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Εισαγωγή. 

 

Με ςξ Ν. 3512/2006 «Ιρλαμικό Τέμεμξπ Αθημώμ και άλλεπ διαςάνειπ»1 

απξταρίρςηκε η αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ. Παοόςι έυει παοέλθει μία 

δεκαεςία από ςημ φήτιρη ςξσ μόμξσ, η αμέγεορη ςξσ ςεμέμξσπ δεμ έυει ακόμα 

ξλξκληοχθεί. Σκξπόπ ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ είμαι μα καςαδείνει όςι, λόγχ ςηπ αλλαγήπ 

ςχμ ρσμθηκώμ σπό ςιπ ξπξίεπ μξμξθεςήθηκε η αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ 

Αθημώμ, πλέξμ ξσδεμία αμάγκη αμέγεορηπ και λειςξσογίαπ ςξσ στίρςαςαι. Καςά 

ρσμέπεια, η ςσυόμ καςάογηρη ςξσ Ν. 3512/2006 και η αμάκληρη ςχμ διξικηςικώμ 

ποάνεχμ πξσ εκδόθηκαμ κας’ εταομξγή ςξσ δεμ θα ποξρβάλξσμ ςημ θοηρκεσςική 

ελεσθεοία ςχμ μξσρξσλμάμχμ ςηπ Αθήμαπ. 

 

Η απόφαση αμέγερσης του Ισλαμικού Σεμέμους Αθημώμ. 

 

 Ο δημόριξπ διάλξγξπ για ςημ αμέγεορη ςζαμιξύ ρςημ Αθήμα νεκίμηρε ρςξ 

πλαίριξ ςηπ ποξεςξιμαρίαπ για ςξσπ Ολσμπιακξύπ Αγώμεπ ςξσ 2004, λόγχ ςηπ 

αμαμεμόμεμηπ έλεσρηπ ρςημ Αθήμα υιλιάδχμ θεαςώμ, μεςανύ ςχμ ξπξίχμ και 

μξσρξσλμάμξι. Παοόςι ςελικά δεμ καςαρκεσάρςηκε ςζαμί ρςημ Αθήμα με ατξομή ςξσπ 

Ολσμπιακξύπ Αγώμεπ ςξσ 2004, δύξ υοόμια αογόςεοα ςξ ελλημικό κξιμξβξύλιξ φήτιρε 

ςξμ Ν. 3512/2006 – πξσ ςοξπξπξιήθηκε αογόςεοα με ςξ άοθοξ 29 παο. 5 ςξσ Ν. 

4014/20112 και με ςξ άοθοξ 34 ςξσ Ν. 4327/20153 - δσμάμει ςξσ ξπξίξσ απξταρίρςηκε η 

αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ «για ςημ κάλσφη ςχμ θοηρκεσςικώμ αμαγκώμ 

ςχμ μξσρξσλμάμχμ πξσ διαβιξύμ ρςημ Αςςική». Ο μόμξπ ποξβλέπει όςι ςξ ςέμεμξπ θα 

αμεγεοθεί με δαπάμη ςξσ δημξρίξσ ρε έκςαρη πξσ θα παοαυχοηθεί από ςξ δημόριξ. 

Τόρξ η έκςαρη όρξ και ςξ ςέμεμξπ θα παοαμείμξσμ ρςημ κσοιόςηςα ςξσ δημξρίξσ, αλλά 

η υοήρη ςξσ ςεμέμξσπ θα παοαυχοείςαι ςξσ ρςιπ κας’ ιδίαμ μξσρξσλμαμικέπ κξιμόςηςεπ.  

