
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
Δήµου Ωρωπού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου 
Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.3852/2010, συγκρότησε συµβούλιο ένταξης 
µεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της 
ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Με την ίδια απόφαση 
εγκρίθηκε και ο παρών Κανονισµός του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
(ΣΕΜ) του Δήµου Ωρωπού, ο οποίος έχει ως εξής: 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Άρθρο 1: Σύνθεση του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Ωρωπού

1. Το ΣΕΜ αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) τακτικά µέλη και 
αντίστοιχα αναπληρωµατικά, τα οποία ορίζονται από το δηµοτικό 
συµβούλιο του Δήµου Ωρωπού. 1 

2. Ως µέλη ορίζονται δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι φορέων µεταναστών, 
εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήµατος τους βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήµου Ωρωπού, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από τους 
µετανάστες που κατοικούν µόνιµα στον Δήµο Ωρωπού καθώς και 
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της 
διοικητικής περιφέρειας του Δήµου Ωρωπού δράση σχετική µε τα ζητήµατα 
ένταξης των µεταναστών και την προάσπιση των δικαιωµάτων τους. 

Από τα πέντε (5) τακτικά µέλη, τα δύο (2) είναι µέλη του Δηµοτικού 
Συµβουλίου, τα δύο (2) είναι εκπρόσωποι φορέων / κοινοτήτων µεταναστών 
και ένα (1) είναι Δηµότης Ωρωπού ή εκπρόσωπος φορέα, ο οποίος 
αναπτύσσει εντός του Δήµου Δράση, εθελοντική ή µη σχετικά µε τα ζητήµατα 
των µεταναστών2 .  Οι εκπρόσωποι των φορέων/κοινοτήτων των µεταναστών 
πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία έγγραφα 
νοµιµοποίησης παραµονής τους στη χώρα.
 
3. Με την ίδια απόφαση µε την οποία ορίζονται τα µέλη του Συµβουλίου 
ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ένας εκ  των 
δηµοτικών συµβούλων που έχουν οριστεί ως µέλη του Συµβουλίου. 

1 Στην απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των µελών του ΣΕΜ, καθώς επίσης η 
ύπαρξη αναπληρωµατικών µελών και ο αριθµός τους. 

2 Σε συνδυασµό µε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου
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4. Η 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. 

5. Στο συµβούλιο συµµετέχουν αυτοδίκαια, ως µέλη, οι αλλοδαποί που έχουν 
τυχόν εκλεγεί ως δηµοτικοί σύµβουλοι. 

6. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι που είναι µέλη του συµβουλίου ένταξης 
µεταναστών δεν µπορούν να αποτελούν την πλειοψηφία του, αλλά δεν 
µπορούν και να είναι λιγότεροι από το ένα τέταρτο του συνολικού αριθµού των 
µελών του, µε το κλάσµα να υπολογίζεται στον αµέσως µεγαλύτερο αριθµό, 
όταν δεν προκύπτει ακέραιος αριθµός στο ένα τέταρτο. Όταν οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι που είναι µέλη είναι τρεις ή περισσότεροι, τότε συµµετέχουν και 
δηµοτικοί σύµβουλοι που προέρχονται από την µειοψηφία ως εξής: Στους 
τρεις έως τέσσερις ο ένας, στους πέντε έως επτά οι δύο. Η εκλογή των 
δηµοτικών συµβούλων της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας γίνεται µε 
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, αλλά η ψηφοφορία είναι 
φανερή. 

7. Η συµµετοχή στο Συµβούλιο είναι τιµητική και άµισθη. 

