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Α Π Ο Φ Α ΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας ανέγερσης μουσουλμανικού χώρου λατρείας (τέμενος) στον Οικισμό
Ζουμπούλι του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του α.ν 1363/1938 (Α΄305), β) του α.ν 1672/1939 (Α΄123), γ) του β.δ. 20-5/2-6-1939
(Α΄220), δ) του άρθρου 27 του ν.3467/2006 (Α΄128) και ε) του ν. 4301/2014 (Α΄223).
2. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων … μεταξύ
Υπουργείων» και το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το άρθρο 3 της υπ΄ αριθμ. 1614/Υ1/8-1-2020 ( Β΄8) απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων».
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 128231/Θ1/02-08-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΔ014653ΠΣ-ΓΕΙ) με θέμα «Διαδικασία ανέγερσης χώρου λατρείας (ναού ή ευκτηρίου
οίκου) τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην της
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού)».
6. Τη με αριθμ. 57071/Θ1/3-4-2017 κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,
Περιβάλλοντος &Ενέργειας και Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΑΔΑ: 78ΘΓ4653ΠΣ-Ζ3Χ) με θέμα «Διαδικασία
αδειοδότησης για τη χορήγηση άδειας δόμησης σε μουσουλμανικούς χώρους προσευχής/λατρείας της
Θράκης (τεμένη-τεκέδες-μεστζίτ-τζεμ/τζεμεβί)».
7. Τη με αριθμ. εισερχ. πρωτ. 13891/Θ1/31-1-2020 αίτηση του Προέδρου και των Μελών της Βακουφικής
Επιτροπής του οικισμού Ζουμπούλι, η οποία φέρει τη συνυπογραφή του Τοποτηρητή της Μουφτείας
Ξάνθης, με την οποία αιτούνται τη χορήγηση άδειας ανέγερσης μουσουλμανικού χώρου λατρείας (τέμενος)
επί οικοπέδου κειμένου στον Δήμο Μύκης, στον οικισμό Ζουμπούλι της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 877/20-3-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το
οποίο επιτρέπεται η ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στη συγκεκριμένη θέση, καθώς στην περιοχή δεν
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υπάρχουν προσδιορισμένες χρήσεις γης και η χρήση δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις του από 2-3-81
Π.Δ (Δ΄138), από το οποίο διέπεται η δόμηση του εν λόγω τεμαχίου.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 312/25-10-2019 βεβαίωση του Τοποτηρητή Ξάνθης, σχετικά με τα μέλη της Βακουφικής
Επιτροπής του προϋφιστάμενου τεμένους στον οικισμού Ζουμπούλι του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης.
10. Την από 24-1-2020 βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού κ. Τζαμπάζ Χαλήλ Ιλχάν, με συνημμένο σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα θέσης του γεωτεμαχίου.
11. Το από ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/699368/74209/3876 /9.1.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεώτερων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο οποίο αναφέρεται ότι δεν
υφίσταται αντικείμενο της αρμοδιότητας της ως άνω Υπηρεσίας, ώστε να διατυπώσει απόψεις.
12. Το από ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΞΑΝ/705487/502588/5455 /23.1.2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ξάνθης, στο οποίο γνωστοποιείται ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από την άποψη της αρχαιολογικής
νομοθεσίας για την έκδοση άδειας δόμησης στο συγκεκριμένο οικόπεδο.
Αποφασίζουμε
1. Χορηγούμε στην Βακουφική Επιτροπή Ζουμπουλίου, άδεια ανέγερσης χώρου λατρείας (τέμενος) 139,01
τ.μ που θα ανεγερθεί επί οικοπέδου κειμένου στον Δήμο Μύκης στον οικισμό Ζουμπούλι της Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης/συγκέντρωσης διακοσίων δέκα τεσσάρων (214) ατόμων,
κατόπιν αιτήσεως του νόμιμου εκπροσώπου κ. Ραμαδάν Τζεμαλή του Χασάν.
2. Διευκρινίζουμε ότι η άδεια ανέγερσης, που χορηγείται στο στάδιο προ της κατασκευής δεν αποτελεί σε
καμία περίπτωση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ούτε επιτρέπει τη λειτουργία του χώρου λατρείας,
περιοριζόμενη μόνο στην αδειοδότηση εκ μέρους του Υ.Π.ΑΙ.Θ. της ανοικοδόμησης του κτιρίου για τον
σκοπό που δηλώνεται, αφού η άδεια αυτή, χορηγούμενη εκ της Υπηρεσίας μας πάντα προ της κατασκευής
και μόνο μετά από εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος
για την ελεύθερη άσκηση της λατρείας ("Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη
λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η παρούσα αδειοδότηση δεν δεσμεύει
την Υπηρεσία για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εάν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή
το σχετικό δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη
δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται") και οι κείμενες διατάξεις των ν.1363/38
και ν.1672/39 όπως αυτές ισχύουν, δεν υποκαθιστά την (διακριτή από την πρώτη) άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας, που χορηγείται σε δεύτερο στάδιο, επί υφιστάμενου κτηρίου και αφορά πλέον στη λειτουργική
δυνατότητα του να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο ανεγέρθηκε. Έτσι, μετά τη χορήγηση της
οικοδομικής άδειας και την αποπεράτωση των σχετικών οικοδομικών εργασιών ο έλεγχος των οποίων
εμπίπτει στις αρμοδιότητες των οικείων Υπηρεσιών Δόμησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν
εκ νέου στην Υπηρεσία μας και να υποβάλουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου τότε
να λάβουν την αναγκαία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του χώρου λατρείας.
3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Βακουφικής Επιτροπής υποχρεούται να ενημερώνει τη Μουφτεία Ξάνθης
καθώς και την Υπηρεσία μας για την πορεία των εργασιών ανέγερσης.
4. Η ανωτέρω άδεια ισχύει για την υποβολή της στην οικεία Υ.ΔΟΜ εντός εννέα (9) μηνών από την
ανάρτησή της στη Διαύγεια.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ξ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κας Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
3. Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης,
Τμήμα Μουσουλμανικών Υποθέσεων

