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Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2017 του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της υπ' αρ. 343/16-03-2015 Απόφασης
Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά  με  την  έγκριση  του  Κανονισμού  Λειτουργίας
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σήμερα  στις 24 Ιουλίου  2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  ύστερα  από  έγγραφη
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  προς  όλους  τους  Συμβούλους,  που  επιδόθηκε  στις
19-07-2017 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010. 

Από τα 49 μέλη ήταν:

   Παρόντες: 41

1. Καλυψώ Γούλα
2. Σωτηρία Αδαμίδου – Γκιουλέκα
3. Γλυκερία Καλφακάκου
4. Γεώργιος Αβαρλής
5. Στυλιανή Αβραμίδου
6. Παναγιώτης Αβραμόπουλος
7. Μαρία Αγαθαγγελίδου
8. Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου
9. Αλέξανδρος Άγιος
10. Λεμονιά (Μόνικα) Αϊβάζογλου
11. Μαρία Ακριτίδου-Γιαννουλοπούλου
12. Σοφία Ασλανίδου
13. Simon Bensasson – Chimchi
14. Στέφανος Γωγάκος
15. Γεώργιος Δημαρέλος
16. Σωκράτης Δημητριάδης
17. Λάζαρος Ζαχαριάδης
18. Νικόλαος Ζεϊμπέκης
19. Κωνσταντίνος Ζέρβας
20. Σταύρος Καλαφάτης
21. Στέλιος Κανάκης

22. Ελευθέριος Κιοσέογλου
23. Δημήτριος Κούβελας
24. Ανδρέας Κουράκης
25. Εφραίμ Κυριζίδης
26. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
27. Πέτρος Λεκάκης
28. Στυλιανός Λιακόπουλος
29. Αθανάσιος-Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης
30. Ευστάθιος Παντελίδης
31. Αθανάσιος Παπαναστασίου
32. Χρήστος Παπαστεργίου
33. Αθανάσιος Παππάς
34. Μαρία Πασχαλίδου
35. Σπύρος Πέγκας
36. Γεωργία Ρανέλλα
37. Δημήτριος Ράπτης
38. Αρμόδιος Στεργίου
39. Αναστάσιος Τελίδης
40. Νικόλαος Φωτίου
41. Έλλη (Ελένη) Χρυσίδου

Απόντες: 8

1. Γεώργιος Αρβανίτης
2. Ιωάννης Δελής
3. Χρυσούλα Ζαρογιάννη
4. Χασδάι Καπόν

5. Μαγδαληνή Λιάκου
6. Αρτέμιος Ματθαιόπουλος
7. Κων/νος Σεβρής
8. Στεφανία Τανιμανίδου
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Από τους 6 Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας:

Παρόντες: 2

1. Ελισσάβετ Καλαϊτζίδου (Γ' Δημοτική Κοινότητα)
2. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης (Δ' Δημοτική Κοινότητα)

Απόντες: 4

1. Ελένη Χοντολίδου (Α' Δημοτική Κοινότητα)
2. Μαρία Λαζαρίδου (Β' Δημοτική Κοινότητα)
3. Αργυρή Κουράκη (Ε' Δημοτική Κοινότητα)
4. Παναγιώτα Μπαχτσεβάνα (Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας)

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην
οποία κλήθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μπουτάρης, σύμφωνα με το
αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Λόγω απουσίας του κ. Δημάρχου αναπλήρωνε ο
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών κος Νικόλαος
Φωτίου, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν  από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του
Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου κ. Έλσα Ζησοπούλου και
από την υπάλληλο του ανωτέρω τμήματος κ. Ελισάβετ Τσακιλιώτου
Αριθμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης: 55  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το υπ’ αρ. 55  θέμα Ημερήσιας
Διάταξης  «Τροποποίηση  της  υπ'  αρ.  343/16-03-2015  Απόφασης  Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών  Δήμου  Θεσσαλονίκης»  αναφερόμενη  στην  υπ’  αρ.  67417/1000/2017
εισήγηση  Διεύθυνσης  Υποστήριξης  Πολιτικών  Οργάνων  (Τμήμα  Διοικητικής
Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών και Μονοπρόσωπων Οργάνων) η οποία έχει
ως εξής:

Αναφορικά με το θέμα γνωστοποιούνται τα εξής:
Α.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ (87/07-06-2014
τεύχος Α΄)  “σε κάθε Δήμο συγκροτείται  και  λειτουργεί  με  Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου
για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα Συμβούλια
Ένταξης Μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία
ορίζονται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται Δημοτικοί Σύμβουλοι,
εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από
την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπει  σχετικός κανονισμός,  που εκδίδει  με  απόφασή του το
οικείο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  καθώς και  εκπρόσωποι  κοινωνικών φορέων οι  οποίοι
αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου Δήμου δράση σχετική με
τα  προβλήματα  των  μεταναστών.  Με  την  ίδια  απόφαση  ορίζεται  Πρόεδρος  στο
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων μελών του. Στα
παραπάνω  Συμβούλια  ορίζονται  υποχρεωτικά  ως  μέλη  αλλοδαποί  Δημοτικοί
Σύμβουλοι  που  έχουν  τυχόν  εκλεγεί.  Η  συμμετοχή  στα  ανωτέρω συμβούλια  είναι
τιμητική και άμισθη.”
Β. Σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  343/16-03-2015  Α.Δ.Σ.  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός
Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως η Υπηρεσία έλαβε υπόψη:
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1. Τις διατάξεις του άρθρου  78 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ (87/07-06-2014 τεύχος Α΄)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Την υπ’ αρ. 343/16-03-2015 Α.Δ.Σ.
3. Τις ανάγκες εύρυθμης αποτελεσματικής και ευέλικτης λειτουργίας του ΣΕΜ.
4. Τις  προφορικές  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  Αντιπροέδρου  του  ΣΕΜ  κας

Σοφίας Ασλανίδου.

Με βάση τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
 την υπ’  αρ.  67417/1000/2017 εισήγηση Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων  (Τμήμα  Διοικητικής  Υποστήριξης  Λοιπών  Συλλογικών  και
Μονοπρόσωπων Οργάνων)

 τις υπ' αρ. 926/2014, 1069/2014 και 343/2015 ΑΔΣ
 τον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ

3360/τ. Β΄/2012 και ΦΕΚ 190/τ. Β΄/2013)
 τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων

και Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010
«Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»

 τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ (87/07-06-2014 τεύχος Α΄)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
πρόγραμμα Καλλικράτης

 τα άρθρα 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης.
       
Δεν ήταν παρών κατά την ψήφιση του θέματος ο Δ.Σ. κ. Αλ. Άγιος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Συμβουλίου  ΄Ενταξης  Μεταναστών  του
Δήμου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου
Θεσσαλονίκης

                                                             Άρθρο 1
                                         (Άρθρο 7, παρ. 1 Ν. 3852/2010)
                                                       Διοίκηση Δήμου
Στο  Δήμο  Θεσσαλονίκης  λειτουργεί  κατά  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Ν.
3852/2010 Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για
την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία

Άρθρο 2
(Άρθρο 78, παρ. 1, Ν. 3852/2010) 

Σύνθεση - Μέλη Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
1. Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Θεσσαλονίκης αποτελείται  από έντεκα (11)
μέλη, τα οποία ορίζονται  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα   με   τη
διαδικασία  που  περιγράφεται  στις  επόμενες  παραγράφους  του  παρόντος  άρθρου.
Από τα μέλη του Συμβουλίου μέχρι  τέσσερα (4)  είναι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  και  τα
υπόλοιπα μέλη είναι εκπρόσωποι Κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων καθώς και
Φορέων που αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των
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μεταναστών και προσφύγων. Ως πρόσφυγες για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται
αλλοδαποί στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα ή έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς επικουρικής διεθνούς προστασίας, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που
έχει υπαχθεί στη διαδικασία αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας και αποτελεί κατά τη
κείμενη νομοθεσία μέλος ομάδας στόχου δράσεων κοινωνικής ένταξης. Το Δημοτικό
Συμβούλιο  δύναται  να  ορίζει  και  τα  αντίστοιχα  αναπληρωματικά  μέλη,  τα  οποία
καλούνται  σε συνεδριάσεις του,  στις οποίες συμμετέχουν με συμβουλευτική ψήφο,
ενώ   έχουν  δικαίωμα  τακτικής  ψήφου,  κατά  την  περίπτωση  όπου  απουσιάζει  το
τακτικό μέλος που αναπληρώνουν. 
2. Η   εν  λόγω   απόφαση   ορισμού   των   μελών  του   Συμβουλίου   Ένταξης
Μεταναστών λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη 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.
3. Με την ανωτέρω Απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται ένας από τους Δημοτικούς
Συμβούλους που είναι μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, ως Πρόεδρός του,
καθώς και ο αναπληρωτής του.
4. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.
5. Η θητεία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής
Αρχής.
6. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την εγκατάσταση της νέας διοικητικής
αρχής  και  εντός  δύο  μηνών,    εφόσον    υφίσταται    Φορέας  μεταναστών  ή
προσφύγων, η έδρα του οποίου ή παραρτήματός του βρίσκεται εντός των διοικητικών
ορίων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  απευθύνει  ανοιχτή  πρόσκληση  σε  φορείς
μεταναστών ή προσφύγων καθώς και σε κοινωνικούς φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν
δράση  σχετική  με  τα  προβλήματά  τους,  προκειμένου  να  υποδείξουν  τους
εκπροσώπους τους και τους τυχόν αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στο
Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών.  Ο  ορισμός  των  εκπροσώπων  γίνεται  από  τον
φορέα  εντός  ευλόγου  χρόνου  και  πάντως  πριν  τη  συνεδρίαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  για  τον  ορισμό  των  μελών  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών.  Η
πρόσκληση  δημοσιεύεται  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, μετά από
σχετική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης μελών, κατά τη διάρκεια της θητείας του
Συμβουλίου,  η  διαδικασία  θα  αποτελεί  μέριμνα  του  Προέδρου  του  Συμβουλίου
Ένταξης Μεταναστών κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 3
(Άρθρο 78, παρ. 2, Ν. 3852/2010)