Δηλαδή, ςξ ελλημικό κοάςξπ αμέλαβε ςημ ποχςξβξσλία μα αμεγείοει έμαμ υώοξ 

λαςοείαπ και μα ςξμ παοαδώρει ποξπ υοήρη ρςξσπ μξσρξσλμάμξσπ ςηπ Αθήμα, υχοίπ μα 

έυει σπξβληθεί ξπξιξδήπξςε αίςημα λειςξσογίαπ υώοξσ λαςοείαπ από ξπξιαδήπξςε 

                                                           
* Ο αοθοξγοάτξπ είμαι Δικαρςικόπ Λειςξσογόπ ςξσ Δικαρςικξύ Σώμαςξπ Δμόπλχμ Δσμάμεχμ. 
Δίμαι κάςξυξπ πςσυίξσ και μεςαπςσυιακξύ διπλώμαςξπ ειδίκεσρηπ ιδιχςικξύ διεθμξύπ δικαίξσ ςηπ 
Νξμικήπ Συξλήπ Δ.Π.Θ. και έυει σπηοεςήρει χπ δικαρςήπ επί διεςία ρςξ Σςοαςξδικείξ Ξάμθηπ [e-
mail: c.n.tsiachris@army.gr].  
 
1 Φ.Δ.Κ. Α΄ 264/5-12-2006. 
2 Φ.Δ.Κ. Α΄ 209/21-9-2011. 
3 Φ.Δ.Κ. Α΄ 50/14-5-2015. 
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μξσρξσλμαμική κξιμόςηςα. Αμςίθεςα, ςξ κοάςξπ δεμ έποανε ςξ ίδιξ για ςιπ λξιπέπ 

θοηρκεσςικέπ κξιμόςηςεπ, ξι ξπξίεπ για μα απξκςήρξσμ υώοξ λαςοείαπ με ιδία δαπάμη 

ακξλξύθηραμ ςημ διαδικαρία πξσ ποξβλέπει ξ μόμξπ. 

 
 

 

Ο υώοξπ ρςξμ ξπξίξ απξταρίρςηκε μα αμεγεοθεί ςξ «Ιρλαμικό Τέμεμξπ Αθημώμ» 

απξςελεί ιδιξκςηρία ςξσ Πξλεμικξύ Νασςικξύ ρςημ πεοιξυή ςξσ Βξςαμικξύ. Σε εκςέλερη 

ςχμ διαςάνεχμ ςξσ Ν. 3512/2006 εκδόθηκαμ ρυεςικέπ διξικηςικέπ ποάνειπ μεςανύ ςχμ 

ξπξίχμ και η από 7-11-2011 Κ.Υ.Α. ςχμ Υπξσογώμ Παιδείαπ, Διά Βίξσ Μάθηρηπ & 

Θοηρκεσμάςχμ και Υπξδξμώμ, Μεςατξοώμ & Δικςύχμ με ςίςλξ «Χοημαςξδόςηρη ςχμ 

πάρηπ τύρεχπ δαπαμώμ για ςημ σλξπξίηρη ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ 

Αθημώμ πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ απαοαιςήςχμ κςηοίχμ σπξρςηοικςικώμ λειςξσογιώμ, 
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μέρχ ςηπ καςάλληληπ μεςαρκεσήπ ςξσ ποώημ Κεμςοικξύ Σσμεογείξσ Ασςξκιμήςχμ 

Νασςικξύ (Κ.Σ.Α.Ν.), ρςημ πεοιξυή Δλαιώμα Ν. Αςςικήπ».  

 

Σα επιχειρήματα υπέρ και κατά του Ισλαμικού Σεμέμους Αθημώμ. 

 

Τημ υοξμική πεοίξδξ καςά ςημ ξπξία ελήτθη η απόταρη αμέγεορηπ ςξσ 

Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ ποξβλήθηκαμ αοκεςά επιυειοήμαςα σπέο ή καςά ςηπ 

αμέγεορηπ, σπήονε μεγάλη τημξλξγία για ςξσπ λόγξσπ λήφηπ ςηπ απόταρηπ και 

ποξκλήθηκε έμςξμη αμςιπαοάθερη, ςόρξ δικαρςική όρξ και ενχδικαρςική. 

