
ΑΙΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΘΗΡΑΣ 

προς την Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Αρ. Δελ. Ταυτότητας:  Ημερ.έκδοσης:  
    
  Εκδ. Αρχή   
    
Επώνυμο:    
    
Όνομα:    
    
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
    
Ημερ. Γέννησης:  Τόπος γέννησης:  
  
Ημερ. Γένν (ολογράφως)  
    
Οικογ. Κατάσταση:  Άγαμος / Έγγαμος                             Αρ. Τέκνων  
    
Δ/νση Κατοικίας:  Τ. Κ.  
    
Πόλη:  Νομός  
    
Τηλέφωνο:    
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 

1 Ενδιαφέρομαι για τη Θέση Εργασίας Κ.Σ.   
    
2 Έχω τίτλο σπουδών:   
                (ολογράφως)    
    
3 Υπηρέτησα την θητεία μου στο Σώμα   
      (συμπληρώνεται μόνο από άρρενες 
υποψηφίους) 

  

    
Και απολύθηκα την  με βαθμό ικανότητας  

    
4 Έχω εργασθεί σαν φύλακας θήρας  ΝΑΙ / ΟΧΙ  
       με συνολική προϋπηρεσία  μηνών  
    
5 Κατέχω Άδεια Οδήγησης με αριθμό   

Ημερ. Έκδοσης    



6 Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται με την παρούσα αίτηση: 
 α. Υπεύθυνη Δήλωση 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. 

 β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας. 
 γ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως 
 
 
 
 ………………….,  ………………………../20…. 

           (τόπος)                          (ημερομηνία) 
 

 
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

                                   (υπογραφή) 
 
 

 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
 
 Πριν συμπληρωθεί η αίτηση συνιστάται να διαβαστεί με προσοχή η προκήρυξη και οι 

σχετικές οδηγίες  

 Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, με μεγάλη προσοχή και 
επιμέλεια, χωρίς σβησίματα και διορθώσεις. 

 Αιτήσεις με διορθώσεις, σβησίματα κλπ δεν γίνονται δεκτές 

 Όλα τα στοιχεία που αναγράφει ο υποψήφιος απαιτείται να είναι ακριβή και να έχει τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

 Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται συμμετοχής σε μια μόνο θέση εργασίας από τις 
αναγραφόμενες στην προκήρυξη 


