
 

 

 

Από:  Γραµµατεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης  
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ΠΡΟΣ: Αν. ∆ιοικητή Αµαλία Φλέµιγκ 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραµµατεία ∆.Σ.2. ∆∆Υ Αµαλία Φλέµιγκ, 3. Τµήµα Επιστασίας Ιµατισµού Αµαλία Φλέµιγκ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
της υπ’ αριθµ. 14/17-04-2018 τακτικής συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 
και του διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης 

 
Σήµερα, 17 Απριλίου, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 10.30 πµ, συνεδριάζει σε τακτική 

συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Κουταλά 
Εµµανουήλ, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του 
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, όπως αυτό ορίσθηκε µε την υπ. αριθ. 
Α2β/Γ.Π.73604/04-10-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 532 τ. ΥΟ∆∆/10-10-2016), στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «Σισµανόγλειο» στο Μαρούσι Αττικής. 

Παρόντες,  είναι οι κ.κ. 1. Κουταλάς Εµµανουήλ, Πρόεδρος ∆.Σ., 2. Τριγώνης Ευάγγελος, 
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., 3. Σαρισαβίδης Λάζαρος, τακτικό µέλος του ∆.Σ. 4. ∆ανιά Πηγή, 
αναπληρωµατικό του µέλος του ∆.Σ., 5. Φειδοπιάστης Αντώνιος, τακτικό µέλος του ∆.Σ, 6. 
Μαλίνογλου Νικόλαος, παρών στα θέµατα Η∆ 7-35 και ΕΗ∆ 1-5 τακτικό µέλος του ∆.Σ., 
εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί η υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  Κυνηγαλάκη 
Ειρήνη 
 Αφού διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.  

  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Κατά την συζήτηση του θέµατος παρών ήταν ο κ. Μιχαλακούκος Ιωάννης, Αναπληρωµατικό µέλος του 
∆.Σ. και Αναπληρωτής ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Αµαλία Φλέµιγκ, ο οποίος αποχωρεί πριν 
την λήψη της απόφασης. 

 
Θέµα 18ο : Καθορισµός "ευπαθών στόχων" της Νοσοκοµειακής Μονάδας «Αµαλία Φλέµιγκ» 
και καθορισµός οπλισµού του προσωπικού ασφαλείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και του 
διασυνδεόµενου σε αυτό Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄ αριθµ. 3380/17-04-18 
εισήγηση του Τµήµατος Επιστασίας Ιµατισµού Αµαλία Φλέµιγκ, η οποία αναφέρει 
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ΘΕΜΑ :Καθορισμός "ευπαθών στόχων" της Νοσοκομειακής Μονάδας «Αμαλία Φλέμιγκ» και 

             καθορισμός οπλισμού του προσωπικού ασφαλείας. 

Σχετικά:  

1. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/18.03.1983). 

2. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 7012/13/1‐ό  Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 454/Β΄/13.04.2006). 

3. Οι διατάξεις του ν.2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/03.09.1993). 

4. Η υπ’ αρ. πρωτ. 12717/14.06.2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Αδαμαντίας Σκαπέτη 

5. Η υπ’ αρ. πρωτ. 7564/25.09.2017 γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. Αδαμαντίας Σκαπέτη. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η αποστολή  του προσωπικού ασφαλείας  συνίσταται:  

«  α.  Στη  φρούρηση  των  εισόδων  και  άλλων  ευπαθών  στόχων  κεντρικού  ή  περιφερειακού 

καταστήματος ή υποκαταστήματος των εν λόγω φορέων, για την επισήμανση υπόπτων και αποτροπή 

ληστειών, άλλων πράξεων, βίας ή εγκλημάτων κατά της περιουσίας ή εξτρεμιστικών ενεργειών κατά 

προσώπων ή πραγμάτων (εγκαταστάσεων) που συνάδει με την αποστολή των φορέων αυτών.  

