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                                                              Ενημερωτικό σημείωμα 

     Κύριε Πρόεδρε, 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου μας απέστειλε 
έγγραφο προς τους Διευθυντές των Καταστημάτων Κράτησης ως ακολούθως: 

«Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους υπάλληλους της υπηρεσίας σας που 

μετατάχθηκαν στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και δεν εξετάσθηκαν 

στο πλαίσιο διαδικασίας της κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ότι θα πρέπει να προβούν 

άμεσα στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις. 

Με νεότερο έγγραφό μας, οι ανωτέρω υπάλληλοι θα κληθούν να εξετασθούν από την 

συγκροτηθείσα Υγειονομική και Ψυχοτεχνική επιτροπή, έχοντας μαζί  τους τις ακόλουθες 

ιατρικές εξετάσεις: 

α) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος (Δημοσίου ή ιδιωτικού Εργαστηρίου), με 

ενυπόγραφη γνωμάτευση του Ακτινολόγου Ιατρού και επικολλημένη επί της ακτινογραφίας 

φωτογραφία του υπαλλήλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον Ακτινολόγο Ιατρό, 

β) Πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση (Δημοσίου ή ιδιωτικού Εργαστηρίου), η οποία να 

περιλαμβάνει: γενική αίματος, σάκχαρο αίματος, ουρία αίματος, κρεατινίνη αίματος 

τρανσαμινάσες αίματος, γενική ούρων με σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου 

Ιατρού, γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση του εκτελέσαντος ιατρού και αναγραφή 

επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ονοματεπωνύμου του υπαλλήλου, σφραγίδα και 

υπογραφή του γνωματεύσαντος και επιπλέον 

Βιβλιάριο υγείας καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εμβολίου, ώστε να διευρύνεται το πεδίο 

πληροφοριών υγειονομικού περιεχομένου για διατύπωση επιστημονικής γνώμης από την 

Υγειονομική Επιτροπή. 

Τέλος η καρτέλα υπαλλήλου που θα συμπληρωθεί κατά την πρώτη ημέρα παρουσίασης 

στην Υγειονομική Επιτροπή, θα είναι αυτή που συμπληρώνεται στο πλαίσιο διαδικασίας της 

κινητικότητας από τις Υγειονομικές και Ψυχοτεχνικές επιτροπές του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.» 

 
    Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους συναδέλφους π. Δημοτικούς 
Αστυνομικούς της Υπηρεσίας σας προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία.  

  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.) 

Γραφεία : 

Σολωμού 2 Κορυδαλλός 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

2104958388  

2104958588 (fax) 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας :   

Ταχυδρομικό γραφείο 1 

Ταχυδρομική θυρίδα 91520 

Τ.κ. 18101 Κορυδαλλός  

Ηλεκτρονική διεύθυνση : 

www.poyef.gr & 

ds@poyef.gr  
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                                                             ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

                                                                        ΓΙΑ ΤΟ 

                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                   -Ο-                                                                                                       -Ο- 

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    

                 

         Ιωάννης Αναγνώστου                                                                    Δημήτριος Δημητρόπουλος 

             6973823987                                                                                           6977507095 


