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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 154

Περίληψη
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών Δήμου Ξάνθης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλίππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Καλογερής Κρίτων
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κυριακίδης Αλέξανδρος προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 7 ου
Θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθ.πρωτ. 31811/21-5-2012 εισήγηση του Γραφείου Διοίκησης σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ξάνθης και η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση κανονισμού Λειτουργίας του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ξάνθης και για το λόγο αυτό σας επισυνάπτουμε σχέδιο
Κανονισμού λειτουργίας του Σ.Ε.Μ., το οποίο σε περίπτωση έγκρισης, θα αποτελέσει αναπόσπαστο
τμήμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί:
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Άρθρο 1
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010)
Καθορισμός - Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1. Στον Δήμο Ξάνθης συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά τις
διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 3852/2010, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό
όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Άρθρο 2
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010)
Σύνθεση - Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1.
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου . Από τα μέλη του συμβουλίου τα πέντε (5) είναι
δημοτικοί σύμβουλοι (οι τέσσερις από τη πλειοψηφία και ο ένας από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου) , ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος της κοινότητας των μεταναστών και αν δεν
υπάρχει ένας (1) δημότης που αναπτύσσει εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση
σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών και τέλος ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων
που αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα
των μεταναστών και αν δεν υπάρχει ένας (1) δημότης που αναπτύσσει εντός της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών . Οι μετανάστες που
επιλέγονται ως μέλη του συμβουλίου μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης και ιδίως άδεια παραμονής στη χώρα.
2.
Η εν λόγω απόφαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών
λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Σε περίπτωση όπου η σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου δεν
λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε το θέμα επανέρχεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου.
3.
Με την ανωτέρω απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται κάθε φορά και ένας από τους δημοτικούς
συμβούλους που είναι μέλη του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, ως πρόεδρός του, καθώς και ο
αναπληρωτής του.
4.
Στο συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά, ως μέλη, αλλοδαποί ή μετανάστες που έχουν τυχόν
εκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. Εάν ορίζονται και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τότε ο ορισμός
τους γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο με την ίδια απόφαση.
5.
Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
6.
Η θητεία του συμβουλίου ένταξης μεταναστών ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
7.
Εφόσον υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μας, αποστέλλει γραπτή πρόσκληση στον αντίστοιχο
φορέα να υποδείξει τους εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους
στο
συμβούλιο
ένταξης μεταναστών. Αντίστοιχη πρόσκληση αποστέλλεται σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι
αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Σε
περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων από τους φορείς, οι εκπρόσωποί τους επιλέγονται από το
δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης
μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 3
(Άρθρο 78, παρ. 2, Ν. 3852/2010)
Αρμοδιότητες -Έργο Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους
στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή
εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες,
καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης
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της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως
με το ΥΠΕΣΑΗΔ, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες
όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 4
Σύγκληση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1. Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία
επιδίδεται ή γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ως εξής: α) μία φορά κάθε δύο μήνες υποχρεωτικά ακόμη και αν δεν υπάρχουν θέματα
προς συζήτηση, β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν,
καθώς και τα μέλη, μεταξύ των αιτούντων, τα οποία θα εισηγηθούν τα προς συζήτηση θέματα,
γ) όποτε ανακύπτουν θέματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα, τα οποία επιβάλλουν την άμεση σύγκλιση
του συμβουλίου από τον πρόεδρο. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί, καθώς και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου την ημέρα της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίον η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,
ενώ πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Άρθρο 5
Τόπος Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου ένταξης μεταναστών είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο
δημοτικό κατάστημα ή όπου ορίζει η πρόσκληση.
Άρθρο 6
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων
1.
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία, δηλ. εφόσον
τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν
κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση,
όμως η απαρτία καλύπτεται όταν τα μη κληθέντα μέλη προσέλθουν και συμμετέχουν στη
συνεδρίαση.
2.
Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από
τρίτη πρόσκληση κα λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική
ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των
ανωτέρω.
4.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία
καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μίας ή της άλλης διαμορφωθείσας
πρότασης. Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος,
είναι άκυρες.
5.
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του εκάστοτε ισχύοντος
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου
Άρθρο 7
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1.
Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά με τη βοήθεια του δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου», που έχει οριστεί
για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και
οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που
αρνήθηκε να υπογράψει, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η μη
υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
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Άρθρο 8
Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υποστήριξη
1.
Για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει χώρο στο
συμβούλιο ένταξης μεταναστών σε κτίριο της έδρας του δήμου.
2.
Το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη
στο
συμβούλιο
ένταξης
μεταναστών (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση
πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση,
διαχείριση
και
αρχειοθέτηση
εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
συλλογικών οργάνων κα).
Άρθρο 9
Δημοσίευση αποφάσεων συμβουλίου -Έλεγχος νομιμότητας
Οι αποφάσεις του συμβουλίου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας και ελέγχου νομιμότητας,
που ισχύουν για τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 10
Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού
1.
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Στα
θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς
κάθε άλλη
σχετική διάταξη.
2.
Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση
καθώς και 1) Η υπ’ αριθ. 128/2012 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ξάνθης, 2) το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ξάνθης ως
εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Άρθρο 1
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010)
Καθορισμός - Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1. Στον Δήμο Ξάνθης συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά τις
διατάξεις του αρθρ. 78 του Ν. 3852/2010, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό
όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

1.