β.  Στην  επιτήρηση  άλλων  ευπαθών  χώρων  ή  στόχων,  στον  εντοπισμό  και  επισήμανση  υπόπτων 

αντικειμένων, στον αποκλεισμό του χώρου και άμεση ειδοποίηση της οικείας Αστυνομικής Αρχής για 

τις περαιτέρω ενέργειες από τις Αστυνομικές Αρχές ως και την πρόληψη κάθε έκνομης ενέργειας. …» 

Α.  Σε  ότι  αφορά  στις  εγκαταστάσεις  ευθύνης  της Νοσοκομειακής Μονάδας «Α. Φλέμιγκ –  Πτέρυγα 

Τσαγκάρη» και λαμβάνοντας υπόψη τα αξιολογικά κριτήρια που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική 

γνωμοδότηση της κ. Σκαπέτη (σχετ. 3),  εκτός της επιτήρησης που πρέπει να υπάρχει στο σύνολο του 

χώρου του Νοσοκομείου, οι κυρίως «ευπαθείς στόχοι»  κατά την παραπάνω έννοια προτείνονται να 

είναι: 

• ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι είσοδοι του Νοσοκομείου (Κεντρική πύλη και οι είσοδοι Κτιρίων και εγκαταστάσεων). 

2. Οι  χώροι    υποδοχής  ασθενών    (ΤΕΠ  και  ΤΕΙ)  καθώς  και  ο  άμεσος  περιβάλλων  χώρος  τους. 

Στους  χώρους  αυτούς  όπου  προσέρχεται  μεγάλος  αριθμών  ατόμων,  συνήθως  σε  συνθήκες 

έκτακτες  ή  πίεσης  απαιτείται    συνεχής  παρουσία,  ανάλογα  με  τις  ανάγκες,  προκειμένου  να 

εμπεδώνεται  αίσθημα  ασφάλειας  σε  κοινό  και  εργαζόμενους,  να  διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά  οι  ενδεχόμενες  κρίσεις,  να  αποτρέπονται  διαπληκτισμοί  και  να 

εξυπηρετούνται  αποτελεσματικά  οι  ασθενείς.  Ιδιαίτερα  κατά  τις  ημέρες  γενικής  εφημερίας 

του  Νοσοκομείου,  ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δίνεται  στο  χώρο  των  ΤΕΠ  όπου 

προσέρχονται  και παραμένουν ασθενείς και συνοδοί.  
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3. Οι  θάλαμοι  ασθενών    Απαιτείται  μέριμνα  για  την  αποτροπή  εισόδου  και  παραμονής 

μικροπωλητών, ατόμων που βοηθούν τους ασθενείς χωρίς να είναι συγγενείς τους ή νόμιμοι 

επαγγελματίες  (νόμιμες  αποκλειστικές)    και  δεν  διαθέτουν  την  απαραίτητη  άδεια  από  την 

υπηρεσία καθώς και ατόμων άσχετων με τη λειτουργία του Νοσοκομείου.  Ιδιαίτερη προσοχή 

θα  πρέπει  να  δίνεται  στην  αυστηρή  τήρηση  του  ωραρίου  επισκέψεων.  Το  προσωπικό 

ασφαλείας θα πρέπει να φροντίζει ώστε να μην παραμένουν συνοδοί, επισκέπτες κλπ μετά την 

παρέλευση  του  επισκεπτηρίου  καθώς  και  για  την  απομάκρυνση  των    παράνομων 

αποκλειστικών νοσοκόμων.  

4. Οι Διάδρομοι των ορόφων και τα Κέντρα Νοσηλείας 

• ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

1. Ο αύλειος χώρος του Νοσοκομείου  Θα πρέπει να είναι εμφανής η παρουσία του προσωπικού 

ασφαλείας  και  να  ελέγχεται  τακτικά  ο  αύλειος  χώρος  όπως  επίσης  και  η  περιμετρική 

περίφραξη του Νοσοκομείου. 

2. Ο χώρος Στάθμευσης  

3. Ο χώρος των εργαστηρίων και των εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν με αυτά. Θα πρέπει να 

ελέγχονται τακτικά, ιδιαίτερα κατά τη νύχτα και τις ημέρες εφημερίας. 

4. Ο περιβάλλων χώρος της γεννήτριας  

5. Η περιοχή των οικίσκων Αποθήκης Υλικού, ΟΚΑΝΑ, Συνεργείων κλπ. 

