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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EIΔΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ,ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

 

1.Σαμπώ .Ανδρών και γυναικών. Δερμάτινα με οπές αερισμού από πάνω και εσωτερική επένδυση ελαφριά 
σόλα πολυουρεθάνης, με λουράκι ανατομικό, εύκαμπτο αντιολισθητικό αντιστατικό, με μεγάλη  αντοχή  στη 
χρήση. 
ΝΟ:35-46        
Ανδρών    ζεύγη  10 χρώμα  άσπρα                              
Γυναικών ζεύγη  115 χρώμα μπλέ             
          
2.Υποδήματα γυναικών μαύρα από μαλακό δέρμα μέσα έξω, ανατομικό πέλμα, γνήσιο σολόδερμα, σόλα 
εύκαμπτη, στιλ μοκασίνι 
ΝΟ 38-39     
Ζεύγη 2     
        
3.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Ε.Θ. ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  ποπλίνα βάρους 150 γρ / τ.μ. σύνθεση 55% πολυεστέρα 
και 45% βαμβάκι. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην τσαλακώνει πολύ ,να σιδερώνετε εύκολα να μην 
φεγγίζει, αντιστατικό, μεγάλης αντοχής, ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες( 80ΟC )και να μην απελευθερώνει 
χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος .Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι, μανίκι κοντό. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
 
ΧΡΩΜΑ   ΠΕΤΡΟΛ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ       
 ΝΟ XS-  3XL     
ΤΕΜ. 66    
                                   
4.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Τ.Ν .-Μ/Γ- ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. σύνθεση 
45%βαμβάκι κα 55% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο ,να μην τσαλακώνει πολύ, αντιστατικό, 
ανεξίτηλο χρώμα σε θερμοκρασίες (80ΟC )και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον 
ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι, μανίκι κοντό. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι ,τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΣΙΕΛ       
ΝΟ XS-2XL               
ΤΕΜ 42   
 
5.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΤΕΠ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ.  Ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ. σύνθεση45% βαμβάκι κα 55% 
πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο ,να μην τσαλακώνει πολύ, αντιστατικό, ανεξίτηλο χρώμα σε 
θερμοκρασίες 80ΟC και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος .Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι, μανίκι κοντό. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ  ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ          
ΝΟ ΧXS-2ΧL      
ΤΕΜ. 32        
    
6.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.ποπλίνα  βάρους 150 γρ/τ.μ.,55% πολυεστέρας,45% βαμβάκι. Ύφασμα 
μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο σιδέρωμα ,να μην φεγγίζει .Ανεξίτηλο στους( 85 0C). 
Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 



 2 

ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια .Το μανίκι να είναι κοντό και άνοιγμα στο πλαι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο πίσω 
μέρος. 
ΧΡΩΜΑ   ΛΙΛΑ     
ΝΟ  ΧS- L  
ΤΕΜ. 15 
    
7. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ. ποπλίνα  βάρους 150 γρ/τ.μ.,55% πολυεστέρας,45% βαμβάκι. Ύφασμα 
μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο σιδέρωμα ,να μην φεγγίζει .Ανεξίτηλο στους( 85 0C). 
Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια .Το μανίκι να είναι κοντό και άνοιγμα στο πλαι. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο πίσω 
μέρος. 
ΧΡΩΜΑ   ΠΕΤΡΟΛ    ΚΑΙ  ΡΑΦ 
ΝΟ  ΧS- L  
ΤΕΜ. 16  
                          
8.ΣΤΟΛΗ ΤΕ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ποπλίνα σύνθεση 55% πολυεστέρας,45% βαμβάκι, βάρος 
150 γρ/ τ.μ.. Μεγάλης αντοχής ύφασμα ,εύκολο σιδέρωμα, αδιαφανές, να μην μπαίνει στο πλύσιμο  (85 0C)  
χρώμα λευκό μερσεριζέ.  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ :Πέτο γιακά φερμουάρ κρυφό (πατηλέτα) κάσισμα  μπρος- πίσω, το 
μάκρος να καλύπτει την περιφέρεια .Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά , μανίκι κοντό. Το 
φερμουάρ να αντέχει στο πλύσιμο και το σιδέρωμα. 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ :Πέτο γιακά, εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά, χωρίς 
κάσισμα μανίκι κοντό. Τα κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα. 
 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΠΛΕ ΡΑΦ : Λάστιχο και κορδόνι, τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρος. 
      
ΝΟ  XS-ΧXL       
ΤΕΜ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ   35    
ΤΕΜ.ΑΝΔΡΩΝ      10     
                             
9. ΣΤΟΛΗ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ –ΑΝΔΡΩΝ :   ποπλίνα  σύνθεση 55% πολυεστέρας,45% βαμβάκι, βάρος 150 
γρ/τ.μ.. Μεγάλης αντοχής υφάσματος ,εύκολο σιδέρωμα, αδιαφανές, να μην μπαίνει στο πλύσιμο,   (85 0C  ) 
μερσεριζέ. 
. 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ: Πέτο γιακά  φερμουάρ κρυφό ( πατηλέτα) κάσισμα μπρος- πίσω, το 
μάκρος να καλύπτει την περιφέρεια. Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά, σιριτί μπλε σκούρο στο 
γιακά και στο μανίκι,( το μανίκι κοντό). Το φερμουάρ  να αντέχει στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα. 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ: Πέτο γιακά, εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά σιρίτι 
μπλέ στο γιακά και το μανίκι, ( το μανίκι κοντό) χωρίς  κάσισμα,  Τα κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και στο 
σιδέρωμα. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΠΛΕ ΡΑΦ: Λάστιχο και κορδόνι, τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρος 
    
