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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                              
                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 650                                                                                                                                                                                                                                                                                 
======================= 

                             (Απόσπασµα από το πρακτικό αριθµ. 23 ) 
                            =============================== 
Περίληψη: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
∆ήµου Ηρακλείου. 
=============================================================== 
 
Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Ηρακλείου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, σήµερα ΠΕΜΠΤΗ 8 Σεπτεµβρίου  
2011  και  ώρα  14.00 ύστερα  από  την αριθµ. 141088/2-9-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 

                                                                   
                                                                             ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ    
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αγαπάκης ∆ηµήτριος, Αεράκης Γεώργιος,  Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βασιλακάκη Μαρία,  
Βασιλάκης Εµµανουήλ, Βουρεξάκης Γεώργιος, Γιαλιτάκης Νικόλαος, Γιάνναρη Ευσεβία,  
∆αγκωνάκης Ευστράτιος, ∆ηµόπουλος  Νικόλαος,   ∆ολαψάκης  Κωνσταντίνος,  ∆ροσίτης   
Ιωάννης,  Ηλιαδάκης  Αναστάσιος,   Καµπανός  Κωνσταντίνος, Καµπιτάκης Κωνσταντίνος,  
Καραντινός Γεώργιος,  Καρατζάνης  ∆ηµήτριος,  Καρτσώνη – Κοκολογιάννη  Κωνσταντία,  
Κασαπάκης Μιχαήλ,  Κλάδος Βασίλειος,  Κλάδος Γεώργιος, Κόκκορη - Παπαδάκη  Ελένη,  
Κυπραίος Ανδρέας,  Λαγκωνάκη  Μαρία,  Λαζαρίδης Αλέξανδρος,  Μακαρόνας Γρηγόριος,  
Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μαχλάς Νικόλαος, Μηλάκης Εµµανουήλ, Μπολάκης Αριστείδης,  
Ξυλούρη-Ξηµέρη Μαρία, Παρασύρης Γεώργιος, Παττακού-Επιτροπάκη Στυλιανή, 
Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρουµπάκης Εµµανουήλ, Σισαµάκης Ευάγγελος, Σκεπάρνης Γεώργιος, 
Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκυβαλάκη Ειρήνη, Σπιθούρης Βασίλειος, Σπυριδάκης ∆ηµήτριος, 
Στειακάκης Γεώργιος, Συγγελάκη ∆έσποινα, Συντυχάκη Καλλιόπη, Συντυχάκης Εµµανουήλ, 
Σχοιναράκη Αγγελική, Τζιράκη Μαρία, Τιτοµιχελάκη-Μπέρκη Μαρία. 
         Οι απόντες  κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 141088/2-9-2011 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου και   είναι οι κ.κ. Εµµ. Βασιλάκης, Γεωργ. Κλάδος και  Εµµ. Ρουµπάκης. 
          Παρόντες  επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι  του Συµβουλίου,  υπάλληλοι του 
∆ήµου   Εµµ. Κεφάκης και Θ. Μπαρµπουνάκη. 

Το   ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  βρισκόµενο  σε νόµιµη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
Θ Ε Μ Α :  29 ο   
         Τίθεται υπόψη του Συµβουλίου η αριθµ. πρωτ.  142.301/5-9-2011 εισήγηση της 
Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. ∆έσποινας Συγγελάκη   που έχει ως εξής: 
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« Θέµα: Εισήγηση για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών ∆ήµου Ηρακλείου 

 Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) είναι ένα συµβουλευτικό 
όργανο προς το ∆ήµο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ενίσχυση της ένταξης 
των µεταναστών στην τοπική κοινωνία βάσει του Άρθρου 78 του Νόµου Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 Σκοπός του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η 
διερεύνηση των αναγκών των µελών των µεταναστευτικών οµάδων, που κατοικούν 
µόνιµα στο ∆ήµο, η υποβολή προτάσεων και η ανάπτυξη δράσεων υπέρ της 
κάλυψης των αναγκών αυτών, της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και της 
ένταξης των µεταναστών. 
 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στο τµήµα αλλοδαπών στο δήµο 
Ηρακλείου βρίσκονται σήµερα καταγεγραµµένοι περίπου 11.000 µετανάστες µε 
νόµιµα έγγραφα. Από αυτούς το 70 % περίπου είναι αλβανικής υπηκοότητας, το 
15% από τις χώρες της πρώην ΕΣΣ∆ όπως Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, 
το 5% από τη Σερβία και το υπόλοιπο 10% από χώρες όπως η Συρία, η Αίγυπτος, 
το Μπαγκλαντές, η Νιγηρία κλπ. Υπολογίζεται ότι οι µετανάστες µε νόµιµα 
έγγραφα είναι περίπου το 60-70% του συνόλου των µεταναστών στο ∆ήµο. Οι 
αιτούντες άσυλο είναι περίπου 1000 και προέρχονται κυρίως από το Αφγανιστάν, 
το Πακιστάν, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές, τη Νιγηρία 
κλπ. 
 Στο ∆ήµο Ηρακλείου δραστηριοποιούνται δύο σύλλογοι µεταναστών, που 
έχουν συσταθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης, καθώς και άλλες συλλογικότητες 
και οµάδες. Συγκεκριµένα δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Αλβανών Κρήτης, ο 
Παγκρήτιος Σύλλογος Κούρδων, ο Σύλλογος µεταναστών χωρίς σύνορα, ο οποίος 
λειτουργεί άτυπα και απαρτίζεται από µέλη διαφόρων εθνικοτήτων µεταξύ των 
οποίων και Έλληνες, οµάδες από το Πακιστάν, τη Συρία κλπ, συνεκτικό στοιχείο 
των οποίων συχνά είναι η θρησκεία και η συναντήσεις τους σε άτυπα τζαµιά.  
 Σε εφαρµογή του Άρθρου 78 του Νόµου Ν. 3852/2010 προχωρήσαµε στη 
σύνταξη του συνηµµένου σχεδίου κανονισµού λειτουργίας του ΣΕΜ, το οποίο 
υποβάλλουµε προς ψήφιση.  
  Επιπλέον ο ∆ήµος Ηρακλείου κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς 
και τις µεταναστευτικές κοινότητες σε συνάντηση διαβούλευσης προκειµένου να 
οριστούν τα µέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών στις 7/9, ενώ παράλληλα 
ήδη από τις 11/8/2011 αναρτήθηκε πρόσκληση διαβούλευσης και κατάθεσης 
προτάσεων και ενηµερώθηκαν µε πρόσκληση όλοι οι ενδιαφερόµενοι 
µεταναστευτικοί σύλλογοι και οµάδες και οι κοινωνικοί φορείς. 
  Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
1. Το Νόµο 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Το Νόµο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά 
3. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηρακλείου  
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3127/11-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό 
Αντιδηµάρχων και για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 129520/11-8-2011 δηµόσια πρόσκληση σε Συνάντηση 
∆ιαβούλευσης την  7-9-2011, για τη συγκρότηση του Συµβουλίου  
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6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 131570/16-8-2011 πρόσκληση τοπικών φορέων και 
προσώπων - µέχρι σήµερα ενδιαφερόµενων για τη συγκρότηση του Συµβουλίου – 
στην προαναφερθείσα συνάντηση 
7. Το συνηµµένο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας του ΣΕΜ ∆ήµου Ηρακλείου 
8. Τις µέχρι σήµερα ενέργειες προετοιµασίας για τη συγκρότηση του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και συγκεκριµένα: 

1 29-30/6/2011 Παρακολούθηση σχετικού Σεµιναρίου στο Ηράκλειο 

Στο πλαίσιο του Έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας 
των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών» του Ετήσιου 
Προγράµµατος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης 
για τη λειτουργία των Συµβουλίων Ένταξης 
Μεταναστών -  

Επιστηµονική Έταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και 
Ανάπτυξη & ΚΕΚ ∆ιάσταση 

2  8-12/6/2011 Εκδηλώσεις στο Ηράκλειο 

- Στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση για την ένταξη των µεταναστών στις 
τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος των Συµβουλίων Ένταξης 
Μεταναστών»  

- Εκδήλωση µε θέµα «Ο πολιτισµός των 
ανθρώπων» 

- Προβολή ντοκυµαντέρ µε θέµα «Σπάζοντας τα 
τείχη»  
- ∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού µέσω περιπτέρου 
σχετικά µε τα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών 
- Εκδηλώσεις σε συνεργασία και µε σχολεία 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης «Ενηµερωτική εκστρατεία για 
την προώθηση της οµαλής ένταξης των µεταναστών 
στις τοπικές κοινωνίες» του Ετήσιου Προγράµµατος 
2009 του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ένταξης - 

Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΚΕΜΟΠ, PRAKSIS, 
Bee Group – Ηράκλειο 

3 Ιούλιος – 
Άυγουστος 2011 

Επικοινωνίες µε Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 

4 Ιούλιος – 
Άυγουστος 2011 

Συγκέντρωση, Μελέτη & Επεξεργασία σχετικών 
δεδοµένων 

(οδηγοί, πρότυπα, πρακτικές άλλων ∆ήµων)  

5 Ιούλιος – 
Άυγουστος 2011 

Συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ 
Κρήτης 

6 Ιούλιος – 
Άυγουστος 2011 

∆ιµερείς επαφές µε ενδιαφερόµενους φορείς και 
συλλογικότητες 
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Εισηγούµαστε 

       Την έγκριση του συνηµµένου Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών του ∆ήµου Ηρακλείου.» 

        Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη του Συµβουλίου Σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας του 
Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του ∆ήµου Ηρακλείου του οποίου έλαβε γνώση και βρήκε 
ότι έχει καλώς.           

         Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως φαίνεται στο σχετικό πρακτικό  
κατά την οποία έγινε δεκτή η εισήγηση της Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. ∆έσποινας Συγγελάκη  
και τελικά ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη  σχετικής αποφάσεως . 

 
           ΤΟ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Ηρακλείου κ. ∆έσποινας 
Συγγελάκη, τις  διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» , του Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις των άρθρων 65 
και 78  του Ν. 3852/2010     

 
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Εγκρίνει τον  Κανονισµού Λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών του 
∆ήµου Ηρακλείου ως εξής :  

                                                               

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Άρθρο 1 
Ορισµός – Σκοπός Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 1. Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) είναι ένα συµβουλευτικό όργανο προς το ∆ήµο 
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική 
κοινωνία βάσει του Άρθρου 78 του Νόµου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Σκοπός του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση των 
αναγκών των µελών των µεταναστευτικών οµάδων που κατοικούν µόνιµα στο ∆ήµο, η υποβολή 
προτάσεων και η ανάπτυξη δράσεων υπέρ της κάλυψης των αναγκών αυτών, της βελτίωσης των 
συνθηκών διαβίωσης και της ένταξης των µεταναστών. 

Άρθρο 2 
Συγκρότηση – Σύνθεση – Μέλη του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών  

1. Στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ∆ήµου Ηρακλείου συµµετέχουν: (α) µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, (β) εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των φορέων των µεταναστευτικών 
οµάδων καθώς και (γ) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων των οποίων η δράση σχετίζεται µε 
ζητήµατα ένταξης των µεταναστών και την προάσπιση των δικαιωµάτων τους. 
2. Το ΣΕΜ ∆ήµου Ηρακλείου αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και εννέα (9) αναπληρωµατικά 
µέλη που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
προκύπτει µετά από δηµόσια πρόσκληση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου και µέσα από διαδικασίες 
διαβούλευσης µε τις µεταναστευτικές κοινότητες και τους κοινωνικούς φορείς.   
3. Οι δηµοτικοί σύµβουλοι που είναι µέλη του ΣΕΜ και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη 
είναι τέσσερις (4). 
Οι αλλοδαποί - µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµµετέχουν αυτοδίκαια στο ΣΕΜ.  
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4. Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των φορέων των µεταναστευτικών οµάδων που είναι µέλη 
του ΣΕΜ και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη είναι τρεις (3). 
Οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων και των φορέων των µεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα 
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία έγγραφα νοµιµοποίησης της διαµονής τους στη 
χώρα και να διαµένουν στο ∆ήµο Ηρακλείου τα τελευταία δύο (2) χρόνια.  
Οι µετανάστες - µέλη του ΣΕΜ ορίζονται ως εξής: 
(α) εκπρόσωποι µεταναστευτικών οργανώσεων και 
(β) εκπρόσωποι µεταναστευτικών κοινοτήτων που δεν έχουν σχηµατίσει τυπικά θεσµικά όργανα 
εκπροσώπησης. Σε αυτήν την περίπτωση οι διαδικασίες ανάδειξης εκπροσώπων δύναται να 
ορίζονται από τις ίδιες τις µεταναστευτικές κοινότητες. 
5. Οι εκπρόσωποι αρµόδιων κοινωνικών φορέων που είναι µέλη του ΣΕΜ και τα αντίστοιχα 
αναπληρωµατικά µέλη είναι δύο (2).  
6. Με την απόφαση ορισµού των µελών του ΣΕΜ, ορίζεται επίσης ο πρόεδρος και ο 
αναπληρωτής του που είναι και οι δύο ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 
7. Η συµµετοχή στο ΣΕΜ είναι τιµητική και άµισθη. 
 