6. Ο χώρος του μηχανοστασίου Πτ. Τσαγκάρη 

 

ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ: 

Δεδομένου ότι η Πτέρυγα «Μπόμπολα» δεν λειτουργεί ως χώρος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, η 

προσοχή  του  προσωπικού  ασφαλείας  θα  πρέπει  να  επικεντρωθεί  στην  Κεντρική  Πύλη,  στον 

περιβάλλοντα χώρο και στις εισόδους των κτιρίων και εγκαταστάσεων. Κύρια επιδίωξη, θα πρέπει 

να είναι η αποτροπή εισόδου ατόμων χωρίς εξουσιοδότηση στους χώρους των εγκαταστάσεων. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  κύριοι  στόχοι  που  αφορούν  στην  πτέρυγα  αυτή  θα  επανακαθοριστούν  σε 

μελλοντική αλλαγή της χρήσης της. 

Γενικότερα, η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται 

με  γνώμονα  την  αποτροπή  τέλεσης  αξιόποινων  πράξεων  και  την  ειδοποίηση  και  συνδρομή  της 

αστυνομίας  όποτε  απαιτείται,  την  εξασφάλιση  της  ηρεμίας  και  την  εμπέδωση  του  αισθήματος 

ασφάλειας  στο  χώρο  του  Νοσοκομείου.  Επίσης,  στη  βάση  του  διαθέσιμου  προσωπικού, 
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προτεραιότητα  θα  πρέπει  να    δίνεται  στους  στόχους  πρώτης  προτεραιότητας,  όπως  σημειώνονται 

παραπάνω. 

Β. Όσον αφορά στην οπλοφορία του προσωπικού ασφαλείας στη νομοθεσία γίνεται ρητή και σαφής 

αναφορά στην υποχρεωτικότητά της. 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’  αρ. 7012/13/1‐ό    Υπουργικής  Απόφασης   «2.  Η  οπλοφορία  είναι 

υποχρεωτική για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων. 3. Ο έλεγχος, όσον αφορά την οπλοφορία, 

στολή,  εμφάνιση  και  την  ακριβή  εκτέλεση  των  καθηκόντων,  γίνεται  τόσο  από  τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  τους 

Οργανισμούς  ή  Επιχειρήσεις  όπου  το  προσωπικό αυτό παρέχει  τις  υπηρεσίες  του,  όσο  και  από  την 

αρμόδια Αστυνομική Αρχή.»   

Αναφορικά  με  το  συγκεκριμένο  είδος  όπλου  που  φέρει  το  προσωπικό  ασφαλείας,  η  ανωτέρω 

υπουργική απόφαση καθώς και τα άρθρα 1 και 10 του Ν. 2168/1983, δεν υπαγορεύουν ή εξαιρούν, 

τη χρήση συγκεκριμένου είδους όπλου, όπως η έννοιά του ενδελεχώς ορίζεται στο άρθρο 1 του  ως 

άνω νόμου. Το δε άρθρο 10 ορίζει τα εξής: «β. Για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δημόσιων 

καταστημάτων,  τραπεζών,  μουσείων,  μεταφοράς  χρημάτων  ή  αξιών,  οικημάτων  που  έχουν  ανάγκη 

ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας     ή προοριζόμενων για εξυπηρέτηση της εθνικής 

άμυνας ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις 

αυτές  η  άδεια  κατοχής  χορηγείται  στο  όνομα  εκείνων  που  νόμιμα  εκπροσωπούν  τους  ανωτέρω 

φορείς,  ενώ  η  άδεια  οπλοφορίας  στο  όνομα  εκείνων  στους  οποίους  ανατίθεται  η  ασφάλεια  των 

προσώπων, των εγκαταστάσεων, οικημάτων, πολύτιμων αντικειμένων, αξιών και χρηματαποστολών. 

Στην άδεια οπλοφορίας αναγράφονται οι προϋποθέσεις, με τις οποίες μπορεί ο κάτοχός της να φέρει 

τα όπλα που διαλαμβάνονται σ’ αυτή.  

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στη γνωμοδότηση της δικηγόρου κας Σκαπέτη: (Σχετικό‐‐‐ ,σελ 5η:  " 

Ενδεχομένως,  το είδος του όπλου εξαρτάται από την επικινδυνότητα και τη συγκεκριμένη αποστολή 

που  το  συγκεκριμένο  προσωπικό  επιτελεί,  ως  εκ  τούτου  δε,  η  επιλογή  του  πλέον  πρόσφορου  και 

κατάλληλου  οπλισμού  για  την  επιτέλεση  των  εκάστοτε  καθηκόντων  φρούρησης  και  επιτήρησης, 

αποτελεί  τεχνική κρίση, στην οποία δεν υπεισέρχεται ο νομοθέτης, ούτε με υπόδειξη αλλά ούτε και 

απαγόρευση κάποιου είδους εκ των αναφερομένων στο άρθρο 1 του ν. 2168/1993. 

