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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος (με
δυνατότητα ανανέωσης), από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης στο Δήμο Λέσβου,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ
και τεσσάρων λεπτών (14.999,04 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84Α΄/02.06.2010) «στις επιχειρήσεις που
απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας».
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1 του ίδιου Νόμου «ο εργοδότης δύναται να επιλέξει μεταξύ
της ανάθεσης των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζόμενους
στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή της σύναψης σύμβασης με τις
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)».
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 88555/3296/88 Κ.Υ.Α. «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το
άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988(ΦΕΚ 138/Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα
τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθ. 1 παρ. 1
του Ν.1568/85 ¨Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων¨» καθορίζονται οι ώρες
απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και το
απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφαλείας.
Τέλος σύμφωνα με το Ν.3850/2010(ΦΕΚ 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Στο Δήμο Λέσβου δεν απασχολείτε κανένας ιατρός και κατόπιν αυτών ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ,
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας σε
φυσικό/νομικό πρόσωπο που εξειδικεύεται σε τέτοιες εργασίες.

1.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους
και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο
Ιατρός Εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως
των υποδείξεων που καταχωρούνται σ' αυτό το βιβλίο.
Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών,
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας,
β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσω
εξοπλισμού,
γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της
διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας,
δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή
μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική
διαδικασία, ακόμη και σε υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας. Δεν επιτρέπεται ο
ιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω
νόσου, απουσίας εργαζομένου.
Ο ιατρός εργασίας επίσης προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση
εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε
περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών
εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των
διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά.
Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και
καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων
και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το
ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς
επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του
εργοδότη.
Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτόν:
α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα
αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την
εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,

ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί
προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής
της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας,
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται
ο όρος «γιατρός εργασίας» νοείται εφ’ εξής ο γιατρός που διαθέτει την ειδικότητα της ιατρικής
της εργασίας.
Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του γιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το
Ν.1568/85, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν
συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και
αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί 7 τουλάχιστον έτη.
β) οι γιατροί οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκτελούν καθήκοντα γιατρού
εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
Στα δικαιολογητικά που κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία περιλαμβάνεται απαραιτήτως
βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι
Οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν.
3850/2010 είναι οι εξής:
 Για το Διοικητικό προσωπικό: 0,4 ώρες (h) (κατηγ. Γ΄) ανά εργαζόμενο
 Για το Τεχνικό προσωπικό: 0,6 ώρες (h) (κατηγ. Β΄) ανά εργαζόμενο
 Για το Τεχνικό προσωπικό: 0,8 ώρες (h) (κατηγ. Α΄) ανά εργαζόμενο
Στo ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ απασχολούνται σήμερα 828 άτομα ανά κατηγορία επικινδυνότητας :
α/α

Κατηγορία επικινδυνότητας

Αριθμός εργαζομένων

1

Α΄

2

2

Β΄

230

3

Γ΄
Σύνολο

596
828

1.5 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Ιατρός Εργασίας, θα παρέχει τις υπηρεσίες του για τους 828 εργαζόμενους του Δήμου
Λέσβου, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που κατατίθεται στο αρμόδιο Κέντρο
Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου.
Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι η έδρα του Δήμου και οι Δομές του, όπως
αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι
για ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων ενώ υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της
σύμβασης.

Ο χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας υπολογίζεται βάσει του Π.∆. 294/88 σύμφωνα
με τη δραστηριότητα του Ο.Τ.Α. και τον αντίστοιχο βαθμό επικινδυνότητας που τη διέπει,
καθώς και τον συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σ’ αυτόν.
Οι ώρες επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας στους χώρους του Δήμου προγραμματίζονται
βάσει ετήσιου ωρολογίου προγράμματος, το οποίο κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εργασίας.
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας έχει καθοριστεί
στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και τεσσάρων
λεπτών (14.999,04 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) « Κύρωση του κώδικα
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» , οι ετήσιες ώρες απασχόλησης
του Ιατρού Εργασίας στο ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ, καθορίζονται ως εξής:
Πίνακας 2.1: Ώρες εργασίας Ιατρού Εργασίας

α/α

Ειδικότητες εργαζομένων

Αριθμός
εργαζομένων

Συντελεστής
επικινδυνότητας

Ετήσιες
ώρες

1

Τεχνικό προσωπικό (κατηγ. Α΄)

2

0,8

1,6

2

Τεχνικό προσωπικό (κατηγ. Β΄)

230

0,6

138

3

Διοικητικοί & κλπ ειδικότητες που
απασχολούνται στο Δήμο

596

0,4

238,4

Σύνολο

828

378

Πίνακας 2.2:Υπολογισμός ενδεικτικού κόστους

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ενδεικτική
Τιμή ώρας

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς Φ.Π.Α)

(χωρίς
Φ.Π.Α.)

(με 24%Φ.Π.Α.)

32

12.096

14.999,04

Ώρες/έτος

ΙΑΤΡΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΥΡΗ
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

378

Μυτιλήνη 10/01/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
κ.α.α.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΗΛΑΡΗΣ
Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαιτούμενης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Λέσβου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ώρες/έτος)

Παροχή
υπηρεσιών
Ιατρού
Εργασίας

378

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΏΡΑΣ
χωρίς ΦΠΑ
σε ευρώ (€)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
σε ευρώ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με ΦΠΑ
σε ευρώ (€)

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από
σήμερα.
Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα
με τους όρους της μελέτης.
Λοιπές παρατηρήσεις:

Μυτιλήνη _________________
Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΟ
Κουντουριώτου & Νιάνια Γωνία
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 13-15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μ. Κουντουρά
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΔΟΜΗΣΗΣ
Μ. Κουντουρά
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 13 -15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Περιοχή Ουτζά Λεμονού

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γ’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Β’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

5

-

8

-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

-

-

2

-

24

-

77

-

-

137
-

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 13-15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. Κουντουριώτου 3
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 13-15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 13-15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ελ. Βενιζέλου 13-15
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ – ΣΦΑΓΕΙΑ
Λιμάνι Επάνω Σκάλας- Κάστρο Μυτιλήνης
Δ/ΝΣΗ
Κ.Ε.Π.
Κων/πόλεως 3
Μυτιλήνη
ΤΚ 81100

20

-

70

-

35

-

55

-

40

2

-

20
-

10

-

Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓ. Παρασκεύη
TK 81102
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ
Αγιάσος
TK 81101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ
Παπάδος
TK 81106

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Α) Ερεσός
TK81101
Β) Άντισσα
ΤΚ 81103
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
Α) Συκούντα
TK 81101
Β) Κοινωνική Δομή
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονή
TK 81107
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΘΕΡΜΗΣ
Λ. Θερμής
TK81100
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Α) Μανταμάδος
TK81104
Β) ΚΕΠ
Πλατεία Αγ. Βασιλείου
TK81104
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μήθυμνα
TK81108
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρα
TK 81109
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Α) Πλωμάρι
TK81200
Β) ΚΕΠ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Πολιχνίτος
TK 81300
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΙΑΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
81100
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γ’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Β’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

10

2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α’ κατηγορίας
επικινδυνότητας

-

12

2
-

12

7
-

14

2

2

-

7

-

9

-

22

8

-

-

-

5

-

5
2

-

1
10

3

12

3

14

2
16

2

-

-

-

-

4
-

65

26

32

12

596

230

828

-

2

