
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
του ∆ήµου Λαµιέων 

 
 
 

Άρθρο 1 
(Άρθρο 7, ̟αρ. 1 Ν. 3852/2010) 

∆ιοίκηση ∆ήµου 
Ο δήµος διοικείται α̟ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε̟ιτρο̟ή, την 
ε̟ιτρο̟ή ̟οιότητας ζωής, την εκτελεστική ε̟ιτρο̟ή και τον δήµαρχο. 
 

Άρθρο 2 
(Άρθρο 78, ̟αρ. 1, Ν. 3852/2010) 

Καθορισµός - Συγκρότηση Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
1.   Στον ∆ήµο  Λαµιέων  συγκροτήθηκε  µε  την  υ̟'  αριθ 181/2011 α̟όφαση  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 το̟ική κοινωνία. Με την ίδια α̟όφαση εγκρίθηκε και 
ο ̟αρών Κανονισµός Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 
 

Άρθρο 3 
(Άρθρο 78, ̟αρ. 1, Ν. 3852/2010)  

Σύνθεση - Μέλη Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
1. Το συµβούλιο ένταξης µεταναστών α̟οτελείται α̟ό  ε̟τά (7)  µέλη, τα ο̟οία 
ορίζονται   µε   α̟όφαση   του   δηµοτικού   συµβουλίου,   σύµφωνα   µε   την 
διαδικασία ̟ου ̟εριγράφεται στις ε̟όµενες ̟αραγράφους του ̟αρόντος άρθρου. 
Α̟ό τα µέλη του συµβουλίου τα  τρία (3)   είναι δηµοτικοί σύµβουλοι, το ένα (1)  
µέλος είναι εκ̟ρόσω̟ος φορέα µεταναστών και τα  µέλη τρία (3)  
είναι εκ̟ρόσω̟οι κοινωνικών φορέων, οι ο̟οίοι ανα̟τύσσουν εντός του δήµου 
δράση σχετική µε τα ̟ροβλήµατα των µεταναστών. Οι µετανάστες ̟ου ε̟ιλέγονται 
ως µέλη του συµβουλίου µεταναστών ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την 
ισχύουσα νοµοθεσία έγγραφα νοµιµο̟οίησης και ιδίως άδεια ̟αραµονής στη χώρα. 
2. Η   εν  λόγω   α̟όφαση   ορισµού   των   µελών  του   συµβουλίου   ένταξης 
µεταναστών λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία και µε την   ̟λειοψηφία των 
̟αρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου η σχετική ̟ρόταση 
του ̟ροέδρου του δηµοτικού συµβουλίου δεν λάβει την α̟αιτούµενη ̟λειοψηφία, 
τότε το θέµα ε̟ανέρχεται στην αµέσως ε̟όµενη συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. 
3. Με την ανωτέρω α̟όφαση ορισµού των µελών ορίζεται κάθε φορά και ένας 
α̟ό τους δηµοτικούς συµβούλους ̟ου είναι µέλη του συµβουλίου ένταξης 
µεταναστών, ως ̟ρόεδρός του, καθώς και ο ανα̟ληρωτής του. 
4. Στο συµβούλιο ορίζονται υ̟οχρεωτικά, ως µέλη, οι αλλοδα̟οί ̟ου έχουν 
τυχόν εκλεγεί ως δηµοτικοί σύµβουλοι.  Εάν ορίζονται και άλλοι δηµοτικοί 
σύµβουλοι, τότε ο ορισµός τους γίνεται α̟ό το δηµοτικό συµβούλιο µε την ίδια 
α̟όφαση. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι ̟ου είναι µέλη του συµβουλίου ένταξης 
µεταναστών δεν  µ̟ορούν να  α̟οτελούν την ̟λειοψηφία  του,  αλλά  δεν µ̟ορούν 
και να είναι λιγότεροι α̟ό το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού των µελών του, µε το 
κλάσµα να υ̟ολογίζεται στον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό, όταν δεν ̟ροκύ̟τει  
ακέραιος αριθµός στο ένα τρίτο. Όταν οι  δηµοτικοί σύµβουλοι ̟ου είναι µέλη είναι 
τρεις ή ̟ερισσότεροι, τότε συµµετέχουν και δηµοτικοί σύµβουλοι ̟ου ̟ροέρχονται 
α̟ό την µειοψηφία ως εξής: Στους τρεις έως τέσσερις ο ένας, στους ̟έντε έως ε̟τά οι 



