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Θέμα: Διαδικασία αναγνώρισης χώρου λατρείας, προ του 1955 υφιστάμενου, τυπικής ή 

άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος θρησκευτικών κοινοτήτων (πλην 

αυτών, των κατ΄άρθρο 3Σ κλιμάτων της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας) 

  

Στην ημεδαπή έννομη τάξη για την αδειοδότηση όλων των λατρευτικών χώρων των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, πλην των ναών των κατ’ άρθρο 3 Συντ. κλιμάτων της Ανατολικής 
του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας (Εκκλησία της Ελλάδος, Εκκλησία της Κρήτης, 
Εκκλησιαστικές Επαρχίες Δωδεκανήσου, Άγιο Όρος), για τα οποία κλίματα υφίστανται 
ειδικότερες διατάξεις, ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις των ν. 1363/1938 (Α΄305) και του 
ν.1672/1939 (Α΄123), του εκτελεστικού αυτού β.δ από 20.5/2.6.1939 (Α΄220) και του 
άρθρου 27 ν.3467/2006 (Α΄128) καθώς και η σχετική κοινή εγκύκλιος οδηγία 69230-
Α3/6.5.2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΘ9-Τ0Τ), όπως επικαιροποιήθηκε με την 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ 
76774653ΠΣ-5Ω9) κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υγείας. 

Ειδικότερα, κατά το άρθρο 1§1 ν.1363/1938 (Α΄305), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1§1 ν.1672/1939 (Α΄123) ορίζεται ότι: «Δια την ανέγερσιν ή λειτουργίαν Ναού οιουδήποτε 
δόγματος προαπαιτείται άδεια της οικείας ανεγνωρισμένης εκκλησιαστικής αρχής και του 
Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, κατά τα δια Β.Δ./τος, εκδιδομένου 
προτάσει του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, ειδικώτερον 
καθορισθησόμενα», το δε εκδοθέν κατά την ως άνω νομοθετική εξουσιοδότηση βασιλικό 
διάταγμα της 20.5/2.6.1939 (Α΄220), στο άρθρο 1§1 ορίζει: «1. Δια την έκδοσιν της υπό της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του Α. Νόμου υπ' αρίθ. 1672/1939 προβλεπομένης αδείας προς 
ανέγερσιν ή λειτουργίαν Ναών, μη υπαγομένων εις τας διατάξεις της εκάστοτε κειμένης 
περί Ναών και εφημερίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος Νομοθεσίας, απαιτούνται 
τα εξής: ...», περαιτέρω, και κατά την νεώτερη διάταξη του άρθρου 27 ν.3467/2006 (Α΄128) 
προβλέπεται ότι: «Για την ίδρυση, ανέγερση ή λειτουργία ναού ή ευκτήριου οίκου 
οποιουδήποτε δόγματος ή θρησκείας, πλην της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν 
απαιτείται άδεια ή γνώμη της οικείας εκκλησιαστικής αρχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας της 
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Ελλάδος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό το ίδιο θέμα, καταργείται 
...».  

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη: 

α) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,  

β) το γεγονός ότι πολλοί παλαιοί χώροι λατρείας διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων, 
ακόμα και ιστορικών (οι οποίες κοινότητες μάλιστα έχουν ήδη προσλάβει νομική 
προσωπικότητα ως θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4301/2014) δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ακόμα και 
λόγω δυσλειτουργιών του ως άνω νομοθετικού καθεστώτος αδειοδότησης  χώρων λατρείας 
(που ήρθησαν τελικώς μόνο κατόπιν της νομοθετικής μεταβολής - άρθρο 27 ν.3467/2006), 
και παρά ταύτα λειτουργούν διαρκώς και αδιαλείπτως επί πολλές δεκαετίες, 
εξυπηρετούντες λατρευτικούς σκοπούς των οικείων κοινοτήτων, 

γ) το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός από αυτούς τους λατρευτικούς χώρους είχαν ιδρυθεί 
και λειτουργούσαν ακόμα και πριν την έναρξη ισχύος του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου (1938-1939),    

δ) την ανάγκη να διευθετηθεί μια διαρκής και πολύχρονη εκκρεμότητα περί της 
νομιμότητας της λειτουργίας τους, η οποία χωρίς να έχει αμφισβητηθεί ευθέως από τη 
δημόσια διοίκηση ή να έχει διακοπεί η λειτουργία τους, δημιουργεί σοβαρά πρακτικά 
προβλήματα στις σχέσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων και των δημοσίων υπηρεσιών και 
στην καθημερινή λειτουργία και αποστολή των κοινοτήτων αυτών, χωρίς να επιβαρυνθούν 
οι κοινότητες αυτές με υπέρμετρα έξοδα για τη διευθέτησή της, που ενδεχομένως να 
οδηγούν σε αδυναμία απόλαυσης των δικαιωμάτων τους ή σε διατήρηση της εκκρεμότητας 
αυτής, 