Άρθρο 2
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010)
Σύνθεση - Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου . Από τα μέλη του συμβουλίου τα πέντε (5) είναι
δημοτικοί σύμβουλοι (οι τέσσερις από τη πλειοψηφία και ο ένας από τη μειοψηφία του δημοτικού
συμβουλίου) , ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος της κοινότητας των μεταναστών και αν δεν
υπάρχει ένας (1) δημότης που αναπτύσσει εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση
σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών και τέλος ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων
που αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα
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των μεταναστών και αν δεν υπάρχει ένας (1) δημότης που αναπτύσσει εντός της διοικητικής
περιφέρειας του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών . Οι μετανάστες που
επιλέγονται ως μέλη του συμβουλίου μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομιμοποίησης και ιδίως άδεια παραμονής στη χώρα.
Η εν λόγω απόφαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών
λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου. Σε περίπτωση όπου η σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου δεν
λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία, τότε το θέμα επανέρχεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Με την ανωτέρω απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται κάθε φορά και ένας από τους δημοτικούς
συμβούλους που είναι μέλη του συμβουλίου ένταξης μεταναστών, ως πρόεδρός του, καθώς και ο
αναπληρωτής του.
Στο συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά, ως μέλη, αλλοδαποί ή μετανάστες που έχουν τυχόν
εκλεγεί ως δημοτικοί σύμβουλοι. Εάν ορίζονται και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, τότε ο ορισμός
τους γίνεται από το δημοτικό συμβούλιο με την ίδια απόφαση.
Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
Η θητεία του συμβουλίου ένταξης μεταναστών ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εφόσον υφίσταται φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του δήμου μας, αποστέλλει γραπτή πρόσκληση στον αντίστοιχο
φορέα να υποδείξει τους εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους
στο
συμβούλιο
ένταξης μεταναστών. Αντίστοιχη πρόσκληση αποστέλλεται σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι
αναπτύσσουν εντός του δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Σε
περίπτωση μη ορισμού εκπροσώπων από τους φορείς, οι εκπρόσωποί τους επιλέγονται από το
δημοτικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του συμβουλίου ένταξης
μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 3
(Άρθρο 78, παρ. 2, Ν. 3852/2010)
Αρμοδιότητες -Έργο Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Έργο του συμβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους
στην τοπική κοινωνία, στην επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή
εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, στην επίλυση των προβλημάτων που αυτοί
αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες,
καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία με τον δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης
της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. Έργο επίσης του συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως
με το ΥΠΕΣΑΗΔ, το Υπουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με άλλους φορείς για τα θέματα που απασχολούν τους μετανάστες
όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους, η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 4
Σύγκληση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1. Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, η οποία
επιδίδεται ή γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης, ως εξής: α) μία φορά κάθε δύο μήνες υποχρεωτικά ακόμη και αν δεν υπάρχουν θέματα
προς συζήτηση, β) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών του συμβουλίου με γραπτή αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν,
καθώς και τα μέλη, μεταξύ των αιτούντων, τα οποία θα εισηγηθούν τα προς συζήτηση θέματα,
γ) όποτε ανακύπτουν θέματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα, τα οποία επιβάλλουν την άμεση σύγκλιση
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του συμβουλίου από τον πρόεδρο. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να
γνωστοποιηθεί, καθώς και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου την ημέρα της συνεδρίασης.
Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίον η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα,
ενώ πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Άρθρο 5
Τόπος Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου ένταξης μεταναστών είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο
δημοτικό κατάστημα ή όπου ορίζει η πρόσκληση.
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2.
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Άρθρο 6
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων
Το συμβούλιο ένταξης μεταναστών συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία, δηλ. εφόσον
τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν
κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση,
όμως η απαρτία καλύπτεται όταν τα μη κληθέντα μέλη προσέλθουν και συμμετέχουν στη
συνεδρίαση.
Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από
τρίτη πρόσκληση κα λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική
ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον
του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των
ανωτέρω.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία
καλούνται οι σύμβουλοι ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μίας ή της άλλης διαμορφωθείσας
πρότασης. Αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος,
είναι άκυρες.
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα του εκάστοτε ισχύοντος
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου
Άρθρο 7
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Στη συνεδρίαση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά με τη βοήθεια του δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου», που έχει οριστεί
για το σκοπό αυτό. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και
οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση
υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που
αρνήθηκε να υπογράψει, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Τότε, η μη
υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
Άρθρο 8
Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υποστήριξη
Για τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει χώρο στο
συμβούλιο ένταξης μεταναστών σε κτίριο της έδρας του δήμου.
Το τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή
υποστήριξη
στο
συμβούλιο
ένταξης
μεταναστών (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση
πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση,
διαχείριση
και
αρχειοθέτηση
εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
συλλογικών οργάνων κα).
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Άρθρο 9
Δημοσίευση αποφάσεων συμβουλίου -Έλεγχος νομιμότητας
Οι αποφάσεις του συμβουλίου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δημοσιότητας και ελέγχου νομιμότητας,
που ισχύουν για τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Άρθρο 10
Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού
1.
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο. Στα
θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς
κάθε άλλη
σχετική διάταξη.
2.
Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
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