Οι σπέομαυξι ςηπ αμέγεορηπ ςξσ ςεμέμξσπ σπξρςήοιναμ όςι η ύπαονη εμόπ 

μόμιμξσ ςζαμιξύ θα απξςελξύρε αιςία μα κλείρξσμ ςα δεκάδεπ ςζαμιά πξσ  

λειςξσογξύραμ παοάμξμα ρε πξλλέπ γειςξμιέπ ςηπ Αθήμαπ και όςι ςξ κοάςξπ με ςξμ 

ςοόπξ ασςό θα αρκξύρε «έλεγυξ» ρςιπ μξσρξσλμαμικέπ κξιμόςηςεπ. Αμςίθεςα, ξι 

πξλέμιξι ςηπ αμέγεορηπ ςξσ ςεμέμξσπ σπξρςήοιζαμ όςι ασςό θα απξςελέρει κέμςοξ 

ποξρηλσςιρμξύ, άμςοξ ταμαςικώμ ιρλαμιρςώμ και όςι θα σπξβαθμίρει ςημ πεοιξυή ςξσ 

Βξςαμικξύ μεςαςοέπξμςάπ ςημ ρε μξσρξσλμαμικό γκέςξ. 

Οι τήμεπ πξσ κσκλξτόοηραμ όςι η αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ 

ρσμδεόςαμ με ςημ ενχςεοική πξλιςική ςηπ Δλλάδαπ και όςι η Δλλάδα θα λάμβαμε 

ξικξμξμικά και άλλα αμςαλλάγμαςα από ιρλαμικέπ υώοεπ ξσδέπξςε επιβεβαιώθηκαμ. 

Ομξίχπ, η τήμη πξσ κσκλξτόοηρε όςι, παοά ςημ φήτιρη ςξσ Ν. 3512/2006, πξςέ δεμ θα 

ξλξκληοχθεί η αμέγεορη ςξσ ςεμέμξσπ βαίμει ποξπ καςάοοιφη, ατξύ η αμέγεορη ςξσ 

Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ ρσμευίζεςαι καμξμικά. 

Η αμάγκη ύπαονηπ υώοχμ λαςοείαπ για ςξσπ μξσρξσλμάμξσπ ςηπ Αςςικήπ είμαι 

αμαμτιρβήςηςη. Οι μξσρξσλμάμξι, όπχπ και ξι λξιπέπ θοηρκεσςικέπ κξιμόςηςεπ, έυξσμ 

δικαίχμα μα ίδοσρηπ και λειςξσογίαπ υώοχμ λαςοείαπ, ετόρξμ έυει ςηοηθεί η 

ποξβλεπόμεμη διαδικαρία αδειξδόςηρηπ. Καςά ςημ άπξφη ςξσ γοάτξμςξπ, η Δλλάδα, 

έυξμςαπ θερπίρει μξμξθερία πξσ οσθμίζει ςημ διαδικαρία αδειξδόςηρηπ υώοχμ λαςοείαπ 

ξπξιαρδήπξςε γμχρςήπ θοηρκείαπ, έυει εκπληοώρει ρςξ έπακοξμ ςιπ σπξυοεώρειπ ςηπ 

για διαρτάλιρη ςηπ ακώλσςηπ άρκηρηπ ςξσ δικαιώμαςξπ θοηρκεσςικήπ λαςοείαπ, πξσ 

καςξυσοώμεςαι από  διεθμείπ ρσμβάρειπ αμθοχπίμχμ δικαιχμάςχμ και από ςξ 

Σύμςαγμα. Καςά ρσμέπεια, σπεύθσμεπ για ςημ μη ύπαονη μόμιμχμ υώοχμ λαςοείαπ ςξ 

2006 ήςαμ ξι ίδιεπ ξι μξσρξσλμαμικέπ κξιμόςηςεπ, επειδή δεμ είυαμ σπξβάλει ρυεςική 

αίςηρη αδειξδόςηρηπ4.  

