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ΜΕΡΟΣ A: ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο 

1.1 Φυσικό Αντικείμενο 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας που αναλυτικά 
αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που 
ακολουθούν. 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1ο Χειμερινό μπουφάν εργασίας 505 Τεμάχιο 
2ο Ισοθερμικό παντελόνι 490 Τεμάχιο 
3ο Ισοθερμική φανέλα 490 Τεμάχιο 
4ο Αδιάβροχο σετ 470 Σετ 
5ο Αδιάβροχη καμπαρντίνα  32 Τεμάχιο 

6ο 
Χειμερινό σετ (σκούφος, γάντια, 
προστασία λαιμού) 

490 Σετ  

7ο Γυαλιά μηχανικής προστασίας 490 Τεμάχιο 
8ο Παντελόνι εργασίας 1.476 Τεμάχιο 
9ο Σακάκι εργασίας  490 Τεμάχιο 
10ο Φούτερ μπλούζα 1.476 Τεμάχιο 
11ο Υπόδημα ασφαλείας μποτάκι 525 Ζεύγος 
12ο Υπόδημα ασφαλείας χαμηλό 464 Ζεύγος 
13ο Υπόδημα ασφαλείας ηλεκτρολογικό 50 Ζεύγος 

 
Δεκτές γίνονται και προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη. 
Για κάθε κατηγορία ΜΑΠ οι συμμετέχοντες μπορούν να προσφέρουν ένα ή και περισσότερα είδη, υπό τον 
όρο ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
 
1.2 Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει της τιμής και των 
κριτηρίων που ακολουθούν. 

 Στοιχείο Αξιολόγησης (ΣΑ) 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

ΣΑ1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 70% 
ΣΑ2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 30% 
 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
ΑΡΘΡΟ 2- Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.1 Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κύρια 
δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, ήτοι την εμπορία ρουχισμού εργασίας 
και Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
2.1.2. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει: 
 Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 
 Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι συμμετέχοντες και σε περίπτωση νομικών προσώπων τα 

φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή αυτών για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της υπ’ αριθμ. 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 

3 παρ.1 της κοινής δράσης υπ’ αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 



 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 
91./308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), 
στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), 
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 
η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), 
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), 
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), 
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
 

ΑΡΘΡΟ 3 - Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τμήμα προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpapageorgiou@thpa.gr και cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση ptheologou@thpa.gr, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων 
κοινοποιούνται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση evafaki@thpa.gr. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο, δεν εξετάζονται.  Οι διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr . 
 
ΑΡΘΡΟ 4 - Τρόπος & Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς το αργότερο μέχρι την 23/12/2021 και ώρα 
15:00, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
gpapageorgiou@thpa.gr και  cathanasiou@thpa.gr, με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ptheologou@thpa.gr με αποστολή κλειδωμένου φακέλου αρχείων. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται 
στα ανωτέρω emails μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης 
των συμμετεχόντων. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 - Παράταση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή ματαίωση διαγωνισμού 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τον χρόνο υποβολής προσφορών ή να ακυρώσει τη 
διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή της σε οποιοδήποτε στάδιο, χωρίς ευθύνη, κόστος 
ή κύρωση, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου αυτής. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, 
να τροποποιήσει τους όρους της διαδικασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 - Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα ενενήντα (90) 
ημέρων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό 
διάστημα θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη 
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 7 – Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα στοιχεία της προσφοράς ορίζονται ως ακολούθως: 
(α) Δικαιολογητικά συμμετοχής 
(β) Τεχνική προσφορά  
(γ) Οικονομική προσφορά 
(δ) Δείγματα προσφερόμενων ειδών 
  
ΑΡΘΡΟ 8 – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα: 



 

- Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο Υποψήφιος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ειδικών απαιτήσεων 
και ιδιαιτεροτήτων του Αντικειμένου του Διαγωνισμού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της διακήρυξης. 

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο (ημεδαποί οικονομικοί φορείς) ή αντίστοιχη 
βεβαίωση/έγκριση/άδεια από τη σχετική αρχή της χώρας καταγωγής τους (αλλοδαποί οικονομικοί 
φορείς), από την οποία θα αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.1.1. 

- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οικονομικού φορέα αλλά και των 
νόμιμων εκπροσώπων αυτού οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.1.2 λόγοι αποκλεισμού και ότι δεν 
υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, 

- Το συνημμένο στο παράρτημα Γ «Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων», υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του συμμετέχοντος οικονομικού 
φορέα. 

 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα τρία πρώτα 
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για κάθε οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην ένωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 – Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
i. Αναλυτική και σαφή τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Η τεχνική περιγραφή θα 

συνίσταται σε αναφορά στη σύνθεση, στο βάρος, στο υλικό κατασκευής, στα πρότυπα 
κατασκευής τις αντοχές, τα διαθέσιμα μεγέθη κλπ.    

ii. Επίσημα έντυπα του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών 
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

iii. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή (εφόσον απαιτείται). 
Δείγματα προσφερόμενων ειδών.  

Τα δείγματα θα  φέρουν εμφανώς το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος και την, κατά περίπτωση, 
σήμανση. Τα δείγματα, θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν, εντός ενός (1) μηνός 
από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Τα δείγματα του αναδόχου θα επιστραφούν μετά 
την παραλαβή των εμπορευμάτων. 
Τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών αποστέλλονται στη διεύθυνση:  

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, 

(Τμήμα Προμηθειών)  

Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας - Εντός Λιμένα, Έναντι πύλης 11,  

ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – Οικονομική προσφορά 

Η Οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα αναφέρει: 
         -   την καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ,  

-  τη συνολική καθαρή τιμή, 
-    τον χρόνο παράδοσης 



 

-  το χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 120 ημέρες. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 – Γλώσσα 