Άρθρο 2: Επιλογή εκπροσώπων µεταναστών 

Οι µετανάστες µέλη των ΣΕΜ είναι επιθυµητό να προέρχονται από 
οργανωµένους µεταναστευτικούς συλλόγους/ ενώσεις/ σωµατεία /κοινότητες 
αναγνωρισµένους κατά το νόµο, που έχουν καταγραφεί στο µητρώο που 
λειτουργεί στο δήµο. 
Η επιλογή των εκπροσώπων των µεταναστών, προσδιορίζεται από τον 
Κανονισµό Σύστασης και Λειτουργίας του ΣΕΜ, ανάλογα µε τις τοπικές 
συνθήκες3.  Η µεθοδολογία επιλογής των εκπροσώπων των µεταναστών, 
περιλαµβάνει τους ακόλουθους τύπους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση 
προσαρµόζονται στα δεδοµένα του Δήµου, µε βάση το πληθυσµιακό του 
µέγεθος, το βαθµό ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπησης 
των επιµέρους οµάδων µεταναστών: 

• Διαβούλευση των οργανώσεων των µεταναστών, για την υπόδειξη 
κοινών εκπροσώπων τους, προς το Δηµοτικό Συµβούλιο. 

• Άµεση εκλογή των εκπροσώπων τους, από τους µετανάστες – 
µόνιµους κατοίκους του Δήµου. 

• Μεικτή διαδικασία 
• Ορισµός, µε αυξηµένη πλειοψηφία του Δ.Σ. 

3  Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε βάση τις τοπικές συνθήκες, τις ανάγκες και το βαθµό ενεργοποίησης / λειτουργίας 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη χωρική ενότητα του Δήµου επιλέγει το κατάλληλο µοντέλο 
εκπροσώπησης. Είναι εφικτό να επιλεγεί αρχικά κάποιο µοντέλο που συµβάλλει στην άµεση ενεργοποίηση του ΣΕΜ 
και στη συνέχεια να µεταβληθεί.  
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Περιπτώσεις εφαρµογής 4
Διαβούλευση για την υπόδειξη κοινών εκπροσώπων 
Η διαδικασία αυτή είναι η πλέον ενδεδειγµένη, για τις περιπτώσεις Δήµων που 
είναι ανεπτυγµένες οργανώσεις εκπροσώπησης / έκφρασης των 
µεταναστών5 . Στην περίπτωση αυτή, οι αναγνωρισµένες κατά το νόµο, 
οργανώσεις των µεταναστών, που έχουν καταγραφεί στο µητρώο που 
λειτουργεί στο δήµο, προτείνουν τους εκπροσώπους τους στο ΣΕΜ, κατόπιν 
διαδικασίας διαβούλευσης. Η επιλογή των φορέων που θα εκπροσωπηθούν 
στο ΣΕΜ υπόκεινται στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας του µόνιµα 
εγκατεστηµένου µεταναστευτικού πληθυσµού, την οποία λαµβάνει υπόψη του 
το Δηµοτικό Συµβούλιο. Επιπλέον εξυπηρετείται ταυτόχρονα η ανάγκη 
εκπροσώπησης του µέγιστου δυνατού αριθµού των επιµέρους 
µεταναστευτικών κοινοτήτων. 
Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, εφόσον υφίσταται φορέας 
µεταναστών, η έδρα του οποίου ή παραρτήµατός του βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του δήµου Ωρωπού, 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. Ο ορισµός των 
εκπροσώπων γίνεται από τον φορέα εντός ευλόγου χρόνου και πάντως πριν 
την συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου για τον ορισµό των µελών του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Τόσο οι προσκλήσεις όσο και οι υποδείξεις 
εκπροσώπων των φορέων δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήµου µε 
µέριµνα και ευθύνη του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. 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. 

Άµεση εκλογή 
Η διαδικασία αυτή µπορεί να επιλεγεί σε περιπτώσεις, όπου δεν 
δραστηριοποιούνται στο τοπικό επίπεδο οργανωµένοι σύλλογοι /ενώσεις /
σωµατεία /ενώσεις µεταναστών6 . 

