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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που
ψήφισε η Βουλή:

της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης.
3. Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση
του μουφτή υποβάλλουν αίτηση στην
αντίστοιχη περιφέρεια, η οποία
συντάσσει κατάλογο με τους
υποψηφίους και τον διαβιβάζει στην
ΑΕΑ.
4. Σε ολομέλεια η ΑΕΑ καταρτίζει τον
τελικό κατάλογο, αφού ελέγξει τη
συνδρομή των απαιτούμενων
προϋποθέσεων για κάθε υποψήφιο. Ο
κατάλογος διαβιβάζεται στις
αντίστοιχες μουφτείες, οι οποίες
πραγματοποιούν την τελική επιλογή.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 11
Για την ρύθμιση του μειονοτικού
ζητήματος της Θράκης

Άρθρο 1
Εκλογή του Μουφτή
1. Δημιουργείται Ανεξάρτητη
Ελεγκτική Αρχή (ΑΕΑ) στην οποία
μετέχουν:
α) οι τρεις αντιπεριφερειάρχες
Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου,
β) ο Γενικός Γραμματέας
Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, και
γ) ένας εκπρόσωπος του
διπλωματικού σώματος.
2. Στην αρμοδιότητα της
Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Αρχής
ανήκει ο έλεγχος της λίστας των
υποψηφίων για τη θέση του μουφτή

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του Μουφτή
Οι μουφτείες της Ξάνθης,
Κομοτηνής και Διδυμοτείχου
διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες
τους, όπως ορίζονται στις οικείες
διατάξεις, εκτός από την εξουσία
επίλυσης νομικών διαφορών
οικογενειακού και κληρονομικού
δικαίου των μουσουλμάνων
κατοίκων της Θράκης. Η δικαστική
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κρίση των παραπάνω ζητημάτων
υπάγεται στα αρμόδια πολιτικά
δικαστήρια.

διδάσκονται υποχρεωτικά στα
ελληνικά για όλους τους μαθητές.
9. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η
διδασκαλία διεξάγεται σε κοινά
τμήματα και όσοι μαθητές επιθυμούν
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
τη μητρική τους γλώσσα ως μάθημα
επιλογής.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα
επιλογής του μαθήματος της
«Θρησκειολογίας», στο πλαίσιο του
οποίου διδάσκονται βασικές αρχές
για όλες τις θρησκείες.
11. Η επιλογή του μαθήματος της
«Θρησκειολογίας»
στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με
υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων
των μαθητών, ενώ στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση η
επιλογή γίνεται από τους μαθητές.

Άρθρο 3
Μεταρρυθμίσεις Σχετικές με την
Εκπαίδευση
1. Τα μειονοτικά σχολεία της
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης καταργούνται και όλοι οι
μαθητές εγγράφονται υποχρεωτικά
στα προβλεπόμενα δημόσια σχολεία.
2. Το μέτρο της παραγράφου 1 θα
τεθεί σε εφαρμογή από το
ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 για
τους μαθητές που πρόκειται να
φοιτήσουν στην προσχολική αγωγή.
3. Στους φορείς προσχολικής
αγωγής η διδασκαλία διεξάγεται με
βάση δίγλωσσα εγχειρίδια, τα οποία
είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες
τόσο των ελληνόφωνων, όσο και των
υπόλοιπων μαθητών.
4. Κατά την εγγραφή στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι
κηδεμόνες των μαθητών που
διαθέτουν άλλη μητρική γλώσσα
εκτός της ελληνικής, καταθέτουν
υπεύθυνη δήλωση, με την οποία
δηλώνουν:
α) τη μητρική γλώσσα του μαθητή,
και
β) την προτίμησή τους σχετικά με
τη γλώσσα διδασκαλίας (ελληνικά
ή τουρκικά).
5. Με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις,
οι μαθητές θα τοποθετούνται στο
ανάλογο τμήμα.
6. Οι μαθητές που θα διδάσκονται
στην τουρκική γλώσσα,
παρακολουθούν υποχρεωτικά
μαθήματα ελληνικών εντός του
σχολείου τους.
7. Η επαρκής γνώση της ελληνικής
γλώσσας πιστοποιείται μέσω
Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, το οποίο θα πρέπει
να αποκτάται μέχρι την ολοκλήρωση
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
8. Τα μαθήματα της ελληνικής
γλώσσας και της ιστορίας

Άρθρο 4
Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Θράκης
1. Συστήνεται το Συμβούλιο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής Θράκης,
που αποτελείται από επτά (7) μέλη
και συγκεκριμένα:
α) τέσσερις (4) συμβούλους του
Υπουργείου Παιδείας,
β) δύο (2) εκπαιδευτικούς με
τουλάχιστον δεκαετή (10)
εμπειρία στα μειονοτικά σχολεία,
και
γ) ενός (1) ακαδημαϊκού με
ειδίκευση στη μειονοτική
εκπαίδευση, ο οποίος επιλέγεται
με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας.
2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει
μηνιαίως και γνωμοδοτεί στον
Υπουργό Παιδείας για τα
εκπαιδευτικά ζητήματα των
περιφερειακών ενοτήτων της
Θράκης.
Άρθρο 5
Δημογραφική Πολιτική και Έκτακτη
Απογραφή Πληθυσμού
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1. Κατά τη διεξαγωγή των
απογραφών καταγράφεται
υποχρεωτικά η μητρική γλώσσα των
πολιτών.
2. Εκτάκτως διενεργείται στις αρχές
Ιανουαρίου του 2016 απογραφή
πληθυσμού στο γεωγραφικό
διαμέρισμα της Θράκης, ώστε μέσω
της δήλωσης της μητρικής γλώσσας,
να καταστεί γνωστή η γλωσσική
σύνθεση της περιοχής.
3. Το θρήσκευμα είναι αυστηρά
προσωπικό δεδομένο και δεν
καταγράφεται σε κανένα δημόσιο
έγγραφο.

Άρθρο 7
Κέντρα Εξυπηρέτησης και
Υποστήριξης Μειονότητας Θράκης
Ιδρύονται ειδικά Κέντρα
Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης
Μειονότητας Θράκης (Κ.Ε.Υ.Μ.Θ.)
στα πρότυπα των Κ.Ε.Π. και υπό την
αιγίδα της ΓΓΘ, με αρμοδιότητα την
παροχή πληροφοριών και συμβουλών
σε μέλη της μειονότητας, ιδίως για
θέματα που αφορούν την άσκηση
των δικαιωμάτων τους.
Άρθρο 8
Επιτροπή Ελέγχου Εθνικής
Ασφάλειας Θράκης

Άρθρο 6
Γενική Γραμματεία Θράκης

1. Ιδρύεται η Επιτροπή Ελέγχου
Εθνικής Ασφάλειας Θράκης υπό την
αιγίδα της ΓΓΘ και με σκοπό την
καταγραφή των οικονομικών
κινήσεων και των πολιτικών δράσεων
του Τουρκικού Προξενείου της
Κομοτηνής.
2. Η Επιτροπή θα είναι πενταμελής
και θα αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Θράκης,
β) έναν (1) οικονομικό επίτροπο
διορισμένο από το ΣΔΟΕ,
γ) έναν (1) υπάλληλο του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και
δ) δύο (2) μέλη του ελληνικού
διπλωματικού σώματος
διορισμένα από τον Υπουργό
Εξωτερικών.
3. Η επιτροπή θα αποστέλλει
τακτικώς ανά δύο μήνες πόρισμα
προς την ελληνική κυβέρνηση κι
εκτάκτως εφόσον συντρέχουν λόγοι
εθνικής ασφάλειας.
4. Σε περίπτωση που το πόρισμα της
ανωτέρω επιτροπής αποδεικνύει
επιβλαβή για τα εθνικά ελληνικά
συμφέροντα
δράση,
πραγματοποιείται προειδοποιητική
σύσταση προς τις τουρκικές
προξενικές αρχές με Κοινή
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού
Εξωτερικών και του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας.
5. Σε περίπτωση που συνεχίζει να
υφίσταται επιβλαβής για τα ελληνικά

