντες θα περιγράψουν τις βασικές πρωτοβουλίες όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη – 
είτε έχουν ήδη εφαρμοστεί είτε τίθενται σε εφαρμογή. Πρωτοβουλίες που καλύπτουν συνολικά 
διαφορετικούς λόγους διακρίσεων (ιδίως με βάση το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την 
εθνοτική/φυλετική προέλευση, τη θρησκεία και τον γενετήσιο προσανατολισμό/την έκφραση φύλου και 
την ταυτότητα φύλου) και επιδεικνύουν μια διατομεακή προσέγγιση θα θεωρούνται πλεονέκτημα.  
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να διαθέτουν συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την πολυμορφία και την ένταξη 
σε διάφορους τομείς πολιτικής και ένα φιλόδοξο όραμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε τοπικό 
επίπεδο.  

 

   Ανάληψη ευθύνης/επίπεδο δέσμευσης 

 
Οι αιτούντες θα πρέπει να περιγράφουν το πλαίσιο της στρατηγικής και της πολιτικής που ακολουθείται 
στην τοπική αρχή για την πολυμορφία και την ένταξη, και μια δομή αρμόδια για την εφαρμογή του. Η 
αίτηση πρέπει να αποδεικνύει ότι οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής ή 
πλαισίου πολιτικής, παρά μόνο με ad hoc έργα. Μια δήλωση πολιτικής και δεσμεύσεις για την 
πολυμορφία και την ένταξη σε υψηλό επίπεδο αρμοδιότητας πρέπει να είναι εμφανής. Η πολυμορφία 
και η ένταξη πρέπει να ενσωματώνεται στις πολιτικές, στα προγράμματα ή/και στους κανονισμούς της 
τοπικής αρχής. Πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για κατάλληλες δομές για την προώθηση, και πόροι 
(προσωπικό, προϋπολογισμός κ.λπ.) για την εφαρμογή των εν λόγω στρατηγικών και πολιτικών. 

 
  Αντίκτυπος 

 
Οι πρωτοβουλίες της τοπικής αρχής θα πρέπει να έχουν ευαπόδεικτο θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση 
και στην εμπειρία ατόμων που ανήκουν σε ομάδες που εκτίθενται σε διακρίσεις, και στη γενική ποιότητα 
ζωής τους. Τα οφέλη των ομάδων που εκτίθενται σε διακρίσεις (με βάση το φύλο, την ηλικία, την 
αναπηρία, εθνοτικές/φυλετικές μειονότητες, τη θρησκεία και την ταυτότητα ΛΟΑΤΚΙ) θα πρέπει να 
απαριθμηθούν, αποδεικνύοντας περαιτέρω πώς οι πρωτοβουλίες επωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό. 
Οι αιτούντες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, όπως συγκεκριμένοι 
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αριθμοί αποτελεσμάτων από ΚΔΕ προκειμένου στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους όσον αφορά τον 
αντίκτυπο, αναφέροντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.  

 
 Ποιότητα και βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών 
 

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), και ανάλογα με τα οφέλη του ευρύτερου πληθυσμού. Οι αιτούντες θα παρουσιάσουν τους 
δείκτες και τους μηχανισμούς αξιολόγησης και παρακολούθησης, όπως αναθέσεις ανεξάρτητων 
αξιολογήσεων ή ελέγχων, που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση της ποιότητας των πρωτοβουλιών και 
της συμμόρφωσής τους με εθνικά πρότυπα και εθνική νομοθεσία και την εναρμόνισή τους με εθνικές 
ή/και ευρωπαϊκές στρατηγικές.  
 

Οι αιτούντες θα περιγράψουν τα βήματα που ακολούθησαν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 
πρωτοβουλιών που διοργάνωσαν και των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η επίτευξη βιώσιμων 
αποτελεσμάτων συνεπάγεται τη συνέχιση των προσπαθειών, εφαρμογή των διδαγμάτων που 
αποκομίστηκαν από τις πρωτοβουλίες, και την εξασφάλιση επενδύσεων και πόρων για τη διατήρηση και 
τη διεύρυνση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. 