Επίσημες γλώσσες της διαδικασίας είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Όλα τα στοιχεία των προσφορών θα 
συντάσσονται είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα, είτε (εφόσον είναι συντεταγμένα στην 
γλώσσα της χώρας προέλευσής τους) θα συνοδεύονται από μετάφρασή σε μία από τις παραπάνω 
γλώσσες. Σε περίπτωση ασυμφωνίας επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η μετάφραση σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 – Αξιολόγηση & Κριτήρια Κατακύρωσης 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων. 
Κατά την αξιολόγηση η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
για παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των 
κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
Η ΟΛΘ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή αναθεωρημένων προσφορών. 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την 
απόρριψη της προσφοράς τους. 
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομοτεχνική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ακολουθούν 

 Στοιχείο Αξιολόγησης (ΣΑ) 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

ΣΑ1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 70% 

ΣΑ2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς. Σε κάθε κριτήριο τίθεται 
ο βαθμός 100, εφόσον καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Στις 
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις ή υπερκαλύπτονται, τίθεται η βαθμολογία μέχρι 
το κάτω και άνω όριο αντίστοιχα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το 
γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία των 
κριτηρίων από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών. 

 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο : 

 

Λi = 60 * ( Βi / Βmax ) + 40 * (Kmin/Ki) 

όπου:   

Βmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά   

Βi  η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή   

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς i   

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ  

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  
βαθμολογία (Λi) μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται  στην  προσφορά  
με  την  μεγαλύτερη  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς 
ΑΡΘΡΟ 13 - Σύμβαση – Τροποποιήσεις 



 

Μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπογράφεται μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και του 
αναδόχου σύμβαση. 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο μετά από έγγραφη, αμοιβαία συμφωνία των αντισυμβαλλόμενων. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 – Ειδικοί όροι εκτέλεσης της προμήθειας 

14.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΟΛΘ ΑΕ έναντι του προμηθευτή. 
 
14.2. Παράδοση-Παραλαβή 
Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 45 ημέρες από την 
ανάθεση και γνωστοποίηση των μεγεθών. 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1% επί της συμβατικής αξίας, για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 5%. 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με ευθύνη, μέσα και δαπάνη του προμηθευτή στην κεντρική 
αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.  

14.3 Τρόπος Πληρωμής 
Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται ως εξής: 

Ποσό έως είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., 
μπορεί να δοθεί ως προκαταβολή με την υπογραφή  της σύμβασης και έναντι Εγγυητικής  Επιστολής 
ανάληψης προκαταβολής.  Μετά την παραλαβή των ειδών  και την επιτυχή ολοκλήρωση του ποιοτικού 
ελέγχου επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ανάληψης προκαταβολής. 
Η εξόφληση του προμηθευτή γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την έκδοση του 
τιμολογίου.  
 
14.4 Αναπροσαρμογή τιμών 
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή 
για οποιονδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. Για τον λόγο αυτόν, η συμμετοχή 
κάθε ενδιαφερομένου στον διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή 
του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν 
απορρέει από άλλη σχετική διάταξη. 
. 

 
ΜΕΡΟΣ B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΙΔΟΣ 1ο – Χειμερινό μπουφάν εργασίας 

Τα μπουφάν θα πρέπει να είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής, αντοχής και εμφάνισης και να φέρουν 
πιστοποίηση κατά EN ISO 20471 κλάση 3 και ΕΝ 343 κλάσης 3:3  
1.1 Περιγραφή  
Ειδικότερα το μπουφάν  
 Θα είναι σε κλασική γραμμή. 
 Θα φτάνει μέχρι περίπου το ύψος των μηρών (τύπου τζάκετ). 
 Θα φέρει ευμεγέθη κουκούλα, η οποία: 

- θα μπορεί να καλύψει το κράνος.  
- θα είναι από ύφασμα ίδιο με ένα από τα δύο βασικά υλικά του μπουφάν.  
- θα μπορεί να ενσωματώνεται στο περιλαίμιο και να κρύβεται σε ειδική θήκη όταν δεν 
χρησιμοποιείται.  



 

- θα ασφαλίζει στην κρύπτη με φερμουάρ, συγκολλητική ταινία ή τρουκς. 
 Θα έχει περιλαίμιο (γιακά), ύψους περίπου 9 εκατοστών. Στην άκρη του θα φέρει αυτοκόλλητη ταινία 

ή τρουκ για να μπορεί να στέκεται όρθιος, ενώ θα πρέπει σε ικανό βαθμό να είναι γεμισμένος με 
υαλοβάμβακα ή άλλο αντίστοιχο άριστης ποιότητας υλικό. 

 Θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ σε όλο το μήκος του μέχρι και το περιλαίμιο (γιακά). Το φερμουάρ 
θα επικαλύπτεται σε όλο το μήκος του από το εξωτερικό ύφασμα. 

 Θα φέρει πλήρως αποσπώμενη εσωτερική θερμοπροστατευτική επένδυση. Η συγκράτησή της θα 
γίνεται, κατά προτίμηση με φερμουάρ και εναλλακτικά με συγκολλητική ταινία ή τρουκ με τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εργονομία. 

 Στο κάτω μέρος κάθε πλευράς του μπουφάν θα υπάρχει μια ευμεγέθης τσέπη με καπάκι από το ίδιο 
ύφασμα με ένα από τα δύο βασικά υλικά του μπουφάν. Το καπάκι θα συγκρατείται κλειστό με τρουκ 
ή αυτοκόλλητη ταινία. 

 Στο εσωτερικό του, στο ύψος του στήθους θα υπάρχει τουλάχιστον μία εσωτερική τσέπη. 
 Στο κάτω όριο του και σε όλη την περίμετρό του, θα πρέπει να υπάρχει με ραφή ανθεκτική και 

αδιάβροχη, δίαυλος με κορδόνι. Το κορδόνι θα είναι ανθεκτικό, συνθετικό ή βαμβακερό, του ιδίου 
χρώματος με ένα από τα υλικά βάσης του μπουφάν. Στα άκρα του θα φέρει εξαρτήματα για την 
αποφυγή παλινδρόμησης του κορδονιού στη δίαυλο. Εναλλακτικά θα μπορούσε να φέρει εσωτερικά 
του δίαυλου λάστιχο. 