1. Ιδρύεται η Γενική Γραμματεία
Θράκης (ΓΓΘ) ως παράρτημα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, με
έδρα την Κομοτηνή και σκοπό την
εποπτεία της περιοχής της Θράκης
στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης
διοίκησης.
2. Στην ΓΓΘ συστήνονται:
α) το Γραφείο Πολιτισμού,
Παιδείας και Πολιτιστικής
Συνοχής, με σκοπό ιδίως τον
έλεγχο της αποτελεσματικότητας
των εκπαιδευτικών μέτρων που
λαμβάνονται και της τήρησης του
προγράμματος σπουδών σε σχέση
με τη μουσουλμανική μειονότητα.
β) το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
και Διακρατικών Υποθέσεων, με
σκοπό ιδίως την ενίσχυση της
συνεργασίας δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και την
ενημέρωση των πολιτών και των
φορέων της Θράκης σχετικά με τα
όργανα και τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) το Γραφείο Κρατικών
Ενισχύσεων με σκοπό ιδίως την
προετοιμασία και προώθηση
σχεδίων που αφορούν σε
διαχείριση ή παροχή κρατικών και
ευρωπαϊκών πόρων.
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συμφέροντα δράση με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των δύο
παραπάνω Υπουργών ακολουθούνται
οι διπλωματικές διαδικασίες
σύμφωνα με τα υπαγόμενα στην
αρμοδιότητα του Υπουργού
Εξωτερικών σχετικά με την
αναστολή της συνεργασίας του
Κράτους με το τουρκικό προξενείο
της Κομοτηνής.

και Τουρισμού και αποτελείται από
το Κέντρο Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας και από το
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Άρθρο 11
Ανάπτυξη επαρχιακών περιοχών
Θράκης
1. Καταρτίζονται Σχέδια
Ολοκληρωμένων Επαρχιακών
Παρεμβάσεων για τη δημιουργία
αναπτυξιακών έργων δημοσίου
συμφέροντος και τη βελτίωση των
κοινωνικών υποδομών στην περιοχή
της Θράκης, με στόχο τη γενικότερη
κοινωνική,
οικονομική,
περιβαλλοντική και πολιτισμική
αναζωογόνηση των ευρύτερων
επαρχιακών περιοχών της Θράκης με
μειονεκτικά χαρακτηριστικά.
2. Για τη χρηματοδότηση των
παραπάνω σχεδίων αξιοποιούνται τα
κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Άρθρο 9
Επιτροπή Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Στο πλαίσιο της ΓΓΘ και ειδικότερα
υπό την εποπτεία του Γραφείου
Κρατικών Ενισχύσεων ιδρύεται η
Επιτροπή Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΔΤΕΠ) με σκοπό την επεξεργασία
και προώθηση προγραμμάτων στην
ευρύτερη περιοχή της Θράκης, που
ως στόχο θα έχουν την αναγέννηση
της τοπικής οικονομίας με την
αναδιάταξη και αναβάθμιση του
παραγωγικού και κοινωνικού ιστού
της χώρας και τη δημιουργία και
διατήρηση βιώσιμων θέσεων
απασχόλησης.

Άρθρο 12
Προστασία Δικαιωμάτων Γυναικών
Μουσουλμανικής Κοινότητας
1. Συστήνεται ειδική επιτροπή υπό
τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία
ειδικεύεται στα δικαιώματα και στη
μεταχείριση των γυναικών της
Μουσουλμανικής Κοινότητας.
2. Αποστολή της επιτροπής είναι η
συλλογή στατιστικών δεδομένων και
η ανάλυση των μορφών και των
αιτίων της βίας κατά των γυναικών
με βάση την εθνοτική και μειονοτική
ταυτότητα τους, με σκοπό την
προστασία των δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 10
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θράκης (ΙΑΘ)
1. Συστήνεται το Ινστιτούτο
Ανάπτυξης Θράκης (ΙΑΘ) με έδρα την
Κομοτηνή, το οποίο επιμελείται τη
δημιουργία δομών απασχόλησης και
ανάπτυξης στους νομούς της
Θράκης.
2. Σκοποί του ΙΑΘ είναι:
α) η καταπολέμηση της ανεργίας
των μειονοτήτων μέσω ειδικών
προγραμμάτων εκπαίδευσης για
ανέργους,
β) η καθιέρωση κινήτρων που θα
στοχεύουν στην πρόσληψή τους
σε ελληνικές επιχειρήσεις, και
γ) η ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων του μειονοτικού
πληθυσμού.
3. Το ΙΑΘ υπάγεται στο Υπουργείο
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗ
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ
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