Άρθρο 3 
Οι Στόχοι – το Έργο Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

Οι στόχοι - το έργο του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι: 

(α) η καταγραφή και η διερεύνηση αναγκών των µεταναστών που κατοικούν µόνιµα στo ∆ήµο 
για θέµατα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία και στην επαφή τους µε τη 
δηµοτική αρχή ή άλλες δηµόσιες αρχές 

(β) η υποβολή εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων 
προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, για την επίλυση των 
προβληµάτων που αυτοί αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών ή άλλων 
υπηρεσιών από τις δηµοτικές υπηρεσίες  

(γ) η διοργάνωση σε συνεργασία µε τον δήµο ή άλλους φορείς δράσεων και εκδηλώσεων µε 
στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των µεταναστών µε τις δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες, 
την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα 
πολυπολιτισµικότητας, την ενίσχυση της επικοινωνίας µεταξύ πολιτών διαφορετικών 
πολιτιστικών ταυτοτήτων, την καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού και την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού  
 

Άρθρο 4 
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

Οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι: 

(α) η κατάρτιση ετήσιου προγράµµατος δράσης: Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης καταρτίζεται σε 
ετήσια βάση και περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες δραστηριότητες µε τις αντίστοιχες δαπάνες, 
σύµφωνα και µε τον ετήσιο προϋπολογισµό του ∆ήµου για τις δράσεις του ΣΕΜ, µετά από 
σχετική έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Είναι δυνατή η υλοποίηση επιπλέον ενεργειών 
δίχως επιβάρυνση του προϋπολογισµού του ∆ήµου. Το ΣΕΜ ενηµερώνει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το σύνολο των δράσεών του.  

(β) η παρακολούθηση των αναγκών των µεταναστών σε τοπικό επίπεδο: Η καταγραφή και η 
αξιολόγηση τους. 

(γ) η γνωµοδότηση σχετικά µε θέµατα που απασχολούν τους µετανάστες: Το ΣΕΜ γνωµοδοτεί 
είτε κατόπιν αίτησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή άλλων δηµοτικών υπηρεσιών είτε µε δική 
του πρωτοβουλία. 
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(δ) η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ηρακλείου ή άλλους 
φορείς: Η οργάνωση και υλοποίηση δράσεων. 

(ε) η συνεργασία µε τις δηµοτικές υπηρεσίες για την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν 
οι µετανάστες: Η πραγµατοποίηση συναντήσεων µε αυτές, η συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του ΣΕΜ, κλπ. 

(στ) η συνεργασία µε άλλα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών και µε άλλους τοπικούς ή εθνικούς 
φορείς αρµόδιους για θέµατα που απασχολούν τους µετανάστες: Η πραγµατοποίηση 
συναντήσεων µε αυτές, η συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΣΕΜ, κλπ. 

(ζ) η σύσταση επιτροπών ή και οµάδων εργασίας, όποτε και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιµο, για 
την ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων: Κάθε επιτροπή ή οµάδα εργασίας αναλαµβάνει την 
υλοποίηση συγκεκριµένης δράσης. 

 
Άρθρο 5 

Θητεία του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και των µελών του 
 
1. Η θητεία του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και των µελών του είναι διετής και λήγει µε 
την ανάδειξη των µελών του νέου Συµβουλίου. 
2. Τα µέλη του Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για 
λόγο σχετικό µε τη λειτουργία του Συµβουλίου και την εκτέλεση του έργου που τους έχει 
ανατεθεί, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε αιτιολογηµένη εισήγηση του 
προέδρου του Συµβουλίου. 
3. Μέλος του Συµβουλίου µπορεί να παραιτηθεί µε αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται νέο µέλος 
στη θέση του αποχωρήσαντος. 
 

