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Ο ∆ιαγωνισµός χρηµατοδοτείται  
από το  Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής σε ποσοστό 75%  

και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ποσοστό 25%   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ 

 

∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνισµού Comic Strip  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μεταναστεύσεως (∆ΟΜ) Γραφείο Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων 
ενηµερωτικής εκστρατείας του Προγράµµατος Εθελούσιων Επιστροφών που υλοποιείται µε 
χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής κατά 75% και το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη κατά 25%, διοργανώνει ∆ιαγωνισµό δηµιουργίας Comic Strip µε θέµα: «Εθελοντικός 

επαναπατρισµός και επανένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα καταγωγής τους».  
 
Ο διαγωνισµός απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νέους, σπουδαστές σχολών καλών τεχνών και 
γραφιστικής, αλλά και εργαζόµενους στο χώρο αυτό, και πραγµατοποιείται µε σκοπό, αφενός την 
ευρεία διάχυση ενηµέρωσης για την υλοποίηση του Προγράµµατος Εθελούσιων Επιστροφών Υπηκόων 
Τρίτων Χωρών στη χώρα καταγωγής τους, και αφετέρου την ευαισθητοποίηση των νέων σε σχέση µε το 
µέτρο του εθελοντικού επαναπατρισµού ως µίας διαδικασίας που διασφαλίζει την ασφαλή και αξιοπρεπή  
επιστροφή των υπηκόων στη χώρα τους, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην αποτελεσµατικότερη 
διαχείριση των µεταναστευτικών ροών στη χώρα µας.  
 
Μέσω του προγράµµατος εθελοντικών επαναπατρισµών, ο ∆ΟΜ, σε ένα ευρύτερο κλίµα αλληλεγγύης 
και σεβασµού θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, αναλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για την διευκόλυνση της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής των υπηκόων στη χώρα 
τους, όπως καταγραφή και ταυτοποίηση από τις αρµόδιες αρχές, έκδοση εισιτηρίου και ταξιδιωτικού 
εγγράφου, παροχή ενός µικρού οικονοµικού βοηθήµατος κατά τη µέρα της αναχώρησης από την Ελλάδα, 
συνοδεία στο αεροδρόµιο και υποδοχή στον ενδιάµεσο και τελικό σταθµό του ταξιδίου επιστροφής.  
 
Οι προτάσεις των Comic Strips θα αξιολογηθούν από 3µελή Επιτροπή και οι 3 καλύτερες θα βραβευθούν 
σε ειδική εκδήλωση µε χρηµατικά βραβεία ως εξής: 1ο βραβείο 2.000 €, 2ο βραβείο 1.000 € και 3ο 
βραβείο 500 €. Επίσης, η πρόταση που θα λάβει το 1ο βραβείο θα δηµοσιευθεί σε ξενόγλωσσα έντυπα 
που απευθύνονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά και σε ελληνικά έντυπα. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει το αργότερο έως τις 11 Μαΐου 2012 να αποστείλουν στο Γραφείο 
Ελλάδος του ∆ΟΜ την σχετική Αίτηση Συµµετοχής-Υπεύθυνη ∆ήλωση µαζί µε την πρότασή τους για το 
comic strip ως εξής: 
 
- ταχυδροµικά στην διεύθυνση: ∆ωδεκανήσου 6, 17456 Άλιµος, Αθήνα, σε σφραγισµένο φάκελο που 

θα έχει την ένδειξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ COMIC STRIP» και θα περιλαµβάνει 
πρωτότυπο το έντυπο της σχετικής Αίτηση Συµµετοχής-Υπεύθυνης ∆ήλωσης και σε CD-ROM την 
πρόταση του comic strip. 

 
 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε τον ∆ιαγωνισµό: τηλ. 210-9919040, κα Χριστοφοράτου Λουίζα 

  


