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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με την αρ. 259/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την αρ. 623/2011 όμοια, εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Με το άρθρο 79 του Ν. 4555/2018 αντικαθίσταται το άρθρο 78 του ν. 2852/2010 ως
εξής:
«Άρθρο 78 Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως
συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των
μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών και προσφύγων αποτελούνται από έντεκα
(11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη
ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων
φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που
ορίζονται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου.
2. Αν υπάρχουν αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών
ή /και προσφύγων , που σύμφωνα με το καταστατικό τους ,
δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του οικείου Δήμου , το δημοτικό συμβούλιο
καλεί πέντε (5) από τους φορείς αυτούς να ορίσουν από (1) εκπρόσωπο. Σε
περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου στο επίπεδο
δήμου ή αυτοί είναι λιγότερο από πέντε , το δημοτικό συμβούλιο καλεί
επιπλέον και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής
εκπροσώπησης μεταναστών ή /και προσφύγων , που δραστηριοποιούνται ,
σύμφωνα με το καταστατικό τους , στην οικεία περιφέρεια , να ορίσει έναν

(1) εκπρόσωπο του . Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς στην οικεία
περιφέρεια ή αν μετά τον ορισμό του εκπροσώπου τους, δεν συμπληρώνεται ο
συνολικός αριθμός των πέντε (5) εκπροσώπων φορέων, το δημοτικό
συμβούλιο καλεί επιπλέον την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια ή
ομοσπονδιακού
χαρακτήρα
οργάνωση
συλλογικής
εκπροσώπησης
μεταναστών ή και προσφύγων, που δραστηριοποιείται , κατά το καταστατικό
της , σε εθνικό επίπεδο, να ορίσει τους υπολειπόμενους εκπροσώπους , μέχρι
τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των (5) εκπροσώπων. Με την ίδια
διαδικασία γίνεται η τυχόν αντικατάσταση ή η αναπλήρωση των μελών του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι προέρχονται
από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών
και προσφύγων.
3. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών
συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται κατά
προτεραιότητα ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν
εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
4.

Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι:
α) η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του
οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή
τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, β) η υποβολή εισηγήσεων προς
το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της
ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει,
την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της
οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και γ) η
διοργάνωση, σε συνεργασία με τον οικείο δήμο, εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού
πληθυσμού.

5. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, το Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων υποβάλλει προς το δημοτικό συμβούλιο Ετήσια
Έκθεση, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που διαμένουν στο δήμο,
τόσο ως προς το βαθμό ένταξής τους στην τοπική κοινωνία όσο και ως προς
τη σχέση τους και το βαθμό εξυπηρέτησής τους από τις τοπικές δημοτικές
αλλά και δημόσιες αρχές και διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και για τη διευκόλυνση, εν γένει, της
ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισάγει υποχρεωτικά την Έκθεση του
προηγούμενου εδαφίου προς συζήτηση, στην πρώτη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου μετά την υποβολή της.
6.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ενώ είναι
δυνατόν να καλούνται οι εκπρόσωποι των κατά περίπτωση αρμόδιων
κρατικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των
πολιτών που δραστηριοποιούνται σε θέματα υποστήριξης και ένταξης
μεταναστών και προσφύγων.».

Το Συμβούλιο Κοινότητας Βέροιας με την αρ. 28/2019 απόφασή του και η
επιτροπή διαβούλευσης με το υπ’ αριθμ. 8/2019 πρακτικό συνεδρίασης συζήτησαν
επί της τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας και διατύπωσαν τις απόψεις τους .
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ. 3/2020 απόφασή της εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων Δήμου Βέροιας .
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄αποφασίσει :
1. Την έγκριση ή μη της τροποποίησης του παραπάνω κανονισμού.
2. Να ορίσει τα μέλη με τους αναπληρωτές του που θα μετέχουν στο Συμβούλιο
Ένταξης και Μεταναστών.
3. Να ορίσει τον πρόεδρο , με τον αναπληρωτή του , από τους δημοτικούς
συμβούλους που είναι μέλη του ΣΕΜΠ.
4. Να καλέσει τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης
μεταναστών και προσφύγων , όπως ορίζεται από το άρθρο 79 του ν.
4555/2018 , προκειμένου να συγκροτηθεί το ΣΕΜΠ.
5. Να ορίσει τον δημοτικό υπάλληλο με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα
παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο ΣΕΜΠ.
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας - Εθελοντισμού

Ευστάθιος Κελεσίδης