ε) το γεγονός ότι δεν υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλει την άνευ 
άλλου τινός ανατροπή αυτής της επί μακρόν παγιωμένης κατάστασης σε βάρος των 
διοικουμένων και την προσβολή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τους, 

στ) την ανάγκη καταχώρησης στο τηρούμενο μητρώο των υπευθύνων θρησκευτικών 
λειτουργών των χώρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση των ληξιαρχείων για τις ιερουργίες με αστικές συνέπειες που τελούν και να 
διασφαλιστεί η δημόσια τάξη αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα των πολιτών,  

ζ) το γεγονός ότι η τυχόν διατήρηση αυτής της εκκρεμούς κατάστασης μπορεί να οδηγήσει 
σε προσβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των θρησκευομένων και των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας, 

η) την ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων πιστών 
στους χώρους λατρείας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και τη 
νομιμότητα ή μη των οικοδομών που αυτές ορίζουν ανά κατηγορία και χρόνο κατασκευής 
τους, 

θ) το γεγονός ότι οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα μπορεί να αιτηθεί οποτεδήποτε, 
κατά τις κείμενες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές εγκύκλιες 
οδηγίες, την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρου λατρείας, εφόσον προσκομίσει 
τα σχετικά δικαιολογητικά,   

ι) το ειδικότερο νομοθετικό πλαίσιο για τους ναούς που ανήκουν στην κανονική 
δικαιοδοσία και στα κλίματα της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Ελλάδος και των λοιπών, εντός ή εκτός Ελλάδος, ομόδοξων Εκκλησιών του Χριστού, 
Πατριαρχείων, Μητροπόλεων ή Μονών, που είναι ενωμένες δογματικώς με τη Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τηρούν, όπως και εκείνη, απαρασαλεύτως 
τους Ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνες και τις Ιερές Παραδόσεις, θα 
διευθετήσει το υπάρχον επί μακρόν εκκρεμές ζήτημα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης 
για κάθε παλαιό χώρο λατρείας, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις. Η διαπιστωτική αυτή 
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πράξη θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και θα επιφέρει όλες τις σχετικές 
έννομες συνέπειες. 

Κατόπιν αυτών, όλες οι θρησκευτικές κοινότητες (πλην αυτών, των κατ΄άρθρο 3Σ κλιμάτων 
της Ανατολικής του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας) ειδικά για χώρους λατρείας που 
στερούνται παντελώς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, μπορούν να αιτηθούν την έκδοση 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης για τη νόμιμη λειτουργία τους και την ένταξη των 
υπευθύνων θρησκευτικών λειτουργών τους στο μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία 
Θρησκευμάτων. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι  οι χώροι λατρείας να 
λειτουργούν συνεχώς και αδιαλείπτως στο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα του επί μακρό 
χρονικό διάστημα, και τουλάχιστον πριν την 09-08-1955, μέχρι και σήμερα. Ήτοι, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι η έναρξη χρήσης 
του χώρου ως χώρου λατρείας πριν από την 09-08-1955 (μέχρι και σήμερα), σε κτίριο που 
προφανώς έχει ανεγερθεί προ της ημερομηνίας αυτής, ήτοι προ της έναρξης ισχύος του 
συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο. 

 

Ειδικότερα: 

Α) Θρησκευτικές κοινότητες τυπικής μορφής π.χ. σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία, είτε άτυπης χωρίς ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.  

Για τις ανωτέρω θρησκευτικές κοινότητες, η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 
τον υπεύθυνο θρησκευτικό λειτουργό και τέσσερα (4) μέλη της συγκεκριμένης 
θρησκευτικής κοινότητας για ευκτήριους οίκους. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του 
χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και 
έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα 
οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από τα 
έγγραφα που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) κοινή 
εγκύκλιο όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 
(ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9),  κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ 
και δη: 

- ομολογία πίστεως,  
- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών 

διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε., 
- βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας 
- τίτλοι ιδιοκτησίας, ή νόμιμης χρήσης (παραχωρητήριο κ.λ.π.) 
- Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς 

τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου 
έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα 
(κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, λεγάτων, αφιερωματικών εγγράφων, 
αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ 
κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά 
περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο 
χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων 
που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).  

- Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου 
λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής 
χρήσεως).  

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού 
στοιχείου (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, αφιερωματικά έγγραφα, 
μοναστηριακό τυπικό, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης μυστηρίων κ.λ.π) από το οποίο 
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συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο πριν το 1955 και 
συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.  

Β) Εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του ν.4301/2014.  

