ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ

Τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Σύμης-Γραφεῖον Βαπτίσεων- Ἀριθ. Φάξ: 22460 71506

Ὄνομα Πατρός βαπτιζομένου:

Ἐπώνυμο:

Ἀριθμός Δελτίου Ταυτότητος:

Ἐπάγγελμα

Ὄνομα Μητρός βαπτιζομένου:

Ἐπώνυμο

Ἀριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Ἐπάγγελμα

Ἡλικία:

Κατοικία Γονέων:

Τηλέφ.

Μέ ἀτομική μας εὐθύνη καί γνωρίζοντας τίς κυρώσεις πού προβλέπονται ἀπό τίς διατάξεις τῆς παρ. 6 τοῦ ἄρθρου 22
τοῦ Ν. 1599/1986, δηλώνουμε ὅτι:

1.
2.
3.
4.
5.

Συμφωνοῦμε νά βαπτισθεῖ τό παιδί μας κατά τό Ὀρθόδοξον Δόγμα.
Τό Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος θά τελεσθεῖ στήν Ἱ. Μονή Πανορμίτου Σύμης.
Θά λάβει τό ὄνομα:
Ἀποδεχόμαστε ἀνεπιφύλακτα τούς κατωτέρω ὅρους*.
Ἀνάδοχοι θά παραστοῦν οἱ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ

(Ἡμερομηνία):………./………/…………

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΟΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1.
2.
3.
Ἡμερομηνία:……………/…………/20

Οἱ Δηλοῦντες Γονεῖς
……………………………

……………………………

Ὁ Πατήρ (ὑπογραφή)

Ἡ Μήτηρ (ὑπογραφή)

*ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ:
1.

Ὡς Ἀνάδοχοι ὁρίζονται μέ εὐθύνη τῶν Γονέων, μόνον Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι εἰς τό θρήσκευμα καί ἐάν εἶναι
ἔγγαμοι πρέπει νά ἔχουν τελέσει ὁπωσδήποτε καί θρησκευτικό Γάμο.

2.

Ἡ παροῦσα συμπληρωμένη, καθώς καί τό ἀπόσπασμα Ληξιαρχικῆς Πράξης Γεννήσεως τοῦ βαπτισθέντος, θά
ἀποστέλλονται διά φάξ πρό εἰκοσαημέρου τουλάχιστον εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν καί τήν ἡμέρα τῆς Βαπτίσεως θά
κατατίθενται πρωτοτύπως εἰς τόν τελετουργόν Ἱερέα.

3.

Μέ ἀπόφαση τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου (ἀρ. πρ. 16/2015) κατά τήν θερινή περίοδο Βαπτίσεις δέν
τελοῦνται πρό τήν 12ην μεσημβρινή.

4.

Μέ ἀποφάσεις τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου (Ἀρ. 15/2010& 8/2013) ἀπαγορεύεται ὁ στολισμός
ἐξωτερικῶς-ἐσωτερικῶς τῆς Μονῆς μέ μπαλόνια, χαλιά, γυάλες κ.τ.λ. Ἐπιτρέπεται μόνον ἡ λελογισμένη χρῆσις
ἀνθέων.
Μέ ἀπόφαση τῆς Ἐφορείας τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου ἀπαγορεύνται τά catering (κέτερινγκ) στούς χώρους της.
Γενικῶς ἀπαγορεύεται ἡ προετοιμασία, τό ψήσιμο καί ἡ προσφορά ἐδεσμάτων σέ ὁποιονδήποτε ἀνοικτό ἤ
αὔλειο χῶρο, ἤ στούς προβλῆτες τῆς Μονῆς, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν χώρων πρό τῶν εἰσόδων της.

5.