Πεοαιςέοχ, καςά ςημ γμώμη ςξσ γοάτξμςξπ, ςξ επιυείοημα πεοί κοαςικξύ 

«ελέγυξσ» ςχμ μξσρξσλμάμχμ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ επίρημξσ ςεμέμξσπ είμαι έχλξ. 

Η αουή ςηπ θοηρκεσςικήπ ξσδεςεοόςηςαπ ςξσ κοάςξσπ δεμ επιςοέπει ξπξιξμδήπξςε 

ςέςξιξσ είδξσπ έλεγυξ και υειοαγώγηρη ςχμ πιρςώμ ξπξιαρδήπξςε θοηρκείαπ. Άλλχρςε, 

ςξ Ιρλαμικό Τέμεμξπ Αθημώμ ποξξοίζεςαι ποξπ υοήρη από όλεπ ςιπ μξσρξσλμαμικέπ 

κξιμόςηςεπ ςηπ Αςςικήπ, γεγξμόπ πξσ καθιρςά δσρυεοή, αμ όυι αδύμαςξ, έμαμ ςέςξιξ 

                                                           
4 Διεσκοιμίζεςαι όςι η ίδοσρη και λειςξσογία υώοχμ λαςοείαπ ςηπ αμαγμχοιρμέμηπ με ςημ 
Σσμθήκη ςηπ Λχζάμμηπ μξσρξσλμαμικήπ μειξμόςηςαπ ςηπ Θοάκηπ οσθμίζεςαι με ειδικόςεοξ ςοόπξ 
ρε ρυέρη με ςημ ίδοσρη και λειςξσογία υώοχμ λαςοείαπ από μξσρξσλμαμικέπ κξιμόςηςεπ ρςημ 
σπόλξιπη Δλλάδα. 
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ποξληπςικό έλεγυξ. Τξ κοάςξπ θα ότειλε μα επέμβει ρςξμ ςοόπξ άρκηρηπ ςξσ 

δικαιώμαςξπ θοηρκεσςικήπ λαςοείαπ από ςξσπ μξσρξσλμάμξσπ ςηπ Αςςικήπ χπ οσθμιρςήπ 

ςηπ καςάρςαρηπ ή και καςαρςαλςικά ρε ρσγκεκοιμέμεπ πεοιπςώρειπ, όπχπ είμαι η 

πεοίπςχρη διαμάυηπ μεςανύ μξσρξσλμάμχμ πξσ αμήκξσμ ρε αμςιμαυόμεμα δόγμαςα 

(π.υ. Σξσμίςεπ και Σιίςεπ) για ςημ υοήρη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ, πξσ θέςει ρε 

κίμδσμξ ςημ δημόρια ςάνη και αρτάλεια. 

Τέλξπ, ςξ επιυείοημα όςι η αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ θα 

ξδηγήρει ρςξ κλείριμξ ςχμ παοάμξμχμ ςζαμιώμ είμαι επίρηπ έχλξ καςά ςημ άπξφη ςξσ 

γοάτξμςξπ. Η λειςξσογία ςξσ ςεμέμξσπ δεμ απξκλείει ςημ ρσμέυιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ 

παοάμξμχμ ςζαμιώμ. Η διξίκηρη, έυξμςαπ ςημ εσθύμη επιβξλήπ ςξσ μόμξσ και 

διαρτάλιρηπ ςξσ κοάςξσπ δικαίξσ, θα έποεπε μα έυει ήδη απαγξοεύρει ςημ λειςξσογία 

ςχμ παοάμξμχμ ςζαμιώμ, υχοίπ μα ρσμδέει ςημ απαγόοεσρη λειςξσογίαπ ςξσπ με ςημ 

λειςξσογία ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ.  

 

Η δικαστική διαμάχη. 

