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1 45. Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναε-
ρίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χει-
ριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2 46. Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής 
Παναγίας Δομιανιτίσσης Δομιανών Ευρυτανί-
ας, της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, που 
βρίσκεται στον Οικισμό Δομιανών, της Τοπικής 
Κοινότητας Δομιανών, της Δημοτικής Ενότητας 
Κτημενίων, του Δήμου Καρπενησίου, του Νομού 
Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3 Τροποποίηση της 4344/2436/9.11.1999 αποφά-
σεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περί εγκρί-
σεως του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιεράς Κοι-
νοβιακής Μονής Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του 
Ιαματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος 
(ΦΕΚ 159/Α/30.11.2015).
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Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Ενα-

ερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος ιδιω-

τών χειριστών και τεχνικών εναερίων μέσων με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 10 του άρθρου 86 του ν. 4662/2020 «Εθνι-

κός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπι-
σης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθε-
λοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98).

2. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την ΓΔΟΥ-
ΕΣ/4/26/25.3.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν προκαλείται 
από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».

3. Την υπ’ αριθ. 81/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις πρόσληψης ιδιωτών χειριστών 
και τεχνικών εναερίων μέσων

1. Για την κάλυψη πρόσκαιρων και παροδικών ανα-
γκών χειρισμού και συντήρησης των ελικοπτέρων της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), που δεν δύναται να καλυφθούν από το 
υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο και τεχνικό 
προσωπικό προσλαμβάνονται ιδιώτες χειριστές ελικο-
πτέρων και τεχνικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου. Ως ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί νοούνται οι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας της 
Πολιτικής Αεροπορίας, επαγγελματίες χειριστές ελικο-
πτέρων και οι πιστοποιημένοι συντηρητές αεροπορικού 
υλικού.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέ-
χρις ότου, εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος διατάγματος, καταστεί δυνατή η από αέρος 
υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού 
Σώματος αποκλειστικά από μόνιμο ιπτάμενο και τεχνικό 
προσωπικό, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβα-
νομένων ορίζεται τουλάχιστον σε δώδεκα (12) μήνες και 
μπορεί να παραταθεί τέσσερις (4), κατ’ ανώτατο όριο, 
φορές χωρίς, όμως, να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες σε 
συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Η παράτα-
ση χορηγείται, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν οικείας 
εισήγησης του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., σε περίπτωση 
υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών που επιβάλλουν 
την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυρο-
σβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει 
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τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερι-
κής Λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τυπικά προσόντα. Στην 
απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος 
εξειδικεύονται οι υφιστάμενες ανάγκες, ο απαιτούμενος 
αριθμός χειριστών και τεχνικών για την κάλυψή τους και 
ο χρόνος διάρκειας της παράτασης. Μετά την πάροδο 
πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η πρό-
σληψη ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων και τεχνικών με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επιτρέπεται μόνο, 
εφόσον διαπιστώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβε-
στικού Σώματος, κατόπιν οικείας εισήγησης του Διοικητή 
της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. πρόσκαιρες, απρόβλεπτες και επείγουσες 
ανάγκες, ως προς δε το ενδεχόμενο σύναψης διαδοχι-
κών συμβάσεων με τον ίδιο ιδιώτη χειριστή ελικοπτέρου 
ή τεχνικό και τον χρόνο διάρκειας των συμβάσεων θα 
ισχύσουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 παρ. 1 του π.δ. 
164/2004 αντιστοίχως και όχι οι εξαιρετικές διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Γενικά προσόντα και κωλύματα πρόσληψης

1. Το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του παρόντος, θα πρέπει να πληροί τα 
ακόλουθα γενικά προσόντα:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) 
έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εξη-
κοστό τέταρτο (64ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
προκήρυξης του διαγωνισμού.

γ. Κατά περίπτωση, να μην έχουν εκπέσει από στρα-
τιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ένοπλες 
δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, δημόσιες υπηρεσίες, 
Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, 
λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για 
σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζό-
μενου, ή γενικά για λόγους υγείας.

δ. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην 
Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

ε. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα 
κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξί-
ας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της 
πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλα-
στού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, 
ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, 
συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, 
υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, κα-
ταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας 
και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε 
άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. 
Επίσης, να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κρά-
τησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Υποψήφιοι, 
οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα 
του πρώτου εδαφίου της περ. ε’ της παρούσας παρα-
γράφου, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι 
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν 
έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή 
απόφαση. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονι-
κό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος 
των πινάκων κατάταξης.

