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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 101941/Θ1
(1)
Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων επιλογής και δια−
δικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων για τη διδα−
σκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της Θράκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ−
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του N. 1920/1991 (ΦΕΚ 11/Α΄/1991) όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 68 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32 Α΄/2014) «Κύρωση
της από 24/12/1990 ΠΝΠ Περί Μουσουλμάνων Θρησκευ−
τικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182/Α΄) και
β) των άρθρων 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/
Α΄/2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και τροποποιήθηκαν με
το άρθρο 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014), «Ίδρυση
και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την
Παιδεία και άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/
Α΄/1994), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009) «Αναμόρφωση συ−
στήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις».
3. Των άρθρων 4 έως 10 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014), «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Του Π.δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015), «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Του Π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015), «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της αριθμ. 33/27−12−2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α΄/2006),
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα», όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε
με τις διατάξεις της πράξης 29/22−12−2014 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ
264/Α΄/2014).
8. Την αριθ. Υ95/27−2−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Γεώργιο Κατρούγκαλο» (ΦΕΚ 299/Β΄/2015).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής ανά
κατηγορία, καθώς και τη διαδικασία πρόσληψης ιεροδι−
δασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες Ξάνθης,
Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, με έργο:
α) Τη διδασκαλία του Κορανίου στα Τεμένη της Θρά−
κης και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκη,
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β) Τη διδασκαλία μαθημάτων θρησκευτικής μουσουλ−
μανικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα
στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και
γ) Την υπηρεσία ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό
στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως ακολούθως:
1. Γενικά Προσόντα
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες μόνιμοι κάτοικοι Θράκης,
μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.
β) Να έχουν συμπληρώσει, οι μεν υποψήφιοι κατη−
γορίας Π.Ε και Δ.Ε το 21ο έτος της ηλικίας τους, οι δε
υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε το 20ο έτος.
γ) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο−
χρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, στε−
ρητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, όπως
ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄/2007).
ε) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για
την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
2. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:
α) Οι απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης κατά κατηγο−
ρία είναι οι ακόλουθοι:
αα) Για την κατηγορία ΠΕ ή TE:
Πτυχίο Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής
Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που
οι υποψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολεί−
πονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται
ο διορισμός σε θέση ιεροδιδασκαλου και κατόχων πτυ−
χίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής,
εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδα−
στηρίωντης Θράκης.
ββ) Για την κατηγορία ΔΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν
της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι
με απολυτήριο τίτλο εκπαιδευτικού ιδρύματος Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί
δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι ή απόφοιτοι της Ειδικής
Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που
έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.
γγ) Για την κατηγορία ΥΕ: Κατά την πρώτη εφαρμογή
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄/2013) και πάντως όχι πέραν
της πρώτης πενταετίας γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι
με απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου ή σχολείου Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί
δεκαετία ως ιεροδιδάσκαλοι.
Δεν απαιτείται βεβαίωση δεκαετούς υπηρεσίας ως
ιεροδιδασκάλων για τους αποφοίτους των Ιεροσπουδα−
στηριων Εχίνου και Κομοτηνής οι οποίοι επίσης γίνονται
δεκτοί κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4115/2013 και
πάντως όχι πέραν της πρώτης πενταετίας.
β) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαι−
τείται:
αα) Για τίτλους Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολο−
γικής Σχολής: Πράξη αναγνώρισης από τον Διεπιστημο−
νικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) περί
ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της. Ειδικά

για τα πτυχία της Κύπρου: πριν από την πλήρη ένταξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1−5−2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία
που αναφέρονται στο Π.δ. 299/1997 (ΦΕΚ 214/Α΄/1997)
όπως τροποποιήθηκε με το με το άρθρο μόνο του
Π.δ. 367/2001 (ΦΕΚ 245/Α΄/2001), ενώ για τα ίδια πτυχία
καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο
κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε. απαιτείται ισο−
τιμία και αντιστοιχία.
ββ) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη Τεχνικής ή μη
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση
ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά
τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής και για Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαί−
δευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της
επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνι−
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) και
βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρ−
μόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.
