
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχεδίου νομού 'Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πρά
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου 'Περί Μουσουλμάνων θρησκευ
τικών Λειτουργών" (ΦΕΚ 182 Α')"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το σχέδιο νόμου 'Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρη
σκευτικών Λειτουργών" (ΦΕΚ 182 Α ) αποσκοπε; στην ευρυθ- 
μοτερη εκλογή και διορισμό Μου®τη, και ειδικότερα:

Με τα αρθρα 1, 2 και 3 προβλεπεται η διαδικασία, τα προσόντα, 
η παύση Μουφτή, καθώς και ο διορισμός η παύση και η αντι
κατάσταση Τοποτηρητη.

Με τα όοθρα 4 και 5 καθορίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση 
του Μου®τή και του Τοποτηρητή, καθώς και τα καθήκοντα 
αυτου

Με τα αρθοα 6 και 7 καθορίζεται η δυνατότητα μεταβολής 
των ΜουΦτειων. καθώς και οι κανόνες λειτουργίας τους.

Με το άρθρο 8 ιδρύεται Ιερατικό Μουσουλμανικό Τμήμα για 
την εκπαίδευση θρησκευτικών λειτουργών και παρέχεται εξου
σιοδότηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για την έκδοση προεδρικού δ/τος για την οργάνωση και λει
τουργία του εν λόγω Τμήματος.

Αθήνα, 11 Ιανουάριου 1991 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γεώργιος Σοικρλιάς

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων θρησκευτικών Λειτουργών" 
(ΦΕΚ 182 A').

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η κατωτέρω Πράξη Νομο
θετικού Περιεχομένου 'Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λει
τουργών', που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 182 Α724.12. 1990):

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4ε παράγραφος 1 του Συντάγ

ματος.
2. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, από την οποία 

συνάγεται η συνδρομή των προϋποθέσεων εχδοσης Πράξης 
Νομοθετικού Πειριεχομενου για τη ρύθμιση του παρακάτω θέ
ματος. αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία και προσόντα διορισμού σε θέση Μουφτή

1. Εντός τριμήνου αφότου κενωθεί θέση Μουφτή, ο κατά 
τόπο αρμόδιος Νομάρχης καλει με πράξη του τους ενδιαφε
ρομένους να την καταλάβουν, να υποβάλουν σχετική αίτηση. 
Η πράξη αυτή του Νομάρχη δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον 
εφημερίδα απο αυτές που εκδίδονται στην έδρα του νομού και

εν ελλειωει σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και τοιχο- 
κολλαται στο καταστημα της νομαρχίας, στα τεμενη και στα 
καταστήματα των δήμων και κοινοτήτων της νομαρχίας, οπού 
υπάρχουν εγγεγραμμένοι μουσουλμάνου

2. Σε θέση Μουφτή διορίζονται μουσουλμάνοι Ελληνες πο
λίτες. κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ισλαμικης θεολογικης σχολής 
(ημεδαπής ή αλλοδαπής) ή κάτοχοι διπλώματος Ιτζαζέτ νομέ 
ή διατελεσαντες ιμάμηδες τουλάχιστον επι δεκαετία, οι οποίοι 
έχουν 6taKpt0ot για το ήθος τους και τη θεολογική τους κατάρτιση 
και ως προς τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα 
διορισμού, που αναφερονται στα αρθρα 21 έως 23 του Υπαλ
ληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/1977).

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στον κατα τόπο 
αρμόδιο Νομάρχη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την τοι
χοκόλληση στο καταστημα της νομαρχίας της πράξεως της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Την αίτηση συνοδεύουν ο 
τίτλος σπουδών σε επίσημη μετάφραση του Υπουογειου Εξω
τερικών, εψ' οσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής σχολής, 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ιμάμη, αντίγραφο ποινικού μητρώου, 
πιστοποιητικό ιθαγένειας, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται 
για το διορισμό σε δημόσια θέση, καθώς επίσης και κάθε στοιχείο 
κρίσιμο για την εξακρίβωση των ποοσόντων των υποψήφιων.

4. Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου.ο Νομάρχης υποβάλλει στον κατα 
τόπο αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Γιερίφεοείας τις αιτήσεις, 
τα δικαιολογητικά και τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων.

5. Ο Γ ενικός Γ ραμματεας της Περιφέρειας, εντός μηνός από 
τη λήψη των ανωτέρω στοιχείων, συγκροτεί ενδεκαμελή επι
τροπή με πρόεδρό τον κατά τόπο αρμόδιο Νομάρχη και μέλη 
Έλληνες μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς και εξέ
χοντας μουσουλμάνους Ελληνες πολίτες της Περιφέρειας του, 
ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδοιασεώς της Kat ανα
κοινώνει τη σχετική πράξη του στα μέλη της. Χρέη γραμματεως 
εκτελει υπάλληλος της Νομαρχίας οριζόμενος από τον πρόεδρο 
της επιτροπής, Η επιτροπή συνέρχεται κατά την ορισθείσα 
ημέρα και ώρα στον ορισθέντα τόπο και συντάσσει πρακτικό, 
στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη κάθε μέλους περί των προ
σόντων και γενικά περί της καταλληλότητας των υποψηφίων. 
Η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με τον πρόεδρο και όσα από 
τα λοιπά μέλη προσέλθουν. Εάν δεν προσέλθουν τα λοιπά 
μέλη της επιτροπής, ο Νομάρχης, που έχει κατά τα ανωτέρω 
ορισθει ως πρόεδρος της επιτροπής, συντάσσει έκθεση με τη 
σύμπραξη του γραμματεως, στην οποία βεβαιώνει ότι δεν 
προσήλθαν τα λαπά μέλη και ακολούθως διατυπώνει τη γνώμη 
του περί των προσόντων και γενικά της καταλληλότητας των 
υποψήφιων.

6. Μόλις υποβληθεί στο Γ ενικό Γ ραμματέο της Περιψερείας 
το κατά την προηγούμενη παραγραφο πρακτικό της επιτροπής 
ή η έκθεση του Νομάρχη, ο Γ ενικός Γ ραμματεας της Περιψερείας 
υποβάλλει στον Υπουργο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
όλα τα σχετικά για την επιλογή στοιχεία. Η επιλογή γίνεται με 
βάση ιδίως το ήθος, τη θεολογική κατάρτιση και την εν γενει 
θρησκευτική δοαση των υποψηφίων,

7. Ο Μουστης διορίζετε με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο 
μετά απο πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων για δεκαετή θητεία που δυνατέ να ανανεώνεται. Ο 
διοοισθεις πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του δίδε; 
τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου στον αρμόδιο Νομάρχη.

Οι διατάξεις της παοούσης ως προς το διορισμό Μουφτή 
δεν θίγουν το κύρος προγενέστερων διορισμών, που έγιναν με 
διαφορετικό τρόπο. Ot διορισμοί αυτοί θεωρούνται αναδρομικώς, 
αφότου συνετελέσθησαν, νόμιμοι και η θητεία των διορισθεντων 
λήγει μετά δέκα ετη από τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 2 
Παύση Μουφτή

1. Ο Μουφτής παύεται με προεδρικό διάταγμα, προκαλούμενο 
από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων: α) σε 
περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του για κακούργημα ή πλημ-