δύο. Η εκλογή των δηµοτικών   συµβούλων   της  ̟λειοψηφίας   και   της   
µειοψηφίας  γίνεται   µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, αλλά 
η ψηφοφορία είναι φανερή. 
5. Η συµµετοχή στο συµβούλιο ένταξης µεταναστών είναι τιµητική και άµισθη. 
6. Η θητεία του συµβουλίου ένταξης µεταναστών ακολουθεί την θητεία της 
οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής και τα µέλη του µ̟ορούν να ορισθούν στη συνεδρίαση ό̟ου 
εκλέγονται τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής αυτής ή σε ειδική συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου. 
7. Ο   ̟ρόεδρος   του   δηµοτικού   συµβουλίου,   εφόσον   υφίσταται   φορέας 
µεταναστών, η έδρα του ο̟οίου ή ̟αραρτήµατός του βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του    δήµου  µας,  α̟οστέλλει γρα̟τή ̟ρόσκληση στον 
αντίστοιχο φορέα να υ̟οδείξει τους εκ̟ροσώ̟ους του και τους ανα̟ληρωτές τους    
στο    συµβούλιο    ένταξης    µεταναστών.    Αντίστοιχη    ̟ρόσκληση α̟οστέλλεται 
σε κοινωνικούς φορείς οι ο̟οίοι ανα̟τύσσουν εντός του δήµου δράση   σχετική   µε   
τα   ̟ροβλήµατα   των   µεταναστών.   Ο   ορισµός   των εκ̟ροσώ̟ων γίνεται α̟ό τον 
φορέα εντός ευλόγου χρόνου και ̟άντως ̟ριν την συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για τον ορισµό των µελών του συµβουλίου ένταξης µεταναστών. Τόσο οι 
̟ροσκλήσεις όσο και οι υ̟οδείξεις εκ̟ροσώ̟ων των φορέων δηµοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα του δήµου µε µέριµνα και ευθύνη του ̟ροέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου. Σε ̟ερί̟τωση µη ορισµού εκ̟ροσώ̟ων α̟ό τους φορείς, οι εκ̟ρόσω̟οί 
τους ε̟ιλέγονται α̟ό το δηµοτικό συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισµού των 
µελών του συµβουλίου ένταξης µεταναστών, µετά α̟ό σχετική ̟ρόταση του 
̟ροέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. 
8. Σε ̟ερί̟τωση ό̟ου δεν υφίσταται φορέας µεταναστών, η έδρα του ο̟οίου ή 
̟αραρτήµατός του βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήµου, ο ̟ρόεδρος 
του δηµοτικού συµβουλίου α̟ευθύνει δηµόσια ̟ρόσκληση στη κοινότητα των 
µεταναστών ̟ου κατοικούν στο δήµο, ό̟ως ̟ροσέλθουν σε συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία στο δήµο για την εκλογή εκ̟ροσώ̟ων τους στο συµβούλιο ένταξης 
µεταναστών. Το αργότερο δύο εβδοµάδες ̟ριν την ̟ραγµατο̟οίηση της εκλογής 
υ̟οβάλλονται υ̟οψηφιότητες α̟ό τους αλλοδα̟ούς ̟ου έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής σε αυτήν την εκλογή. Ο δήµος εκτυ̟ώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο µε τα 
ονόµατα όλων των υ̟οψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή 
̟ραγµατο̟οιείται ηµέρα Κυριακή στο δηµοτικό κατάστηµα ή κατά ̟ερί̟τωση και σε 
άλλους χώρους ̟ου ορίζονται µε την ̟ρόσκληση. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι 
οι µετανάστες ̟ου συγκεντρώνουν τις ̟ροβλε̟όµενες και για τους έλληνες εκλογείς 
̟ροϋ̟οθέσεις (̟λην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στο 
δήµο. Σε ̟ερί̟τωση µη υ̟οβολής υ̟οψηφιοτήτων, οι εκ̟ρόσω̟οι της κοινότητας 
των µεταναστών ε̟ιλέγονται α̟ό το δηµοτικό συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση 
ορισµού των µελών του συµβουλίου ένταξης µεταναστών, µετά α̟ό σχετική ̟ρόταση 
του ̟ροέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. 
  

Άρθρο 4 
(Άρθρο 78, ̟αρ. 2, Ν. 3852/2010) 

Αρµοδιότητες -Έργο Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
Έργο του συµβουλίου είναι η καταγραφή και η διερεύνηση ̟ροβληµάτων ̟ου 
αντιµετω̟ίζουν οι µετανάστες ̟ου κατοικούν µόνιµα στην ̟εριφέρεια του δήµου 
για θέµατα ̟ου αφορούν στην ένταξή τους στην το̟ική κοινωνία, στην ε̟αφή τους 
µε τη δηµοτική αρχή ή άλλες δηµόσιες αρχές, στην υ̟οβολή εισηγήσεων ̟ρος το 
δηµοτικό συµβούλιο για την ανά̟τυξη το̟ικών δράσεων ̟ροώθησης της οµαλής 
κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, στην ε̟ίλυση των ̟ροβληµάτων 
̟ου αυτοί αντιµετω̟ίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών 