Εφόσον ο χώρος λατρείας ανήκει σε εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του 
ν.4301/2014 η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα των νομικών 
προσώπων,  ήτοι του επικεφαλής του Ε.Κ.Π ή του Θ.Ν.Π. και του θρησκευτικού λειτουργού 
του χώρου λατρείας ή  σε περίπτωση που δεν υφίσταται θρησκευτικός λειτουργός, μόνιμα 
συνδεδεμένος ως υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου λατρείας (λ.χ. θρησκευτικές 
κοινότητες που εξυπηρετούν τις θρησκευτικές τους ανάγκες με πρόσκληση λειτουργού) 
τότε πρέπει να δηλώνεται Φυσικό Πρόσωπο, ορισμένο από τη Διοίκηση, ως Υπεύθυνος του 
χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο 
υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός ή το Φυσικό Πρόσωπο/Υπεύθυνο του χώρου λατρείας, 
ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, 
των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα από τα έγγραφα που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) κοινή εγκύκλιο όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-
7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και 
ΥΓΕΙΑΣ και δη: 

- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών 
διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε., 

- βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας  

- τίτλοι ιδιοκτησίας, ή νόμιμης χρήσης (παραχωρητήριο κλπ.) 
- Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς 

τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου 
έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα 
(κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, λεγάτων, αποφάσεις περί δημοτικών 
τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται 
όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, 
αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση 
μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η 
νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να 
εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).  

- Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου 
λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής 
χρήσεως).  

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού 
στοιχείου (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, αφιερωματικά έγγραφα, 
μοναστηριακό τυπικό, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης μυστηρίων κ.λ.π) από το οποίο 
συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο πριν το 1955 και 
συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.  

Γ) Χώροι Λατρείας της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης (τεμένη, τεκέδες, μεστζίτ, 
τζεμ,τζεμεβί) 

 Γ1) Για τα τεμένη και τα μεστζίτ η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον 
οικείο Μουφτή και κατά περίπτωση, από τα Μέλη της Βακουφικής Επιτροπής με 
συνημμένη την απόφαση συγκρότησης ή ορισμού τους κατά τα άρθρα 7, 12 και 24 
του Ν.3647/2008 (Α’ 37) ή από τον οικείο Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής 
Μουσουλμανικής Περιουσίας  (ΔΕΜΠ) με συνημμένη την αντίστοιχη απόφαση 
συγκρότησης.  
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 Γ2) Για τους τεκέδες, τα τζεμ και τα τζεμεβί η αίτηση πρέπει να είναι 
υπογεγραμμένη από τον θρησκευτικό λειτουργό και από τα Μέλη της  Επιτροπής 
Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 81374/Θ1/18-5-
2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, στην αίτηση καθορίζεται  η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, 
ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με 
τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η 
παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από τα έγγραφα που 
προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) κοινή εγκύκλιο 
όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9),  
κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και δη: 

- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, 
- βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού, 
- τίτλους ιδιοκτησίας ή σε περίπτωση έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας: α) πιστοποιητικό 

από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου, β) 
βεβαίωση του Δημάρχου για το χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου ή του γηπέδου, 
συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τον ίδιο και γ) 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1985 στην οποία να δηλώνεται ότι α αιτών είναι 
κύριος του οικοπέδου ή του γηπέδου, ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης του, καθώς 
και ο χρόνος δημιουργίας του που επικαλείται για την παρέκκλιση, 

- αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς 
τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημοσίου 
εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα 
(κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων,  αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις 
περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς 
να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ 
λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση Μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος 
ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα 
του (επιφάνεια), ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και το ύψος 
του πύργου προσευχής,  

- αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου 
λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής 
χρήσεως).  

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού 
στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών ή οικείας Μουφτείας, αφιερωματικά έγγραφα, άδειες 
γάμου, βιβλία καταχώρησης  ιεροπραξιών κ.λ.π) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός 
χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί 
συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.  

Δ) Χώροι Λατρείας των Μουσουλμάνων στην Κω και τη Ρόδο 

Για τους χώρους λατρείας των Μουσουλμάνων στη Κω και την Ρόδο η αίτηση πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένη από τον οικείο Πρόεδρο και από τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού 
Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή Ρόδου αντίστοιχα. Στην αίτηση καθορίζεται η 
επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο 
χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των 
στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα από τα έγγραφα που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 
(ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) κοινή εγκύκλιο όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-
7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9),  κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και 
ΥΓΕΙΑΣ και δη: 
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- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, 
- βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας, 
- τίτλους ιδιοκτησίας,  
- αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς 

τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημοσίου 
εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα 
(κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις 
περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς 
να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ 
λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος 
ανέγερσης του, η νομιμότητα του λόγω παλαιότητας, τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα 
του (επιφάνεια), ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και το ύψος 
πύργου προσευχής,  

- αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου 
λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής 
χρήσεως).  

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού 
στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών, Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω ή 
Ρόδου, αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λ.π.) 
από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο 
πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα. 