 Θα φέρει στη μανσέτα λάστιχο ή/και συγκολλητική ταινία με δυνατότητα αυξομείωσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται το κλείσιμο της μανσέτας. 

 Θα φέρει  το σήμα της Ελληνικής σημαίας στο αριστερό μανίκι. / Το σήμα της ΟΛΘ ΑΕ στην πλάτη. 
 

1.2. Απαιτήσεις: 
Το σχέδιο του μπουφάν θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου EN 20471 για τον 
προστατευτικό ρουχισμό υψηλής ευκρίνειας, κλάσης 3. 
 
1.3. Λοιπές προδιαγραφές: 
 Σαν φθορίζον υλικό βάσης θα χρησιμοποιηθεί: 
- Φθορίζον πορτοκαλί (για τους λιμενεργάτες) 
- Φθορίζον κίτρινο (για το υπόλοιπο προσωπικό) 
Οι χρωματισμοί θα εμφανίζουν τις χρωματικές συντεταγμένες και τον ελάχιστο συντελεστή φωτεινότητας 
του EN 20471 αντίστοιχα για κάθε χρώμα. 
 Για το υπόλοιπο μέρος του μπουφάν που δεν καλύπτεται από το φθορίζον υλικό βάσης, θα 

χρησιμοποιηθεί υλικό χρώματος σκούρου μπλε, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου 
EN 343. 

 Η οπισθοαντανακλαστική ταινία, θα είναι χρώματος ασημί. Το ελάχιστο εύρος της θα είναι 5 εκατοστά. 
Η θέση του οπισθοαντανακλαστικού υλικού περιγράφεται στο πρότυπο EN 20471 

 Το σύνολο του μπουφάν, η σήμανση και η συσκευασία του πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές 
του προτύπου ΕΝ 20471 κλάσης 3 και του προτύπου ΕΝ 343 κλάσης 3:3. 

 Για τα υπόλοιπα υλικά του μπουφάν: 
- Οι κλωστές ραφής του μπουφάν θα είναι συνεχείς, άριστης ποιότητας και αντοχής, ανεξίτηλου 

χρωματισμού αντίστοιχου των υλικών που κάθε φορά συρράπτονται.  
- Οι ραφές θα πρέπει να είναι ισοπαχείς, χωρίς κενά ή κόμβους.  
- Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα πρέπει να είναι τύπου βέλκρο Hoop και Loop ποιότητας Polyamide 

υψηλής αντοχής. 
- Τα τρουκς θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, ανοξείδωτα. 
- Το φερμουάρ θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, μη μεταλλικό με κοκάλινο πλαστικό δόντι και 

με διπλό ολισθητήρα. 
- Τα κουμπιά, όπου υπάρχουν, θα είναι άριστης ποιότητας και ανεξίτηλου χρώματος. 

 

1.4 Πιστοποιητικά  



 

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUF ή άλλο ισοδύναμο).  
Πιστοποιητικά ελέγχου: Προς απόδειξη ότι οι επενδύτες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων 
προσκομίζονται πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο - πιστοποιημένο φορέα διενέργειας δοκιμών. 
Τα παραπάνω αναφερόμενα Πιστοποιητικά πρέπει να προέρχονται από Πιστοποιημένο Φορέα χώρας - 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα επίσημα ή με απλή 
μετάφραση.  
Τα πιστοποιητικά, σε κάθε περίπτωση, θα συνοδεύονται από τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά. 
 
2. ΕΙΔΟΣ 2ο  & 3ο –  Ισοθερμικό παντελόνι & φανέλα 

Τα ισοθερμικά θα προσφέρουν προστασία από το κρύο και θα είναι κατάλληλα για καθημερινή 
επαγγελματική χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον με αυξημένη υγρασία. Το παντελόνι θα είναι μακρύ μέχρι 
τον αστράγαλο και η φανέλα θα έχει λαιμόκοψη και μακρύ μανίκι. 
Οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν στην τεχνική προσφορά τους τη σύνθεση των ισοθερμικών  
 
3. ΕΙΔΟΣ 4ο  & 5ο – Αδιάβροχο σετ & καμπαρντίνα 

Τα αδιάβροχα θα είναι χρώματος κίτρινου ή πορτοκαλί για λόγους ευκρίνειας, χωρίς οπισθοανακλαστικές 
ταινίες. Οι ραφές τους θα είναι με θερμοκόλληση ώστε να μην επιτρέπεται η δίοδος του νερού. Το υλικό 
κατασκευής θα είναι polyester με επίστρωση PU, που παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στη διάσχιση. Το 
αδιάβροχο σετ θα αποτελείται από παντελόνι και σακάκι. 
4. ΕΙΔΟΣ 6ο –  Χειμερινό σετ 

Το χειμερινό σετ θα αποτελείται από α) θερμική προστασία λαιμού, σκούρου χρωματισμού, η οποία θα 
είναι κατασκευασμένη από ελαστικό ύφασμα από πολυεστέρα με μαλακή fleece εσωτερική επένδυση, β) 
χειμερινό σκούφο, σκούρου χρωματισμού, ο οποίος θα είναι κατάλληλος για την αποτελεσματική 
προστασία από το κρύο με εσωτερική ισοθερμική επένδυση και γ) ισοθερμικά γάντια σκούρου 
χρωματισμού, κατασκευασμένα από fleece με επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο. 
 
5. ΕΙΔΟΣ 7ο –  Γυαλιά μηχανικής προστασίας  

Τα γυαλιά μηχανικής προστασίας θα είναι κατασκευασμένα και θα φέρουν σήμανση κατά το πρότυπο ΕΝ 
166. Επίσης ο σκελετός τους θα είναι κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό (αποκλείεται ο σκελετός 
κλειστού τύπου , goggles) και οι φακοί θα είναι διαυγείς (clear), κατασκευασμένοι από polycarbonate  και 
θα φέρουν αντιχαρακτική, αντιστατική και αντιθαμβωτική (από ακτινοβολία UV) προστασία. 
Ο φακός θα φέρει σήμανση F KN. 
Ο σκελετός θα φέρει σήμανση F. 
 
