
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣ1Σ

··£■-; τού σχεδίου νόμου «κερί διοιχήσεως καί ϊιαχειρίσεως τών 
'' βακουφίων τής Μουσουλμανικής Μειονότητας εις τήν Δ.. 

Θράκην και τών κεριουσιών αυτών»·. . f

Προ; τήν Βονλην τ.ών 'Ελλήνων

Ό ρυθμίζων μέχρι τούδε. τά. τής .διο·.κήσεως των Βακού
φι.;·/ Νόμος 2345/1920 «—ερϊ κροσωρινού ά οχ: μουφτή, καί 
ή.·,στάδων των έν τώ Κράτει Μ ου σ ο'//-μαν: χώ ν Κοινοτήτων» 
ζ:ν2: ατελής χαί χρ.ήζει έχσυγ/:;ν'.σ;ι.ού·_

II:;; τον σκοχόν τούτον κατη^τίσθη το χαρόν σχέδιον νό- 
•20J TO όχοίο/ διαλαμβάνει τά άκόλουθα-; *

1. Λ:2 τού άρθρου 1 καθορίζονται 2; διατάξεις 2; διέχου-
2: τά τής .διοικήσεως y.ai ίιαχειρι των οαχουφιων τη:

έν Λ. Θράκη Μ ί υσ ο υλμ α ν: κ ή ς μειονότητος καί των χεριου- 
ο:ών αυτών. —-

2. Δι.ά τών άρθρων 2 καί 3 καθορίζεται ή έννοια τού Βα-
■/.ουφίου ώς καί τής χερΐουσίας “τού.- ένφ διά τού άρθρου ζ 
όριζεΤ2·. ή νομική φύσις αυτού, _ __ .

3. Διά τού άρθρου. 5 ορίζεται το συλογιτόν όργανο·/ (Δια
χειριστική ΈχιτοοχήΥγ-'τό όχοίον. άσντϊί τήν διοίχησιν καί 
:.2χειρισιν έκάσχίυ ΒακουφΤου ώς y.ai.pjx τής συγχροτήσεως

■ 4. Διά των άρθρων 6, 7 καί 8 καθορίζονται οί εκλόγιμο: 
μεταξύ των όχοίων άναδεικνύονται τα αιρετά μέλη τού Συλ- 
λογ:χού ’Οργάνου τού Βακουφιού. f, ... / .

5. Δ:ά των άρθρων 9 καί 10 χροβλέχεται ή έκδοσις Προ
εδρικών Διαταγμάτων διά την ρύθμισιν του τρόχου διεξαγω
γής των εκλογών καί των ενστάσεων. κατά. τού χάρους αυ
τών - : - ? ..

6. Δ:ά τού άρθρου 11 καθορίζεται ό τρόμος συγκροτήσε-ως. 
τής Διαχειριστικής Έχιτροζής εις όσους^Δήμους ή Κοινό
τητας ΰχάρχουν' χλείονά τού ενός Βακάύ^ια/;,ζ_._·.
.. . 7. Διά τού άρθρου 12 ορίζεται ό χρόνος τής θητείας τών 
μελών τής Διαχειριστικής Ήαιτροττής. Κτ . ■ /■?;..ο;

: 8. Διά τών άρθρων 13, 14 καί 15 χροβλέκετα: ό τ£οχος 
συγκροτήσεώς εις Σώμα τής Διαχειριστικής Έχιτροζής, ή 
διαδικασία άντικαταστάσεως άκοχοιηθέντων τον διορισμόν ή 
■δανόντων μελών χυτής ώς χαί ή έκκροσωχησις τού Συλλο
γικού αυτού όργάνου ένώκιον_ τών ’Αρχών. V 7" Σ’.ή

• 9. Διά τού άρθρου 20 καί 2ιά μεταβατικών τινων διατά
ξεων ρυθμίζονται τά περιουσιακά στοιχεία τών Διαχειριστι
κό)■ ‘
βελήδες.

10. Διά τού άρθρου 21 χροβλέχεται ότι τά μετά την 2η- 
μοσιευσιν τού χαρόντος νόμου συσταθησόαενα Βακούφια διέ- 
τοντα: ώς κρός την ίδρυσιν άχό τάς διατάξεις (οχερί Κοι
νωφελών _Ί2ρυμάτων» τού Αστικού Κωδικός.' ,-···. ,1-/.

’ -11. Διά 2ε το

•ών έχιτροχών έχει όχου δεν ΰχάρχουν έν ένεργείφ Μουτε- 
ιλήδεσ ' · - * ■ · *...... " '*'*·*

Τέλος, σημειούται ότι έκ τών διατάξεων, τού ΰχοίαλλομέ- 
νου νομοσχεδίου ούδεμία έχιόάρυνσις έχέρχεται εις τόν Κρα
τικόν Π ροϋχολογισμόν. ___ · , λ. : ε- ..'ί:τ· '■· · '

Έν Ά'δήναις τή 18 Αύγουστου 1979 ' -

“ ν* Uc Τχουργοι , . - . ·_

Εξωτερικών .· y .; Έ-δνικής Παιδείας καί θριγκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ ώ ; I. ΒΑΡΒ1ΤΣΓΟΤΗΣ ■

• r 1 Οικονομικών 7‘· ” ;ζ
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ'

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί διοιχήσεως καί διαχειρίσεως τών Βακουφίων τής Μου- 
' σουλμανικής Μειονότητος εις τήν Δυτική-/ Θράκη·/ καί τών

χεριουσιών χυτών. ......... .. -

Άσ-Spov 1.

