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ΑΠΟ ΣΟ σπ’ αριθμ. 04/2023  

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

ηης Δπιηροπής Δγτφρίοσ Περιοσζίας Κσθήρφν και Ανηικσθήρφν 
 

Αριθμ. Απόθαζης: 21/2023 

ΘΔΜΑ: Πρόζληυη  προζφπικού  πσραζθάλειας. 

  Σηα Κύζεξα ζήµεξα ηελ 06/03/2023, εµέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα θαη ώξα 09:00 π.κ., 

ήξζε ζε δεµόζηα ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ ζηα 

γξαθεία ηεο Δπηηξνπήο, µεηά ηελ από 24/02/2023 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, 

πνπ επηδόζεθε απζεκεξόλ ζε θαζέλα από ηα µέιε ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α/07-06-2010).  

  Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 4, ήηνη: 

 

Παρόνηες  

1. Δπάγγεινο Βελάξδνο, Πξόεδξνο 

2. Βξεηηόο Πξσηνςάιηεο, Αλαπιεξσηήο Πξνέδξνπ  

3. Γεώξγηνο Μεγαινθνλόκνο, Μέινο 

4. Ισάλλεο Βάξδαο, Μέινο 

 

Απών 

1. Γεκήηξηνο Παλάξεηνο, Μέινο  

 

 

Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 4ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη:  

Σύκθσλα κε ηε παξ. 2.1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 ΦΔΚ47/11.05.2015 η. Α’ 

«Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο  - θαηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007 σο εμήο: Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

νπνηαδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Τ.Α γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο κέζα ζε 

ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ.  

Καη’ εμαίξεζε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο πνπ απαζρνιείηαη ζηελ 

ππξαζθάιεηα θαη ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ αθηώλ γίλεηαη, κε ζύκβαζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) 

κελώλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Ν.2190/94 θαη ε πξνβιεπόκελε έγθξηζε από ηελ 

ηξηκειή εμ ππνπξγώλ Δπηηξνπή (Π.Υ.Σ.) 33/2006. 

Η αληηππξηθή πεξίνδνο όπσο είλαη γλσζηό έρεη μεθηλήζεη θαη είλαη άκεζε ε αλάγθε πξόζιεςεο 

ηνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνύ θαζώο ηα Γάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο αλήθνπλ ζηελ Δπηηξνπή 

Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο. 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ππξνπξνζηαζίαο ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλεη ηελ πξόζιεςε 

πέληε (5) εξγαηώλ ππξαζθάιεηαο, κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο έσο ηέζζεξηο (4) 

κήλεο, γηα ηελ θύιαμε δαζώλ, δαζηθώλ εθηάζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
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δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξθαγηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ιεξνύ Πξνζθπλήκαηνο 

Μπξηηδίσλ, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Σπειαίνπ Αγίαο Σνθίαο Μπινπνηάκνπ, ζηνλ Άγην 

Ισάλλε ελ θξεκλώ, θαη ζηελ πεπθόθπηε πεξηνρή ηνπ Camping Καςαιίνπ, θαηά ηελ αληηππξηθή 

πεξίνδν. 

Η Πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ όηη ε 

Δπηηξνπή δελ δηαζέηεη κόληκν πξνζσπηθό γηα ηελ θάιπςε απηώλ ησλ αλαγθώλ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεη γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο 

Καη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Η Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε : 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.  

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3463/2006, άξζξν 93 όπσο ηζρύεη,  

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010 άξζξν 283 παξάγξ 15 όπσο ηζρύεη, 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4257/2014 άξζξν 19  παξάγξ  3 όπσο ηζρύεη, 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 1416/1984 (ΦΔΚ 18/Α/21-02-1984), άξζξν 84 όπσο ηζρύεη, 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 272/1985 (ΦΔΚ 101/Α/29-05-1985), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

κε ηα Π.Γ. 138/2004 (ΦΔΚ 99/Α/20-05-2004) θαη ην Π.Γ. 5/2017 (ΦΔΚ 10/Α/01-02-2017), 

7. Τελ παξ. 2.1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4325/2015 ΦΔΚ 47/11-05-2015 η. Α’. 

8. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3812/2009 (ΦΔΚ 234/28-12-09) «Αλακόξθσζε ζπζηήκαηνο 

πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Τελ ππ’ αξηζκ. 6783/27-01-2023 (ΑΓΑ:ΨΙ6Ι46ΜΤΛ6-Γ3Κ) εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ.  

10. Τηο αλάγθεο γηα αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ λεζηνύ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πέληε (5) εξγαηώλ ππξαζθάιεηαο, κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

δηάξθεηαο έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, γηα ηελ θύιαμε δαζώλ, δαζηθώλ εθηάζεσλ, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν. Η πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ 

θξίλεηαη απνιύησο απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ όηη ε Δπηηξνπή Δγρσξίνπ Πεξηνπζίαο Κπζήξσλ θαη 

Αληηθπζήξσλ δελ δηαζέηεη κόληκν πξνζσπηθό γηα ηελ θάιπςε απηώλ ησλ αλαγθώλ. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 21/2023. 

 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γη’ απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο Πρόεδρος Σα Μέλη 
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ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ 

 

 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής 

 

 

 

 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΑΡΓΟ 

 

 

 

ΒΡΔΣΣΟ ΠΡΩΣΟΨΑΛΣΖ 

 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ 

 

 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΒΑΡΓΑ 
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