6. ΕΙΔΟΣ 8ο –  Παντελόνι εργασίας 

 
6.1 Περιγραφή 
Τα παντελόνια θα πρέπει να είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής, αντοχής και εμφάνισης. Θα διατίθενται 
σε μονόχρωμο μπλε και μονόχρωμο πορτοκαλί ή εναλλακτικά του μονόχρωμου πορτοκαλί, σε δίχρωμο 
πορτοκαλί με μπλε.  Το πορτοκαλί χρώμα δεν απαιτείται να είναι φθορίζον. 
Το ύφασμα των παντελονιών θα έχει βάρος 250 – 310 gr/m2 και σύνθεση 50-65% πολυεστέρα και 35-
50% βαμβάκι αντίστοιχα.  
Τα παντελόνια θα φέρουν περιμετρικά σε κάθε σκέλος τους δύο οπισθοανακλαστικές λωρίδες πλάτους 50 
χιλιοστών. To ύφασμα των αντανακλαστικών θα είναι ασημί και θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου 
ΕΝ 20471. 
Η σχεδίαση του παντελονιού είναι επιθυμητό να είναι σε φαρδιά γραμμή και να διαθέτει:  

o μία (1) εξωτερική πλαϊνή τσέπη τύπου «φυσούνας» με pat και κλείσιμο με press-flex, δύο (2) 
λοξές μπροστινές τσέπες και 2 πίσω εξωτερικές τσέπες με πατ και κλείσιμο με press-flex. 

o πέντε (5) θυλάκια στο ζωνάρι – δύο (2) εμπρός και τρία (3) πίσω – και λάστιχο στο πίσω μέρος 
για άνεση στη μέση 

o μεταλλικό φερμουάρ στο κλείσιμο και μεταλλικό τρούκ στο ζωνάρι 



 

o ραφή με εσωτερικές ραφές «μπράτσο» και εξωτερικές ανοιχτές ραφές. Εσωτερικά περιθώρια 1 
εκατοστού με πλέξη κοπτοράπτη και γαζί ασφαλείας κοπτοράπτη. 

 Αποκλίσεις σε ότι αφορά τη σχεδίαση των παντελονιών γίνονται δεκτές και θα αξιολογηθούν. 
6.2 Πιστοποιητικά  
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο ισοδύναμο).  
 
7. ΕΙΔΟΣ 9ο  –  Σακάκι εργασίας 

7.1 Περιγραφή 
Τα σακάκια θα πρέπει να είναι γενικά επιμελημένης κατασκευής, αντοχής και εμφάνισης. Θα διατίθενται 
σε διχρωμία πορτοκαλί με μπλε και κίτρινο με μπλε.  Το πορτοκαλί και το κίτρινο χρώμα δεν απαιτείται να 
είναι φθορίζον.  
Το ύφασμα των σακακιών θα έχει βάρος 250 – 310 gr/m2 και σύνθεση 50-65% πολυεστέρα και 35-50% 
βαμβάκι.  
Τα σακάκια θα φέρουν οπισθοανακλαστικές λωρίδες πλάτους 50 χιλιοστών χρώματος ασημί και θα είναι 
πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 20471 κλάση 2. 
Σημειώνεται ότι το πλήθος και οι θέσεις των οπισθοανταντανακλαστικών λωρίδων ορίζονται 
στο πρότυπο ΕΝ 20471 κλάση 2, σύμφωνα με το οποίο ζητούμε να είναι πιστοποιημένο το 
σακάκι. 
Η σχεδίαση του σακακιού είναι επιθυμητό να είναι σε φαρδιά γραμμή και να διαθέτει:  

o έξι (6) τσέπες, (2) τσέπες στήθους εκ των οποίων η μία (1) εξωτερική με pat και κλείσιμο press-
flex διαχωρισμένη με κάθετο γαζί ώστε να δημιουργεί θήκη κινητού και μία (1) εσωτερική με 
κάθετο φερμουάρ πλαστικό 5mm ορατό εξωτερικά, καθώς και τέσσερις (4) εξωτερικές τσέπες 
στο κάτω μέρος του σακακιού.  

o Πιέτα στη μανικοκόλληση στο πίσω μέρος του μανικιού, ώστε να υπάρχει άνεση στην κίνηση. 
o Εσωτερικό λάστιχο και press-flex στο κάτω μέρος της μανσέτας, ώστε να αυξομειώνεται το 

κλείσιμό τους. 
o Φερμουάρ 5mm στο κλείσιμο δύο (2) μεταλλικά τρουκς στο κάτω μέρος της πατιλέτας.  
o κρεμαστάρι φάρδους 1cm από το ίδιο ύφασμα εσωτερικά στο πίσω μέρος του λαιμού. 
o διακριτικό σήμα του Ο.Λ.Θ. αριστερά στο στήθος, υφαντό διαμέτρου 6cm. 
o ραφή με εσωτερικές ραφές «μπράτσο» και εξωτερικές ανοιχτές ραφές. Εσωτερικά περιθώρια 

1 εκατοστού με πλέξη κοπτοράπτη και γαζί ασφαλείας κοπτοράπτη. 
 Αποκλίσεις σε ότι αφορά στη σχεδίαση των σακακιών γίνονται δεκτές και θα αξιολογηθούν. 
7.2 Πιστοποιητικά  
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο ισοδύναμο).  
 
8. ΕΙΔΟΣ 10ο  Φούτερ μπλούζα 

Oι μπλούζες θα είναι κλασικό φούτερ εσωτερικά χνουδιασμένο, με μακρύ μανίκι, κέντημα αριστερά 
εμπρός με τα διακριτικά της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ριγέ ευθύγραμμα λάστιχα στις μανσέτες και στρογγυλή 
λαιμόκοψη. Το ύφασμα τους θα έχει βάρος 230-280gr/m2 και σύνθεση 30-50% πολυεστέρα και 50-70% 
βαμβάκι αντίστοιχα. Η ραφή τους θα είναι με κοπτοράπτη στις μανσέτες, στο λάστιχο μέσης και τη 
λαιμόκοψη. 
Θα διατίθενται σε διχρωμία πορτοκαλί-μπλε και κίτρινο-μπλε. Το πορτοκαλί και το κίτρινο χρώμα δεν 
απαιτείται να είναι φθορίζον.  
Αποκλίσεις σε ότι αφορά στο χρωματισμό γίνονται δεκτές και θα αξιολογηθούν. 