Αρμοδιότητες -Έργο Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Έργο  του  Συμβουλίου  είναι  η  καταγραφή  και  η  διερεύνηση  προβλημάτων  που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και πρόσφυγες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια
του Δήμου για θέματα που αφορούν στην ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, στην
επαφή τους με τη δημοτική αρχή ή άλλες δημόσιες αρχές, στην υποβολή εισηγήσεων
προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της
ομαλής  κοινωνικής  ένταξης  των  μεταναστών  και  προσφύγων  και,  εν  γένει,  στην
επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης
συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και στη διοργάνωση
σε  συνεργασία  με  το  Δήμο,  εκδηλώσεων  ευαισθητοποίησης  και  ενίσχυσης  της
κοινωνικής  συνοχής  του  τοπικού  πληθυσμού.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  με  δεδομένο  ότι
ομαλή ένταξη μεταναστών γίνεται μόνο σε μια ανεκτική κοινωνία, βασική αποστολή
του ΣΕΜ αποτελεί  η εισήγηση και  οργάνωση δράσεων αφύπνισης των Αρχών και
ευαισθητοποίησης  των  πολιτών  κατά  των  διακρίσεων  και  του  ρατσισμού.  Έργο
επίσης του Συμβουλίου είναι η συνεργασία ιδίως με το ΥΠΕΣ, το Υπουργείο Παιδείας
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Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  &
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  με  άλλους  φορείς  για  τα  θέματα  που  απασχολούν  τους
μετανάστες ή πρόσφυγες, όπως είναι η εκπαίδευση τους, η ομαλή ενσωμάτωση τους,
η πολιτογράφηση κτλ κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις εργασίες του
Συμβουλίου εντάσσεται η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με αντίστοιχα Συμβούλια
Ένταξης Μεταναστών σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο όπως επίσης και με άλλους
Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς μεταναστευτικής πολιτικής. Τέλος, το Συμβούλιο θα
αναζητά χρηματοδοτικούς πόρους μέσω κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε
Εθνικό και Διεθνές επίπεδο για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων που θα
συμβάλλουν στην ομαλότερη ένταξη των μεταναστών και προσφύγων.