Ε) Συναγωγές  

Για τις Συναγωγές η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του 
Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) και να δηλώνονται τα στοιχεία των 
θρησκευτικών λειτουργών και του Προέδρου της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, ως 
Φυσικού Προσώπου, Υπεύθυνου του χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία 
του χώρου λατρείας, η έδρα του, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης 
λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία 
προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από τα έγγραφα 
που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) κοινή εγκύκλιο 
όπως επικαιροποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9), 
κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και δη: 

- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών 
διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε., 

- βιογραφικό θρησκευτικών λειτουργών και αντίγραφα δελτίων αστυνομικής 
ταυτότητας 

- τίτλοι ιδιοκτησίας,  
- Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς 

τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.  
Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου 
έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα 
(κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις 
περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς 
να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ 
λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται 
σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος 
ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που 
μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).  
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- Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου 
λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής 
χρήσεως).  

Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού 
στοιχείου (έγγραφα δημόσιων αρχών ή του Κ.Ι.Σ., αφιερωματικά έγγραφα, άδειες γάμου, 
βιβλία καταχώρησης ιεροπραξιών κ.λ.π) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος 
λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς 
και αδιαλείπτως έως σήμερα.  

Ειδικότερα, προς εξοικονόμηση άσκοπων δαπανών, επισημαίνεται ότι για περισσότερους 
του ενός χώρους λατρείας που ανήκουν στην αυτή θρησκευτική κοινότητα, μπορεί να 
προσκομιστεί κοινή βεβαίωση / κατάλογος μηχανικού, όπου θα περιλαμβάνει τα αναγκαία 
στοιχεία για όλους τους χώρους λατρείας για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση (για την 
παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως, αυτή θα τεκμηριωθεί ως ανωτέρω για έκαστον από 
τους χώρους αυτούς). 

Τέλος εξυπακούεται ότι εφόσον το κτίριο είναι μεταγενέστερο του 1955, οι ενδιαφερόμενες 
θρησκευτικές κοινότητες οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που ορίζει η με αρ. 
πρωτ. 118939/Θ1/19-7-2016 (ΑΔΑ:76774653ΠΣ-5Ω9), κοινή εγκύκλιος των Υπουργείων 
Π.Ε.Θ., ΕΣ.Δ.Α., ΠΕ.ΕΝ. και ΥΓΕΙΑΣ και να υποβάλλουν πλήρη σειρά των προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατά τις κείμενες 
διατάξεις. 

 

                                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: ΦΟΡΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Εσωτερική διανομή: 

1.  Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων 

3.  Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ άρθρου 13 N.4301/2014 

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ν.Π.  

Ομήρου 9, 10672, Αθήνα  

info@cathecclesia.gr 

 

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΠΤΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ν.Π. 

Ύδρας 9Δ, 13671, Αχαρνές 

info@copts-greece.com 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ν.Π. 

Κριεζή 10, 10553, Αθήνα 

prelacy@otenet.gr  

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Ν.Π. 

Μάρκου Μπότσαρη 24, 11742, Αθήνα 

synod@gec.gr 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ άρθρου 13 Ν.4301/2014 

ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ.Ν.Π. 

Καρνεάδου 6, 10675, Αθήνα 

anglican@otenet.gr 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Θ.Ν.Π. 

Σίνα 66, 10672, Αθήνα 

evgemath@gmail.com 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΣΣΥΡΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ.Ν.Π. 

Σαμψούντως 6, 12242, Αιγάλεω 

assyriansgreece@gmail.com 

 

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Λαμίας 30, 18542, Πειραιάς 

office@armenian-evangelican-greece.org 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ άρθρου 3 Ν. 4301/2014 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Θ.Ν.Π.  

Καπαδοκίας 1 & Λεωνίδου, 12134, Περιστέρι 

dioceseofgreece@gmail.com 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (Γ.Ο.Χ.) ΕΛΛΑΔΟΣ Θ.Ν.Π.  

mailto:info@cathecclesia.gr
mailto:info@copts-greece.com
mailto:prelacy@otenet.gr
mailto:synod@gec.gr
mailto:anglican@otenet.gr
mailto:evgemath@gmail.com
mailto:assyriansgreece@gmail.com
mailto:office@armenian-evangelican-greece.org
mailto:dioceseofgreece@gmail.com
ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Δημοκρίτου 18, 13671, Αχαρνές 

info@imab.gr 

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Θ.Ν.Π.  

Κανάρη 19, 54644, Θεσσαλονίκη 

info@imthes.gr 

 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ 

Θ.Ν.Π. 

Ηρώων Πολυτεχνείου & Σωτήρος 13-15, 18535, Πειραιάς 

info@impc.gr  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Θ.Ν.Π.  

Σοφοκλέους 52, 10552, Αθήνα 

synodoseaep@gmail.com  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Θ.Ν.Π. 

Δρυμώνος 7, 14564, Κηφισιά 

gkorovesis@otenet.gr  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Θ.Ν.Π. 