. 
9. ΕΙΔΟΣ 11ο –  Υπόδημα ασφαλείας μποτάκι 

9.1 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 



 

Τα υποδήματα θα είναι ημιάρβυλα (μέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης Ι (κατασκευασμένα 
από δέρμα και άλλα υλικά), με βάση το σχέδιο του παραρτήματος, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
του προτύπου ΕΝ ISO 20345:2003 και τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στο σύμβολο S3 (αντιστατικότητα, 
απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα, αντίσταση κάτω μέρους στη διάτρηση και αδιαβροχία στο άνω 
μέρος), στο σύμβολο  WR (αδιαβροχία ολόκληρου του υποδήματος), στο σύμβολο CI (μόνωση από ψύχος 
στη σόλα), στο σύμβολο ΗΙ (μόνωση από θερμότητα στη σόλα, αναφορικά με τις συνθήκες θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος), στο σύμβολο HRO (ανθεκτική σόλα σε θερμή επιφάνεια)  και το σύμβολο SRC 
(αντιολισθητικότητα). 
9.2 Πιστοποιητικά  

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο ισοδύναμο). 

 9.3 Κατασκευή 
Το υπόδημα πρέπει να αποτελείται από : 
1. το Άνω Μέρος (Φόντι) 
2. τη Γλώσσα 
3. την Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) 
4. την Εσωτερική Σόλα 
5. την Εξωτερική Σόλα (Κάττυμα) 
Η ενσωμάτωση της Εσωτερικής Σόλας με το φόντι θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείεται η 
αφαίρεσή της χωρίς την καταστροφή του υποδήματος. 
Το οπίσθιο τμήμα του φοντιού στην περιοχή της φτέρνας, πρέπει να φέρει ενίσχυση (φόρτι). 
Το κολάρο πρέπει να διαθέτει «μαξιλαράκι» με ελάχιστο ύψος 5 cm και να φέρει εσωτερικά αφρώδες 
υλικό. 
Τα τμήματα του φοντιού θα πρέπει να συνδέονται με διπλή ή τριπλή σειρά ραφών, οι οποίες θα είναι 
αδιαβροχοποιημένες. 
Η γλώσσα του υποδήματος θα είναι τύπου φυσούνας και θα πρέπει να είναι ραμμένη με την καψουλιέρα 
(πτερύγια) με διπλή τουλάχιστον σειρά ραφών. Το ύψος της δεν θα πρέπει να εξέχει από το επάνω μέρος 
του άρβυλου περισσότερο από 1 cm. 
Για την προστασία των δακτύλων πρέπει να φέρει κάτω από το δέρμα πολυμερές συνθετικό 
προστατευτικό κάλυμμα. Επίσης, για την προστασία έναντι διάτρησης του κάτω μέρους θα φέρει 
πολυμερές συνθετικό ένθετο κάτω από την εσωτερική σόλα. Και τα δύο προστατευτικά δεν θα είναι 
δυνατό να αφαιρεθούν χωρίς να καταστραφεί το υπόδημα. Το ένθετο έναντι διάτρησης δεν θα πρέπει να 
βρίσκεται πάνω από την αναδίπλωση του προστατευτικού των δακτύλων ούτε να είναι συνδεδεμένο με 
αυτό. 

 9.4 Ύψος 

Το ύψος των αρβύλων, όταν μετριέται σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 
20344, παρ. 6.2, πρέπει να είναι:  

Μέγεθος Υποδήματος Ελάχιστο ύψος (mm) 
Έως και 36 103 

37 - 38 105 
39 - 40 109 
41 - 42 113 
43 - 44 117 

45 και πάνω 121 

 9.5. Σήμανση 

Το κάθε άρβυλο θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE, συνοδευόμενη από τον κωδικό/μοντέλο του 
προϊόντος, το μέγεθός του, το έτος κατασκευής του, τον αριθμό του προτύπου ΕΝ ISO 20345 καθώς και 
τα σύμβολα S3, WR, CI, HI, ΗΡΟ,  SRC. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγνωστη. 
Η ημερομηνία κατασκευής του υποδήματος δεν θα ξεπερνά το ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. 



 

 9.6 Περιγραφή υλικών κατασκευής 

Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τα εξής υλικά: 
 9.6.1 Άνω μέρος (Φόντι) 

Το φόντι θα είναι από δέρμα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωμένου προσώπου (corrected 
grain leather), αποκλειόμενης της κρούτας (split leather), χρώματος σκούρου. Τα δέρματα που θα 
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι μαλακά, εύκαμπτα και ισχυρώς αδιαβροχοποιημένα. Δέρματα που έχουν 
ήδη βαφεί σε διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στην παρούσα προδιαγραφή χρωματισμό και έχουν 
επαναβαφεί για να αποκτήσουν το προδιαγραφόμενο χρώμα δε θα γίνονται δεκτά. Το δέρμα θα πρέπει 
να έχει πάχος 2,0±0,1mm. 

 9.6.2 Εσωτερική επένδυση (Φόδρα) 

Το φόντι μπορεί να φοδράρεται με δέρμα, χρώματος μπεζ ή γκρι, πάχους 1,0±0,2mm. Εναλλακτικά, η 
φόδρα μπορεί να είναι από ύφασμα τύπου καμπρέλ ή άλλου τύπου, χρώματος σκούρου. 

 9.6.3 Γλώσσα 

Η γλώσσα πρέπει να είναι από δέρμα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωμένου προσώπου 
(corrected grain leather), χρώματος ίδιου με το χρώμα του φοντιού και θα πρέπει να έχει πάχος 1,1mm 
± 0,1mm.  Εναλλακτικά μπορεί να φέρει γλώσσα από συνθετικό υλικό με επένδυση. 

