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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συµµετοχής. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Ανοιχτή πρόσκληση συµµετοχής σε αναγνωρισµένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών και 

προσφύγων του ∆ήµου Λοκρών, για τη συγκρότηση του συµβουλίου ένταξης µεταναστών και προσφύγων του 

∆ήµου Λοκρών. 

 

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του ∆ήµου Λοκρών και 

σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄), ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Λοκρών, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς αναγνωρισµένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης 

µεταναστών ή προσφύγων, προκειµένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή τους στην επιτροπή. 

 

Συγκεκριµένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών ή προσφύγων, που, 

σύµφωνα µε το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του ∆ήµου µας. 

 

Σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ως οργάνου µε 

συµβουλευτικές αρµοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών και των προσφύγων στην τοπική 

κοινωνία σας ενηµερώνουµε ότι το συµβούλιο αποτελείται 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 ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ορίζεται πρόεδρος στο Συµβούλιο Ένταξης 

Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δηµοτικών συµβούλων µελών του. Η συµµετοχή στο 

Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι τιµητική και άµισθη. 
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Αρµοδιότητες των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων είναι: 

    η καταγραφή και η 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 δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, 

    η 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 και 

    η διοργάνωση, σε συνεργασία µε τον οικείο δήµο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού. 

 

Οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης µεταναστών ή προσφύγων που επιθυµούν να συµµετέχουν στο Συµβούλιο 

Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το 

καταστατικό τους µαζί µε τα στοιχεία του υποδεικνυόµενου εκπροσώπου (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, email), το αργότερο µέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είτε εγγράφως στο Τµήµα Υποστήριξης 

Συλλογικών Οργάνων αρµόδιος υπάλληλος Βασίλειος Λιάρτης (∆ηµαρχείο Αταλάντης), είτε ηλεκτρονικά στην 

παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: lokron@dimos-lokron.gov.gr, basliartis@gmail.com 
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