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ΘΕΜΑ:   ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την πρόσληψη ιδιωτικών φυλάκων θήρας 
ΣΧΕΤ.: η αριθ. 103351/2412/9-7-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 
 
         Επειδή σχετικά µε την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση προέκυψαν πολλά 
ερωτήµατα και ασάφειες καθώς και προβλήµατα ως προς τη διαδικασία πρόσληψης ιδιωτικών 
φυλάκων θήρα, η Υπηρεσία µας µε το παρόν παρέχει σχετικές διευκρινίσεις σε ότι αφορά την 
πρόσληψη των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, ώστε να εξασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος 
διαδικασίας πρόσληψης αυτών.  
 
1)  Στο κεφάλαιο Α της ανωτέρω σχετικής Υ.Α. καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα που 

οφείλει να έχει κάθε ενδιαφερόµενος για πρόσληψη και τα οποία πρέπει να περιέχονται 
στην προκήρυξη όπως αναφέρονται στην Υ.Α., η οποία συντάσσεται και δηµοσιεύεται από 
την Κυνηγετική Οργάνωση σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β.3 της Υ.Α.  
Για οικονοµικούς λόγους είναι δυνατή η δηµοσίευση περίληψης στις εφηµερίδες και η 
παράλληλη ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης στα γραφεία του Κ.Σ. και της αρµόδιας 
δασικής υπηρεσίας. 
Η Κυνηγετική Οργάνωση έχει τη δυνατότητα να ενσωµατώσει στην προκήρυξη και 
επιπλέον ειδικά προσόντα, που σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότερη άσκηση των 
καθηκόντων των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Ενδεικτικά µπορεί να ζητείται η κατοχή 
άδειας κυκλοφορίας οχήµατος (αυτοκινήτου, µοτοσικλέτας, ταχύπλοου σκάφους, κ.λπ.), 
µε την προϋπόθεση της διασύνδεσης αυτών των προσόντων µε την αποδοτική 
απασχόλησή τους και την κατοχή των σχετικών µέσων και του εξοπλισµού από την οικεία 
Κυνηγετική Οργάνωση. 
 

2)  Σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β.5 συνεκτιµούνται τα εξής κριτήρια επιλογής 
      -  τίτλοι σπουδών δασοπροστασίας,  
      -  προϋπηρεσία ως ιδιωτικός φύλακας θήρας και  
      -  η οικογενειακή κατάσταση  
      Η µοριοδότηση των κριτηρίων πρόσληψης θα πρέπει να καθορίζεται εξ’ αρχής στην 

προκήρυξη και όχι µετά την προσέλευση των ενδιαφεροµένων και την προσκόµισή των 
αιτήσεων τους µε τα δικαιολογητικά. Παρακαλείται η ΚΣΕ, στην οποία κοινοποιείται το 
παρόν έγγραφο, να καθορίσει ενιαίο σύστηµα µοριοδότησης βάσει του οποίου θα γίνονται 
οι προσλήψεις των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των αναγνωρισµένων και συνεργαζόµενων 
Κυνηγετικών Συλλόγων και Οµοσπονδιών. 

 
4) Σύµφωνα µε το κεφάλαιο Β.6 η Κυνηγετική Οργάνωση συντάσσει τον πίνακα 

προσλαµβανοµένων και τον αποστέλλει το συντοµότερο δυνατό στην αρµόδια δασική 
αρχή, η οποία εισηγείται -εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες- την 
αναγνώριση του προσλαµβανοµένου ως ιδιωτικού φύλακα θήρας στον Γενικό Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
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� Επειδή η σύνταξη της προκήρυξης καθώς και η πρόσληψη και απόλυση των ιδιωτικών 
φυλάκων θήρας αφορά την Κυνηγετική Οργάνωση, η τελευταία κρίνεται υπεύθυνη 
τόσο για την επιλογή των ενδιαφεροµένων βάσει των στοιχείων των φακέλων τους 
όσο και για την σύνταξη του πίνακα προσλαµβανοµένων, ο οποίος υποβάλλεται στην 
αρµόδια ∆ασική Αρχή.  

� Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η διαδικασία πρόσληψης των ιδιωτικών φυλάκων 
θήρας όπως προβλέπεται από την Υ.Α., η αρµόδια ∆ασική Αρχή δίνει τις απαραίτητες 
οδηγίες στην Κυνηγετική Οργάνωση. 

 
5)  Οι συµβάσεις εργασίας συνάπτονται µεταξύ του εργοδότη και του εργαζοµένου, δηλ. 

µεταξύ της Κυνηγετικής Οργάνωσης και του θηροφύλακα, ενώ στις αρµοδιότητες των 
∆ασικών Υπηρεσιών εµπίπτει µόνο η αναγνώρισή τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Οι συµβάσεις εργασίας διέπονται από το εργατικό δίκαιο και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π.∆. 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α/2004) είναι δυνατή η µετατροπή της σύµβασης εργασίας  
ορισµένου χρόνου σε αορίστου, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. ∆εδοµένου ότι η διάρκεια της σύµβασης εργασίας δεν καθορίζεται από την 
Υ.Α., η Κυνηγετική Οργάνωση µεριµνά για το είδος της σύµβασης εργασίας που θα 
συνάψει µε τον ιδιωτικό φύλακα θήρας.  Η αρµόδια εποπτεύουσα ∆ασική Αρχή αφού 
εξετάσει το υποβαλλόµενο αίτηµα για αναγνώριση, εισηγείται την αναγνώριση του 
ιδιωτικού φύλακα θήρας για αντίστοιχο χρόνο µε αυτό της σύµβασης εργασίας.  
 

  Ο Προϊστάµενος της Γεν. ∆ιεύθυνσης  
 
 
 
     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 
Πίνακας Αποδεκτών για ενέργεια 

 

1.  Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Μεσογείων 239 – 15451 Ν.Ψυχικό , Αθήνα 
 

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα 
 

3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 

Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 33, 26441 Πάτρα 
 

4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Μ. Κοτοπούλη 62, 45554 Ιωάννινα 
 

5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη 
 

6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 
Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς), 71410 Ηράκλειο 
 

7. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 

Γενική ∆/νση ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων 
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
- Κουντουριώτου 81, 81100 Μυτιλήνη 
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