 

Ο Ν. 3512/2006 και ξι ρυεςικέπ διξικηςικέπ ποάνειπ, πξσ εκδόθηκαμ με ρκξπό ςημ 

αμέγεορηπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ, έγιμαμ αμςικείμεμξ δικαρςικξύ ελέγυξσ. 

Σςημ πιξ γμχρςή σπόθερη πξσ εκδικάρθηκε μέυοι ρήμεοα, ξ Μηςοξπξλίςηπ Πειοαιώπ 

Σεοατείμ, ανιχμαςικξί ςξσ Πξλεμικξύ Νασςικξύ και άλλα τσρικά και μξμικά ποόρχπα, 

σπέβαλαμ εμώπιξμ ςξσ ΣςΔ αίςηρη ακύοχρηπ ςηπ ποξαματεοθείραπ από 7-11-2011 

Κ.Υ.Α. ςχμ Υπξσογώμ Παιδείαπ, Διά Βίξσ Μάθηρηπ & Θοηρκεσμάςχμ και Υπξδξμώμ, 

Μεςατξοώμ & Δικςύχμ. Μεςανύ ςχμ λόγχμ ακύοχρηπ πξσ ποξβλήθηκαμ ήςαμ η 

παοαβίαρη ςχμ άοθοχμ 4  (αουή ςηπ ιρόςηςαπ) και 13 (θοηρκεσςική ελεσθεοίαπ) ςξσ 

Σσμςάγμαςξπ, λόγχ ςηπ ποξμξμιακήπ μεςαυείοιρηπ μίαπ θοηρκεσςικήπ κξιμόςηςαπ, ςηπ 

μξσρξσλμαμικήπ, ρε ρυέρη με ςιπ λξιπέπ θοηρκεσςικέπ κξιμόςηςεπ. Με ςημ 

ποξρβαλλόμεμη Κ.Υ.Α., καςά ςξσπ ιρυσοιρμξύπ ςχμ αιςξύμςχμ, παοαβιάρθηκε η αουή 

ςηπ θοηρκεσςικήπ ιρόςηςαπ και η αουή ςξσ θοηρκεσςικξύ πλξσοαλιρμξύ, πξσ επιβάλει 

ρςξ κοάςξπ μα ςηοεί ξσδέςεοη και αμεοόληπςη ρςάρη έμαμςι όλχμ ςχμ θοηρκεσςικώμ 

κξιμξςήςχμ.  

Με ςημ σπ’ αο. 2399/2014 απόταρη ςηπ Ολξμέλειαπ ςξσ ΣςΔ απξοοίτθηκε καςά 

πλειξφητία η αίςηρη ακύοχρηπ. Ανίζει μα ρημειχθεί όςι σπήονε ιρυσοή μειξφητία 

δικαρςώμ5, ξι ξπξίξι θεώοηραμ όςι: α) η αμέγεορη ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ από 

ςημ Πξλιςεία απξςελεί παοαβίαρη ςηπ αουήπ ςηπ ιρόςηςαπ, β) ξ μξμξθέςηπ λαμθαρμέμα 

ενέλαβε όςι ςξ άοθοξ 13 ςξσ Σσμςάγμαςξπ πεοί θοηρκεσςικήπ ελεσθεοίαπ δημιξσογεί για 

ςημ Πξλιςεία ςημ σπξυοέχρη καςαρκεσήπ και λειςξσογίαπ με κοαςική υοημαςξδόςηρη, 

λαςοεσςικξύ υώοξσ ρε ρσγκεκοιμέμη θοηρκεσςική κξιμόςηςα και γ) σπήονε ποξμξμιακή 

μεςαυείοιρη ςηπ μξσρξσλμαμικήπ κξιμόςηςαπ, διόςι ςξ κοάςξπ απξτάριρε μα αμεγείοει ςξ 

Ιρλαμικό Τέμεμξπ Αθημώμ φητίζξμςαπ μόμξ πξσ παοέκαμφε ςημ στιρςάμεμη μξμξθερία 

πξσ παοείυε ςημ δσμαςόςηςα ρςξσπ μξσρξσλμάμξσπ μα αμεγείοξσμ υώοξ λαςοείαπ σπό 

ςιπ ίδιεπ ποξϋπξθέρειπ πξσ ίρυσαμ για όλεπ ςιπ γμχρςέπ θοηρκείεπ. 