Τά τής διοιχήσεως καί διχ/ειοίσεως τών Βακουφίων τής 
έν Δ. Θράκη Μουσουλμανικής Μειονότητος καί τών χεριου- 
σιών αυτών διεχονται:

(α) Τχό τής έν Αωζάννη συνομολογηύεισης Συνυήκης 
χερί ειρήνης, κυρωδείσης διά τού αρδρου 1 τού Ν.Δ. τής 
25ης Αύγουστου 1923.

(ί) Τχό τού χάροντες νόμου, έχιφυλασσομέντς τής αρχή; 
τής διακρατικής αμοιβαιότητες.

Άρ-δρον 2.
Βακοάφιον είναι τό αφιέρωμα συνιστάμενον έξ άκινήτου ή 

κινητού χεριουσιχ/.ού στοιχείου, ή χροσόδου ΰχέρ ευσεβούς, άγα- 
δοεργού, κοινωφελούς έν γένε: σκοχού ή ΰχέρ φιλανδρωχικοϋ, 
θρησκευτικού, ευαγούς ιδρύματος, είτε ΰχάρχοντος είτε διά 
τής ελευθεριότητες τχύτης ιδρυόμενου.

Άρθρον 3.

Βακουφικήν χεριουσίαν άχοτελεί χυτό τούτο τό Βακοάφιον 
ώς καί χχ/. ετερον χεριουσιχκόν στοιχείον, κινητόν ή άκίνητον, 
άφιερωμένον εις τήν λειτουργίαν'τοΰΉάχουφήου,τ^'όόίΤ^ 
έννοιαν τού σκοχού είτε ΰχιό τήν έννοιαν τού ιδρύματος, ώς εις 
τό άρδρον 2 ορίζεται.

;· * '· ' Άρθρον 4.- ' ' ,
' "Εκαστον Βακοάφιον, ύχο την έννοιαν τών άρθρων 2 καί 3 
άχοτελεΤ, άχε τής ένάρξεως ισχύος τού χαρόντος νόμου, χω
ριστόν μειονοτικόν νομικόν χρόσωτον ’Ιδιωτικού Δικαίου, λο- 
γιζόμενον ώς’κοινωφελές ίδρυμα καί λειτουργούν χρός έξ,υχη-’ 
ρέτησιν τού σκοχού διά τον όχοΐον ,συνεστηθη, διέχεται 2έ ΰχό 
τών διατάξεων τού χαρόντος νόμου, έφαρμοζομενιον. χίί /τώή 
διατάξεων τού άρθρου 46 τού νέμού 542/1977 <<χερί τροχό- 
χοιήσεώς, άντικαταστάσεως χαί συμχληρωσεως φορολογικών 
καί άλλων τινών διατάξεων». 1 · jc:V0ixx ϋ,-χ

•....... . . . .. . .ζΑρθϊρον 5. .. . .. , , ·.! ·..
Ή διχχείρισις καί ή διοίκησες έκάστου, κατά τά έν άρθρω 

4, νομικού χΐροσώχου, ασκείται ΰχο Διαχειριστικής Έχιτροχής 
άχοφασιζομένης έκ χέντε μελών. Τά Μέλη τών Διαιχειρισπ- 
κών Έχιτροχών . είναι αιρετά καί εκλέγονται διά μυστικής 
ψηφοφορίας ΰχό τώγ μουσουλμάνων -άρρένων καί θηλέων τών 
εγγεγραμμένων εις τους έκλογικοΰς καταλόγους τού Δήμου 
ή τής Κοινότητος ένθα κεΐται τό'Βακοάφιον. -‘W-’f '· *" *; f ·
> Προκειμένου χερί χλειόνων Βακουφίων κειμένων εις τόν 
αυτόν Δήχον ή τήν αυτήν Κοινότητα, αί έκλογαί διεξάγονται 
διά τάς Διαχειριστικός Έχιτροκάς όλων τών Βακουφίων κατά 
τήν αυτήν ήμερον.'i...7 --.τ · ;·-
-· 'Ο αριθμός τών εκλεγόμενων διαχειριστών'είναι διχλάσιος 
τού άχαιτουμενου διά τήν συγκρότητιν τών Διαχειριστικών ’Ε- 
χιτροχών. 1 -y./- j ν·ν ; ;·: ”
J- Είς χβριχτωσιν. μή ΰχοβολής ,. έχαρκών. ΰχοψηφιοτήτων,' ό 
Νομάρχης κατά·τό έλλείχον ΰχοδεικνύει'τά εκ τής μειονότη- 
τος, κατά τήν χρίσιν του^ κατάύ.λήλα χρόσωχα μέχρι συμχλη- 
ρώσεως αριθμού ΰκοψηφίων τριχλασίου τού άχαιτουμένου διά 
τήν συγκρότησιν τών Διαχειριστικών Έχιτροχών τού νομού 
του. - - ~ - ■■···■ ·/- ' . >··%ττ;;--

■ Αί έκλογαί διεξάγονται κατά τά οριζόμενα ΰχό τών κατ’ 
άρθρον 9 τού χαρόντος έκδιδομένων Προεδρικών Δ/των. · Α

-.T-i-ts 1 ■ · - ·■'*· »*'.<··:<7:5 -·*: :···: ·
• 'Αρθρον 6.
Εκλόγιμοι είναι οί έκ τών εκλογέων συμχληρώσαντες τό 

25ον έτος τής ηλικίας των έέρρενες καί θήλεις, μοΰσουλμά-


