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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  
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

1. Το πρόγραµµα Εθελοντικών Επαναπατρισµών που υλοποιεί ο ∆ΟΜ Ελλάδος αφορά στην εθελοντική 

επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν τη δυνατότητα να 

παραµείνουν νόµιµα στην Ελλάδα και επιθυµούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. ∆υνητικά 

επωφελούµενοι του προγράµµατος είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, αλλά σύµφωνα µε τους όρους 

υλοποίησης του προγράµµατος όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την αρµόδια Εθνική ∆ιαχειριστική Αρχή, 

προτεραιότητα δίνεται σε υπηκόους που κατάγονται από τις εξής χώρες: Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ, 

Μπαγκλαντές Μαρόκο και Σουδάν, συµπεριλαµβανοµένων ευπαθών οµάδων προερχόµενων από τρίτες 

χώρες όπως θύµατα trafficking, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτοµα µε αναπηρία ή πρόβληµα υγείας και άλλες. Ο 

∆ΟΜ Ελλάδος, µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος, έχει αναλάβει την προετοιµασία και εφαρµογή 

ενός ευρύτερου φάσµατος µέτρων για την διευκόλυνση της εθελοντικής επιστροφής και υποδοχής στη 

χώρα καταγωγής τους τουλάχιστον 2.200 υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης και την πιλοτική 

εφαρµογή µέτρων επανένταξης στη χώρα επιστροφής για έναν περιορισµένο αριθµό υπηκόων που 

αποτελούν ευάλωτες περιπτώσεις. Ειδικότερα, ο ∆ΟΜ αναλαµβάνει την καταγραφή και ταυτοποίηση όσων 

επιθυµούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου, την έκδοση εισιτηρίου, την 

παροχή οικονοµικού βοηθήµατος ύψους 300€, την συνοδεία στο αεροδρόµιο κατά την αναχώρηση από την 

Ελλάδα και την υποδοχή στη χώρα  διέλευσης και στον τελικό προορισµό. Για επιλεγµένες περιπτώσεις 

υπηκόων όπου εφαρµόζονται και µέτρα επανένταξης στη χώρα επιστροφής, ο ∆ΟΜ παρέχει υπηρεσίες 

όπως: υποστήριξη για εκκίνηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, βοήθεια για εύρεση 

εργασίας/τοποθέτηση σε θέση εργασίας, βοήθεια για συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή 

επαγγελµατικής κατάρτισης, υποστήριξη για διασφάλιση στέγασης/φιλοξενίας και υποστήριξη για την 

κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των υπηκόων όταν αυτοί εντάσσονται σε ευάλωτες οµάδες 

2. Ο διαγωνισµός που διοργανώνεται από το Γραφείο Ελλάδος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μεταναστεύσεως  

(εφεξής «∆ιοργανωτής»), ο οποίος εδρεύει στον Άλιµο, ∆ωδεκανήσου 6, αποτελεί ενέργεια της 

ενηµερωτικής εκστρατείας του Προγράµµατος Εθελούσιων Επιστροφών Υπηκόων Τρίτων που που 

υλοποιείται µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επιστροφής κατά 75% και το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη κατά 25%, στο πλαίσιο δράσεων του  Ετήσιου Εθνικού Προγράµµατος 2010 του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής. 

3. Κάθε υποψήφιος που επιθυµεί να συµµετάσχει στον διαγωνισµό θα πρέπει µαζί µε την υποψηφιότητά του 

να συµπληρώσει και να αποστείλει υπογεγραµµένη και σε πρωτότυπη µορφή, την σχετική Αίτηση 

Συµµετοχής - Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες φέρουν την ευθύνη για την ορθή 

συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο Αίτηση Συµµετοχής-Υπεύθυνη 

∆ήλωση. Απουσία ή µερική έλλειψη στοιχείων του ειδικού εντύπου συµµετοχής σηµαίνουν αυτόµατο 

αποκλεισµό από το διαγωνισµό. 
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4. Τα στοιχεία του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφονται µόνο στο έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής – 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης του διαγωνισµού και όχι πάνω στα υποβαλλόµενα σχέδια κόµικς.  

5. Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος, ανεξαρτήτως εθνικότητας, από την 

ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών έως και την ηλικία των τρίαντα (30) ετών. Αποκλείονται από τη συµµετοχή 

στο διαγωνισµό οι εργαζόµενοι στον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης, καθώς και οι συγγενείς τους µέχρι 

β’ βαθµού. 

6. Κάθε υποψήφιος δικαιούται ΜΙΑ µόνο συµµετοχή στο διαγωνισµό. Το comic strip που θα υποβληθεί ως 

υποψηφιότητα, θα πρέπει να αντανακλά τα οφέλη της εθελούσιας επιστροφής και ταυτόχρονα να 

ενηµερώνει για τη δυνατότητα να επωφεληθούν υπήκοοι τρίτων χωρών από το µέτρο αυτό. Επίσης, κάθε 

ένα από τα κόµικς θα πρέπει να φέρει στο κάτω µέρος λεζάντα νοηµατικά συνδεδεµένη µε το αντίστοιχο 

κόµικς και γραµµένη είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. 

7. Η υποβαλλόµενη υποψηφιότητα comic strip θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έντυπη µορφή ώστε να µπορεί 

να εκτυπωθεί σε σελίδες µεγέθους Β4 ή Α4 ή Α3, κάθετου προσανατολισµού, χωρισµένου σε 6 ή το 

ανώτερο 8 ίσα κόµικς, όπου όλα µαζί θα αποτελούν µια ολοκληρωµένη ιστορία που θα έχει δηµιουργηθεί µε 

οποιαδήποτε τεχνική (χειρόγραφα ή ψηφιακά). Στην ψηφιακή της µορφή, η υποβαλλόµενη πρόταση θα 

πρέπει να υποβληθεί ως αρχείο JPEG µε ανάλυση 300 dpi, Υποψηφιότητες που δεν θα τηρούν τις 

παραπάνω προδιαγραφές θα αποκλειστούν. 

8. Οι υποβαλλόµενες υποψηφιότητες θα πρέπει να είναι αποκλειστικά πρωτότυπα σχέδια των συµµετεχόντων  

και να µην έχουν αντιγραφεί από άλλη πηγή ή από έργο άλλου ατόµου. Επίσης, τα έργα, ως πρωτότυπα, 

θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικό έργο των υποψηφίων, να µην έχουν δηµοσιευθεί µε οποιοδήποτε 

τρόπο και να µην έχουν συµµετάσχει σε άλλον διαγωνισµό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η µη τήρηση 

των προαναφερόµενων, η υποψηφιότητα θα τεθεί εκτός διαγωνισµού.  

9. Υποψηφιότητες στο διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές µέχρι και τις 11 Μαΐου 2012. Ως ηµεροµηνία υποβολής 

της υποψηφιότητας θεωρείται η ηµεροµηνία αποστολής όπως αυτή αναφέρεται στη σφραγίδα του 

ταχυδροµείου ή στο αποδεικτικό της εταιρείας µεταφοράς που θα παραδώσει στο ∆ιοργανωτή τον φάκελο.  

10. Από τον διαγωνισµό θα αποκλειστούν υποψηφιότητες οι οποίες: (α) δε θα αντανακλούν τα οφέλη της 

εθελούσιας επιστροφής, (β) δεν θα τηρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές και προϋποθέσεις όπως αυτές 

ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8, (γ) θα έχουν σφραγίδα ταχυδροµείου ή αποδεικτικό 

µεταφορικής εταιρείας µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 11
ης

 Μάιου 2012.  

11. Οι υποβληθείσες συµµετοχές στο διαγωνισµό θα τεθούν στην ελεύθερη κρίση 4µελούς Επιτροπής 

Αξιολόγησης, τα µέλη της οποίας θα οριστούν από τον ∆ιοργανωτή. Τα κριτήρια επιλογής και βράβευσης 

των υποψηφιοτήτων είναι η πρωτοτυπία και η ποιότητα του έργου, καθώς επίσης και η ικανότητα 

απόδοσης και ενηµέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών για τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την 

εθελοντική επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. 

12. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα δηµοσιοποιηθούν µε κάθε πρόσφορο µέσο, ενώ οι νικητές του 

διαγωνισµού θα ειδοποιηθούν γραπτώς για την παραλαβή του βραβείου τους µε αποστολή συστηµένης 

επιστολής στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συµµετοχής στον διαγωνισµό. Ο 

∆ιοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ειδοποίησή ή/και η 

επικοινωνία µε τους νικητές λόγω ανακριβών δηλωθέντων στοιχείων επικοινωνίας 
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13. Το πρώτο έργο που θα επιλεγεί από την Επιτροπή θα λάβει χρηµατικό βραβείο ύψους 2.000 €, το  2
ο
 

καλύτερο έργο θα λάβει χρηµατικό βραβείο ύψους 1.000 € και το 3
ο
 καλύτερο έργο θα λάβει χρηµατικό 

βραβείο ύψους 500 €. Επιπλέον, το 1
ο
 βραβευθέν έργο και τα υπόλοιπα διακριθέντα έργα θα 

χρησιµοποιηθούν στην εκστρατεία ενηµέρωσης του Προγράµµατος. Τα βραβεία θα είναι προσωπικά και 

δεν µεταβιβάζονται. 

14. Η Αίτηση Συµµετοχής – Υπεύθυνη ∆ήλωση µαζί µε την πρόταση του comic strip, θα πρέπει να αποσταλούν 

το αργότερο έως τις 11 Μαΐου 2012 στον ∆ΟΜ Ελλάδος ως εξής:  

• ταχυδροµικά στην διεύθυνση: ∆ωδεκανήσου 6, 17456 Άλιµος, Αθήνα (υπόψη: κας Κλαίρης 

Τυραδέλλη), 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. 

15. Ο ∆ιοργανωτής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φύλαξη και προστασία των υποβαλλόµενων 

έργων από οποιαδήποτε φθορά, δεν ευθύνεται όµως για απρόβλεπτη απώλεια ή καταστροφή τους.  

16. Ο ∆ιοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα της ελεύθερης ανάκλησης ή µαταίωσης του διαγωνισµού για σπουδαίο 

λόγο ή µεταβολής, για οποιοδήποτε λόγο, των ηµεροµηνιών, ή του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισµού, 

υπό τον όρο της δηµοσίευσης της µεταβολής αυτής µε µέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση του. 

17. Ο ∆ιοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων 

µέσω των έργων που έχουν αποσταλεί στον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης στο πλαίσιο του 

διαγωνισµού αυτού. Οι συµµετέχοντες, ήδη µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, συναινούν στη 

δηµοσιοποίηση των έργων που θα υποβάλουν για κρίση στο διαγωνισµό και µεταβιβάζουν αποκλειστικά 

στο ∆ιοργανωτή όλα τα περιουσιακά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των έργων αυτών, και, 

ενδεικτικά, τα δικαιώµατα παρουσίασης στο κοινό, θέσης σε κυκλοφορία, αναπαραγωγής, έκδοσης, 

έκθεσης, παρουσίασης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης, έντυπης ή ηλεκτρονικής, µέρους ή του συνόλου του 

έργου τους µε σεβασµό στη δική τους συµβολή και συµµετοχή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής 

ή αποζηµίωσης. Το Γραφείο Ελλάδος του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης δεσµεύεται ότι σε καµία 

περίπτωση δεν σκοπεύει να οικειοποιηθεί και να εκµεταλλευτεί έργα τέχνης. Αντιθέτως, θα προσπαθήσει να 

τα προβάλει όσο το δυνατόν καλύτερα και µε όποιον τρόπο µπορεί. Σε κάθε περίπτωση, θα αναφέρει 

πάντα το ονοµατεπώνυµο των δηµιουργών του κάθε έργου. 

18. Οι συµµετέχοντες, µε την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, αποδέχονται να προβούν σε τυχόν 

µετατροπές του σχεδίου τους εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από τον ∆ιοργανωτή και εφόσον το 

σχέδιο έχει διακριθεί µε σκοπό να βραβευθεί και να δηµοσιευθεί σε έντυπα ή/και ηλεκτρονικά µέσα. 

19. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων 

στο σύνολό τους. 

20. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των 

υποψηφίων προς το ∆ιοργανωτή για την καταχώρηση των προσωπικών τους δεδοµένων σε αρχείο που θα 

τηρείται από το ∆ιοργανωτή κατά τους ορισµούς του Ν. 2472/1997, του Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και 

Οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   