Από τα προβλεπόμενα από το ν.2168/93  περί όπλων (άρθρα 1&2) αλλά και την ως τώρα εμπειρία από 

τις  συγκεκριμένες  συνθήκες  λειτουργίας  του  Νοσοκομείου  και  το  είδος  των  περιστατικών  που  έχει 

κληθεί  να  διαχειριστεί  το  προσωπικό  ασφαλείας  του  Νοσοκομείου,  προτείνουμε  ως  τον  πλέον 
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πρόσφορο  οπλισμό  την  αστυνομική  ράβδο,  με  την  οποία  θα  πρέπει  να  εφοδιαστεί  άμεσα  το 

προσωπικό.  

Σημειώνεται πως η άποψη μέρους  του προσωπικού ασφαλείας είναι πως θα πρέπει να διαθέτει ως 

ατομικό οπλισμό, πυροβόλο όπλο (πιστόλι). 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  την  σχετική  σας  απόφαση  περί  του  καθορισμού  των 

αναφερομένων ευπαθών στόχων  και το είδος του οπλισμού που θα φέρει το προσωπικό ασφαλείας 

του Νοσοκομείου μας.  

Και µετά από διαλογική συζήτηση το ∆.Σ. 
        λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

 
Α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη ότι η αποστολή  του προσωπικού ασφαλείας  
συνίσταται:  
« α. Στη φρούρηση των εισόδων και άλλων ευπαθών στόχων κεντρικού ή περιφερειακού καταστήµατος 
ή υποκαταστήµατος των εν λόγω φορέων, για την επισήµανση υπόπτων και αποτροπή ληστειών, 
άλλων πράξεων, βίας ή εγκληµάτων κατά της περιουσίας ή εξτρεµιστικών ενεργειών κατά προσώπων ή 
πραγµάτων (εγκαταστάσεων) που συνάδει µε την αποστολή των φορέων αυτών.  
β. Στην επιτήρηση άλλων ευπαθών χώρων ή στόχων, στον εντοπισµό και επισήµανση υπόπτων 
αντικειµένων, στον αποκλεισµό του χώρου και άµεση ειδοποίηση της οικείας Αστυνοµικής Αρχής για τις 
περαιτέρω ενέργειες από τις Αστυνοµικές Αρχές ως και την πρόληψη κάθε έκνοµης ενέργειας. …» 
Αποφασίζει οµόφωνα και ορίζει, εκτός της επιτήρησης που πρέπει να υπάρχει στο σύνολο του χώρου 
του Νοσοκοµείου, ως κυρίως «ευπαθείς στόχους» στην Νοσοκοµειακή Μονάδα Αµαλία Φλέµιγκ  

 
ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

1. Τις  είσοδους του Νοσοκοµείου (Κεντρική πύλη και οι είσοδοι Κτιρίων και εγκαταστάσεων). 
2. Τους χώρους υποδοχής ασθενών  (ΤΕΠ και ΤΕΙ) καθώς και ο άµεσος περιβάλλων χώρος 

τους. Στους χώρους αυτούς όπου προσέρχεται µεγάλος αριθµών ατόµων, συνήθως σε 
συνθήκες έκτακτες ή πίεσης απαιτείται  συνεχής παρουσία, ανάλογα µε τις ανάγκες, 
προκειµένου να εµπεδώνεται αίσθηµα ασφάλειας σε κοινό και εργαζόµενους, να διαχειρίζονται 
αποτελεσµατικά οι ενδεχόµενες κρίσεις, να αποτρέπονται διαπληκτισµοί και να εξυπηρετούνται 
αποτελεσµατικά οι ασθενείς. Ιδιαίτερα κατά τις ηµέρες γενικής εφηµερίας του 
Νοσοκοµείου, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο χώρο των ΤΕΠ όπου 
προσέρχονται  και παραµένουν ασθενείς και συνοδοί.  