ΝΟ  ΧXS-4XL     
ΤΕΜ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ 120     
ΤΕΜ.ΑΝΔΡΩΝ 10       
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10.ΣΤΟΛΗ ΥΕ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ. ποπλίνα σύνθεση 55% 
πολυεστέρας,45% βαμβάκι ,βάρος 150 γρ/τ.μ.. Μεγάλης αντοχής υφάσματος ,εύκολο σιδέρωμα, αδιαφανές ,να 
μην μπαίνει στο πλύσιμο (85 0 C), μερσεριζέ. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΚΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ:Πέτο γιακά  φερμουάρ κρυφό (πατηλέτα) κάσισμα  μπρος- πίσω,το μάκρος να 
καλύπτει την περιφέρεια .Δύο τσέπες κάτω χαμηλά και μια πάνω αριστερά ,σιριτί  πράσινο σκούρο στο γιακά 
και το μανίκι, ( το μανίκι κοντό). Το φερμουάρ να αντέχει στο  στο πλύσιμο και στο σιδέρωμα. 
 
ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΔΡΙΚΟ:   Πέτο γιακά, εξωτερικό κουμπί. Δύο τσέπες χαμηλά και μια πάνω αριστερά , σιρίτι 
πράσινο στο γιακά και το μανίκι, ( το μανίκι κοντό) χωρίς κάσισμα.Tά κουμπιά να αντέχουν στο πλύσιμο και 
το σιδέρωμα. 
 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:  Λάστιχο και κορδόνι, τσάκιση γαζωμένη μπροστά και τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ      
ΝΟ  XS-4ΧL              
ΤΕΜ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15     
ΤΕΜ.ΑΝΔΡΩΝ    18   
          
11.ΣΤΟΛΗ ΥΕ Β. ΘΑΛΑΜΟΥ ποπλίνα σύνθεση 55% πολυεστέρας,45% βαμβάκι,βάρος 150γρ/τ.μ.. μεγάλης 
αντοχής υφάσμα ,εύκολο σιδέρωμα, αδιαφανές,να μην μπαίνει στο πλύσιμο  (85 0C)  μερσεριζέ.  
. Ύφασμα μεγάλης αντοχής, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, εύκολο σιδέρωμα ,να μην φεγγίζει .Ανεξίτηλο στους( 
85 0C). Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ :Σταυρωτή λαιμόκοψη ,δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια , άνοιγμα στο πλάι .Το μανίκι να είναι κοντό .  
 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση στο μπροστινό μέρος και τσέπη στο πίσω 
μέρος. 
ΧΡΩΜΑ   ΦΙΣΤΙΚΙ     
ΝΟ  ΧS- 3XL                             
ΤΕΜ . 10  
      
12.ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. Ποπλίνα βάρους 150 γρ/τ.μ.σύνθεση45% βαμβάκι και 
55% πολυεστέρα. Να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην τσαλακώνει πολύ, αντιστατικό, ανεξίτηλο χρώμα σε 
θερμοκρασίες (85ΟC) και να μην απελευθερώνει χνούδι. Μεγάλη απορροφητικότητα στον ιδρώτα. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ: Σταυρωτή λαιμόκοψη, δύο μεγάλες τσέπες δεξιά και αριστερά και μια μικρή στο 
στήθος. Το μάκρος της μπλούζας να καλύπτει την περιφέρεια, με άνοιγμα στο πλάι. Το μανίκι κοντό. 
 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Λάστιχο στη μέση και κορδόνι, τσέπη στο πίσω μέρος. 
ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ      
ΤΕΜ. 50                          
ΝΟ XS- 4XL  
   
  13. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
Σύνθεση 50%βαμβάκι,50% πολυεστέρας. Το ύφασμα να είναι μεγάλης αντοχής ,ελεύθερο από κόλλα, 
αντιστατικό και να μην μπαίνει στο πλύσιμο. Εύκολο πλύσιμο, στέγνωμα και σιδέρωμα. Μεγάλη 
απορροφητικότητα στον ιδρώτα ,να είναι απαλλαγμένο από χνούδι, να αντέχει σε μεγάλες 
θερμοκρασίες(134οC). 
ΣΧΕΔΙΟ ΡΑΦΗΣ. Μάκρος 150 εκ. περίπου ,ελαστική μανσέτα μακριά με πλακοραφή ασφαλείας, χωρίς ξέφτια 
.Να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη με κορδόνια υφασμάτινα( 2 εσωτερικά και 2 εξωτερικά) . Στο θώρακα  και 
τα μανίκια ενίσχυσημένο  διπλό ύφασμα  που να εμποδίζει τη διαπερατότητα των υγρών. 
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ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 150  ΤΕΜΑΧΙΑ  
                        
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 

 
Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE Mark και να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο εγγραφής στο 
μητρώο ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  του   Ε.Ο.Φ. 
 
Επικυρωμένο πιστοποιητικό ISO9001:2000 της προμηθεύτριας εταιρίας. 
Δείγματα που θα πλυθούν στο Νοσοκομείο αρκετές φορές για να διαπιστωθεί η σωστή συμπεριφορά του 
υφάσματος. 
Ραμμένα δείγματα για έλεγχο ποιότητας ραφής. Να μην υπάρχουν ξέφτια, στραβά  γαζιά ξηλώματα Να 
υπάρχουν σωστά στερεώματα όπου απαιτείται και οι κλωστές ραφής να είναι ανθεκτικές. 
Σε όλες τις στολές να  υπάρχει το λογότυπο του Νοσοκομείου  (Γ. Ν ΑΡΤΑΣ) στην τσέπη πάνω αριστερά. 
Από τους συμμετέχοντες  να προσφερθούν δείγματα σε όλα τα σχέδια ,μεγέθη και είδη. 
Σε κάθε   είδος να αναγράφεται η σύνθεσή του. 
 
 
 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


