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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Κεντρικό Ελεγκτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Ιεροδιδασκαλίας

1. Ιδρύεται το Κεντρικό Ελεγκτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικής Ιεροδιδασκαλίας 
(ΚΕΣΜΙ), το οποίο εποπτεύει τη διδασκαλία της μουσουλμανικής θρησκείας στα 
μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 
περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή και 
υποδιευθύνσεις στην Ξάνθη και την Αλεξανδρούπολη.
2. Το ΚΕΣΜΙ αποτελείται από 9 μέλη, τα οποία κατέχουν πτυχίο θεολογίας από 
αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και 
είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο  θεολόγων που συγκροτείται στις μουφτείες 
των περιφερειακών ενοτήτων της παρ. 1. Κάθε περιφερειακή ενότητα 
εκπροσωπείται με τρία μέλη στη σύνθεση του ΚΕΣΜΙ. 
3. Το ΚΕΣΜΙ υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και έχει συμβουλευτικό 
προς αυτόν ρόλο για ζητήματα της μουσουλμανικής ιεροδιδασκαλίας στα 
μειονοτικά σχολεία σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων της παρ. 1.  

Άρθρο 2
Σχολικοί σύμβουλοι  σε μειονοτικά σχολεία 

1. Καθιερώνονται θέσεις σχολικών συμβούλων στις περιφερειακές ενότητες 
Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση 
των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Σε καθεμία από τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες ορίζεται ένας 
(1) ειδικός σύμβουλος μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ένας (1) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2. Θέση σχολικού συμβούλου καταλαμβάνουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε μειονοτικά σχολεία. Η επιλογή γίνεται κατόπιν 
γνωμοδότησης του ΚΕΣΜΙ και των αντίστοιχων διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της εκάστοτε περιφερειακής ενότητας.  Με απόφαση 
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του ίδιου Υπουργού ορίζονται τα ειδικότερα θέματα για την επιλογή των σχολικών 
συμβούλων
3. Ο Υπουργός Παιδείας καθίσταται αρμόδιος, ώστε να εκδίδει προκήρυξη για την 
επιλογή των σχολικών συμβούλων, όπου θα ορίζονται ρητώς οι προθεσμίες για την 
υποβολή των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάπτουν οι 
ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 3
Προοδευτική κατάργηση ποσόστωσης εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

1. Από το σχολικό έτος 2020 – 2021 καταργείται η ποσόστωση στην εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών από μειονοτικά σχολεία.
2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 τίθενται σε εφαρμογή μέτρα για την ενίσχυση 
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία. Για την 
επεξεργασία των μέτρων αυτών συστήνεται ειδική επιτροπή υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Παιδείας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΚΕΣΜΙ και των 
περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 
νομών Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, η οποία θα λειτουργήσει από την 1/4/2015 έως 
την 31/8/2015. Με απόφαση του παραπάνω Υπουργού ορίζονται τα ειδικότερα 
θέματα για τη λειτουργία της επιτροπής αυτής.

Άρθρο 4
Εκλογή μουφτή 

1. Δημιουργείται το Θρησκευτικό Συμβούλιο Θράκης (ΘΣΘ), στο οποίο μετέχουν 
τρία (3) μέλη του ΚΕΣΜΙ, κατόπιν απόφασής του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, οι τρεις αντιπεριφερειάρχες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, ο 
Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας και ο υπουργός 
Παιδείας. Στην αρμοδιότητα του συμβουλίου ανήκει η εκλογή μουφτή για τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του μουφτή υποβάλλουν αίτηση στην αντίστοιχη 
περιφέρεια, η οποία συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους και τον  διαβιβάζει 
στο ΚΕΣΜΙ. Το ΚΕΣΜΙ σε Ολομέλεια προκρίνει δύο επικρατέστερους υποψηφίους 
και γνωμοδοτεί στην Ολομέλεια του ΘΣΘ. Το ΘΣΘ επιλέγει το πρόσωπο που 
καταλαμβάνει τη θέση του μουφτή και η απόφαση διαβιβάζεται στον Υπουργό 
Παιδείας.  Ο Υπουργός  σε περίπτωση διαφωνίας, έχει δικαίωμα αναπομπής στο 
ΘΣΘ, το οποίο καλείται εκ νέου να επανεξετάσει τις αιτήσεις. Σε περίπτωση 
συμφωνίας, ο Υπουργός Παιδείας εκδίδει απόφαση, η οποία έχει ισχύ από τη στιγμή 
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Έλεγχος δικαστικών αποφάσεων μουφτή από τα κατά τόπους πρωτοδικεία 

Οι αποφάσεις του μουφτή υπόκεινται στον έλεγχο των κατά τόπο αρμόδιων 
μονομελών πρωτοδικείων, σύμφωνα με την οριζόμενη από τον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας διαδικασία. Σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης του μουφτή από το 
μονομελές πρωτοδικείο, τότε η απόφαση που τίθεται σε ισχύ είναι αυτή του 
μονομελούς πρωτοδικείου.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εποπτεία Μειονοτήτων Θράκης
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1. Συστήνεται στο υπουργείο Παιδείας ειδική επιτροπή με τίτλο  ”Επιτροπή 
Εποπτείας Μειονοτήτων στη Θράκη” (ΕΕΜΘ) και στόχο την παρακολούθηση των 
εξελίξεων και την κατάθεση βελτιωτικών ρυθμίσεων, όπου χρειάζεται. 
2. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου, ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη 
Βουλή, καθώς και  ο εκλεγμένος με βάση τα παραπάνω άρθρα μουφτής, και δύο (2) 
εκπρόσωποι του ΚΕΣΜΙ. Η ΕΕΜΘ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το 
τρίμηνο, και σε έκτακτη όποτε κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται 
κάθε προϋφιστάμενη ρύθμιση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις του 
παρόντος.
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