Άρθρο 6 
Σύγκληση του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 
1. Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει ύστερα από γραπτή πρόσκληση του 
προέδρου του στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο 
χρόνος και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα 
του δήµου και επιδίδεται τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της 
συνεδρίασης, εκτός εάν η σύγκληση είναι επείγουσα. 
 
2. Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει 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 και  

(γ) όποτε ανακύπτουν θέµατα µε επείγοντα χαρακτήρα, τα οποία επιβάλλουν την άµεση 
σύγκληση 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 επείγον 
των θεµάτων. 
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3. Αν παρουσιαστούν λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της 
συνεδρίασης στον ορισµένο χρόνο, τότε ο πρόεδρος γνωστοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου 
έγκαιρα εγγράφως ή µε όποιο πρόσφορo µέσο την αναβολή της συνεδρίασης, αναφέροντας τους 
λόγους. Η συνεδρίαση επαναπρογραµµατίζεται άµεσα µόλις αρθούν οι λόγοι της αναβολής.  

 
 

Άρθρο 7 
Λειτουργία του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 – Απαρτία – Λήψη αποφάσεων – 
 
1. Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει νόµιµα εφόσον έχει απαρτία, δηλαδή 
εφόσον τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 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. Εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης υπάρχει απαρτία, αυτή 
θεωρείται ότι ισχύει µέχρι το τέλος της. 
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. 
3. Το Συµβούλιο λειτουργεί νόµιµα έστω και µε ελλιπή σύνθεση, εφόσον έχει απαρτία, σε 
περίπτωση παραίτησης, αποβίωσης, αντικατάστασης. 
4. Το Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών συνεδριάζει δηµόσια και αποφασίζει µε απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 
ψήφος του προέδρου. 
5. Οι αποφάσεις του Συµβουλίου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες δηµοσιότητας και ελέγχου 
νοµιµότητας, που ισχύουν για τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

 
Άρθρο 8 

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 9 
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών 

 
1. Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών όπως και στην περίπτωση µαταίωσής 
της, τηρούνται πρακτικά µε την ευθύνη του 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 υπογράφονται από όλα τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση.  
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων µπορούν µε τη φροντίδα του προέδρου του Συµβουλίου να 
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
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Άρθρο 10 
Οικονοµικοί πόροι του Συµβουλίου 

1. Οι δράσεις του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών χρηµατοδοτούνται από ιδία έσοδα του 
∆ήµου και από τυχόν εισφορές, δωρεές και επιχορηγήσεις.  
 
2. Η διαχείριση των εσόδων και δαπανών του Συµβουλίου διενεργείται από το ∆ήµο. 
 
3. Ο ετήσιος προϋπολογισµός του ∆ήµου συµπεριλαµβάνει συγκεκριµένο ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί στις δράσεις του ΣΕΜ, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα του ΣΕΜ. 

 
Άρθρο 11 

Γραφεία Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υποστήριξη 
 
1. Η δηµοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει χώρο στο Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών σε 
κτίριο της έδρας του ∆ήµου. 
 
2. ∆ηµοτικός υπάλληλος που ορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 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, κα). 
 
 

Άρθρο 12 
Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισµού 

 
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
2. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα Κανονισµό και το Ν. 3852/2010 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». 
 
3. Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού γίνεται ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών και κατόπιν αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. 

 

          Μειοψηφούντων   των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Βασιλακάκη Μ., Κασαπάκη Μ.,  
Σκεπάρνη Γ., Σκυβαλάκη Ε.,. Συντυχάκη Κ. και  Συντυχάκη Ε., οι οποίοι είναι αντίθετοι µε  τις 
ισχύουσες διατάξεις του Νόµου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για τους µετανάστες, καθώς και  των κ.κ. 
Βουρεξάκη Γ. Ηλιαδάκη Α., Λαγκωνάκη Μ., Σπιθούρη Β. και ∆ολαψάκη Κ.  οι οποίοι δεν 
συµφωνούν µε τη λήψη της απόφασης αυτής. 

                                                  ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 

                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο  13/ 9 /2011 
                                                              Ο Γραµµατέας 
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