Στην περίπτωση αυτή η Δηµοτική Αρχή απευθύνει δηµόσια πρόσκληση για τη 
σύνταξη καταλόγου εκλογέων αποτελούµενου αποκλειστικά από νόµιµα 
εγκατεστηµένους αλλοδαπούς στη χωρική µονάδα του δήµου. Με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και κύρωσης του εκλογικού 
καταλόγου [από το Δήµο] ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και καταρτίζεται 
ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο συµµετέχουν και τα δύο φύλα κατ΄ ελάχιστο στο 
1/3. Κατόπιν ορίζεται ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας η 
οποία είναι δυνατό να διαρκεί πλέον της µιας ηµέρας. Η σταυροδοσία ορίζεται 

4 Οι προτεινόµενοι τύποι είναι ενδεικτικοί.
5 Προτείνεται η συγκρότηση και τήρηση Μητρώου Οργανώσεων Μεταναστών στο Δήµο. 
6 Αφορά και την περίπτωση λειτουργίας παραρτηµάτων των µεταναστευτικών οργανώσεων.
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στο 40% των µελών του ΣΕΜ που προβλέπεται να προέρχονται από τον 
µεταναστευτικό πληθυσµό. 

Προτείνεται η ελάχιστη συµµετοχή κάθε φύλου στην τελική σύνθεση του ΣΕΜ 
να είναι το 1/3 του οργάνου.

Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου απευθύνει δηµόσια πρόσκληση στη 
κοινότητα των µεταναστών που κατοικούν στο δήµο, όπως προσέλθουν σε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο δήµο για την εκλογή εκπροσώπων τους στο 
συµβούλιο ένταξης µεταναστών. Το αργότερο δύο εβδοµάδες πριν την 
πραγµατοποίηση της εκλογής υποβάλλονται υποψηφιότητες από τους 
αλλοδαπούς που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αυτήν την εκλογή. Ο δήµος 
εκτυπώνει ενιαίο ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα όλων των υποψηφίων σε 
ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή πραγµατοποιείται ηµέρα 
Κυριακή στο δηµοτικό κατάστηµα ή κατά περίπτωση και σε άλλους χώρους 
που ορίζονται µε την πρόσκληση. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι 
µετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόµενες και για τους έλληνες 
εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν µόνιµα και 
νόµιµα στο δήµο. Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι 
εκπρόσωποι της κοινότητας των µεταναστών επιλέγονται από το δηµοτικό 
συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισµού των µελών του συµβουλίου ένταξης 
µεταναστών, µετά από σχετική πρόταση του προέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου 

Μεικτή διαδικασία 

Η διαδικασία αυτή µπορεί να επιλεγεί µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου πολύ µεγάλες οµάδες µεταναστών κατοίκων 
του Δήµου, δεν εκπροσωπούνται από τις οργανώσεις µεταναστών που 
λειτουργούν στα όρια του Δήµου7.  
Το Δηµ ο τ ι κ ό Συµβο ύ λ ι ο , προ κ ε ιµ έ ν ο υ ν α ε ξασφα λ ι σ τ ε ί η 
αντιπροσωπευτικότητα του µόνιµα εγκατεστηµένου µεταναστευτικού 
πληθυσµού, καθορίζει τον αριθµό µελών του ΣΕΜ, που υποδεικνύονται από 
τις µεταναστευτικές οργανώσεις και των υπολοίπων που εκλέγονται. 
Η εκλογή εκπροσώπων των µεταναστών ανά οµάδα (µε πιθανό κριτήριο π.χ. 
την καταγωγή), δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις εφαρµογής της µεικτής 
διαδικασίας και δεν προτείνεται σε καµία περίπτωση, καθώς αφενός 
παρουσιάζει σηµαντικά τεχνικά προβλήµατα και αφετέρου δεν συµβάλει στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των κατοίκων του Δήµου, ανεξαρτήτως 
καταγωγής8.  