στ. Να μην έχουν στερηθεί, οποτεδήποτε, των πολιτι-
κών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος 
που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος 
δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν 
εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος 
διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ζ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά-
σταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική 
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική).

η. Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους 
διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή 
συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α’ 94) και 
να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπαίτιοι σε οποιο-
δήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων 
την τελευταία πενταετία.

θ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρα-
τιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός αν η απαλλαγή 
έχει χορηγηθεί για λόγους υγείας.

2. Όλα τα προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετο-
χής όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της 
ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπλη-
ρώσει, κατά κατώτατο όριο, και να μην έχει υπερβεί, κατά 
ανώτατο όριο, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυ-
ξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 3
Ειδικά προσόντα πρόσληψης 
ιδιωτών χειριστών ελικοπτέρων (Ε/Π)

1. Οι χειριστές ελικοπτέρων πρέπει, πλέον των γενικών, 
να κατέχουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα και προϋ-
ποθέσεις:

Να είναι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελι-
κοπτέρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή 
εναέριων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, με 
ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command 
(PIC)] επί τύπου AS-332 σε ισχύ και ειδικότητα πτήσεως 
διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ ή επί τύπου ΒΚ-117 σε ισχύ 
και ειδικότητα πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, ανα-
γνωρισμένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

α. Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου AS-332 να 
έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποί-
ων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως 
κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον 
διακόσιες (200) ώρες επί τύπου AS-332 και εκατό (100) 
ώρες νυχτερινών πτήσεων.

β. Οι υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρου ΒΚ-117 να 
έχουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποί-
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ων χίλιες (1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως 
κυβερνήτες Κ1 [Pilot in Command (PIC)], τουλάχιστον 
τριακόσιες (300) ώρες επί τύπου ΒΚ-117 και εκατό (100) 
ώρες νυχτερινών πτήσεων. 

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα 
παραπάνω προσόντα, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, κατά 
προτεραιότητα:

α. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέ-
ρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων 
γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ και ειδικότητα 
πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ, αναγνωρισμένων 
από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι 
ανωτέρω πρέπει να έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικο-
πτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή 
ΒΚ-117, έστω και αν αυτή δεν είναι σε ισχύ, εφόσον δια-
θέτουν συνολική πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ωρών ως χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων 
(1.000) ώρες σε πολυκινητήρια ελικόπτερα ως κυβερνή-
τες Κ1 και εκατό (100) ώρες νυχτερινών πτήσεων.

β. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέ-
ρων (Ε/Π) [CPL (H)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέρι-
ων γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (H)] σε ισχύ, ειδικότητα 
πτήσεως διά οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ χωρίς ικανότητα 
κυβερνήτη ελικοπτέρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)], επί 
τύπων ΑS-332 ή BK-117 και οι οποίοι διαθέτουν συνολική 
πτητική εμπειρία χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως 
χειριστές ελικοπτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε 
πολυκινητήρια ελικόπτερα και πενήντα (50) ώρες νυχτε-
ρινών πτήσεων.

γ. Κάτοχοι πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέ-
ρων (Ε/Π) [CPL (Η)] ή κάτοχοι πτυχίου χειριστή εναέριων 
γραμμών ελικοπτέρου [ATPL (Η)] σε ισχύ, ειδικότητα πτή-
σεως διά οργάνων [IR (Η)] έστω και αν δεν είναι σε ισχύ 
για όχι, ωστόσο, πλέον των έξι (6) ετών, αναγνωρισμένου 
από την Υ.Π.Α, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
έστω και εάν δεν έχουν ικανότητα κυβερνήτη ελικοπτέ-
ρου Κ1 [Pilot in Command (PIC)] επί τύπων AS-332 ή 
ΒΚ-117, εφόσον διαθέτουν συνολική πτητική εμπειρία 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ωρών ως χειριστές ελικο-
πτέρων, εκ των οποίων (1.000) ώρες σε ελικόπτερα με 
Στροβιλοκινητήρα (Turbine Engine) ως κυβερνήτες Κ1.

3. Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες 
υποψήφιους, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιημένο 
φορέα της Υ.Π.Α. με βαθμολογία τουλάχιστον «Τέσσερα 
(4)» [ελάχιστο επιχειρησιακό επίπεδο (operational level)].

4. Επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας για τους πολίτες 
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμο-
λογία τουλάχιστον «πέντε (5)» (εκτεταμένο - extended), 
σύμφωνα με τα κριτήρια των ICAO-EASA/JAA.

5. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική 
υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Υγεί-
ας τάξεως Α, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο 
προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.

Άρθρο 4
Ειδικά προσόντα πρόσληψης
ιδιωτών τεχνικών ελικοπτέρων (Ε/Π) 

Οι τεχνικοί Ε/Π (προσωπικό συντήρησης) πρέπει να 
έχουν, πλέον των γενικών, τα ακόλουθα προσόντα και 
προϋποθέσεις: 

α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών 
σε ισχύ, κατηγορίας B1, με ικανότητα επί ελικοπτέρου τύ-
που ΑS-332 ή ΒΚ-117, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

β. Να έχουν 5ετή τουλάχιστον εμπειρία ως μηχανικοί 
επί δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμέ-
νου κατά EASA Part 145.

γ. Να έχουν την απαιτούμενη σωματική και ψυχική 
υγεία, η οποία να αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό 
Υγείας τάξεως Β.

Άρθρο 5
Προκήρυξη πρόσληψης – Δικαιολογητικά

1. Για την πρόσληψη του προσωπικού του άρθρου 1 
του παρόντος εκδίδεται προκήρυξη του Αρχηγού Πυρο-
σβεστικού Σώματος, στην οποία αναφέρονται οι ανάγκες 
που θα αντιμετωπιστούν με την πρόσληψη προσωπικού, 
ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν κατά ειδικότητα, 
τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά, η αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι 
αιτήσεις συμμετοχής, η χρονική διάρκεια της σύμβασης 
και ο τόπος απασχόλησης, η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής και αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
μέρεια. Στην προκήρυξη ορίζεται, επίσης, η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από τη δημο-
σίευση της προκήρυξης.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπη-
ρεσίες, δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία εφημερίδα 
πανελλήνιας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και σε μία τουλάχιστον ιστοσελίδα, 
ειδικευμένη σε θέματα εργασίας χειριστών και τεχνικών 
εναερίων μέσων.

3. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην προαναφερόμενη διαδικασία επιλογής πρέπει να 
υποβάλουν αυτοπροσώπως στον καθοριζόμενο στην 
προκήρυξη πρόσληψης τόπο και χρόνο ή ταχυδρομικώς 
με συστημένη επιστολή εντός της οριζόμενης προθεσμί-
ας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το προκαθορισμέ-
νο από το Πυροσβεστικό Σώμα υπόδειγμα.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
γ. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
δ. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτω-

ση πτυχίων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.
ε. Θεωρημένες βεβαιώσεις ωρών ή άλλα εγκεκριμένα 

έντυπα από αρμόδιες Υπηρεσίες για τις ώρες πτήσεις σε 
ελικόπτερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

στ. Πιστοποιητικό Υγείας Τάξεως Α σε ισχύ, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα για το ιπτάμενο Προσωπικό της Πολιτικής 
Αεροπορίας.

ζ. Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υ.Π.Α. από 
την οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους 
διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή 
συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α’ 94) και 
ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπεύθυνοι για οποιο-
δήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων 
την τελευταία πενταετία.
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η. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75) με την οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί 
τις προϋποθέσεις και έχει όλα τα νόμιμα προσόντα και 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, 
χωρίς ύπαρξη κωλυμάτων πρόσληψης, όπως αυτά ανα-
φέρονται στην σχετική προκήρυξη και ότι τα αναγραφό-
μενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση είναι αληθή.

4. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, τα δε ξενόγλωσ-
σα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

5. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης 
συμμετοχής, για το εμπρόθεσμο της αίτησης, λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Άρθρο 6
Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής

1. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συ-
γκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη 
από τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., τον Διευθυντή Ανθρώ-
πινων Πόρων και έναν Αξιωματικό χειριστή ελικοπτέρων, 
για πρόσληψη χειριστών ή έναν τεχνικό αεροσκαφών, 
για πρόσληψη τεχνικών.

2. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι το ανώτερο ή, μεταξύ 
ομοιοβάθμων, το αρχαιότερο μέλος, ενώ χρέη γραμμα-
τέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής.

Άρθρο 7
Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

1. Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την πληρότητα και 
εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητι-
κών συμμετοχής, προβαίνει σε έλεγχο συνδρομής των 
γενικών και ειδικών προσόντων των υποψηφίων που 
προβλέπονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος και συ-
ντάσσει πίνακα υποψηφίων, στον οποίο αναγράφονται, 
σε χωριστές κατηγορίες, οι υποψήφιοι των οποίων οι 
αιτήσεις γίνονται δεκτές και εκείνοι των οποίων απορρί-
πτονται, καθώς και η αιτιολογία απόρριψής τους. Οι αιτή-
σεις συμμετοχής με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων 
που απορρίπτονται, δεν επιστρέφονται σε αυτούς, αλλά 
φυλάσσονται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
υποβολής και εξέτασης ενστάσεων σύμφωνα με την παρ. 
4 του παρόντος άρθρου.

2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει πίνακες βαθ-
μολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα 
σειρά συνολικής βαθμολογίας, ανά κατηγορία, με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια βαθμολόγησης:

α. Οι χειριστές ελικοπτέρων που διαθέτουν:
αα. Πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανότη-

τα τύπου ΑS - 332 σε ισχύ λαμβάνουν είκοσι πέντε (25) 
μόρια και πτυχίο κυβερνήτη (Κ1) ελικοπτέρου με ικανό-
τητα τύπου ΒΚ -117 σε ισχύ, είκοσι πέντε (25) μόρια. Σε 
περίπτωση που υποψήφιος έχει ικανότητα σε ισχύ και 
για τους δύο τύπους λαμβάνει συνολικά πενήντα (50) 
μόρια. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ειδικότητα 
πτήσεως δια οργάνων [IR (Η)] σε ισχύ λαμβάνει είκοσι 
πέντε (25) μόρια.

ββ. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε έναν από τους ανω-
τέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν πενήντα 

(50) μόρια. Ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) και στους δύο 
ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν εκα-
τό (100) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) σε έναν από 
τους ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν 
εκατό (100) μόρια. Ικανότητα εξεταστή (TRE) και στους 
δύο ανωτέρω τύπους ελικοπτέρων σε ισχύ, λαμβάνουν 
διακόσια (200) μόρια.

γγ. Προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις, κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία, πριν την ημερομηνία προκήρυξης πρό-
σληψης:

γγα. με κάδο δασοπυρόσβεσης και γενικότερα μετα-
φοράς εξωτερικών φορτίων.

γγβ. εναέριου συντονισμού πυροσβεστικών δυνάμε-
ων.

γγγ. έρευνας και διάσωσης και ως κυβερνήτες χειρι-
στές Ε/Π Κ1 [Pilot in Command (PIC)] που αποδεικνύεται 
με έγγραφες βεβαιώσεις των Υπηρεσιών στις οποίες υπη-
ρέτησαν, λαμβάνουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για 
τις παραπάνω γγα, γγβ και γγγ περιπτώσεις, ένα (1) μόριο 
ανά δέκα (10) ώρες, ενώ ως συγκυβερνήτες χειριστές Ε/Π 
(Co-Pilot) που αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο, λαμβά-
νουν για κάθε προϋπηρεσία χωριστά για τις παραπάνω 
γγα, γγβ και γγγ περιπτώσεις, ένα μόριο ανά είκοσι (20) 
ώρες. Τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 
0,5 προσμετρούνται με ένα (1) μόριο, ενώ, σε διαφορε-
τική περίπτωση, δεν λαμβάνονται υπόψη.