Κοιμήσεως Θεοτόκου 27, 15124, Μαρούσι 

evangelikesekklisies@gmail.com  

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Βουλής 36, 10557, Αθήνα 

hhkis@ath.forthnet.gr 

 

ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Βρανά 34, 68 300  Διδυμότειχο 

moufdid@minedu.gov.gr 

 

ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Κλεμανσώ 15, 671 00 Ξάνθη 

moufxan@minedu.gov.gr 

 

ΜΟΥΦΤΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Ερμού 82, 691 00 Κομοτηνή 

moufkom@minedu.gov.gr 

 

 

 

mailto:info@imab.gr
mailto:info@imthes.gr
mailto:info@impc.gr
mailto:synodoseaep@gmail.com
mailto:gkorovesis@otenet.gr
mailto:evangelikesekklisies@gmail.com
mailto:hhkis@ath.forthnet.gr
mailto:moufdid@minedu.gov.gr
mailto:moufxan@minedu.gov.gr
mailto:moufkom@minedu.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΕΒΙΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

κ. Καρά Χουσεϊν Αχμέτ 

680 04 ΡΟΥΣΣΑ ΕΒΡΟΥ 

c.p.leliou@gmail.com 

 

ΒΑΚΟΥΦ ΚΩ  

Μητροπόλεως 1, 85 300 Κως 

vakoufko@gmail.com 

 

ΒΑΚΟΥΦ ΡΟΔΟΥ 

Παναιτίου και Θεοφιλίσκου, 851 00, Ρόδος 

vakouf.rodou@yahoo.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.p.leliou@gmail.com
mailto:vakoufko@gmail.com
mailto:vakouf.rodou@yahoo.gr
ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  

<ΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΊΤΕ ΑΤΥΠΗΣ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ>  

 

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων  

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151.80 Μαρούσι     

 

Α. Ο/Η Αιτών/ούσα Θρησκευτικός/ή Λειτουργός  

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

 

Β. Τα μέλη της Θρησκευτικής Κοινότητας  

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

 

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

 

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Παρακαλούμε να χορηγήσετε για τη Θρησκευτική Κοινότητα με την 

επωνυμία:………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Διαπιστωτική 

Πράξη για τον κάτωθι χώρο λατρείας που ανήκει στην ευθύνη της, η οποία θα επέχει θέση 

άδειας νόμιμης λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου λατρείας:   

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………..  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ………………………………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                  

Οι Αιτούντες   

Ο/Η Θρησκευτικός Λειτουργός                              Θεώρηση Γνήσιου Υπογραφής  

 

 

 

 

Τα Μέλη                                                                                Θεώρηση Γνήσιου Υπογραφής             

1. ………………………………………………………………  

 

2. ………………………………………………………………  

 

3. ……………………………………………………………… 

 

4. ……………………………………………………………… 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας              ΝΑΙ / ΟΧΙ   

2. Αντίγραφα Διαβατηρίων (επικυρωμένα)  και αδειών διαμονής        ΝΑΙ / ΟΧΙ    

3. Ομολογία Πίστεως                                           ΝΑΙ / ΟΧΙ    

4. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού                    ΝΑΙ / ΟΧΙ              

5. Τίτλοι Ιδιοκτησίας …………………………………………………………………    ΝΑΙ / ΟΧΙ 

6. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας κτιρίου …………………………………………………….…… 

       ………………………………………..……………………  αριθμός εγγράφων …………….  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

7. Αποδεικτικά στοιχεία Θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου …………………………………..  

…………………………………………….……………… αριθμός εγγράφων ……………..  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

8. Βεβαίωση μηχανικού         ΝΑΙ / ΟΧΙ    

 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ   

<ΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ‘Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ> 

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων  

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151.80 Μαρούσι     

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ  

Α. Ο/Η Εκπρόσωπος του Θ.Ν.Π./Ε.Ν.Π.  

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

Β. Ο/Η Θρησκευτικός/η Λειτουργός του Χώρου Λατρείας   

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Παρακαλούμε να χορηγήσετε για το Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο/Εκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο με την επωνυμία: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

με Αριθμό Απόφασης Αναγνώρισης ………………… του Πρωτοδικείου 
……………………………………………., Διαπιστωτική Πράξη για τον κάτωθι χώρο λατρείας που 
ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία θα επέχει θέση άδειας 
νόμιμης λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου λατρείας:   

 
Επωνυμία χώρου λατρείας ……………………………………………………………………………………..  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος/η Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Υπεύθυνος/η χώρου λατρείας 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ………………………………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                   

Οι Αιτούντες/ούσες  

Εκπρόσωπος του Θ.Ν.Π./Ε.Ν.Π.                   Θρησκευτικός Λειτουργός του Χώρου Λατρείας                      

                                                                                      ή Υπεύθυνος/η του χώρου λατρείας   

 

 

(σφραγίδα/υπογραφή)                                            (σφραγίδα/υπογραφή)  

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας              ΝΑΙ / ΟΧΙ   

2. Αντίγραφα Διαβατηρίων (επικυρωμένα)  και αδειών διαμονής              ΝΑΙ / ΟΧΙ    

3. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού    ΝΑΙ / ΟΧΙ                

4. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ………………………………………………………………………………… ΝΑΙ / ΟΧΙ 

5. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας κτιρίου …………………………………………………….…… 

       ………………………………………..……………………  αριθμός εγγράφων …………….  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

6. Αποδεικτικά στοιχεία Θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου …………………………………..  