γγ) Για τίτλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, βεβαίωση
ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολι−
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
δδ) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης
πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοι−
χία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ−
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του Π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ
78/Α΄/2010) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την
παρ. αριθ. Θ16(20) του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ
222 Α΄/2012), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ή
¡i) το Συμούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτι−
μίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του Π.δ. 165/2000, (ΦΕΚ 149/Α΄/2000)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό
σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαί−
δευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με
την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 4 του
άρθρου 60 του Π.δ. 38/2010, (ΦΕΚ 78/Α΄/2010), ή
iii) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
13 και 14 του Π.δ. 231/1998, (ΦΕΚ 178/Α΄/1998) «Δεύτε−
ρο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/
ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τη παρ. 4 του άρθρου 60 του Π.δ. 38/2010,
(ΦΕΚ 78/Α΄/2010) και την παρ. 40 του άρθρου 30 του
Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18 Α΄/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
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2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων, και άλλες διατάξεις.».
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Με την αίτηση, ο υποψήφιος θα συνυποβάλλει τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της
Αστυνομικής Ταυτότητας στην οποία αναγράφεται η
χρονολογία γέννησης του, η εγγραφή στο Μητρώο Αρ−
ρένων ή στο γενικό Μητρώο Δημοτών, το θρήσκευμα
και η υπηκοότητα. Σε περίπτωση που το θρήσκευμα ή η
υπηκοότητα δεν αναγράφονται στο δελτίο ταυτότητας,
θα αποδεικνύονται με οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
β) Βεβαίωση πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης
των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αί−
τησης συμμετοχής) του οικείου δήμου, από την οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος
του δήμου αυτού.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στις περιπτώσεις που αφορούν τίτ−
λους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν επικυρω−
μένο αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου ούτε επίσημη
μετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούμενων
πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων
των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται ανωτέρω).
δ) Βιογραφικό σημείωμα για τις μέχρι σήμερα ασχο−
λίες του σχετικά με τη διδασκαλία του Κορανίου, που
θα αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
ε) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι
δεν συντρέχουν κωλύματα διορισμού.
στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για
την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη
νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
4. Κριτήρια, διαδικασία και τρόπος επιλογής των υπο−
ψηφίων
Η πλήρωση των προαναφερομένων θέσεων γίνεται
με επιλογή, κατόπιν προκήρυξης. Την προκήρυξη εκδί−
δει το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και οι αιτήσεις υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους στις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες στη συνέχεια
τις διαβιβάζουν στις Μουφτείες, προκειμένου να τε−
θούν υπόψη της οικείας Επιτροπής. Η οικεία Επιτρο−
πή προκειμένου να αποφασίσει για την επιλογή των
καταλληλότερων ιεροδιδασκάλων, αφού εξετάσει τα
τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σχηματίζει συνολι−
κή εικόνα για την ικανότητα τους, συνεκτιμώντας το
ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητα
τους, όπως επίσης και την προηγούμενη σταδιοδρομία
τους ως ιεροδιδασκάλων, καλώντας τους σε προφορική
συνέντευξη. Ο τόπος και ο χρόνος της συνέντευξης
ορίζονται με σχετική ανακοίνωση, η οποία γνωστοποι−
είται με κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρονται ο τρόπος και
ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφε−
ρομένους, η διαδικασία και ο τρόπος επιλογής των
υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
πρόσληψη τους.
Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι εννέα (9)

μηνών και η σχετική σύμβαση υπογράφεται από τον
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσλη−
ψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στο δημόσιο.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4283/2014
(ΦΕΚ 189/Α΄/2014) με κοινή απόφαση των Υπουργών Πο−
λιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά
παρέκκλιση της παρ. 1, μπορεί να παρατείνεται μονομε−
ρώς η ισχύς της σύμβασης εργασίας των υπηρετούντων
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ιερο−
διδασκάλων. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, λήγουν
αυτόματα, χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δι−
καίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία έκδοσης της
Υπουργικής απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων
που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκήρυξης,
θεωρούμενης της ημερομηνίας αυτής και ως συμβατικής
ημερομηνίας λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτω−
ση, η παράταση που προβλέπεται στην ανωτέρω παρά−
γραφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 2/40386/ΔΕΠ
(2)
Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών των ιεροδιδασκάλων
Ισλαμικής Θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν. 3536/2007
(ΦΕΚ 42/Α΄/2007) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α΄2013) και τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014),
«Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1ζ του άρθρου 4, των άρθρων
12, 13, 14, της παρ. 2 του άρθρου 15, του άρθρου 17 και
των παρ. 2 σε συνδυασμό με την αριθμ. 2/56253/0022/
12−10−12 Εγκύκλιο του Υπ. Οικ. και 4 του άρθρου 22 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί−
σεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφε−
δρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
3. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.δ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/2015).