δδ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων 
χειριστών, προηγούνται οι έχοντες την ικανότητα εξε-
ταστή (TRE) σε ισχύ σε έναν, τουλάχιστον, από τους δύο 
τύπους ελικοπτέρων (AS-332 ή ΒΚ-117) και έπονται οι 
έχοντες την ικανότητα εκπαιδευτή (TRI) σε ισχύ σε έναν, 
τουλάχιστον, από τους δύο τύπους ελικοπτέρων (AS-332 
ή ΒΚ-117). Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται 
οι έχοντες την ειδικότητα πτήσεως διά οργάνων [IR(H)] 
σε ισχύ. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι 
έχοντες ικανότητα χειρισμού ως Κ1 [Pilot in Command 
(PIC)] σε ισχύ και των δύο τύπων ελικοπτέρων (AS-332 
και ΒΚ-117), έπονται οι έχοντες την ικανότητα χειρισμού 
ως Κ1 [Pilot in Command (PIC)] σε ισχύ του ελικοπτέ-
ρου AS-332 και στη συνέχεια οι έχοντες την ικανότητα 
χειρισμού ως Κ1 [Pilot in Command (PIC)] σε ισχύ του 
ελικοπτέρου ΒΚ-117. Σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας, 
προηγούνται οι έχοντες περισσότερες ώρες επί Ε/Π AS-
332 και, τέλος, σε περίπτωση πάλι ισοψηφίας, οι έχοντες 
περισσότερες ώρες επί Ε/Π ΒΚ-117. Σε περίπτωση νέας 
ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση.

β. Για τους τεχνικούς, οι έχοντες σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία: 

αα. Πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας Γ΄ 
λαμβάνουν τριάντα πέντε (35) μόρια. 

ββ. Ικανότητα επί τύπου ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ-
117 σε ισχύ, λαμβάνουν σαράντα πέντε (45) μόρια. 

γγ. 10ετή και πλέον εμπειρία ως μηχανικοί Γ1 ή B1 επί 
δικινητήριων Ε/Π σε φορέα συντήρησης εγκεκριμένου 
κατά EASA Part 145, λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια.

δδ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων 
τεχνικών, προηγούνται οι έχοντες ικανότητα και στους 
δύο τύπους των ελικοπτέρων ΑS-332 και ΒΚ-117. Σε 
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περίπτωση νέας ισοψηφίας, προηγούνται οι έχοντες το 
μεγαλύτερο χρόνο εμπειρίας ως κάτοχοι πτυχίου μηχα-
νικού με ικανότητα επί τύπου των ελικοπτέρων ΑS-332 
L1 ή ΒΚ-117 C1 .

3. Η Επιτροπή Επιλογής αποστέλλει στη Διεύθυνση 
Προσωπικού του Α.Π.Σ. τους πίνακες βαθμολογικής κα-
τάταξης συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων ανά 
κατηγορία, οι οποίοι αναρτώνται στο Αρχηγείο και την 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Κατά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης επιτρέ-
πεται η άσκηση ενστάσεως ως προς τον υπολογισμό των 
μορίων. Η ένσταση ασκείται εγγράφως εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των 
πινάκων και εξετάζεται από τον Αρχηγό Πυροσβεστι-
κού Σώματος. Σε περίπτωση αποδοχής της, η Επιτροπή 
Επιλογής προβαίνει στις απαιτούμενες μεταβολές και 
στην ανασύνταξη των σχετικών πινάκων. Η απόφαση 
του Αρχηγού επί της ενστάσεως γνωστοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση 
των ενστάσεων και την τυχόν ανασύνταξη των πινάκων 
βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων, καταρτίζει 
τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης.

Άρθρο 8 
Κύρωση Πινάκων

1. Από τους οριστικούς πίνακες βαθμολογικής κατά-
ταξης η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πίνακες προσλη-
φθέντων και επιλαχόντων. Οι πίνακες κυρώνονται με 
απόφαση Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τοι-
χοκολλώνται στο Α.Π.Σ. συντασσομένου, αυθημερόν, 
σχετικού πρακτικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύουν για πέντε (5) χρό-
νια από την κύρωσή τους.

2. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση Αρχηγού του 
Πυροσβεστικού Σώματος. Στην απόφαση πρόσληψης 
αναφέρεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του προ-
σληφθέντα, η υπηρεσία πρόσληψης, το είδος της εργα-
σίας, ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, η δυνατότητα 
παράτασής της και οι όροι παράτασης. Η απόφαση πρό-
σληψης κοινοποιείται με απόδειξη στον προσληφθέντα, 
ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία μέσα στην απο-
κλειστική προθεσμία που ορίζεται σε αυτή. Η σύμβαση 
εργασίας αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία ανάλη-
ψης υπηρεσίας και υπογράφεται από τον προσληφθέντα 
και τον Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. Η απόφαση πρόσληψης 
ανακαλείται, αν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται αυτή 
ρητά ή σιωπηρά, με την εκπνοή της προθεσμίας για ανά-
ληψη υπηρεσίας.