…………………………………………….……………… αριθμός εγγράφων ……………..  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

7. Βεβαίωση μηχανικού         ΝΑΙ / ΟΧΙ    

8. Έγγραφο ορισμού Υπεύθυνου χώρου λατρείας…………………………………… ΝΑΙ / ΟΧΙ 

 

      

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ   

< ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ι.Σ.Ε.)> 

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων  

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151.80 Μαρούσι     

 

OΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ   

Α. Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.)  

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

Β1. Ο Θρησκευτικός Λειτουργός 

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3



19 

 

Β2. Ο Θρησκευτικός Λειτουργός 

 
Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………... 
……………………………………………………………. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου  
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Εκδούσα Αρχή  
 
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας 
……………………………………………………………….………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
 
………………………………………………………………. 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε για: 

Α) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Β) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 
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Γ) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Δ) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Ε) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Στ) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για 

την κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 
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Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Ζ) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

Η) το Ν.Π.Δ.Δ. Ισραηλιτική Κοινότητα .......................................... Διαπιστωτική Πράξη για την 

κάτωθι Συναγωγή που ανήκει στην ευθύνη του ως άνω νομικού προσώπου, η οποία  θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας της συγκεκριμένης Συναγωγής: 

Επωνυμία Συναγωγής ………………………………………………………………………………………  

Έδρα/ Δ/νση  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Πρόεδρος της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας/Υπεύθυνος του χώρου λατρείας 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                    

 

Οι Αιτούντες 

Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε.                                                                 

 

 

(σφραγίδα / υπογραφή) 
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 Οι Θρησκευτικοί Λειτουργοί    

1……………………………………………... 

2……………………………………………….                      

              

 

                                                          

Δικαιολογητικά  

 

1. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας              ΝΑΙ / ΟΧΙ   

2. Αντίγραφα Διαβατηρίων (επικυρωμένα)  και αδειών διαμονής        ΝΑΙ / ΟΧΙ    

3. Βιογραφικά Θρησκευτικών Λειτουργών                                      ΝΑΙ / ΟΧΙ                

4. Τίτλοι Ιδιοκτησίας  ανά Συναγωγή ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….ΝΑΙ / ΟΧΙ 

5. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας κτιρίου  ανά Συναγωγή ………………………………..   

       ………………………………………..……………………  αριθμός εγγράφων …………….  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

6. Αποδεικτικά στοιχεία Θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου ανά Συναγωγή ……… 

…………………………….……………….……………… αριθμός εγγράφων ……………..  ΝΑΙ / ΟΧΙ 

7. Βεβαίωση μηχανικού ανά Συναγωγή ή για όλες τις Συναγωγές               ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
                                    

O/Η υπογράφων/ουσα ……………………..…. ..………………….. του ……………………………., Μηχανικός 

με Α.Μ. ……………………………., που εδρεύει στ.. …..………………….. , οδός ………………………… 

αριθμός……,  ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το ακίνητο επί της οδού ………………………………………………………….., 

στο δήμο ………………………………….. νομού …………………………………….. (περιοχή 

……………………………………….) και όροφο …………………… με εμβαδόν δαπέδου ………….……….... 

μέτρα τετραγωνικά, και με δυνατότητα εξυπηρέτησης/συγκέντρωσης ….…………………………… 

ατόμων, έχει οικοδομηθεί προ της 9-8-1955 και χρησιμοποιείται συνεχώς και αδιαλείπτως 

μέχρι σήμερα ως χώρος λατρείας, τεκμαίρεται πολεοδομικά νόμιμο σύμφωνα με τις 

ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  

…………………………., 

….…/….…/………… 

(Τόπος / ημεροχρονολογία) 

 

Ο/Η Βεβαιών/ούσα Μηχανικός 

 

 

 

(υπογραφή και σφραγίδα)  
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
                                    

O/Η υπογράφων/ουσα ……………………..…. ..………………………………………………….. του ……………………………., Μηχανικός με Α.Μ. ……………………………., που εδρεύει 

στ.. …..………………………………. , οδός ………………………………………….. αριθμός……,  ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι τα ακίνητα  που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί:   

** Οι γραμμές του πίνακα προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των χώρων λατρείας  

 

α/α Ονομασία χώρου Λατρείας Δ/νση Δήμος Νομός (περιοχή) Εμβαδόν 

Δαπέδου 

Αριθμός  

Ατόμων 
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έχουν οικοδομηθεί προ της 9-8-1955 και χρησιμοποιούνται συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα ως χώροι λατρείας, τεκμαίρονται πολεοδομικά νόμιμα 

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.  

