
Παράρτημα I-Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Η στολή προστασίας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω: 

1.1 Να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΝ 1073-2:2002 και DIN EN ISO 13982- 1:2004+A1:2010 

ή/και Military Standard (AEP-38).  

1.2 Να δέχεται εξωτερικά αναπνευστική συσκευή.  

1.3 Να δέχεται εξωτερικά προσωπίδα με φίλτρο.  

1.4 Να παρέχει ευχέρεια κίνησης σ’ αυτούς που θα την φορούν.  

1.5 Να είναι ολόσωμη ή να αποτελείται από τα απαραίτητα τεμάχια αντίστοιχων προδιαγραφών ώστε 

να εξασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη του σώματος.  

1.6 Να περιλαμβάνει κουκούλα ιδίων προδιαγραφών με τη στολή, με λάστιχο ή ελαστικό δακτύλιο 

τύπου «face cuff», που να εξασφαλίζει τη στεγανότητα στο πρόσωπο κατά την προσαρμογή 

προσωπίδας αναπνευστικής συσκευής ή προσωπίδας με φίλτρο.  

1.7 Να περιλαμβάνει υψηλής αντοχής ύφασμα είτε με ενεργό άνθρακα σε συνδυασμό με πολυεστέρα 

ή με άλλα ενσωματωμένα κατάλληλα στοιχεία απορρόφησης σε συνδυασμό με πολυαμίδιο, για τη 

συγκράτηση χημικών πολεμικών ουσιών και την προστασία του χειριστή, να έχει υδροφοβική ιδιότητα 

και αντοχή στη μηχανική καταπόνηση (rip stop).  

1.8 Να περιλαμβάνει υψηλής αντοχής φερμουάρ, το οποίο θα επικαλύπτεται με κατάλληλο τρόπο και 

θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη στεγανότητα.  

1.9 Να έχει αναμενόμενο χρόνο ζωής σε αποθήκευση δέκα (10) έτη ή περισσότερο.  

1.10 Να έχει αντοχή για το ελάχιστο έξι (6) ώρες σε χημικούς πολεμικούς παράγοντες. 

 1.11 Να μπορεί να φορεθεί για τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες με δυνατότητα να πλυθεί μέχρι και 6 

φορές σε μέγιστη θερμοκρασία των 40 βαθμών Κελσίου (στην περίπτωση χρήσης σε μη μολυσματικά 

περιβάλλοντα). 

 1.12 Να έχει χρωματισμό σκούρο μαύρο ή σκούρο μπλε ή σκούρο πράσινο (χακί).  

1.13 Να διαθέτει το ελάχιστο τέσσερα διαφορετικά μεγέθη (π.χ. XL, L, M, S) που να καλύπτουν εύρος 

ύψους τουλάχιστον από 170 έως 190 εκατοστά. 

 1.14 Να μην υπερβαίνει σε βάρος τα 3.500 γραμμάρια στο μέγεθος Large. 

 

2. Κάθε στολή θα πρέπει:  

2.1 Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης, οπωσδήποτε στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

 2.2 Να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλη αεροστεγή ανθεκτική συσκευασία (Αεροστεγή συσκευασία 

σε συνθήκες κενού αέρος), ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή αποθήκευση.  



2.3 Να αναγράφεται στη συσκευασία σε εμφανές σημείο ο κατασκευαστής, η ημερομηνία παραγωγής 

τις στολής, το μέγεθος, ο κωδικός προϊόντος και το είδος της στολής. 

 2.4 Να συνοδεύεται από γάντια προστασίας σκούρου χρώματος τα οποία να φέρουν την ίδια ή 

αντίστοιχη πιστοποίηση επιπέδου προστασίας έναντι χημικών πολεμικών ουσιών που προσφέρει η 

στολή, να έχουν πλήρη εφαρμογή, να είναι εργονομικά και κατάλληλα για χρήση περισυλλογής 

πειστηρίων (κατά το δυνατό καλύτερη αίσθηση αφής). 

