
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

 

Θέμα: Διορισμός Εξωτερικών Φρουρών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.  

           

         Κύριε Υπουργέ, 

           Σύμφωνα με τον Ν.  2643/98 ποσοστό των προκηρύξεων προσλήψεων καλύπτεται  

από ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας, διορίζονται σε διαγωνισμούς της Υπηρεσίας 

Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (ΥΕΦΚΚ).  

          Προσφάτως από ανακοινώσεις των  Ομοσπονδιών τριτέκνων  και αναπήρων 

πολέμου ενημερωθήκαμε ότι επίκειται διορισμός Εξ. Φρουρών από τον διαγωνισμό που 

πραγματοποιήθηκε το 2007. Το  πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός  ότι σύμφωνα με τις ίδιες 

πληροφορίες, οι διορισμοί αυτοί θα λάβουν Χώρα σε δύο φάσεις .  

         Οι νομοθετικές διατάξεις της ΥΕΦΚΚ, επιβάλουν την τρίμηνη εισαγωγική τους 

εκπαίδευση σε οπλισμό και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην Υπηρεσίας .  Μετά 

την επιτυχή αποφοίτηση τους πραγματοποιείται ο διορισμός  των επιτυχόντων (Ν. 2721/99, 

Ν 3388/2005 και Π.Δ. 215/06). 

          Η επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών  για πρόσληψη των Εξ. Φρουρών σε δύο 

στάδια, θα αναγκάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει την εισαγωγική σχολή μετά 

την πρόσληψη της δεύτερης ομάδας, καθώς στην σημερινή οικονομική συγκυρία είναι 

αδύνατο να πραγματοποιηθούν δύο εισαγωγικές σχολές.  

         Παρακαλούμε τους κυρίους Υπουργούς που κοινοποιείτε το παρόν έγγραφο , να 

προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι δόκιμοι Εξ. Φρουροί να ενταχθούν στην 
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             ΠΡΟΣ:  

- Υφυπουργό Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, κος Ντίνος Ρόβλιας  

- Υφυπουργό Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

κος Γεώργιος Πεταλωτής  

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Γενικής Γραμματέως Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης κας Μπεργελέ 

- Ειδικό Γραμματέα Αντεγκληματικής 

Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

κος Μαρίνος Σκανδάμης  
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πρώτη φάση των διορισμών, ώστε να πραγματοποιηθεί η εισαγωγική σχολή το νωρίτερο 

δυνατό. 

        Αξίζει να επαναλάβουμε ότι  ενώ οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι  θα διοριστούν άμεσα 

στις άλλες θέσεις του διαγωνισμού,  οι δόκιμοι Εξωτερικοί Φρουροί θα διοριστούν μετά την 

τρίμηνη εισαγωγική τους εκπαίδευση και την δημοσίευση των σχετικών ΦΕΚ (ο χρόνος 

μεταξύ της αποφοίτησης και του διορισμού είναι περίπου άλλο ένα τρίμηνο).  
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