 
Συμμετοχή των ατόμων που εκτίθενται σε διακρίσεις 
 

Η ενεργός και σαφής συμμετοχή ατόμων που εκτίθενται σε διακρίσεις και των οργανώσεων που τους 
εκπροσωπούν, καθώς και ειδικών σε θέματα πολυμορφίας, θα αποδεικνύεται στον σχεδιασμό, στην 
εφαρμογή και στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών της τοπικής αρχής όσον αφορά την πολυμορφία και 
την ένταξη. Οι αιτούντες θα περιγράψουν επίσης πώς χορηγούν πόρους και υποστήριξη στις οργανώσεις 
που τους εκπροσωπούν και στηρίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους. 
 
 

Κριτήριο Μέγιστος αριθμός πόντων 

Φύση και πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών 25 

Ανάληψη ευθύνης/επίπεδο δέσμευσης 25 

Αντίκτυπος 20 

Ποιότητα και βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών 15 

Συμμετοχή των ατόμων που εκτίθενται σε διακρίσεις 15 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 
 
 
Οι τοπικές αρχές που διαγωνίζονται το ειδικό βραβείο για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ θα πρέπει να 
απαντήσουν τόσο το γενικό μέρος του εντύπου της αίτησης όσο και το μέρος του εντύπου της αίτησης 
για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ-Ειδικό Βραβείο. Η αξιολόγησή τους για αυτό το Ειδικό Βραβείο θα γίνεται με 
βάση τα ίδια κριτήρια βράβευσης που ισχύουν για τον Γενικό διαγωνισμό. 
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5. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο διαγωνισμός λήγει στις 15 Φεβρουαρίου 2022 στις 12.00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (GMT+1). Το 
έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως και να υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού 
εργαλείου μόνο. (add link) 

Προκειμένου να υποβάλετε μια πλήρη ηλεκτρονική αίτηση, πρέπει να υποβάλετε τα παρακάτω: 

 πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης (Παράρτημα I)· 
 την υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα III), που θα πρέπει να υπογραφεί από τον Δήμαρχο ή τον 

ανώτατο ιεραρχικά εκπρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το εθνικό δίκαιο να εκπροσωπεί 
νομικά την πόλη/αστική περιοχή και να αναφορτωθεί στο έντυπο της αίτησης. 

 

 
6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Η Επιτροπή δεσμεύεται από τον κανονισμό 2018/1725 όσον αφορά την προστασία των ατόμων κατά 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους θεσμούς και τα όργανα της Ένωσης. Τα 
προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο πλαίσιο του εντύπου της αίτησης που υποβλήθηκε θα 
τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι αιτούντες μπορούν, κατόπιν 
γραπτού αιτήματος, να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τους και να διορθώσουν 
τυχόν πληροφορίες που είναι ανακριβείς ή που δεν είναι πλήρεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα δημοσίευσης ή αναφοράς, σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, των 
παρακάτω πληροφοριών: 

 

 των ονομάτων των νικητών· 

 του θέματος του Βραβείου. 
 
 

7. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, το έργο των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και το έργο 
των δύο ευρωπαϊκών κριτών διευκολύνεται από τη Γραμματεία των Βραβείων, υπό τη διαχείριση 
της Tipik. Η Γραμματεία βοηθά επίσης με τις δράσεις προώθησης του Βραβείου μέσω του δικτυακού 
τόπου των Βραβείων και μέσω διάφορων καναλιών επικοινωνίας όπως φυλλάδια, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, βίντεο κ.λπ.  
Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μέσω email: award@eudiversity2023.eu. 

 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

I Έντυπο της αίτησης  

II Κατευθυντήριες οδηγίες 
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III Υπεύθυνη δήλωση 

 