α̟ό τις δηµοτικές υ̟ηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση σε συνεργασία µε τον δήµο, 
εκδηλώσεων ευαισθητο̟οίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του το̟ικού 
̟ληθυσµού. Έργο ε̟ίσης του συµβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως µε το ΥΠΕΣΑΗ∆, 
το Υ̟ουργείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, το Υ̟ουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και µε άλλους φορείς για τα θέµατα ̟ου 
α̟ασχολούν τους µετανάστες ό̟ως είναι η εκ̟αίδευση τους, η οµαλή ενσωµάτωση 
τους, η ̟ολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 

Άρθρο 5  
Σύγκληση του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

1. Το συµβούλιο ένταξης µεταναστών συνεδριάζει, ύστερα α̟ό ̟ρόσκληση του 
̟ροέδρου του, η ο̟οία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου και ε̟ιδίδεται ή 
γνωστο̟οιείται τρεις (3) τουλάχιστον ̟λήρεις ηµέρες ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης. Στην ̟ρόσκληση αναφέρονται ο τό̟ος, ο χρόνος και τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, ως εξής: 
α) µία φορά κάθε δύο µήνες υ̟οχρεωτικά ακόµη και αν δεν υ̟άρχουν θέµατα ̟ρος 
συζήτηση, 
β) ό̟οτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών του συµβουλίου µε γρα̟τή αίτηση στην ο̟οία αναφέρονται τα θέµατα ̟ου θα 
συζητηθούν, καθώς και τα µέλη, µεταξύ των αιτούντων, τα ο̟οία θα εισηγηθούν τα 
̟ρος συζήτηση θέµατα, 
γ) ό̟οτε ανακύ̟τουν θέµατα µε κατε̟είγοντα χαρακτήρα, τα ο̟οία ε̟ιβάλλουν την 
άµεση σύγκλιση του συµβουλίου α̟ό τον ̟ρόεδρο. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, η 
̟ρόσκληση µ̟ορεί να ε̟ιδοθεί ή να γνωστο̟οιηθεί, καθώς και να δηµοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του δήµου την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην ̟ρόσκληση αναφέρεται ο 
λόγος για τον ο̟οίον η συνεδρίαση έχει κατε̟είγοντα χαρακτήρα, ενώ ̟ριν α̟ό τη 
συζήτηση το συµβούλιο α̟οφαίνεται για το κατε̟είγον των θεµάτων. 
 

Άρθρο 6  
Τό̟ος Συνεδρίασης του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

Οι συνεδριάσεις του συµβουλίου ένταξης µεταναστών είναι δηµόσιες και 
̟ραγµατο̟οιούνται στο δηµοτικό κατάστηµα ή ό̟ου ορίζει η ̟ρόσκληση. 
 

Άρθρο 7  
Α̟αρτία - Λήψη Α̟οφάσεων 

1. Το   συµβούλιο   ένταξης   µεταναστών   συνεδριάζει   νόµιµα   εφόσον έχει 
α̟αρτία, δηλ. εφόσον τα ̟αρόντα είναι ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟όντα µέλη του. 
Προϋ̟όθεση της α̟αρτίας είναι να έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα 
τα µέλη του οργάνου να µετάσχουν στη συνεδρίαση, όµως η α̟αρτία καλύ̟τεται 
όταν τα µη κληθέντα µέλη ̟ροσέλθουν και συµµετέχουν στη συνεδρίαση. 
2. Αν µετά α̟ό δύο συνεχείς ̟ροσκλήσεις το συµβούλιο δεν έχει α̟αρτία, 
συνεδριάζει ύστερα α̟ό τρίτη ̟ρόσκληση κα λαµβάνει α̟οφάσεις µόνο για τα 
θέµατα ̟ου είχαν εγγραφεί στην αρχική ηµερήσια διάταξη, εφόσον τα µέλη ̟ου 
είναι ̟αρόντα α̟οτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού 
των µελών του. Στην τρίτη ̟ρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω. 
4. Οι α̟οφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα ξεχωριστά, κατά 
την ο̟οία καλούνται οι σύµβουλοι ονοµαστικά και τάσσονται υ̟έρ της  µίας ή της 
άλλης διαµορφωθείσας ̟ρότασης.  Α̟οφάσεις ̟ου λαµβάνονται µε µυστική 
ψηφοφορία ό̟ου δεν το ε̟ιτάσσει ο νόµος, είναι άκυρες. 