5. Το Π.δ. 25 (ΦΕΚ 21/Α΄/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
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ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005).
7. Την αριθ. Υ59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256/Β΄/2015).
8. Την αριθ. 2/13917/0022/17−2−2012 (ΦΕΚ 414/Β΄/2012)
Κ.Υ.Α «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α και των
αναπληρωτών εκπαιδευτικών», με την οποία επεκτεί−
νονται οι διατάξεις του Ν. 4024/2011 και στις ανωτέρω
κατηγορίες υπαλλήλων.
9. Τις υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ: 4577
Η−5ΕΤ) και υπ’ αριθμ. 2/17589/0022/29−2−2012 (ΑΔΑ:
Β44ΞΗ−ΕΝ6) ερμηνευτικές εγκυκλίους της 22ης Διεύθυν−
σης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./26/7090/25.5.2015
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1
της Π.Υ.Σ. 33/2006, «Έγκριση για την κίνηση των διαδι−
κασιών πρόσληψης διακοσίων δεκαέξι (216) Ιεροδιδα−
σκάλων Ισλαμικής Θρησκείας, με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα
εννέα (9) μηνών, στις Μουφτείες Κομοτηνής, Ξάνθης
και Διδυμοτείχου (Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων)».
11. Τις αριθμ. πρωτ. Φ1/Α΄/187/89465/Β1/5−6−2015 για
τη Μουφτεία Κομοτηνής, Φ1/Α΄/185/89456/Β1/5−6−2015
για την Μουφτεία Ξάνθης και την Φ1/Α΄/186/89461/
Β1/5.6.2015 για την Μουφτεία Διδυμοτείχου εισηγήσεις
της Γεν. Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ,
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2/14226/0021/25−2−2015 εγκύ−
κλιο της Γεν. Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ. «Διαδικασία προώθησης κα−
νονιστικών πράξεων» (Α.Δ.Α: ΩΜΛ2Η−89Ζ).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143/Α΄/2015) και του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/2010)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πρόσληψη δια−
κοσίων δεκαέξι (216) ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρη−
σκείας για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
ανερχόμενη στο ύψος των 1.389.880 ευρώ για το οικο−
νομικό έτος 2015 και 1.737.320 ευρώ περίπου για το έτος
2016, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του
Ειδικού Φορέα 19−230 «Γενική Γραμματεία Θρησκευμά−
των» του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
τις αριθ. πρωτ. 200336/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ: 63ΦΣ9−Π0Ξ)
και 200334/Β3/10−12−2014 (ΑΔΑ: ΩΚΦΗ9−666) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. Υ.Δ.Ε. α/α 1254 και
1255). Η ετήσια δαπάνη για κάθε επόμενο έτος για την
πρόσληψη, κατ’ ανώτατο όριο, διακοσίων σαράντα (240)
ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας ανέρχεται στο
ύψος των 3.480.000 ευρώ περίπου και θα αντιμετωπί−
ζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή του ποσού στους
ΚΑΕ 0342 και 0352 του Ειδικού Φορέα 19−230 «Γενική
Γραμματεία Θρησκευμάτων» του τακτικού προϋπολο−
γισμού του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των τακτικών μηνιαίων απο−
δοχών των ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας στις
Μουφτείες της Θράκης που προσλαμβάνονται με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις

θέσεις που συστήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων
36 και 37 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) όπως αυτά
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/Α΄/2013) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του
Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄/2014), «Ίδρυση και οργάνωση
Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες
διατάξεις », ως ακολούθως:
1. Οι ιεροδιδάσκαλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που
αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011).
2. Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρω προσωπι−
κού στα Μ.Κ του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, λαμ−
βάνεται υπόψη χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7)
έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του
άρθρου 6 του ίδιου νόμου.
3. Πέραν του βασικού μισθού, οι ανωτέρω δικαιού−
νται τα επιδόματα και τις παροχές, που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 2 και 17 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011), εφόσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις χορήγησης τους. Για τυχόν περικοπή των
αποδοχών των ανωτέρω εφαρμογή έχουν οι διατάξεις
του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 101922/B1
(3)
Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης μεταφορικών μέσων για
την μεταφορά των φοιτητών από και προς τους χώ−
ρους εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του
Ν. 2083/1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4
του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄) σε συνδυα−
σμό με την παρ. 22α του άρθρου 80 και του στοιχείου λδ΄
της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 4009/2011, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας νια την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).