Ορισµός , µε αυξηµένη πλειοψηφία 

7 Για παράδειγµα, η ύπαρξη οργάνωσης που καλύπτει ένα µικρό ποσοστό

8 Με βάση την ευρωπαϊκή εµπειρία, είναι επιθυµητή η συνεργασία µεταξύ των διαφορετικών οµάδων για την ανάδειξη 
και επίλυση των κοινών προβληµάτων
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Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε το Νόµο και τον Κανονισµό Σύστασης και 
Λειτουργίας του ΣΕΜ, το Δηµοτικό Συµβούλιο µε απόφαση του καθορίζει / 
εγκρίνει τη σύνθεση του ΣΕΜ9. 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αποτυπώνεται η δυνατότητα του Δηµοτικού 
Συµβουλίου να επιλέξει στα πλαίσια του νόµου, εναλλακτικό τρόπο 
συγκρότησης του ΣΕΜ, εφόσον οι τοπικές συνθήκες (πολύ µικρό 
πληθυσµιακό µέγεθος, µικρός αριθµός µεταναστών, απουσία οργανώσεων 
µεταναστών) δεν επιτρέπουν την εφαρµογή των προηγούµενων µεθόδων 
επιλογής των µελών του10. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι πιθανή η χρήση περισσότερο άτυπων 
µορφών διαβούλευσης, το Δηµοτικό Συµβούλιο αναγνωρίζει τις τοπικές 
συνθήκες και εγκρίνει τη σύνθεση του ΣΕΜ µε αυξηµένη πλειοψηφία, µε 
κριτήριο την εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας των 
µεταναστών. 

Άρθρο 3:Έργο και σκοπός του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

I. Το έργο του συµβουλίου ένταξης µεταναστών είναι: 
α. η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 
µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του Δήµου Ωρωπού, 
ως προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους µε 
δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, 
β. η υποβοήθηση των σχέσεων τους µε τις δηµόσιες ή δηµοτικές αρχές. 
γ. η υποβολή εισηγήσεων προς το δηµοτικό συµβούλιο για την ανάπτυξη 
τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των 
µεταναστών και εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων που αυτοί 
αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών 
από τις δηµοτικές υπηρεσίες, καθώς και 
δ. η διοργάνωση σε συνεργασία µε το δήµο εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού 
πληθυσµού. 
ε. η καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. 
στ. η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε αντίστοιχα συµβούλια ένταξης 
µεταναστών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και άλλους εθνικούς ή διεθνείς 
φορείς µεταναστευτικής πολιτικής. 

ΙΙ. Για την υλοποίηση των σκοπών του ΣΕΜ, επίσης έργο του αποτελεί η 
κατάρτιση κανονισµού -ο οποίος θα τροποποιήσει τον παρόντα 
κανονισµό- εκλογής των εκπροσώπων των µεταναστών µέσω της 
αποτύπωσης εκλογικού σώµατος νοµίµως διαβιούντων στο Δήµο 
Ωρωπού µεταναστών11. 

Άρθρο 4: Αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

9 Το Δηµοτικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη συγκρότησης του ΣΕΜ, σύµφωνα µε το νόµο. Η συγκεκριµένη διαδικασία 
προτείνεται για περιπτώσεις πολύ µικρών πληθυσµιακά Δήµων µε µικρό αριθµό µεταναστών

10 Η συγκεκριµένη διαδικασία προτείνεται για περιπτώσεις πολύ µικρών πληθυσµιακά Δήµων µε µικρό αριθµό 
µεταναστών

11  Μόνο για τις περιπτώσεις, που αποφασίζεται η µεταβατική εφαρµογή της διαδικασίας διαβούλευσης για να 
προετοιµασθούν οι διαδικασίες άµεσης εκλογής / αντιπροσώπευσης. 
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Το ΣΕΜ, στο πλαίσιο των σκοπών του, όπως αυτοί ενδεικτικά αναφέρονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος, 

α. αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία µε το Δήµο 
Ωρωπού, 
β. συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Δήµου Ωρωπού µε σκοπό την 
επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες. 
γ. γνωµοδοτεί σχετικά µε θέµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
µετανάστες, είτε µε πρωτοβουλία του είτε κατόπιν αίτησης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου ή/και των υπηρεσιών του Δήµου. 
δ. καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα δράσης 
ε. δύναται, µε απόφαση του, να συστήνει Επιτροπές καθώς και οµάδες 
εργασίας µε σκοπό την διερεύνηση ειδικότερων ζητηµάτων των 
µεταναστών . 
στ. δύναται να προσκαλεί φορείς, οργανώσεις, Δηµόσιες Αρχές σε 
διαβούλευση, συνεργασία και ενηµέρωση σε θέµατα που άπτονται 
ευρύτερων ή ειδικότερων ζητηµάτων που απασχολούν τους µετανάστες.
ζ. δύναται να αιτηθεί διευκρινήσεων και εξηγήσεων από τα όργανα του ή 
τις Υπηρεσίες του Δήµου Ωρωπού, των οποίων οι αρµοδιότητες 
άπτονται θεµάτων που αφορούν στους µετανάστες. 
η. στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης κανονισµού -ο οποίος θα 
τροποποιήσει τον παρόντα κανονισµό- εκλογής των εκπροσώπων των 
µεταναστών µέσω της δηµιουργίας εκλογικού σώµατος νοµίµως 
διαβιούντων στο Δήµο Ωρωπού µεταναστών, καλεί σε δηµόσια 
διαβούλευση το σύνολο των κοινοτήτων και φορέων των µεταναστών 12.

Άρθρο 5: Πρόγραµµα Δράσης του ΣΕΜ 

Το πρόγραµµα δράσης του ΣΕΜ καταρτίζεται σε ετήσια βάση και 
περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες εντός του έτους µε αντίστοιχη 
πρόβλεψη δαπάνης. Οι προϋπολογιζόµενες δαπάνες δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το σύνολο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό του Δήµου Ωρωπού για τις Δράσεις του ΣΕΜ. 
Εκτός του ετήσιου προγράµµατος και των προβλεπόµενων στον 
προϋπολογισµό του δαπανών, το ΣΕΜ δύναται να προβλέψει, να αναλάβει 
και να διοργανώσει δράσεις είτε το ίδιο είτε σε συνεργασία µε οργανώσεις και 
φορείς στο πλαίσιο εθελοντικής δράσης εκ  µέρους των τελευταίων, και χωρίς 
επιβάρυνση του προϋπολογισµού του Δήµου. Για τις δράσεις αυτές 
ενηµερώνει το Δηµοτικό Συµβούλιο. 
Οι δράσεις του προγράµµατος πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις σχετικές 
περί αναθέσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διατάξεις των δήµων και 
κοινοτήτων. 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος ή της επιµέρους δράσης που εγκρίθηκε 
από το Συµβούλιο, το Συµβούλιο συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του 
Δήµου Ωρωπού.

12 Ισχύει η προηγούµενη παρατήρηση
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Εκ µέρους του Δήµου Ωρωπού, ο εκάστοτε αντιδήµαρχος του οποίου οι 
αρµοδιότητες αφορούν σε εγκεκριµένο σχέδιο δράσης του ΣΕΜ, έχει την 
ευθύνη να παρακολουθεί την υλοποίηση του.

Άρθρο 6: Οικονοµικοί Πόροι του ΣΕΜ 

1. Οι δράσεις, τα προγράµµατα, οι δραστηριότητες καθώς και η εν γένει 
Λειτουργία του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήµου Ωρωπού 
χρηµατοδοτούνται από ίδια έσοδα του Δήµου Ωρωπού, από κάθε είδους 
εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις, από τη συµµετοχή του σε Εθνικά και 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, καθώς και από τυχόν εισπράξεις που προέρχονται 
από παντός είδους εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του έργου του για την επίτευξη 
των σκοπών του. 
2. Η διαχείριση των εσόδων / δαπανών του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
καθώς και ο έλεγχος αυτών διενεργείται από το Δήµο Ωρωπού.
3. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Συµβουλίου θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο 
του Δήµου Ωρωπού ή σε επιµέρους ιστοσελίδα του ίδιου του Συµβουλίου. 