 2.5 Να συνοδεύεται από υφασμάτινο ελαστικό εσωτερικό γάντι κατάλληλο για την απορρόφηση τις 

εφίδρωσης των χεριών του χρήστη.  

2.6 Τα γάντια προστασίας να βρίσκονται εντός κατάλληλης αεροστεγούς συσκευασίας και να έχουν ίδια 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής με τις στολές. 

2.7 Όλα τα μέρη από τα οποία θα αποτελείται η στολή να βρίσκονται εντός κατάλληλης αεροστεγούς 

ανθεκτικής συσκευασίας (Αεροστεγή συσκευασία σε συνθήκες κενού αέρος), ώστε να εξασφαλίζεται η 

σωστή αποθήκευση. 

 2.8 Τα μεγέθη της στολής θα δηλωθούν κατά το στάδιο της παραγγελίας. 

3. Τα ειδικά επιπόδια στολών προστασίας CBRNE θα πρέπει: 

3.1 Να προστατεύουν τα συνήθη ή τακτικά υποδήματα των επιχειρούντων κατά τη διάρκεια της 

δράσης τους σε περιστατικά CBRNE.  

3.2 Να είναι κατασκευασμένα από σκούρο χρώμα, ελαστικό τύπου βουτυλίου, ανθεκτικά στους 

χημικούς πολεμικούς παράγοντες παρέχοντας καλή αίσθηση και εργονομία στον χρήστη.  

3.3 Να είναι αντιστατικά και να μπορούν να απολυμανθούν μετά από έκθεση σε χημικούς πολεμικούς 

παράγοντες.  

3.4 Να είναι διαθέσιμα σε μεγέθη S-M-L-XL-XXL ή αντιστοίχως Νο 38 έως 52.  

3.5 Να μπορούν να φορεθούν πάνω από τα κανονικά υποδήματα ή τα τακτικά υποδήματα.  

3.6 Να έχουν εύκολο σύστημα προσαρμογής από το ίδιο υλικό κατασκευής του επιποδίου και να 

ασφαλίζει ακόμα και με γάντια σε ελάχιστον τρία σημεία μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου.  

3.7 Να είναι αμφιδέξια.  

3.8 Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες από -35°C μέχρι 52°C.  

3.9 Να είναι σκούρου χρώματος.  

3.10 Να έχουν αναμενόμενο χρόνο ζωής σε αποθήκευση τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  

3.11 Να έχουν βάρος (το ζεύγος) που να μην ξεπερνά στο μέγεθος (L) τα 1,5 κιλά. 

 

4. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από:  

4.1 Τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης στολής στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 



4.2 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης σύμφωνα με ΕΝ 1073-2:2002, DIN EN ISO 13982- 

1:2004+A1:2010 ή ΑΕΡ-38 για το προσφερόμενο είδος (στολή), από το οποίο να προκύπτει η συμφωνία 

με τα ζητούμενα Πρότυπα.  

4.3 Έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρίας για αντοχή του υλικού για τουλάχιστο είκοσι πέντε (25) 

ημέρες εκτός αεροστεγούς συσκευασίας, εφόσον δεν φορεθεί.  

4.4 Έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας για τον αναμενόμενο χρόνο ζωής σε κατάσταση 

αποθήκευσης εντός αεροστεγούς συσκευασίας. 

 4.5 Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής.  

4.6 Έγγραφη δήλωση για τη χώρα παραγωγής – κατασκευής όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 94 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το προσφερόμενο τελικό προϊόν.  

4.7 Έγγραφη εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής των στολών, για δύο (2) έτη 

τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής, υποχρεούμενοι να αναλαμβάνουν την αντικατάσταση 

της στολής σε περίπτωση τυχόν παρουσιαζόμενων βλαβών ή ανωμαλιών, που προέρχονται από κακή 

ποιότητα του υλικού ή κακή κατασκευή και δεν οφείλονται σε κακή χρήση ή συντήρηση.  