3. Τους θάλαµους ασθενών  Απαιτείται µέριµνα για την αποτροπή εισόδου και παραµονής 
µικροπωλητών, ατόµων που βοηθούν τους ασθενείς χωρίς να είναι συγγενείς τους ή νόµιµοι 
επαγγελµατίες (νόµιµες αποκλειστικές)  και δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια από την 
υπηρεσία καθώς και ατόµων άσχετων µε τη λειτουργία του Νοσοκοµείου. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δίνεται στην αυστηρή τήρηση του ωραρίου επισκέψεων. Το προσωπικό 
ασφαλείας θα πρέπει να φροντίζει ώστε να µην παραµένουν συνοδοί, επισκέπτες κλπ µετά την 
παρέλευση του επισκεπτηρίου καθώς και για την αποµάκρυνση των  παράνοµων 
αποκλειστικών νοσοκόµων.  

4. Τους ∆ιάδροµους των ορόφων και τα Κέντρα Νοσηλείας 
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∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 
5. Τον αύλειο χώρο του Νοσοκοµείου  Θα πρέπει να είναι εµφανής η παρουσία του 

προσωπικού ασφαλείας και να ελέγχεται τακτικά ο αύλειος χώρος όπως επίσης και η 
περιµετρική περίφραξη του Νοσοκοµείου. 

6. Τον χώρο Στάθµευσης  
7. Τον χώρο των εργαστηρίων και των εγκαταστάσεων που γειτνιάζουν µε αυτά. Θα 

πρέπει να ελέγχονται τακτικά, ιδιαίτερα κατά τη νύχτα και τις ηµέρες εφηµερίας. 
8. Τον  περιβάλλοντα χώρο της γεννήτριας  
9. Την περιοχή των οικίσκων Αποθήκης Υλικού, ΟΚΑΝΑ, Συνεργείων κλπ. 
10. Τον χώρο του µηχανοστασίου Πτ. Τσαγκάρη 

 
ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ: 
∆εδοµένου ότι η Πτέρυγα «Μπόµπολα» δεν λειτουργεί ως χώρος παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών, η 
προσοχή του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην Κεντρική Πύλη, στον 
περιβάλλοντα χώρο και στις εισόδους των κτιρίων και εγκαταστάσεων. Κύρια επιδίωξη, θα 
πρέπει να είναι η αποτροπή εισόδου ατόµων χωρίς εξουσιοδότηση στους χώρους των εγκαταστάσεων. 
Σε κάθε περίπτωση, οι κύριοι στόχοι που αφορούν στην πτέρυγα αυτή θα επανακαθοριστούν σε 
µελλοντική αλλαγή της χρήσης της. 
Γενικότερα, η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται 
µε γνώµονα την αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων και την ειδοποίηση και συνδροµή της 
αστυνοµίας όποτε απαιτείται, την εξασφάλιση της ηρεµίας και την εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας 
στο χώρο του Νοσοκοµείου. Επίσης, στη βάση του διαθέσιµου προσωπικού, προτεραιότητα θα πρέπει 
να  δίνεται στους στόχους πρώτης προτεραιότητας, όπως σηµειώνονται παραπάνω. 
 
Β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όσον αφορά στην οπλοφορία του προσωπικού ασφαλείας, έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αρ. 7012/13/1-ό  Υπουργικής Απόφασης, την γνωµοδότηση της εξωτερικής 
συνεργάτη ∆ικηγόρου κας Σκαπέτη καθώς και τα προβλεπόµενα από το ν.2168/93  περί όπλων (άρθρα 
1&2) αλλά και την ως τώρα εµπειρία από τις συγκεκριµένες συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκοµείου και 
το είδος των περιστατικών που έχει κληθεί να διαχειριστεί το προσωπικό ασφαλείας της Νοσοκοµειακής 
Μονάδας Αµαλία Φλέµιγκ, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, ως τον πλέον πρόσφορο οπλισµό για το 
προσωπικό ασφαλείας της Νοσοκοµειακής Μονάδας Αµαλία Φλέµιγκ την αστυνοµική ράβδο, µε την 
οποία θα πρέπει να εφοδιαστεί άµεσα το προσωπικό.  

 
 
Το θέµα οµόφωνα επικυρώνεται σήµερα 

  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  
    Ειρήνη Κυνηγαλάκη                          Εµµανουήλ Κουταλάς  
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