3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρόσληψης ή απο-
χώρησης του προσλαμβανομένου για οποιονδήποτε 
λόγο κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου, καλούνται για ανάληψη 
υπηρεσίας υποψήφιοι από τους επιλαχόντες κατά τη 
σειρά κατάταξής τους.

Άρθρο 9
Υπηρεσιακή κατάσταση

1. Οι προσληφθέντες με σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί τοποθετούνται 

στην Υ.Ε.Μ.Π.Σ. με απόφαση του Διοικητή της και ασκούν 
καθήκοντα Τμηματάρχη, Προϊσταμένου γραφείου ή βο-
ηθού αυτού, Εξεταστή - Εκπαιδευτή σε περιοδικούς και 
ετήσιους ελέγχους επάρκειας των χειριστών ελικοπτέ-
ρων και Εκπαιδευτή ή Εξεταστή αυτών σε άλλες διαδι-
κασίες, υπό την έγκριση της Υ.Π.Α.

2. Επιχειρησιακά το προσωπικό διατίθεται, με απόφα-
ση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ., σε καθήκοντα Κυβερνήτη 
Κ1 ή συγκυβερνήτη Κ2, στα ελικόπτερα του Πυροσβε-
στικού Σώματος ανάλογα με τα προσόντα και τις ικανό-
τητες, που απορρέουν από τα πτυχία που διαθέτουν και 
τον «Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος».

3. Το ανωτέρω προσωπικό ως προς τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του υπάγεται στον «Κανονισμό Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του 
Πυροσβεστικού Σώματος».

Άρθρο 10
Καταγγελία - Λύση της σύμβασης εργασίας

1. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται, επιτρέπεται η καταγγελία της σύμ-
βασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, 
η παραμέληση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η 
πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατέθη-
καν ή η αδικαιολόγητη αποχή από αυτά, η εγκατάλειψη 
υπηρεσίας, η καταδίκη ή ο καταλογισμός ευθύνης από 
την αρμόδια αρχή μετά τη διερεύνηση αεροπορικού ατυ-
χήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 
ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που συνδέεται με την 
ασφάλεια των πτήσεων.

2. Αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία για τρεις (3) 
συνεχείς ημέρες και άνω, λογίζεται ως μονομερής καταγ-
γελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του προσλη-
φθέντα. Η καταγγελία της σύμβασης γίνεται με απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από 
σχετική εισήγηση του Διοικητή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

3. Μετά τη λήξη του ορισθέντος στη σύμβαση εργα-
σίας χρόνου απασχόλησης, η σύμβαση εργασίας λύεται 
αυτοδικαίως και το προσωπικό αποχωρεί από την Υπη-
ρεσία χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Η σύμβαση λύεται, 
επίσης, αυτοδικαίως σε περίπτωση συμπλήρωσης του 
εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του προσλη-
φθέντος, καθώς και σε περίπτωση απώλειας οποιουδή-
ποτε από τα γενικά και ειδικά προσόντα, ή οποιασδήποτε 
συνδρομής οποιωνδήποτε κωλυμάτων, που προβλέπο-
νται στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος, με την έκδοση 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης που κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο. Το προσωπικό, του οποίου η σύμβαση 
εργασίας λύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, δεν δικαιούται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Άρθρο 11 
Γενικές διατάξεις

1. Για όσα θέματα του παρόντος διατάγματος, σχετικά 
με το προσωπικό, δεν ρυθμίζονται ειδικώς στις διατάξεις 
του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το προσω-
πικό, το οποίο προσλαμβάνεται στο Δημόσιο με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
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2. Με το παρόν καταργείται το π.δ. 59/2009 «Κανονι-
σμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του 
Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνι-
κών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου» (Α΄ 82), καθώς και των τρο-
ποποιητικών αυτού π.δ/των 79/2016 (Α΄ 144) και 53/2018 
(Α΄ 100).

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε την 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 46 (2)

Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Πα-

ναγίας Δομιανιτίσσης Δομιανών Ευρυτανίας, της 

Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου, που βρίσκεται 

στον Οικισμό Δομιανών, της Τοπικής Κοινότητας 

Δομιανών, της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων, 

του Δήμου Καρπενησίου, του Νομού Ευρυτανίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 

«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος» (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, 
παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223) σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α΄ του αριθμ. 
39/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μο-
νών και των Ησυχαστηρίων» (Α΄ 103).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ( άρθρο 
πρώτο του π. δ /τος 63/2005, Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς» (Α΄153).

4. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/40963/772/25.9.1991 
(Β΄ 821/9.10.1991) υπουργική απόφαση περί χαρακτη-
ρισμού της Ιεράς Μονής ως ιστορικού διατηρητέου 
μνημείου.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Επιχωρίου Μητροπολίτου 
της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου (πράξη αριθ. 
39/14-11-2018).

6. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την ΙΕ΄/
5-3-2019 Συνεδρία της 162ας Συνοδικής Περιόδου.

7. Την αριθμ. πρωτ. 5398/8-3-2019 βεβαίωση της Διαρ-
κούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. Την αριθμ. πρωτ. 106/3-6-2017 βεβαίωση του Επι-
χωρίου Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπε-
νησίου.

9. Την αριθμ. 705/11-9-2017 συμβολαιογραφική πράξη 
πρότασης δωρεάς εν ζωή παραχώρησης ακινήτου ιδιο-
κτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.

10. Το αριθμ. 2/9-2-2017 πρακτικό του Εκκλησιαστι-
κού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Δομιανών Κτημενίων Ευρυτανίας.

11. Tην αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ48-46/6379/
411/15-02-2007 υπουργική απόφαση για την έγκριση 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση στέγης 
Καθολικού Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου στους Δομιανούς 
Ευρυτανίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

12. Την αριθμ. 3093/11-05-2010 Βεβαίωση Τήρησης 
Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας.

13. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/149/50160/Β1/01-04-2019 
εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) της Γενικής Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη 
για την ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής, 
Παναγίας Δομιανιτίσσης Δομιανών Ευρυτανίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Καρπενησίου δεν προκαλεί καμία επιπρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του Κρατικού Προϋπολογισμού.

14. Τις αριθμ. 159/2019 και 31/2020 γνωμοδοτήσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται η Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Παναγίας 

Δομιανιτίσσσης Δομιανών Ευρυτανίας, της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Καρπενησίου, που βρίσκεται στον Οικισμό 
Δομιανών, της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών, της Δη-
μοτικής Ενότητας Κτημενίων, του Δήμου Καρπενησίου, 
του Νομού Ευρυτανίας.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέ-

τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5445-2019/514/12.3.2019  (3)
Τροποποίηση της 4344/2436/9.11.1999 αποφά-

σεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περί εγκρίσε-

ως του Εσωτερικού Κανονισμού της Ιεράς Κοινο-

βιακής Μονής Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του 

Ιαματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος 

(ΦΕΚ 159/Α/30.11.2015).

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπόψη:
1. τας διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 590/1977 

«Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος», όπως έχει συμπληρωθή διά του άρθρου 51 παρ. 
3 του ν. 4301/2014,

2. τας διατάξεις του Κανονισμού 39/1972 «Περί των εν 
Ελλάδι Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων» (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/
30.6.1972),

3. την υπ’ αριθ. 4344/2436/9.11.1999 απόφασιν αυ-
τής περί εγκρίσεως του Εσωτερικού Κανονισμού της 
Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Θεοδοσίου του Νέου 
του Ιαματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος (ΦΕΚ 
159/Α/30.11.2015),

4. την υπ’ αριθ. 1283/13.11.2019 πρότασιν του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου,

5. την υπ’ αριθ. 10/26.2.2020 γνωμοδότησιν της Συνο-
δικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου,

6. την από 9.3.2020 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συ-
νόδου και το γεγονός ότι εκ της παρούσης αποφάσεως 
δεν προκαλείται δαπάνη, 

τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 4344/2436/9.11.1999 από-
φασιν αυτής, περί εγκρίσεως του Εσωτερικού Κανονι-
σμού της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Θεοδοσίου 
του Νέου του Ιαματικού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργο-
λίδος (ΦΕΚ 159/A /30.11.2015), ως εξής:

το τρίτον εδάφιον του άρθρου 9 του ως άνω Εσωτερι-
κού Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: «Η θητεία των 
Συμβούλων είναι τετραετής. Η επανεκλογή Συμβούλων 
επιτρέπεται απεριορίστως».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και εις το επίσημον δελτίον της Εκκλησίας 
της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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