Άρθρο 7: Θητεία µελών του Συµβουλίου 

1. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου ακολουθεί αυτήν της Οικονοµικής 
Επιτροπής και λήγει σε κάθε περίπτωση µε την ανάδειξη των µελών του νέου 
Συµβουλίου. 

2. Τα µέλη του Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους, για σπουδαίο λόγο, σχετικό µε την λειτουργία του Συµβουλίου 
και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, ύστερα από απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου. 

3. Μέλος του Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί µε αίτηση του, η οποία 
υποβάλλεται στο Δηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Με την 
ίδια απόφαση ανακηρύσσεται και πληρώνεται η κενωθείσα θέση. 

Άρθρο 8: Λειτουργία του Συµβουλίου 

1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο (2) 
µήνες. 

Το Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της 
απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόµιµα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα µέλη του 
οργάνου να µετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η µη έγκαιρη κλήση 
θεραπεύονται µόνον µε την προσέλευση και τη συµµετοχή στη συνεδρίαση 
του µη κληθέντος µέλους. Τα µέλη του Συµβουλίου που ήταν παρόντα κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης και µε την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόµη 
κι αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα µέχρι το τέλος της συνεδρίασης. 
2. Το Συµβούλιο έχει απαρτία, εφόσον τα µέλη που είναι παρόντα είναι 
περισσότερα από αυτά που απουσιάζων. Το Συµβούλιο συνεδριάζει δηµόσια 
και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. 
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Τα αναπληρωµατικά µέλη του ΣΕΜ έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε αυτά των 
τακτικών µελών έκτος του δικαιώµατος ψήφου 
3. Αν µετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το Συµβούλιο δεν έχει απαρτία, 
συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και 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. Το Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα, έστω και µε ελλιπή σύνθεση, που δεν 
µπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθµό των µελών που απαιτείται 
για την απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις που µέλη του Συµβουλίου 
παραιτηθούν, αποβιώσουν ή αντικατασταθούν. 

5. Αν ένα µέλος του Συµβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) 
τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις το δηµοτικό συµβούλιο µε πράξη του το 
αντικαθιστά. 

6. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά µέλη, καλούνται τα αναπληρωµατικά 
µε τη σειρά της εκλογής του 

7. Αν µέλος του συµβουλίου αρνηθεί να ψηφίσει ή δώσει λευκή ψήφο, 
λογίζεται ως παρών κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή 
ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. 

8. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέµα 
ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα µέλη του Συµβουλίου ονοµαστικά και 
τάσσονται υπέρ της µιας ή της άλλης διαµορφωθείσας πρότασης. 

9. Μέλος του Συµβουλίου δεν µπορεί να µετάσχει στη συζήτηση ενός θέµατος 
εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συµφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά 
παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Η συµµετοχή του µέλους συνιστά 
σοβαρό λόγο αντικατάστασης του. 

Άρθρο 9: Σύγκληση του Συµβουλίου 

1. Το Συµβούλιο συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, 
στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης, ως εξής: 

α) µια (1) φορά κάθε δύο (2) µήνες υποχρεωτικά, ακόµα και αν δεν υπάρχουν 
θέµατα για συζήτηση 
β) εκτάκτως µε πρωτοβουλία του Προέδρου ή 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. Τα 
θέµατα εισηγείται ένας εκ  των µελών του Συµβουλίου που υπέβαλαν την 
αίτηση. 
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γ) Όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την 
άµεση σύγκληση του Συµβουλίου για ορισµένα θέµατα. Στις περιπτώσεις 
αυτές η πρόσκληση µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η 
συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση, το 
Συµβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων. 

2. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει 
το συµβούλιο, είναι δυνατόν µε πράξη του δηµοτικού συµβουλίου να 
αντικατασταθεί. 

3. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήµου. Η πρόσκληση 
επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις µέρες πριν 
από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 

4. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την 
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί µε την 
πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου 
εγγράφως ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο έγκαιρα την αναβολή της 
συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση 
αυτή η συνεδρίαση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τα ίδια θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης, άµεσα, µετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε 
χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η 
προθεσµία των τριών τουλάχιστον ηµερών για την γνωστοποίηση της. 

Άρθρο 10: Αρµοδιότητες Προέδρου - Αναπλήρωση Προέδρου - 
Παραίτηση Προέδρου 
1. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου: 

α) εκπροσωπεί το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών ενώπιον κάθε αρχής, 
έχοντας την υποχρέωση να ενηµερώνει κάθε φορά τα υπόλοιπα µέλη του 
Συµβουλίου για τις ενέργειες του. 
β) Συγκαλεί το συµβούλιο σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση. 
γ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη µε τα θέµατα που θα συζητηθούν. 
δ) Επίσης, δύναται να προσκαλεί το Δήµαρχο, τον Αρµόδιο Αντιδήµαρχο, 
εκπροσώπους Δηµόσιων Αρχών, φορέων και οργανώσεων, προκειµένου 
να πληροφορήσουν το Συµβούλιο σχετικά µε τα θέµατα που 
συζητούνται. 
ε) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
και λήξη της συνεδρίασης, διευθύνει τη συζήτηση και λαµβάνει τα 
απαραίτητα µέτρα για την τήρηση της τάξης και την οµαλή διεξαγωγή της 
συνεδρίασης. 
στ) Ενηµερώνει το Δηµοτικό Συµβούλιο, όταν µέλος του Συµβουλίου 
απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις. 
ζ) Συνεργάζεται µε το Δήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για την 
επίτευξη των στόχων του Συµβουλίου 
η) Φροντίζει για την τήρηση των σχετικών µε το συµβούλιο διατάξεων 
του ν. 3852/2010 και των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού. 
ι) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή όταν κωλύεται κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης για οποιονδήποτε λόγο, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής 
Πρόεδρου. 
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2. Η παραίτηση από το αξίωµα του Προέδρου του Συµβουλίου υποβάλλεται 
στο δηµοτικό συµβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου το δηµοτικό συµβούλιο 
την αποδεχθεί. Μετά την αποδοχή της παραίτησης, το δηµοτικό συµβούλιο 
προβαίνει στον ορισµό νέου Προέδρου του Συµβουλίου. 

3. Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή µετά την 
παρέλευση ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της σχετικής 
αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

Ι. Αναπληρωτής Πρόεδρου του ΣΕΜ ορίζεται µεταξύ των µελών του µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου / εκλέγεται µε φανερή ψηφοφορία 
από τα µέλη του ΣΕΜ. Εκλέγεται όποιος έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί 
εκλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο επικρατέστερων 
υποψηφίων και των τυχών ισοψηφησάντων µε αυτούς και εκλέγεται 
όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση13.
ΙΙ. Ο αναπληρωτής Πρόεδρου αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα του τα 
καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται. Ασκεί τα καθήκοντα που 
µπορεί να του αναθέσει ο Πρόεδρος 

Άρθρο 11: Τόπος Συνεδρίασης –Γραφεία Συµβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών – υποστήριξη 

1. Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου είναι δηµόσιες και γίνονται στο δηµοτικό 
κατάστηµα ή όπου ορίζεται από την πρόσκληση µε την προεδρία του 
Προέδρου του Συµβουλίου. 

2. Η Δηµοτική Αρχή υποστηρίζει τις λειτουργίες του Συµβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών, παραχωρώντας χώρο σε αυτό σε κτήριο της έδρας του Δήµου. 