 9.6.4. Εσωτερική σόλα (πάτος) 

Το υπόδημα θα φέρει σταθερή εσωτερική σόλα πάνω από την εξωτερική ελάχιστου πάχους 2mm.  
 9.6.5 Πρόσθετο πατάκι  

Το υπόδημα θα φέρει πατάκι, αφαιρούμενο και πλήρους μήκους, διαπερατό από το νερό, με άνω επιφάνεια 
από υφαντό ή μη υφαντό υλικό, ντουμπλαρισμένο με αφρώδες υλικό πάχους 3-4 mm. 

 9.6.6 Κολάρο 
Το κολάρο θα είναι εξωτερικά από δέρμα νάπα, προσώπου, χρώματος ίδιου με το χρώμα του φοντιού και 
πάχους 0,9 ± 0,1 mm. Το κολάρο ντουμπλάρεται με αφρώδες υλικό πάχους 9 ± 1 mm. 

 9.6.7 Προστατευτικό δακτύλων 
Τα προστατευτικά δακτύλων θα πρέπει να είναι από συνθετικό πολυμερές υλικό, κατηγορίας αντοχής 
200J±4J. Θα πρέπει να είναι φινιρισμένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην έχουν ελαττώματα και κοφτερές 
ακμές. Τα προστατευτικά θα φέρουν επικάλυψη των ακμών τους από συνθετικό υλικό που θα εκτείνεται 
κατά 5mm κάτω και πάνω από το προστατευτικό και κατά 10mm στην αντίθετη κατεύθυνση πέρα από 
αυτό και θα είναι καλά συνδεδεμένο με το προστατευτικό. 
Το προστατευτικό θα πρέπει να φέρει σήμανση η οποία περιλαμβάνει: 

 Το μέγεθος 
 Αριστερό/Δεξί 
 Επωνυμία κατασκευαστή 
 Τον αριθμό του προτύπου ΕΝ 12568 και το σύμβολο S (ή 200J).  

 9.6.8 Εξωτερική σόλα 
Κατασκευάζεται από συνθετικό υλικό χρώματος μαύρου (κατά προτίμηση), με οδοντώσεις και μπορεί να 
είναι πολλαπλών στρώσεων (multilayered).  
Η εφαρμογή της σόλας στο άνω μέρος να γίνεται με χύτευση-έγχυση, χωρίς κόλα ή ραφές. 
Με εξαίρεση την περιοχή κάτω από το γύρισμα του προστατευτικού δακτύλων, η διαγραμμισμένη 
τουλάχιστον περιοχή, όπως φαίνεται στο σχέδιο ---, θα έχει οδοντώσεις που θα πρέπει να είναι ανοιχτές 
προς τις εξωτερικές πλευρές του υποδήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υγρών. 

 



 

 9.6.9 Ένθετο ανθεκτικό στην διάτρηση 
Το ένθετο που προσδίδει αντίσταση στη διάτρηση θα πρέπει να είναι πολυμερές συνθετικό. Επίσης, το 
ένθετο δεν θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το γύρισμα του προστατευτικού δακτύλων ούτε να συνδέεται 
με αυτό.  
Η μέγιστη απόσταση της ακμής του ένθετου από τη κόστα του καλαποδιού, σε όλη τη περιφέρεια του 
υποδήματος, εκτός από την περιοχή του τακουνιού, θα πρέπει να είναι 6,5mm. Η ίδια απόσταση, στην 
περιοχή του τακουνιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 17mm. To ένθετο δεν θα πρέπει να φέρει 
περισσότερες από 3 τρύπες για τη στερέωσή του στο υπόδημα, καμία από τις οποίες δεν θα πρέπει να 
έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 3mm ούτε θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή των κάμψεων. 

 9.6.10 Κορδόνια 
Τα κορδόνια θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, χρώματος μαύρου (κατά προτίμηση).  

 9.6.11 Καψύλλια 
Τα κορδόνια θα στερεώνονται σε 4-6 ζεύγη από καψύλλια, τα οποία θα έχουν παραχθεί από μεταλλικό 
ανοξείδωτο υλικό (ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο ισοδύναμης αντοχής υλικό), ισχυρά περτσινωμένα. Οι 
απαραίτητες ραφές θα πρέπει να είναι από ισχυρά νήματα.  

  9.7 Μεγέθη 

Τα προσφερόμενα υποδήματα θα διατίθενται σε μεγέθη από 37 έως και 47. 
 9.8 Βάρος υποδήματος 

Το βάρος του υποδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 610 γρ. (Νο 42) 
 9.9 Έντυπα. 

Τα άρβυλα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο προς τον χρήστη, το οποίο θα πρέπει 
απαραιτήτως να αναφέρει τους περιορισμούς που υφίστανται κατά την χρήση των υποδημάτων, και 
κατ΄ελάχιστον ότι: 
 υπάρχει κίνδυνος απώλειας της προστασίας τους λόγω γήρανσης ή ακατάλληλου καθαρισμού. 
 τα υποδήματα πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν από την κάθε χρήση για τον εντοπισμό βλαβών 

(ιδιαίτερα στην εξωτερική σόλα). 
 
 
10. ΕΙΔΟΣ 12ο –  Υπόδημα ασφαλείας χαμηλό   

Τα υποδήματα θα είναι χαμηλά (κάτω από τον αστράγαλο) και εκτός από το ύψος, κατά τα λοιπά θα 
πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του 11ου είδους υπόδημα ασφαλείας (μποτάκι). 
Επιπλέον δεκτά γίνονται υποδήματα και με σήμανση WRU.  
 