                                                           
5 Ο γοάτχμ θεχοεί ξοθόςεοη ςημ άπξφη ςηπ μειξφητίαπ ςχμ δικαρςώμ. 
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Ανίζει μα ρημειχθεί όςι ρςημ απόταρη γίμεςαι αματξοά ρε 120 παοαμόμχπ 

λειςξσογξύμςα ςζαμιά ρςημ Αςςικήπ, η αμενέλεγκςη λειςξσογία ςχμ ξπξίχμ, καςά ςημ 

γμώμη ςηπ πλειξφητίαπ, θα απξςοεπόςαμ από ςημ λειςξσογία ςξσ επιρήμξσ ςεμέμξσπ. 

Παοά ςημ ιρυσοή μειξφητία, απξςέλερμα ςηπ σπ’ αο. 2399/2014 απόταρηπ ςηπ 

Ολξμέλειαπ ςξσ ΣςΔ ήςαμ η ρσμέυιρη ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ, 

διόςι θεχοήθηκε όςι ποάγμαςι σπήουαμ θοηρκεσςικέπ αμάγκεπ ςχμ μξσρξσλμάμχμ πξσ 

έποεπε μα καλστθξύμ με ςημ αμέγεορη και λειςξσογία ςεμέμξσπ με ποχςξβξσλία ςξσ 

κοάςξσπ. 

 

Η κατάσταση σήμερα. 

 

Παοόςι παοήλθαμ δέκα έςη από ςημ φήτιρη ςξσ Ν. 3512/2006 και δύξ έςη από 

ςημ έκδξρη ςηπ σπ’ αο. 2399/2014 απόταρηπ ςηπ Ολξμέλειαπ ςξσ ΣςΔ, η αμέγεορη ςξσ 

Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ δεμ έυει ξλξκληοχθεί. Τξ 2011 η δαπάμη καςαρκεσήπ ςξσ 

ποξϋπξλξγίρςηκε ρε 1.100.000 €6 και, ρύμτχμα με ςξ από 6-10-2015 δημξρίεσμα ςηπ 

ετημεοίδαπ «Δημξκοαςία», «για ςημ αμέγεορη ςξσ Τεμέμξσπ έυξσμ διαςεθεί από ςξ 

Υπξσογείξ Αμάπςσνηπ 946.000 €»7. Αομόδια σπηοερία για ςα ζηςήμαςα ξογάμχρηπ ςξσ 

Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ, ςξμ διξοιρμό ςηπ διξίκηρηπ και ςημ εμ γέμει λειςξσογία ςξσ 

είμαι πλέξμ ςξ Τμήμα Δςεοόθοηρκχμ και Δςεοόδξνχμ ςηπ Διεύθσμρηπ Θοηρκεσςικήπ 

Διξίκηρηπ ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ και Θοηρκεσμάςχμ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 42 ςξσ 

Π.Δ. 114/2014 «Οογαμιρμόπ Υπξσογείξσ Παιδείαπ & Θοηρκεσμάςχμ»8. 