Άρθρο 4 
Σύγκληση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

1.  Το  Συμβούλιο  Ένταξης  Μεταναστών  συνεδριάζει,  ύστερα  από  πρόσκληση  του
Προέδρου του,  η οποία  δημοσιεύεται  στην  ιστοσελίδα του Δήμου  και  επιδίδεται  ή
γνωστοποιείται  τρεις  (3)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία
συνεδρίασης.  Στην πρόσκληση αναφέρονται  ο τόπος,  ο χρόνος και  τα θέματα της
ημερήσιας  διάταξης.  Το  συμβούλιο  καλείται  επίσης  σε  συνεδρίαση  και  στις  εξής
περιπτώσεις:
α) 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,
β) όποτε ανακύπτουν θέματα με κατεπείγοντα 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 κατεπείγον των θεμάτων. Αν δεν είναι
δυνατή η άμεση σύγκλιση του Συμβουλίου,  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
απόφαση  μπορεί  να  ληφθεί  για  ένα  θέμα  και  δια  περιφοράς,  μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας, εφόσον απαντήσουν θετικά εγγράφως τουλάχιστον τα μισά τακτικά
μέλη του Συμβουλίου. Η απόφαση δια περιφοράς υπόκειται σε έγκριση στην επόμενη
τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου.
2. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τα μέλη δύνανται κατ' εξαίρεση να συμμετέχουν
και μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι εφικτή η μετάβασή τους στον
τόπο  των  συνεδριάσεων,  κατόπιν  αιτιολογημένης  απόφασης  των  παρόντων  που
λαμβάνεται στην έναρξη της συνεδρίασης. 

Άρθρο 5 
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 6 
Απαρτία - Λήψη Αποφάσεων

1. Το   Συμβούλιο   Ένταξης   Μεταναστών   συνεδριάζει   νόμιμα   εφόσον έχει
απαρτία,  δηλ.  εφόσον  τα  παρόντα  είναι  περισσότερα  από  τα  απόντα  μέλη  του.
Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα
μέλη του οργάνου να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Λογίζεται δε ότι συντρέχει απαρτία
όταν τα μη κληθέντα μέλη προσέλθουν και συμμετέχουν στη συνεδρίαση.
2.  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.
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4. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά
την οποία καλούνται τα μέλη ονομαστικά και τάσσονται υπέρ της μίας ή της άλλης
διαμορφωθείσας  πρότασης.  Αποφάσεις  που  λαμβάνονται  με  μυστική  ψηφοφορία
όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
5.  Για  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  ισχύουν  κατά  περίπτωση  τα  άρθρα  του
εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου. 

Άρθρο 7 
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

1. Στη συνεδρίαση του  Συμβουλίου  Ένταξης Μεταναστών όπως και στην περίπτωση
ματαίωσής  της,  τηρούνται  πρακτικά  με  τη  βοήθεια  του  δημοτικού  υπαλλήλου
«πρακτικογράφου» και του αναπληρωτή του, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Στα
πρακτικά  καταχωρούνται  οι  συζητήσεις,  οι  ψηφοφορίες,  οι  αποφάσεις  και  οι
μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
2. Τα   πρακτικά   υπογράφονται   από   όλα   τα   μέλη   που   μετέχουν   στη
συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής και η αιτία της αναφέρονται στα πρακτικά, αφού
προηγουμένως  το  μέλος  που  αρνήθηκε  να  υπογράψει,  καταθέσει  εγγράφως τους
λόγους  της άρνησής του. Τότε, η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει  το
κύρος  της  απόφασης. Περίληψη των πρακτικών των συνεδριάσεων μπορεί με τη
φροντίδα του Προέδρου του Συμβουλίου να καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 8 
Γραφεία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών - Υποστήριξη

1.  Η  Δημοτική  Αρχή  δύναται  να  παραχωρήσει  χώρο  στο  Συμβούλιο  Ένταξης
Μεταναστών  σε  κτίριο  της  έδρας  του  Δήμου  και  υπάλληλο  με  αρμοδιότητα  την
υποστήριξη  της  δικτύωσης  του  Συμβουλίου  πανελλαδικά  και  με  ευρωπαϊκούς  και
διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την ομαλή κοινωνική ένταξη των μεταναστών και
προσφύγων και την καταπολέμηση των σε βάρος τους διακρίσεων.
2.  Το  τμήμα  Διοικητικής  Υποστήριξης  Μονοπρόσωπων  και  Λοιπών  Συλλογικών
Οργάνων  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).

Άρθρο 9
Δημοσίευση αποφάσεων συμβουλίου -Έλεγχος νομιμότητας

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 10 
Ισχύς - Τροποποίηση κανονισμού

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.  Στα   θέματα,  που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του  Ν.  3852/2010,  όπως ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2.  Η  τροποποίηση  του  παρόντος  κανονισμού  γίνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του
Δημοτικού Συμβουλίου με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του.

Λευκό ο Δ.Σ. κ. Μ. Κωνσταντινίδης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεσσαλονίκη 01-08-2017 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΓΟΥΛΑ ΓΛ. ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
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