11. ΕΙΔΟΣ 13ο –  Υπόδημα ασφαλείας ηλεκτρολογικό 

11.1 Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
Τα υποδήματα θα είναι ημιάρβυλα (μέχρι τον αστράγαλο), τύπου ασφαλείας, κλάσης Ι (κατασκευασμένα 
από δέρμα και άλλα υλικά), με βάση το σχέδιο του παραρτήματος, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
του προτύπου ΕΝ ISO 20345 και τις απαιτήσεις των αντιστοιχούν στο σύμβολο SB (βασικές απαιτήσεις), 
στο σύμβολο SRC (αντιολισθητικότητα) και στο σύμβολο WR (αδιαβροχία ολόκληρου του υποδήματος) ή 
εναλλακτικά στο σύμβολο WRU (αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού – άνω τμήμα). Θα 
προτιμηθούν πλήρως αδιάβροχα υποδήματα (WR).   
 
11.2 Πιστοποιητικά  

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας: Η κατασκευάστρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ 
Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 από έγκριτο οργανισμό πιστοποίησης 
(ΕΛΟΤ,TUV ή άλλο ισοδύναμο). 

 11.3 Κατασκευή 

Το υπόδημα πρέπει να αποτελείται από : 
1. το Άνω Μέρος (Φόντι) 
2. τη Γλώσσα 
3. την Εσωτερική Επένδυση (Φόδρα) 
4. την Εσωτερική Σόλα 



 

5. την Εξωτερική Σόλα (Κάττυμα) 
Η ενσωμάτωση της Εσωτερικής Σόλας με το φόντι θα πρέπει να είναι τέτοια που να αποκλείεται η 
αφαίρεσή της χωρίς την καταστροφή του υποδήματος. 
Το οπίσθιο τμήμα του φοντιού στην περιοχή της φτέρνας, πρέπει να φέρει ενίσχυση (φόρτι). 
Το κολάρο πρέπει να διαθέτει «μαξιλαράκι» με ελάχιστο ύψος 5 cm και να φέρει εσωτερικά αφρώδες 
υλικό. 
Τα τμήματα του φοντιού θα πρέπει να συνδέονται με διπλή ή τριπλή σειρά ραφών, οι οποίες θα είναι 
αδιαβροχοποιημένες. 
Η γλώσσα του υποδήματος πρέπει να είναι τύπου φυσούνας και θα πρέπει να είναι ραμμένη με την 
καψουλιέρα (πτερύγια) με διπλή τουλάχιστον σειρά ραφών. Το ύψος της δεν θα πρέπει να εξέχει από το 
επάνω μέρος του άρβυλου περισσότερο από 1 cm. 
Για την προστασία των δακτύλων πρέπει να φέρει κάτω από το δέρμα προστατευτικό από συνθετικό 
υλικό, το οποίο δεν θα είναι δυνατό να αφαιρεθεί χωρίς να καταστραφεί το υπόδημα. 

 11.4 Ύψος 

Το ύψος των αρβύλων, όταν μετριέται σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 
20344, παρ. 6.2, πρέπει να είναι:  

Μέγεθος Υποδήματος Ελάχιστο ύψος (mm) 
Έως και 36 103 

37 - 38 105 
39 - 40 109 
41 - 42 113 
43 - 44 117 

45 και πάνω 121 

 11.5. Σήμανση 

Το κάθε άρβυλο θα πρέπει να φέρει τη σήμανση CE, συνοδευόμενη από τον κωδικό/μοντέλο του 
προϊόντος, το μέγεθός του, το έτος κατασκευής του, τον αριθμό του προτύπου ΕΝ ISO 20345 καθώς και 
τα σύμβολα SΒ, WR (ή WRU)και SRC. Η σήμανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλη και ευανάγνωστη. 
Η ημερομηνία κατασκευής του υποδήματος δεν θα ξεπερνά το ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 11.6 Περιγραφή υλικών κατασκευής 

Τα άρβυλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από τα εξής υλικά: 
11.6.1 Άνω μέρος (Φόντι) 

Το φόντι θα είναι από δέρμα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωμένου προσώπου (corrected 
grain leather), αποκλειόμενης της κρούτας (split leather), χρώματος σκούρου. Τα δέρματα που θα 
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι μαλακά, εύκαμπτα και ισχυρώς αδιαβροχοποιημένα. Δέρματα που έχουν 
ήδη βαφεί σε διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στην παρούσα προδιαγραφή χρωματισμό και έχουν 
επαναβαφεί για να αποκτήσουν το προδιαγραφόμενο χρώμα δε θα γίνονται δεκτά. Το δέρμα θα πρέπει 
να έχει πάχος 2,0±0,1mm. 
11.6.2 Εσωτερική επένδυση (Φόδρα) 

Το φόντι μπορεί να φοδράρεται με δέρμα, χρώματος μπεζ ή γκρι, πάχους 1,0±0,2mm. Εναλλακτικά, η 
φόδρα μπορεί να είναι από ύφασμα τύπου καμπρέλ ή άλλου τύπου, χρώματος σκούρου. 
11.6.3 Γλώσσα 

Η γλώσσα πρέπει να είναι από δέρμα βόειο, προσώπου (full grain leather) ή διορθωμένου προσώπου 
(corrected grain leather), χρώματος ίδιου με το χρώμα του φοντιού και θα πρέπει να έχει πάχος 1,1mm 
± 0,1mm.  Εναλλακτικά μπορεί να φέρει γλώσσα από συνθετικό υλικό με επένδυση 
11.6.4. Εσωτερική σόλα (πάτος) 

Το υπόδημα θα φέρει σταθερή εσωτερική σόλα πάνω από την εξωτερική ελάχιστου πάχους 2mm.  