 Τξ 2006, ξπόςε φητίρςηκε ξ Ν. 3512, λειςξσογξύραμ παοάμξμα ρςημ Αςςική 120 

ςζαμιά, εμώ καμία μξσρξσλμαμική κξιμόςηςα δεμ είυε αιςηθεί άδεια αμέγεορηπ και 

λειςξσογίαπ υώοξσ λαςοείαπ. Υπό ασςέπ ςιπ ρσμθήκεπ, η Ολξμέλεια ςξσ ΣςΔ θεώοηρε 

ξοθή ςημ απόταρη ςηπ Πξλιςείαπ μα αμεγείοει ςξ Ιρλαμικό Τέμεμξπ Αθημώμ. Σήμεοα, 

δέκα υοόμια μεςά ςημ φήτιρη ςξσ Ν. 3512/2006, η απόταρη αμέγεορηπ ςξσ Ιρλαμικξύ 

Τεμέμξσπ Αθημώμ δεμ έυει σλξπξιηθεί και ρςημ Αςςική ρσμευίζξσμ μα λειςξσογξύμ 

δεκάδεπ παοάμξμα ςζαμιά. Ασςό όμχπ πξσ διατξοξπξιεί ςημ καςάρςαρη ρε ρυέρη με ςξ 

2006 είμαι όςι πλέξμ λειςξσογξύμ ρςημ Αθήμα και ρςξμ Πειοαιά ςοία μόμιμα ςζαμιά9. 

Ασςό ρημαίμει όςι κάπξιεπ μξσρξσλμαμικέπ κξιμόςηςεπ ςηπ Αθήμαπ και ςξσ Πειοαιά 

αιςήθηκαμ και έλαβαμ άδεια λειςξσογίαπ υώοχμ λαςοείαπ, όπχπ είυαμ ποάνει ρςξ 

παοελθόμ άλλεπ θοηρκεσςικέπ κξιμόςηςεπ. Δπξμέμχπ ξι θοηρκεσςικέπ αμάγκεπ ςχμ 

μξσρξσλμάμχμ ήδη καλύπςξμςαι με ποχςξβξσλία κάπξιχμ μξσρξσλμαμικώμ 

κξιμξςήςχμ, εμώ δεμ απξκλείεςαι ρύμςξμα μα αδειξδξςηθξύμ πεοιρρόςεοα ςζαμιά. Καςά 

ρσμέπεια, η ασςόκληςη επέμβαρη ςξσ κοάςξσπ ρςημ άρκηρη ςξσ δικαιώμαςξπ 

θοηρκεσςικήπ λαςοείαπ από ςξσπ μξσρξσλμάμξσπ ςηπ Αςςικήπ, μέρχ ςηπ αμέγεορηπ ςξσ 

Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ με κοαςική ποχςξβξσλία, έυει καςαρςεί μη αμαγκαία.  

                                                           
6 βλ. ςξ σπ’ αο. ποχς. Δ11α/0/4/65-Ω/16-9-2011 έγγοατξ ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα Δημξρίχμ 
Έογχμ ςξσ Υπξσογείξσ Υπξδξμώμ, Μεςατξοώμ & Δικςύχμ. 
7 βλ. http://www.dimokratianews.gr/content/53857/epifylahthike-ste-na-ekdosei-apofasi-gia-
temenos-sto-votaniko 
8 Φ.Δ.Κ. Α΄ 181/29-8-2014. 
9 «Τοία ςζαμιά λειςξσογξύμ μόμιμα ρε Αθήμα-Πειοαιά», ετημεοίδα «Η Καθημεοιμή», 22-11-2012. 

http://www.dimokratianews.gr/content/53857/epifylahthike-ste-na-ekdosei-apofasi-gia-temenos-sto-votaniko
http://www.dimokratianews.gr/content/53857/epifylahthike-ste-na-ekdosei-apofasi-gia-temenos-sto-votaniko


Πεοιξδικό «ΕΝΔΟΧΩΡΑ», 

για ηη Θοάκη πξρ επιμέμει, για ηξμ Ελλημιζμό πξρ αμηιζηέκεηαι 

η. 100, Ιξύμιξπ 2016, Αλεναμδοξύπξλη. 