3. Η Δηµοτική Αρχή παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών (οργάνωση συνεδριάσεων, 
τήρηση πρακτικών, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, παραγωγή, 
διεκπεραίωση, οργάνωση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση 
αρχείου αποφάσεων κλπ). 

Άρθρο 12: Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συµβουλίου 

1. Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου, όπως και στην περίπτωση µαταίωσης 
της, τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη δηµοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» 
που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

2. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις 
και οι µειοψηφούσες γνώµες για κάθε θέµα. 

3. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης, όπως και κάθε απόφαση, παίρνουν 
αύξοντα αριθµό. Κάθε χρόνο αρχίζει νέα αρίθµηση τους. 

13 Αποφασίζεται η αναγκαιότητα ορισµού Αναπληρωτή Προέδρου και ο τρόπος ορισµού του
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4. Οποιοδήποτε µέλος του ΣΕΜ καθώς και οποιοσδήποτε δηµοτικός 
σύµβουλος ζητήσει, µπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικών ή να λάβει 
πλήρη γνώση αυτών, στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση 
αντιγράφων. 

5. Το Συµβούλιο διαθέτει σφραγίδα στην οποία αναγράφεται ο τίτλος 
«ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ».
 
Άρθρο 13: Συνεργαζόµενα µέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συµβουλίου και 
δεν έχουν οριστεί ως µέλη του, δύνανται να γίνουν δεκτοί ως συνεργαζόµενα 
µέλη του Συµβουλίου. 

2. Τα υποψήφια συνεργαζόµενα µέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο ή και 
από µέλος του Συµβουλίου, η οποία πρόταση εν συνεχεία επικυρώνεται µε 
απόφαση του  Προέδρου.

3. Τα συνεργαζόµενα µέλη έχουν δικαίωµα να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
του Συµβουλίου και να έχουν ενεργό δράση στην υλοποίηση του έργου του. 

4. Τα συνεργαζόµενα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. 

5. Η διάρκεια της θητείας τους είναι µικρότερη ή ίση της θητείας του 
Συµβουλίου, λήγει δε σε κάθε περίπτωση ταυτόχρονα µε τη λήξη της θητείας 
των µελών του Συµβουλίου. 

Άρθρο 14: Επιτροπές του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

1. το Συµβούλιο επιλέγει ένα πλέγµα εργασιών το οποίο θα υλοποιήσουν οι 
επιτροπές και οι οποίες θα έχουν την ευθύνη να υποβάλουν στο Συµβούλιο 
έκθεση προόδου των εργασιών τους. 
2. Οι επιτροπές συστήνονται µε απόφαση του Συµβουλίου και αποτελούνται 
από µέλη του Συµβουλίου, δύνανται δε σε αυτές να συµµετάσχουν και 
συνεργαζόµενα µέλη του Συµβουλίου, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, 
εκπρόσωποι Δηµόσιων Αρχών. 

3. Σε κάθε επιτροπή ορίζεται ένα µέλος του Συµβουλίου που µετέχει σε αυτή 
ως υπεύθυνος ο οποίος διευθύνει τις εργασίες 

4. Ο αριθµός των επιτροπών, τα µέλη αυτών, ο υπεύθυνος κάθε επιτροπής, 
το εξειδικευµένο έργο που αναλαµβάνουν να εκπονήσουν, η συχνότητα των 
συνεδριάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους 
ορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου. 

Άρθρο 15: Τροποποίηση Κανονισµού 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη νόµιµη ψήφιση του από το δηµοτικό 
συµβούλιο. 
2.Για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Συµβουλίου και δεν 
ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό και το ν. 3852/2010, εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). 
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3. Η τροποποίηση του κανονισµού αυτού γίνεται κατόπιν πρότασης του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και εν συνεχεία αποφάσεως του 
Συµβουλίου δηµοτικού συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών 
του.


