
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

στην πρόταση νόμου *Για την οικονομική διοίκηση και διαχεί
ριση του προσκυνήματος Αγιος Παοασκευης Τεμπών, της κοινό
τητας Ραψάνης του νομού Λάρισας»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Στην περιοχή της κοινότητας Ραψάνης του νομού Λάρισας λει
τουργεί σε γραφικό τοπίο όπως είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, ο 
Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, στον οποίο είναι ενσποτεθει- 
μενο το Ιερό Λείψανο της Αγίας Παρασκευής, που προσελκύει κα
θημερινό χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα και σε ετήσια 
βάση οι προσκυνητές αυτοί ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες.

Με τη συρροή των προσκυνητών αυτών ο Ιερός Ναός αποκομί
ζει σημαντικότατα έσοδα που διατίθενται κατά την κρίση του οι
κείου Μητροπολίτη.

Πρόκειται δηλαδή περί ενός ιδρύματος εφάμιλλου της Τήνου 
για το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 66 του νόμου 590/31-5-1977 «πε
ρί του Καταστατικού Χαρτών της Εκκλησίας της Ελλάδος» εξαι
ρείται του παραπόνου νόμου και διέπεται υπό του ν. 349/1976.

Για την αναβάθμιση του ιδρύματος αυτού και τη διαφάνεια πε
ρί τη Διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του επιβάλλεται 
να τροποποιηθεί το διοικητικό καθεστώς κατά ανάλογη εφαρμο
γή περίπου του περί Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελί
στριας Τήνου διατάξεων (ν. 349/1976) και του Καταστατικού Χάρτη 
της Εκκλησίας της Ελλάδος (Άρθρα 59 και 66 ν. 590/77).

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για την ικανοποίηση των 
συνεχών και χρονίων αιτημάτων της κοινότητας Ραψάνης αλλά 
και της ικανοποίησης του δικαίου αιτήματος της διαφάνειας από 
τη συντριπτική πλειοψηφία των θρησκευομένων του νομού Λάρι
σας, καθ' ότι η πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού από την 
Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ουδόλως ικανοποίησε τό
σο τους πιστούς όσο και τους παράγοντες της περιοχής, προτεί- 
νεται η θέσπιση της παρακάτω διάταξης, την οποία παρακαλούμε 
το Σώμα να δεχθεί για να καταστεί νόμος του Κράτους.

Άρθρο Μόνο

Το άρθρο 66 του ν. 590/1977 συμπληρώνεται ως ακολούθως: 
Και το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών διοι- 

κείται από εττταμελή επιτροπή της οποίας Πρόεδρος είναι ο επι
χώριος Μητροπολίτης και μέλη α) ο πρόεδρος της κοινότητας 
Ραψάνης,

β) ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Ραψάνης (Ο- 
λύμπου),

γ) ο εκάστοτε Αστυνομικός Δ/ντής του Αστυνομικού Τμήματος 
Ραψάνης,

δ) ο εκάστοτε Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης,
ε) ο ιερέας της κοινότητας Ραψάνης,
στ) ο ιερέας του προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής.
Η παραπάνω επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του προ

σκυνήματος αποκλειστικά, το δε 25% των εσόδων διατίθεται υ
ποχρεωτικά στην κοινότητα Ραψόνης για την εκτέλεση κοινωφε
λών έργων ανάλογα με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ραψάνης, το δε υπόλοιπο 75% διατίθεται κατά την κρίση της επι
τροπής ύστερα από εισήγηση του Μητροπολίτη.

Αθήνα. 8 Αυγούστου 1990 
Ο προτείνων βουλευτής

Γ ια την οικονομική διοίκηση και διαχείριση του ττροσκυνημο- 
τος Αγίας Παρασκευής Τεμπών, της κοινότητας ΡοψΟνης του νο
μού Λάρισος

Άρθρο Μόνο

Το άρθρο 66 παράγρ. 1 του ν. 590/1977 «περί του Καταστατικού 
Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» διαμορφώνεται ως ακο
λούθως:

«1. Των περί εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και ιερών προσκυνη
μάτων διατάξεων του παρόντος νόμου εξαιρείται το Πανελλήνιον 
Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου το οποίο διέπεται υπό των 
διατάξεων του ν. 349/1976 «περί διοικήσεως του Πανελληνίου Ιε
ρού 'Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου» και το Ιερό Προσκύνημα 
της Αγίας Παρασκευής Τεμπών διοικείται από εττταμελή επιτρο
πή της οποίας Πρόεδρος είναι ο επιχώριος Μητροπολίτης και μέλη 

α) ο πρόεδρος της Κοινότητας Ραψάνης 
β) ο εκάστοτε Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Ραψάνης (Ο- 

λύμπου)
γ) ο εκάστοτε Αστυνομικός Δ/ντής του Αστυνομικού Τμήματος 

Ραψάνης
δ) ο εκάστοτε Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης
ε) ο ιερέας της κοινότητας Ραψάνης
στ) ο ιερέας του προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής.
Η παραπάνω επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση του προ

σκυνήματος αποκλειστικά, το δε 25% των εσόδων διατίθεται υ
ποχρεωτικά στην κοινότητα Ραψάνης για την εκτέλεση κοινωφε
λών έργων ανάλογα με την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Ραψάνης, το δε υπόλοιπο 75% διατίθεται κατά την κρίση της επι
τροπής ύστερα από εισήγηση του Μητροπολίτη.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 1990 
Ο προτείνων βουλευτής
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