4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.01.2015).
5. Την αριθμ. Υ 59/16−2−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015).
6. Το αριθμ. Β 3634/24−12−2014 έγγραφο του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και τις αριθμ. 64/4/18
Δεκεμβρίου 2014 και 13/4/18 Δεκεμβρίου 2014 Αποφάσεις
της Συγκλήτου.
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7. Την με αρ. πρωτ. 82251/22.5.2015/Β2 (ΑΔΑ: 72ΝΟ465ΦΘ3−
ΚΧ7) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρέω−
σης για το επόμενο οικονομικό έτος του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 0815)».
8. Την με αρ. πρωτ. ΔΕ147/3−3−2015(ΑΔΑ: 7ΑΖΒ46ΨΖΥ1−
Τ9Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 0815).
9. Την με αρ. πρωτ. 90952/Β1/9−6−2015 εισήγηση της
ΓΔΟΥ του ΥΠΟΠΑΙΘ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (ΚΑΕ 0815−01)
ύψους 228.864,00 € (διακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ) για το οικ. έτος
2015 και ύψους 343.296,00 € (τρακοσίων σαράντα τριών
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ) νια το οικ. έτος
2016,χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το
Πανεπιστήμιο αυτό, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπουμε τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, για τη μίσθωση μεταφορικών
μέσων από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για
τη μεταφορά φοιτητών του Ιδρύματος στις πόλεις της
Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης από
και προς τους χώρους εκπαίδευσης, σίτισης και στέ−
γασης για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μί−
σθωση ανέρχεται στο ποσό των 572.160,00 € (πεντα−
κοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ)
και επιμερίζεται ως εξής: για την πόλη της Κομοτηνής:
ποσό 290.350,00 €, για την πόλη της Ξάνθης 128.910,00 €
και για την πόλη της Αλεξανδρούπολης: ποσό των
152.900,00 €.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και οικ.
έτους 2016 και στον ΚΑΕ 0815−1 ύψους 228.864,00 € και
343.296,00 € αντίστοιχα.
4. Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών του εν
λόγω διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή ανά δρο−
μολόγιο στην κάθε πόλη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 2693/111849
(4)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 5ης
Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (Δήμων Κύμης−Αλιβερίου και Καρύστου).
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 10/Α΄) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
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Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 14,16, την παράγραφο 1
του άρθρου 29, σε συνδυασμό με το εδάφιο β΄ του άρ−
θρου 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 του άρθρου
57 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄/2012) «Ποινική προστασία
του περιβάλλοντος−Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ−Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων−
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 «Ειδι−
κές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ
42 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αρ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητήμα−
τα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία την άσκηση
των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πο−
λιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83 Β΄).
7. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 29407/3508/10−12−2002
(ΦΕΚ 1572/Β΄) ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις της με αρ. Η.Π. 50910/2727/22−12−03
(ΦΕΚ 11909/Β΄) ΚΥΑ «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε−
διασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικά την παράγραφο 3 του άρθρου 10, όπως αυτή
προσδέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του
Ν. 4042/2012 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84
παρ. 7 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄).
9. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. οικ. 129043/4345/
8−7−2011 με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχεί−
ριση με επικινδύνων στερεών αποβλήτων».
10. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον
καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των
αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα
με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/
ΕΚ (ΕΕ L11/16.4.2003/σελ. 27).
11. Την αρ. 6972/22−12−2005 απόφαση έγκρισης του Πε−
ριφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12. Την από 2 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση του Ευρωπαϊ−
κού Δικαστηρίου − παράβαση περί παράβασης Κράτους −
Μέλους − Άρθρο 260 παρ 2, ΣΛΕΕ (παράβαση υποχρεώ−
σεων του άρθρου 260 − επιβολή κυρώσεων).
13. «Τις διατάξεις του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/
24.12.2014) και ιδιαίτερα του άρθρου 84 αυτού.
14. Την ΚΥΑ 54658/4266/2014 (ΦΕΚ 3242 Β΄/3−12−2014)
«Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7ης,
10ης και 11ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
15. Την αρ. πρωτ. 34611/2014 ΚΥΑ «Διαδικασία καταλο−
γισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων» (ΦΕΚ
2113 Β΄/1−8−2014).
16. Το γεγονός της καθυστέρησης υλοποίησης του συ−
νόλου των υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
που προβλέπονται από τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχε−
διασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας

