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ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας
από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου”

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου σε εφαρµογή του άρθρου 267 παράγραφος 3 του Ν.∆.86/69, της υπ’
αριθµ. 103351/2412/9-7-2009 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1377/Β/10-7-2009), του άρθρου 42 του
Ν.4546/2018 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/12-6-2018) και της υπ’ αριθµ. 6 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της
συνεδρίασης της 20-03-2019, καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν αίτηση, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην παρούσα προκήρυξη, για την πρόσληψη από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου,
ενός (1) ιδιώτη ως ιδιωτικού φύλακα θήρας, µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας έξι (6)
µηνών, προκειµένου να καλυφθούν ισάριθµες θέσεις ιδιωτικών φυλάκων θήρας στην Π.Ε. Ρόδου.
Ο Εργοδότης δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση του τη σύµβαση που θα υπογραφεί για
έναν ή περισσότερους συµβατικούς χρόνους ή να την µετατρέψει σε αορίστου χρόνου.
Ο κάθε υποψήφιος µε την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:
1. Θα προσληφθεί µε εργοδότη του τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου και τόπο παροχής των υπηρεσιών
του ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού. Μετά την πρόσληψή του θα
τοποθετηθεί στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Από τη θέση αυτή ο προσλαµβανόµενος
θα είναι υποχρεωµένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης
θηροφύλαξης ανάλογα µε τις εντολές που θα του δίνονται.
2. Το ωράριο θα είναι ελαστικό, καθοριζόµενο από τον εργοδότη, είτε ως σπαστό (ορισµένες ώρες πρωί
ή ορισµένες απόγευµα – ορισµένες νύκτα) είτε ως βάρδιες κλπ, οι δε ηµέρες αναπαύσεώς του θα
καθορίζονται εβδοµαδιαίως, ελαστικά, µε βάση το γεγονός ότι η θήρα ασκείται κυρίως σε ηµέρες αργιών
µε αντίστοιχη αναγκαιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά τις ηµέρες αυτές.
3. Στα βασικά καθήκοντα του ιδιωτικού φύλακα θήρας περιλαµβάνονται:
α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας, καταφύγια θηραµάτων κλπ,
όπου θα µετακινείται µε οχήµατα των Κυνηγετικών Οργανώσεων.
β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νοµοθεσίας.
γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συµβάντος καταστροφής της θηραµατικής πανίδας και του
φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.
δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών.
ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεµινάρια της εργοδότριας σε θέµατα
θηραµατοπονίας, δασοπονίας κλπ.
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στ. Η υποχρέωσή του να συνδράµει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης
βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταµετρήσεων θηραµάτων που θα ζητηθούν από τον εργοδότη
του.

1. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
α. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στην παρ. 3 της παρούσης µέχρι και την 3η Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή, κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα Τετάρτη – Παρασκευή και από ώρα 09:00 έως και 15:00 στα γραφεία του συλλόγου µας, φυτώρια
Κοσκινού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241021481. E-mail: info@rodia-elafos.gr
β. Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα κλπ, διαφορετικά
δε θα γίνονται δεκτές.
γ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και µε αποστολή µε ταχυµεταφορές παραδοτέες στην έδρα του Κυνηγετικού
Συλλόγου Ρόδου και µε την προϋπόθεση να έχουν σφραγίδα αποστολής µέχρι και την 3η Μαΐου
2019, ηµέρα Παρασκευή.
2. Προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων ιδιωτικών φυλάκων θήρας
Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να προσληφθούν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου θα πρέπει να
έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:
1. Ιθαγένεια: Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε
πολιτογράφηση µπορούν να προσληφθούν µετά τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την
απόκτησή της µέχρι την τελευταία δηµοσίευση της προκήρυξης.
2. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων: Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
3. Ηλικία πρόσληψης: Οι υποψήφιοι πρόσληψης ως φύλακες θήρας θα πρέπει να είναι µέχρι και
35 ετών, ή στην περίπτωση τριετούς προϋπηρεσίας ως φυλάκων θήρας σε κυνηγετικές
οργανώσεις µέχρι και 40 ετών.
4. Τίτλοι σπουδών: Οι υποψήφιοι πρόσληψης ως φύλακες θήρας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον
κατηγορίας ∆Ε (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης).
5. Υγεία: Ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας προσλαµβάνονται όσοι έχουν την υγεία και τη φυσική
καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης και
τούτο να βεβαιώνεται από ένα ιατρό µε ειδίκευση στην Παθολογία και ένα ιατρό µε ειδίκευση
στην Ψυχιατρική, δηµοσίου νοσηλευτικού ιδρύµατος.
6. Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση: ∆εν προσλαµβάνονται ως
ιδιωτικοί φύλακες θήρας:
i.

Όσοι καταδικάστηκαν αµετάκλητα για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’
υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ζωής.
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ii. Όσοι έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για παράβαση του νόµου περί θήρας και του
νόµου περί όπλων.
iii. Όσοι τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό συνδυασµό των δύο
προηγουµένων.
7. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους: ∆εν προσλαµβάνονται ως ιδιωτικοί φύλακες
θήρας, όσοι απολύθηκαν, από αντίστοιχη θέση ιδιωτικού φύλακα θήρας, λόγω πειθαρχικού
παραπτώµατος και εκδόθηκε η σχετική απόφαση άρσης της αναγνώρισής του για το λόγο αυτό.
8. Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου για ένα έτος τουλάχιστον.
9. Θα συνεκτιµηθούν τα ακόλουθα προσόντα (όχι υποχρεωτικό):
•

Κάτοχοι άδειας οδήγησης ταχύπλοου σκάφους.

