 



   
………………………………..………..…….……..  
……………………………….………..….………..
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Σήµερα, την ……... του µηνός ………………….………………… του έτους …………., ηµέρα ……..………..………
και ώρα

….……

, στο γραφείο του ιερού ναού

……..………………………………………………..……

……………………...……..……..………….………

της ενορίας

Ιωαννίνων, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι:

α) ο αιδ. πρεσβύτερος π. ……..………………………………………………….………..…………….…, µέχρι σήµερα
Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του ιερού ναού ……..………………………………………………..……
της ενορίας ……..………………………………………………..…… και
β) ο αιδ. πρεσβύτερος π. ……..…………………………………………..…………………..…………….…, αναλαµβάνων
καθήκοντα Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του ως άνω ιερού ναού, παρόντων
των µελών του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου,
συµµαρτυρούν και βεβαιώνουν ότι
ο πρώτος παρέδωσε και ο δεύτερος παρέλαβε τα κάτωθι αντικείµενα του ιερού ναού:
1) Τ……... Σφραγίδ……... του ναού (αρ. ……...).
2) Τ……... κλειδ……... τ……... παγκαρι…….... Τα υπόλοιπα κλειδιά τ……... παγκαρι……...
βρίσκονται στην κατοχή των εκκλησιαστικών Συµβούλων κ.
……………………..…………….…

……..…………………………

και κ……..………………………………………………..…………….….

3) Τ……... κλειδ……... των κεντρικού ιερού ενοριακού ναού ως και των παρεκκλησίων.
Αντικλείδια έχουν και οι εκκλησιαστικοί σύµβουλοι κ.
……..…………….…

……..…………………………………………

και κ……..………………………………………………..…………….….

4) Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του υπ’ αριθ. 8/1979 Κανονισµού της Ιεράς Συνόδου
της Εκκλησίας της Ελλάδος τηρούµενα Βιβλία, δηλαδή:
α) Πρωτόκολλο
β) ∆ιαχειριστικά Βιβλία (Βιβλίο Ταµείου και Μπλοκ Ενταλµάτων Εισπράξεων και
Πληρωµών). Κατά την παράδοση των Βιβλίων ∆ιαχειρίσεως ο ταµίας του
Εκκλησιαστικού Συµβουλίου ενηµέρωσε τον αναλαµβάνοντα χρέη Προέδρου
ότι το τρέχον χρηµατικό υπόλοιπο του ιερού ναού ανέρχεται στο ποσό
των……..…………… € και δεν υπάρχουν εκκρεµείς οφειλές1.
γ) Βιβλίο Βαπτίσεων
δ) Βιβλίο Πρακτικών Εκκλησιαστικού Συµβουλίου
ε) Βιβλίο Πιστοποιητικών Αγαµίας και αδειών γάµου
στ) Κτηµατολόγιο (Βιβλίο Κινητών και ακινήτων πραγµάτων του ιερού ναού)2.
Η κινητή και ακίνητη περιουσία του ιερού ναού, που περιγράφεται στο ως άνω
1
Εάν υπάρχουν εκκρεµείς οφειλές, ο ταµίας καθηκόντως ενηµερώνει τον αναλαµβάνοντα χρέη Προέδρου και
τα περιγράφει στο οικείο σηµείο του πρωτοκόλλου.
2
Εάν δεν υφίσταται βιβλίο Κτηµατολογίου, η κινητή και ακίνητη περιουσία του ναού περιγράφεται
αναλυτικώς στο παρόν Πρωτόκολλο.

 





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

Βιβλίο, παρουσιάστηκε στον αναλαµβάνοντα εφηµέριο, ο οποίος βεβαιώνει µε
το παρόν ότι παρέλαβε και άπαντα τα αναγραφόµενα σε αυτό.
5) Τ……... επ’ ονόµατι του ναού Βιβλιάρι……. Τραπέζης:
µε αριθµό IBAN ……..………………………………………… και χρηµατικό υπόλοιπο……..…………… €
µε αριθµό IBAN ……..………………………………………… και χρηµατικό υπόλοιπο……..…………… €
6) Τα αρχεία του ναού (Φάκελοι Αλληλογραφίας κ.α.)
7) Τα σχετιζόµενα µε την ασφάλεια του ναού.
Το παρόν συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα για το αρχείο του ιερού ενοριακού ναού
και ένα για την Ιερά Μητρόπολη3 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
…….……………………………….…………………………………….….

………………………………….………………………………………….

(ονοµατεπώνυµο, υπογραφή και σφραγίδα)

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)
…….……………………………….…………………………………….….

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)

Ο ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
…….……………………………….…………………………………….….

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)
………………………………….………………………………………….

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)

…….……………………………….…………………………………….….

(ονοµατεπώνυµο και υπογραφή)

3

Ο αναλαµβάνων χρέη Προέδρου οφείλει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, να διαβιβάσει το παρόν
στην Ιερά Μητρόπολη.