…………………………., 

….…/….…/………… 

(Τόπος / ημεροχρονολογία) 

 

Ο/Η Βεβαιών/ούσα Μηχανικός 

 

(υπογραφή και σφραγίδα)  
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  

<ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΔΕΜΠ)>  

  

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι     

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

Α. Μουφτής /Τοποτηρητής της Μουφτείας …………………………………………  

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
 

 

              Β. Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ  ………………………………………………………. 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε για τη Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας 

(ΔΕΜΠ) ……………………………………………………………. η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 

…………………………………………………………………..της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης Διαπιστωτική Πράξη η οποία θα επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας για τον 

κάτωθι χώρο λατρείας που ανήκει στην ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής 

Μουσουλμανικής Περιουσίας…………………………………..:  
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Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………..  

Έδρα/ Δ/νση 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………………………… 

Ύψος Πύργου Προσευχής (Μιναρές) σε μέτρα …………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                   

Οι Αιτούντες  

Μουφτής/ Τοποτηρητής της Μουφτείας                           Ο Πρόεδρος της ΔΕΜΠ ……………….. 

 

 

…………………………………….            ………………………………………… 

(σφραγίδα/υπογραφή)                                                             (σφραγίδα/υπογραφή)  

 

Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας               ΝΑΙ / ΟΧΙ    

2. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας   
ΝΑΙ / ΟΧΙ                

3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ………………………………………………………………………………… ΝΑΙ / ΟΧΙ 

4. Αποδεικτικά στοιχεία  παλαιότητας  κτιρίου……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ………… ΝΑΙ / ΟΧΙ        

5. Αποδεικτικά στοιχεία θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου……………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων …………….. ΝΑΙ / ΟΧΙ 
6. Βεβαίωση Μηχανικού             ΝΑΙ /ΟΧΙ 

7. Αντίγραφο Απόφασης Ορισμού ΔΕΜΠ 

 

ΑΔΑ: ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3



28 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

 <ΓΙΑ ΒΑΚΟΥΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ> 

  

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι     

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

Α. Μουφτής/Τοποτηρητής της Μουφτείας …………………………………………  

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

  

 

Β. Τα Μέλη της Βακουφικής Επιτροπής ………………………………………………………. 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε για τη Βακουφική Επιτροπή με την 

επωνυμία……………………………………………………………………………………………………………………………… 

και με Αριθμό Απόφασης ορισμού ………………………………………………………… του 

Μουφτή/Τοποτηρητή  ………………………………………………………., Διαπιστωτική Πράξη η οποία θα 

επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας του κάτωθι χώρου λατρείας  που ανήκει στην 

ευθύνη της Βακουφικής Επιτροπής  …………………………………  

 

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………..  

Έδρα/ Δ/νση 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………………………… 

Ύψος Πύργου Προσευχής (μιναρέ) σε μέτρα ……………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                   

Οι Αιτούντες  

Μουφτής/Τοποτηρητής της Μουφτείας                    Τα Μέλη της Βακουφικής  Επιτροπής   

                                                                                                  1. …………………………………………. 

                                                                                                  2. ………………………………………….. 

                                                                                                  3. …………………………………………..                

……………………………………. 

(σφραγίδα/υπογραφή)                                                                    (σφραγίδα/υπογραφή)  
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Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Αστυνομικών Δελτίων Ταυτότητας      ΝΑΙ / ΟΧΙ    

2. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας      

     ΝΑΙ / ΟΧΙ                

3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ……………………………………………………………………………………………    ΝΑΙ / ΟΧΙ                

4. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας  κτιρίου …..…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ……………. ΝΑΙ / ΟΧΙ         

5. Αποδεικτικά στοιχεία θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου……………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ……………..  ΝΑΙ / ΟΧΙ   

6. Βεβαίωση Μηχανικού             ΝΑΙ / ΟΧΙ    

7. Αντίγραφο Απόφασης ορισμού Βακουφικής Επιτροπής 
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

<ΓΙΑ ΤΕΚΕΔΕΣ-ΤΖΕΜ-ΤΖΕΜΕΒΙ> 

 

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι     

 

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ 

Α. Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Β. Τα Μέλη της Επιτροπής ………………………………………………………. 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε για την Επιτροπή Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης με 

Αριθμό Απόφασης …………………………………. του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, 

Διαπιστωτική Πράξη η οποία θα επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας για τον κάτωθι 

χώρο λατρείας που ανήκει στην ευθύνη της Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης 

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………..  

Έδρα/ Δ/νση 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ……………………………………………………………………………………… 

Ύψος Πύργου Προσευχής (μιναρέ) σε μέτρα ……………………………………………………… 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………..                   
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Οι Αιτούντες  

Ο θρησκευτικός λειτουργός                                       

  

 

 

 

(σφραγίδα/υπογραφή)                                  Θεώρηση Γνήσιου Υπογραφής             

 

Τα Μέλη της Επιτροπής 

1. …………………………………………. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. …………………………………………… 

6. …………………………………………. 

7. ………………………………………….. 

8. ………………………………………….. 

 9. ………………………………………….. 