 

 
 

Καςόπιμ ασςήπ ςηπ ενέλινηπ, ακόμα και αμ δευθεί καμείπ όςι ςξ 2006 ποάγμαςι 

στίρςαςξ η αμάγκη καςαρκεσήπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ Αθημώμ με ποχςξβξσλία και 

ένξδα ςξσ ελλημικξύ κοάςξσπ, είμαι παριταμέπ όςι ρήμεοα πλέξμ δεμ στίρςαςαι η 

αμάγκη ασςή. Από ςξ 2015, ξπόςε και αδειξδξςήθηκαμ μξσρξσλμαμικξί υώοξι λαςοείαπ, 

έυξσμ εκλείφει ξι λόγξι για ςξσπ ξπξίξσπ φητίρςηκε ξ Ν. 3512/2006 και ετόρξμ δεμ 

έυει εταομξρςεί ακόμα ή, έρςχ, δεμ έυει εταομξρςεί πλήοχπ, δεμ στίρςαςαι λόγξπ μα 

εταομξρςεί.  

Υπό ασςέπ ςιπ πεοιρςάρειπ, είμαι ρςημ διακοιςική εσυέοεια ςξσ μξμξθέςη μα 

εκδώρει μεώςεοξ μόμξ πξσ θα καςαογεί οηςά ςξμ Ν. 3512/2006. Η ςσυόμ ριχπηοή 

καςάογηρη ςξσ Ν. 3512/2006 μέρχ ςηπ αδοάμειαπ ςξσ κοάςξσπ μα ςξμ εταομόρει δεμ 

ρσμιρςάςαι διόςι έυξσμ ήδη εκδξθεί ρυεςικέπ διξικηςικέπ ποάνειπ, πξσ επίρηπ ποέπει μα 

αμακληθξύμ ρςξ ρύμξλό ςξσπ, ειδικά όρεπ δημιξσογξύμ ξικξμξμικέπ σπξυοεώρειπ ρςξ 

κοάςξπ.  

Πεοαιςέοχ, η καςάογηρη ςξσ Ν. 3512/2006 καθίρςαςαι επιςακςική και για 

ξικξμξμικξύπ λόγξσπ. Σε πεοίξδξ ξικξμξμικήπ κοίρηπ ςξ κοάςξπ έυει ήδη δαπαμήρει 

ςεοάρςια υοημαςικά πξρά για μα ενσπηοεςήρει μία εναουήπ αμτιλεγόμεμη αμάγκη, πξσ 

πλέξμ δεμ στίρςαςαι. Η παύρη ςχμ εογαριώμ αμέγεορηπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ 

Αθημώμ θα ρσμβάλει ρςημ ενξικξμόμηρη πόοχμ, πξσ μπξοξύμ μα διαςεθξύμ για ςημ 

ενσπηοέςηρη άλλχμ ρκξπώμ. Ακόμα όμχπ και αμ η αμέγεορη ςξσ κσοίχπ και ςχμ 

βξηθηςικώμ κςιοίχμ ξλξκληοχθεί ρε ρύμςξμξ υοξμικό διάρςημα από ςξσπ εογξλάβξσπ 

και ασςά παοαλητθξύμ από ςξ κοάςξπ, δεμ είμαι σπξυοεχςικό μα υοηριμξπξιηθξύμ χπ 

ςέμεμξπ. Δπειδή ςόρξ η έκςαρη όρξ και ςα κςίοια παοαμέμξσμ ιδιξκςηρία ςξσ κοάςξσπ, 

σπάουει η δσμαςόςηςα μα υοηριμξπξιηθξύμ με άλλξμ ςοόπξ, (π.υ. χπ μξσρείξ, 

εκθεριακόπ υώοξπ, υώοξπ αμαφσυήπ), ώρςε μα καλστθξύμ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ όλχμ 

ςχμ πξλιςώμ και όυι η αμύπαοκςη πλέξμ αμάγκη λειςξσογίαπ ςξσ Ιρλαμικξύ Τεμέμξσπ 

Αθημώμ. 

 

 


