
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6396f5a6eb32ff008d6e8f46 στις 13/12/22 11:40
1

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ           : Κοινωνικής Προστασίας και
                                   Υγείας
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ    :  Νέστορος 101
 
Πληροφορίες

:
:

13122
Παπάζογλου Αναστασία 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
email

:
:

2132030019
koinoniki@ilion.gr

ΠΡΟΣ: 
Δημοτικό Συμβούλιο  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων.

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 εισάγεται η λειτουργία του «Συμβουλίου 
Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων» ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου.

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.

Με την αριθμ. 091/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθότι διαπιστώθηκε ότι δεν 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης 
μεταναστών ή και προσφύγων,  απεφασίσθη:
1. α)Η έκδοση πρόσκλησης προς αναγνωρισμένους  φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης   
μεταναστών ή και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. 
     β)Η 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.
3. Ορίζει ως μέλη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων τους Δημοτικούς 
Σύμβουλους κ.κ. Χαραλαμπόπουλο Ιώαννη ως Πρόεδρο, Πατακιά Παντελεήμων, Μυγδάλη 
Σοφία, Ρήγα Παναγιώτη και Αντωνόπουλο Κωνσταντίνο, εφόσον οριστούν τα προβλεπόμενα 
μέλη από αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή και 
προσφύγων

Στη συνέχεια εκδόθησαν οι με αριθμ. πρωτ.  81704/7-11-2022 και 87455/28-11-2022, ανοιχτές 
προσκλήσεις, σε συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής και 
Πανελλαδικά , αντίστοιχα, προκειμένου   να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για τη συγκρότηση 
του εν λόγω οργάνου. 
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Στις προαναφερόμενες προσκλήσεις δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από συλλόγους 
εκπροσώπησης μεταναστών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την λήψη απόφασης  από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
ότι δεν συγκροτείται το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων έως ότου γίνει  εφικτή  
η εκπροσώπηση αυτών.

                                                          Η  Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος 

      

Ευλαλία Γκιώνη  
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