                                                                                                

(σφραγίδα/υπογραφή)                 Θεώρηση Γνήσιου Υπογραφής                                                         

 

Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας               ΝΑΙ / ΟΧΙ    

2. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού  και αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
ΝΑΙ / ΟΧΙ                

3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ………………………………………………………………………………………… ΝΑΙ / ΟΧΙ                

4. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας  κτιρίου …..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ……………. ΝΑΙ / ΟΧΙ         

5. Αποδεικτικά στοιχεία θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου……………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ……………..  ΝΑΙ / ΟΧΙ   

6.   Βεβαίωση Μηχανικού             ΝΑΙ / ΟΧΙ          

7. Αντίγραφο Απόφασης του ΓΓΘ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ  

<ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΚΟΥΦ ΡΟΔΟΥ/ΚΩ> 

 

ΠΡΟΣ  

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 

Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης 

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι     

 

Ο ΑΙΤΩΝ 

Α. Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ  ………………………………  

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Β. Τα Μέλη του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ………………………………… 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  
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Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

Επώνυμο ……………………………………………. 
 
Όνομα ………………………………………………… 
 

Ονοματεπώνυμο Πατέρα  
…………………………………………………………… 
.............................................................. 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας 
………………………………………………………… 
 

Εκδούσα Αρχή  
…………………………………………………………… 

Διεύθυνση Επικοινωνίας  ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  
………………………………………………………… 
........................................................... 

Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 
……………………………………………………………….  

 

 

Παρακαλούμε να χορηγήσετε για τον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ 

…….............…και με Αριθμό Απόφασης ………………………………………..  Συγκρότησης του Δ.Σ του 

Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, Διαπιστωτική Πράξη η οποία θα επέχει θέση άδειας νόμιμης λειτουργίας για τον 
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κάτωθι χώρο λατρείας που ανήκει στην ευθύνη του  Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 

Βακούφ ...........……..: 

Επωνυμία ……………………………………………………………………………………………………………..  
 

Έδρα/ Δ/νση 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δήμος …………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Αναπληρωτής Θρησκευτικός Λειτουργός 
……………………………………………………………………………………………………………………………….  

Έτος Ίδρυσης και Έναρξης Λειτουργίας …………………………………………………………………  

Μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων ατόμων ……………………………………………………….. 

Εμβαδόν Κτηρίου/ακινήτου σε τ.μ. ………………………………………………………………………………… 

Ύψος Πύργου Προσευχής (μιναρές) σε μέτρα ……………………………………………………. 

 

Τόπος και Ημερομηνία …………………………………………………………………. 

Οι Αιτούντες  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού 
Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ……… 

 

 

 

      ……………………………………. 

       

           

      (σφραγίδα/υπογραφή)  

Τα Μέλη 

1. ……………………………………………… 
 
 

2. …………………………………………….. 
 
 

3. …………………………………………… 
 
 

4.      ……………………………………………. 
 
(σφραγίδα/υπογραφές) 
 

 

 

Δικαιολογητικά  

1. Αντίγραφα Δελτίων Ταυτότητας               ΝΑΙ / ΟΧΙ    

2. Βιογραφικό Θρησκευτικού Λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας   
ΝΑΙ / ΟΧΙ                

3. Τίτλοι Ιδιοκτησίας ……………………………………………………………………………………… ΝΑΙ/ΟΧΙ    

4. Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας κτιρίου …..…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων ………… ΝΑΙ/ΟΧΙ     
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5. Αποδεικτικά στοιχεία θρησκευτικής χρήσεως του κτιρίου 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… αριθμός εγγράφων …………….. ΝΑΙ/ΟΧΙ    

6. Βεβαίωση Μηχανικού             ΝΑΙ/ΟΧΙ    

7. Αντίγραφο Απόφασης Συγκρότησης του ΔΣ του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 
Βακούφ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

<ΓΙΑ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ> 
 

 

O/H υπογράφων/ουσα …………………………..…. ..……………….………….. του ……………………………., 

Μηχανικός με Α.Μ. ……………………………., που εδρεύει στ.. …..…………………, οδός 

………………………… αριθμός……, ΒΕΒΑΙΩΝΩ ότι το τέμενος/τεκές/μεστζίτ/τζεμ/τζεμεβί επί της 

οδού ………………………………………………………….., στο δήμο ………………………………………….. του 

νομού …………………………………….. με εμβαδόν δαπέδου ………….……….... μέτρα τετραγωνικά, 

με δυνατότητα εξυπηρέτησης/συγκέντρωσης ….…………………………… ατόμων και με ύψος 

πύργου προσευχής (μιναρέ) ………………………………….. μέτρα το οποίο έχει οικοδομηθεί προ 

της 9-8-1955 και χρησιμοποιείται συνεχώς και αδιαλείπτως ως χώρος λατρείας,  

τεκμαίρεται πολεοδομικά νόμιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. 

 

…………………………., 

….…/….…/………… 

(Τόπος / ημεροχρονολογία) 

 

 

 

 

Ο/Η Βεβαιών/ούσα Μηχανικός 

(υπογραφή και σφραγίδα)  
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