5. Για όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις ισχύουν κατά ̟ερί̟τωση τα άρθρα του 
εκάστοτε ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του δήµου 
  
 

Άρθρο 8  
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

1. Στη συνεδρίαση του  συµβουλίου  ένταξης µεταναστών ό̟ως και στην 
̟ερί̟τωση µαταίωσής της, τηρούνται ̟ρακτικά µε τη βοήθεια του δηµοτικού 
υ̟αλλήλου «̟ρακτικογράφου», ̟ου έχει οριστεί για το σκο̟ό αυτό.  Στα ̟ρακτικά 
καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι α̟οφάσεις και οι µειοψηφούσες 
γνώµες για κάθε θέµα. 
2. Τα   ̟ρακτικά   υ̟ογράφονται   α̟ό   όλα   τα   µέλη   ̟ου   µετέχουν   στη 
συνεδρίαση. Η άρνηση υ̟ογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα ̟ρακτικά, αφού  
̟ροηγουµένως  το   µέλος  ̟ου  αρνήθηκε  να  υ̟ογράψει, καταθέσει εγγράφως   τους   
λόγους   της   άρνησής   του.   Τότε,   η   µη   υ̟ογραφή   των 
̟ρακτικών  δεν  ε̟ηρεάζει   το   κύρος  της  α̟όφασης.   Τα  ̟ρακτικά των 
συνεδριάσεων µ̟ορούν µε τη φροντίδα του ̟ροέδρου του συµβουλίου να 
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 

Άρθρο 9  
Γραφεία Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υ̟οστήριξη 

1. Η δηµοτική αρχή δύναται να ̟αραχωρήσει χώρο στο συµβούλιο ένταξης 
µεταναστών σε κτίριο της έδρας του δήµου. 
2. Το τµήµα υ̟οστήριξης ̟ολιτικών οργάνων ̟αρέχει κάθε είδους διοικητική 
και   γραµµατειακή   υ̟οστήριξη   στο   συµβούλιο   ένταξης   µεταναστών 
(οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση ̟ρακτικών συνεδριάσεων, ̟αραγωγή, 
διεκ̟εραίωση,     διαχείριση     και     αρχειοθέτηση     εγγράφων,     ρύθµιση 
συναντήσεων,    τήρηση    ̟ρωτοκόλλου,    τήρηση    αρχείου    α̟οφάσεων 
συλλογικών οργάνων κα). 
  
 

Άρθρο 10 
∆ηµοσίευση α̟οφάσεων συµβουλίου -Έλεγχος νοµιµότητας 

Οι α̟οφάσεις του συµβουλίου υ̟όκεινται στους ίδιους κανόνες δηµοσιότητας και 
ελέγχου νοµιµότητας, ̟ου ισχύουν για τις α̟οφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. 
 

Άρθρο 11  
Ισχύς - Τρο̟ο̟οίηση κανονισµού 

1. Η ισχύς του ̟αρόντος κανονισµού αρχίζει α̟ό την ψήφισή του α̟ό το 
δηµοτικό   συµβούλιο.    Στα   θέµατα,    ̟ου   δεν   ρυθµίζονται    α̟ό   αυτόν 
εφαρµόζονται  οι  διατάξεις του  Ν.  3852/2010,  ό̟ως ισχύει,  οι  αντίστοιχοι 
κανόνες   του   Κανονισµού   Λειτουργίας   του   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου,   του 
Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής,  καθώς    κάθε άλλη σχετική 
διάταξη. 
2. Η τρο̟ο̟οίηση του ̟αρόντος κανονισµού γίνεται κατό̟ιν α̟οφάσεως του 
δηµοτικού  συµβουλίου  ̟ου  λαµβάνεται   µε  την α̟όλυτη  ̟λειοψηφία  του 
συνόλου των µελών του. 

 
 
 
 



Συστήνει Ε̟ιτρο̟ή ένταξης  µεταναστών  για το έτος 2011 α̟οτελούµενη α̟ό τους 
̟αρακάτω: 
 

Τακτικά Μέλη 
 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη 

1. Ηλιό̟ουλος Σ̟υρίδων -  Πρόεδρος 1. Σταϊκούρα Ευγενία 

2. Τελώνης ∆ηµήτριος  2.  Καλαµ̟αλίκης ∆ηµήτριος 

3. Ρου̟οτιά Ευανθία 3. Κορέντζελος ∆ηµήτριος 

 

∆ηµότες  

Τακτικά Μέλη 
 Ανα̟ληρωµατικά Μέλη 

1. Κίτος Χρήστος  1. Μονιάκης ∆ηµ 

2.  Λέβα Βασιλική (∆ίκτυο Κοινωνικής 

Υ̟οστήριξης Μεταναστών Και Προσφύγων) 

2. Κόκκινος Κων/νος 

3. Βέλλιου Θεοδώρα 3. Πα̟α̟οστόλου Στέφανος 

4. Καλαµάτας ∆ηµήτριος 4. Πα̟̟άς Νικόλαος 

 


