ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8
παξ. 4 Ν. 1599/1986)

Τήλ Ἱεξάλ Μεηξόπνιηλ Σύκεο, δη’ Ἱ. Μνλήλ Ταμηάξρνπ Μηραήι ηνῦ Παλνξκίηνπ
Ἀξηζ. Φάμ: 22460-71668 & e-mail: impvaptisi@gmail.com

ΠΡΟΣ
Ὄνομα Πατρός βαπτιζομένοσ:

Ἐπώνσμο:

Ἀριθμός Δελτίοσ Ταστότητος:

Ἐπάγγελμα

Ὄνομα Μητρός βαπτιζομένοσ:

Ἐπώνσμο

Ἀριθμός Δελτίοσ Ταστότητας:

Ἐπάγγελμα

Ἡλικία:

Κατοικία Γονέων:

Τηλέφ.

Μέ ἀςξμική μαπ εὐθύμη καί γμωοίζξμςαπ ςίπ κσοώρειπ πξύ ποξβλέπξμςαι ἀπό ςίπ διαςάνειπ ςῆπ παο. 6 ςξῦ ἄοθοξσ 22
ςξῦ Ν. 1599/1986, δηλώμξσμε ὅςι:

1. Σπκθσλνῦκε λά βαπηηζζεῖ ηό παηδί καο θαηά ηό ξζόδνμνλ Γόγκα.
2. Τό Μπζηήξηνλ ηνῦ Βαπηίζκαηνο ζά ηειεζζεῖ ζηήλ Ἱ. Μνλή Παλνξκίηνπ Σύκεο. (Ἡκεξνκελία):………./………/201
3.Θά ιάβεη ηό ὄλνκα:
4. Ἀπνδερόκαζηε ἀλεπηθύιαθηα ηνύο θαησηέξσ ὅξνπο*.
5. Ἀλάδνρνη ζά παξαζηνῦλ νἱ θάησζη ξζόδνμνη Φξηζηηαλνί:
ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟΝ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ

ΠΟΛΗ ΓΙΑΜΟΝΗΣ

1.
2.
3.
Ἡμερομηνία:……………/…………/20

ΟἱΓεινῦληεοΓνλεῖο
……………………………

……………………………

Ὁ Παςήο (ὑπξγοατή)

Ἡ Μήςηο (ὑπξγοατή)

*ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ:
1.

Ὡο Ἀλάδνρνη ὁξίδνληαη κέ εὐζύλε ηῶλ Γνλέσλ, κόλνλ Φξηζηηαλνί ξζόδνμνη εἰο ηό ζξήζθεπκα θαί ἐάλ εἶλαη
ἔγγακνη πξέπεη λά ἔρνπλ ηειέζεη ὁπσζδήπνηε θαί ζξεζθεπηηθό Γάκν.

2.

Ἡ παξνῦζα ζπκπιεξσκέλε, ηό ἀπόζπαζκα Λεμηαξρηθῆο Πξάμεο Γελλήζεσο ηνῦ βαπηηζζέληνο, θαζώο θαί ηά
ινηπά Πηζηνπνηεηηθά ηῶλ Ἀλαδόρσλ ζά ἀπνζηέιινληαη δηά θάμ πξό εἰθνζαεκέξνπ ηνπιάρηζηνλ εἰο ηήλ Ἱ. Μνλή
θαί ηήλ ἡκέξα ηῆο Βαπηίζεσο ζά θαηαηίζεληαη πξσηνηύπσο εἰο ηόλ Παλνζηνινγηώηαηνλ Καζεγνύκελνλ.

3.

Μέ ἀπόθαζε ηῆο Ἐθνξείαο ηῆο Ἱ. Μνλῆο Παλνξκίηνπ (ἀξ. πξ. 16/2015) θαηά ηήλ ζεξηλή πεξίνδν Βαπηίζεηο δέλ
ηεινῦληαη πξό ηήλ 12ελ κεζεκβξηλή.

4.

Μέ ἀπνθάζεηο ηῆο Ἐθνξείαο ηῆο Ἱ. Μνλῆο Παλνξκίηνπ (Ἀξ. 15/2010& 8/2013) ἀπαγνξεύεηαη ὁ ζηνιηζκόο
ἐμσηεξηθῶο-ἐζσηεξηθῶο ηῆο Μνλῆο κέ κπαιόληα, ραιηά, γπάιεο θ.η.ι. Ἐπηηξέπεηαη κόλνλ ἡ ιεινγηζκέλε ρξῆζηο
ἀλζέσλ.
Μέ ἀπόθαζε ηῆο Ἐθνξείαο ηῆο Ἱ. Μνλῆο Παλνξκίηνπ ἀπαγνξεύληαη ηά catering (θέηεξηλγθ) ζηνύο ρώξνπο ηεο.
Γεληθῶο ἀπαγνξεύεηαη ἡ πξνεηνηκαζία, ηό ςήζηκν θαί ἡ πξνζθνξά ἐδεζκάησλ ζέ ὁπνηνλδήπνηε ἀλνηθηό ἤ
αὔιεην ρῶξν, ἤ ζηίο πξνβιῆηεο ηῆο Μνλῆο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαί ηῶλ ρώξσλ πξό ηῶλ εἰζόδσλ ηεο.

5.