 

11.6.5 Πρόσθετο πατάκι  

Το υπόδημα θα φέρει πατάκι, αφαιρούμενο και πλήρους μήκους, διαπερατό από το νερό, με άνω επιφάνεια 
από υφαντό ή μη υφαντό υλικό, ντουμπλαρισμένο με αφρώδες υλικό πάχους 3-4 mm. 
11.6.6 Κολάρο 
Το κολάρο θα είναι εξωτερικά από δέρμα νάπα, προσώπου, χρώματος ίδιου με το χρώμα του φοντιού και 
πάχους 0,9 ± 0,1 mm. Το κολάρο ντουμπλάρεται με αφρώδες υλικό πάχους 9 ± 1 mm. 
11.6.7 Προστατευτικό δακτύλων 
Τα προστατευτικά δακτύλων θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, κατηγορίας αντοχής 200J±4J. Θα 
πρέπει να είναι φινιρισμένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην έχουν ελαττώματα και κοφτερές ακμές. Τα 
προστατευτικά θα φέρουν επικάλυψη των ακμών τους από συνθετικό υλικό που θα εκτείνεται κατά 5mm 
κάτω και πάνω από το προστατευτικό και κατά 10mm στην αντίθετη κατεύθυνση πέρα από αυτό και θα 
είναι καλά συνδεδεμένο με το προστατευτικό. 
Το προστατευτικό θα πρέπει να φέρει σήμανση η οποία περιλαμβάνει: 

• Το μέγεθος 
• Αριστερό/Δεξί 
• Τον κωδικό προϊόντος  
• Την επωνυμία κατασκευαστή 
• Τον αριθμό του προτύπου ΕΝ 12568 και  
• Το σύμβολο S ή 200J  

            11.6.8 Εξωτερική σόλα 
Κατασκευάζεται από συνθετικό ή ελαστικό υλικό χρώματος μαύρου, με οδοντώσεις και μπορεί να είναι 
πολλαπλών στρώσεων (multilayered).  
Με εξαίρεση την περιοχή κάτω από το γύρισμα του προστατευτικού δακτύλων, η διαγραμμισμένη 
τουλάχιστον περιοχή, όπως φαίνεται στο σχέδιο ---, θα έχει οδοντώσεις που θα πρέπει να είναι ανοιχτές 
προς τις εξωτερικές πλευρές του υποδήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των υγρών. 
11.6.9 Κορδόνια 
Τα κορδόνια θα πρέπει να είναι από συνθετικό υλικό, χρώματος μαύρου.  

 11.6.10 Καψύλλια 
Τα κορδόνια θα στερεώνονται σε 4-6 ζεύγη από καψύλλια. Οι απαραίτητες ραφές θα πρέπει να είναι από 
ισχυρά νήματα. 
11.7 Διηλεκτρική αντοχή 
Το υπόδημα όταν δοκιμάζεται στα 20ΚV για 1min θα έχει διαρροή μικρότερη από 5mA, σύμφωνα με το 
πρότυπο ASTM F2412 ή άλλο ισοδύναμο. 
11.8 Μεγέθη 
Τα υπό προμήθεια υποδήματα θα πρέπει να έχουν μεγέθη από 37 έως και 47. 
11.9 Βάρος υποδήματος 
Το βάρος του υποδήματος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 650 γρ. (Νο. 42) 

 11.10 Πιστοποιητικά και έντυπα. 

Τα άρβυλα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενημερωτικό φυλλάδιο προς τον χρήστη, το οποίο θα πρέπει 
απαραιτήτως να αναφέρει τους περιορισμούς που υφίστανται κατά την χρήση των υποδημάτων, και κατ΄ 
ελάχιστον ότι: 
 υπάρχει κίνδυνος απώλειας της προστασίας τους λόγω γήρανσης ή ακατάλληλου καθαρισμού. 
τα υποδήματα πρέπει να ελέγχονται οπτικά πριν από την κάθε χρήση για τον εντοπισμό βλαβών (ιδιαίτερα 
στην εξωτερική σόλα). 
Σημειώνεται ότι και για τα τρία (3) είδη υποδημάτων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των 
πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE και των πιστοποιητικών δοκιμών (test reports). 
 
Συνημμένα 
Παράρτημα Α’  

                                                                                          
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε. 

 
                                                       FRANCO NICOLA CUPOLO 



 

                                                                                               
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016 
(συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προσφορές κλπ της Δνσης 
Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»). 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/1-3-
99), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121), όπως νόμιμα 
εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά της ως 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει 
την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά ή άλλο, παρόμοιου σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της 
«ΟΛΘ ΑΕ», και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής 
επιχείρησης, είτε ως  Φ.Π. - νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, είτε με άλλη 
παρόμοια ιδιότητα νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως 
και οι υπάλληλοί της, που ενεργούν υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες: 
υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με 
έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), 
συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής, στην Προσφορά 
ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και στα συνοδευτικά αυτών 
έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ ΑΕ» το «Υποκείμενο των Δικαιωμάτων», είτε για λογαριασμό του 
(ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του Ν.Π. που το ίδιο εκπροσωπεί.  

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της  Αίτησης Συμμετοχής, της Προσφοράς ή  
όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό  εντύπου της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός της 
επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο έλεγχος των στοιχείων του  «Υποκειμένου» 
ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία απαιτεί, η  αξιολόγηση της καταλληλόλητας του «Υποκειμένου» 
ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ 
ΑΕ» ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ» 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το «Υποκείμενο», όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα 
σχετικά με την  διαδικασία, και για την εναρμόνιση της «ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου 
(συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα 
Προμηθειών για το  απαραίτητο  χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των υποβαλλόμενων 
δι’αυτών στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν 
ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν να προβλέπονται εσωτερικά ή από τη νομοθεσία, 
για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και 
γενικά για όσο απαιτείται από το γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Προμηθειών και της σχετικής νομοθεσίας και των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά 
εκάστοτε ισχύουν. Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει πρόσβαση σε μη 
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου 
χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι την 23-3-2018 ισχύουν οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α΄70) για την περίοδο μετά το χρονικό αυτό σημείο και τη μετατροπή του «Υπευθύνου 
Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι 
απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία 
δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του «Υποκειμένου» στη διαδικασία.  

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβαση-
ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς 
και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 
παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας 
που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο και στη  Δνση Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή 
επιστολής στη διεύθυνση: «ΟΛΘ ΑΕ», Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121, 
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των 
Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 
ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία 
μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του 
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ Επίσης, για τυχόν καταγγελία, 



 

το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).  

Θεσσαλονίκη, ___  /___ /20___        

Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):  


