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ΠΡΟΣ: 
Δημοτικό Συμβούλιο  

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
σε κάθε Δήμο, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συγκροτείται υποχρεωτικά και 
λειτουργεί Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την 
ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 αντικαθίσταται το προηγούμενο 
(N.3852/2010 άρθρο 78) και εισάγεται η λειτουργία του «Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και 
Προσφύγων» ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου.

Τα Συμβούλια Μεταναστών και Προσφύγων  έχουν  τις εξής αρμοδιότητες:
α) Καταγραφή και 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 τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή .
β) 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.
γ) Διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

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 πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης
μεταναστών και προσφύγων, που ορίζονται ως εξής:
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
έναν (1) εκπρόσωπο. Σε περίπτωση που ελλείπουν οι φορείς του προηγούμενου εδαφίου στο 
επίπεδο του δήμου ή αυτοί είναι λιγότεροι από πέντε, το δημοτικό συμβούλιο καλεί επιπλέον 
και έναν από τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή/και 
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προσφύγων, που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, στην οικεία 
περιφέρεια, να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που ελλείπουν τέτοιοι φορείς 
στην οικεία περιφέρεια ή αν και 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 πέντε (5) εκπροσώπων.  
Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Η συμμετοχή στα 
ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι δεν δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας 
αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και προσφύγων 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, ως κατωτέρω:
1. α)Την έκδοση πρόσκλησης προς αναγνωρισμένους  φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης   

μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 
     β)Την έκδοση πρόσκλησης προς αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης 

μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, μέχρι την 
συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των πέντε (5) εκπροσώπων.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να υπάρξουν οι πέντε εκπρόσωποι, να ληφθεί απόφαση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν συγκροτείται το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και 
Προσφύγων έως ότου είναι δυνατή η εκπροσώπησή τους.

Ο Δήμαρχος 

      

 Νίκος Ζενέτος 
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