•

Κάτοχοι άδειας χειρισµού γεωργικών-χωµατουργικών µηχανηµάτων

3. ∆ικαιολογητικά υποψηφίων κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας
(συν. ΕΝΤΥΠΟ 3)
1. Αίτηση, σύµφωνα µε το έντυπο που χορηγείται από Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της
προκήρυξης, έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα από την παρούσα προκήρυξη προσόντα και
ότι τα αναφερόµενα στην αίτηση τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, απιστία
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για
οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ζωής, δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για παράβαση
του νόµου περί θήρας και του νόµου περί όπλων και ότι δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική),
είτε υπό συνδυασµό των δύο προηγουµένων και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει
τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευµα ως ικανοί κατηγορίας Ι1 - Ι2 ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όχι όµως για λόγους υγείας.
3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως.

4. ∆ικαιολογητικά όσων κληθούν για πρόσληψη.
Όσοι κληθούν για πρόσληψη είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν επί πλέον τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Επικυρωµένο Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού απολυτηρίου ή πτυχίου σπουδών ή βεβαίωση ισοτιµίας ή
ισοδυναµίας βαθµολογίας πτυχίου σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
2. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δε διώκονται
4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
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6. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης ταχύπλοου σκάφους σύµφωνα µε την παράγραφο του
προηγουµένου κεφ. 2 της παρούσης εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναγράφονται σε αυτήν.
7. Πιστοποιητικά υγείας χορηγούµενα από Παθολόγο και Ψυχίατρο Ιατρό ∆ηµοσίου Νοσηλευτικού
Ιδρύµατος.
5. Τρόπος διαµόρφωσης του τελικού Πίνακα Κατάταξης
α. Ο Εργοδότης Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου, αφού συγκεντρώσει τις αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά
των ενδιαφεροµένων, συντάσσει τον πίνακα προσλαµβανοµένων, συνεκτιµώντας καταρχάς το εάν
διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις (όπως αυτά περιγράφονται στην παραγρ. 2 της παρούσης).
Στη συνέχεια η κατάταξη θα γίνει µε το σύστηµα της µοριοδότησης, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη τους
τίτλους σπουδών δασοπροστασίας ή δασοπονίας και την οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων.
β. Ο αριθµός των µορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υποψήφιος καθορίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο :
1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ∆ασοπονίας

30 µόρια

2. Πτυχίο Ι.Ε.Κ. ∆ασοπροστασίας

25 µόρια

3. Έγγαµος

4 µόρια

4. Για κάθε παιδί

3 µόρια

γ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται στη σειρά ένταξης κατά προτεραιότητα ο έχων µεγαλύτερη
προϋπηρεσία ως θηροφύλακας, ακολούθως αυτός που κατέχει τίτλο σπουδών Τ.Ε.Ι. ∆ασοπονίας, στη
συνέχεια αυτός που έχει πτυχίο Ι.Ε.Κ. ∆ασοπροστασίας. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται
εκείνος που είναι έγγαµος µε τα περισσότερα παιδιά. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο έχων
τη µικρότερη ηλικία. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται εκείνος που έχει άδεια ταχυπλόου
σκάφους και άδεια χειρισµού γεωργικών-χωµατουργικών µηχανηµάτων. Σε περίπτωση και νέας
ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου παρουσία των ισοβαθµούντων
υποψηφίων.

6. Πίνακας Κατάταξης
α. Μετά το τέλος των διαδικασιών ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου συντάσσει Πίνακα µε τη σειρά
Κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο φαίνεται αναλυτικά το σύνολο των µονάδων που συγκέντρωσαν.
Ταυτόχρονα ο Πίνακας αναρτάται στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου και ειδοποιούνται οι
επιτυχόντες να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σύντοµη τακτή προθεσµία που θα
καθορίζεται στο έγγραφο πρόσκλησης,
β. Όσοι προσκληθέντες δεν προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά της παρ 4 της παρούσης ή αυτά δεν
ανταποκρίνονται στην αίτησή τους, αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών και για πρόσληψη καλείται
ο αµέσως επόµενος υποψήφιος του Πίνακα Κατάταξης. Παράλληλα κινείται η διαδικασία ποινικού
ελέγχου για ψευδή δήλωση, εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο.
γ. Ο Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων που προέκυψε από την παρούσα προκήρυξη θα ισχύει για έξι
(6) µήνες µετά την πρόσληψη των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Σε οποιαδήποτε αποχώρηση ή λύση της
σύµβασης προσληφθέντος, ή την κάλυψη νέας θέσης εργασίας στην Π.Ε. Ρόδου (που τυχόν προκύψει),
εντός του προαναφερθέντος εξαµήνου, νέα πρόσληψη θα γίνεται από τον Πίνακα Κατάταξης της
παρούσας Προκήρυξης. Μετά το πέρας του εξαµήνου, για νέα πρόσληψη θα απαιτείται η έκδοση νέας
προς τούτο προκήρυξης.
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7. Πίνακας ∆ιανοµής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την παρούσα προκήρυξη και τη σχετική αίτηση
πρόσληψης από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου, που αποτελεί τον εργοδότη του ιδιωτικού φύλακα
θήρας.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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