
Παράρτημα I-Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στολές Προστασίας Χημικού Τύπου Κατηγορίας 3-4 

 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Οι στολές προστασίας χημικού τύπου κατηγορίας 3-4 θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

1.1 Να είναι σύμφωνα με το EN 14605 (να καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας τύπου 3-4). 

1.2 Να είναι σύμφωνα με το ENISO 13982-1 (καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας τύπου 5). 

1.3 Να είναι σύμφωνα με το ENISO 13034 (καλύπτει τις απαιτήσεις κατηγορίας τύπου 6). 

1.4 Να είναι σύμφωνα με τοEN 1073-2 (Προστασία έναντι ραδιενεργών σωματιδίων). 

1.5 Να είναι σύμφωνα με τοEN 14126 (Προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων).  

1.6 Να είναι περιορισμένης χρήσης επιθυμητό σε σκούρο χρώμα.  

1.7 Να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν αναπνευστική συσκευή ή προσωπίδα με διηθητικό φίλτρο ή 

εναλλακτικά σύστημα PAPR.  

1.8 Να παρέχουν ευχέρεια κίνησης σ’ αυτούς που θα τις φορούν. 

1.9 Να είναι ολόσωμες και να περιλαμβάνουν κουκούλα, με λάστιχο προσαρμογής προσώπου, το 

οποίο να μπορεί να φορεθεί πάνω από την προσωπίδα ολόκληρου προσώπου, με άριστη εφαρμογή. 

1.10 Να περιλαμβάνουν λάστιχο στον καρπό και τους αστραγάλους. 

1.11 Επιθυμητό να έχουν λάστιχο στη μέση για  την καλύτερη εφαρμογή στο χρήστη. 

1.12 Να διαθέτουν ανθεκτικό φερμουάρ, το οποίο θα επικαλύπτεται με κατάλληλο τρόπο και θα 

εξασφαλίζει την απαιτούμενη στεγανότητα. 

1.13 Να έχουν αναμενόμενο χρόνο ζωής τουλάχιστον πέντε (5) έτη (Πιστοποιητικό από την 

κατασκευάστρια εταιρεία), υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης. 

1.14 Οι στολές να διατίθενται σε μεγέθη τα οποία να εφαρμόζουν σωστά σε χρήστες εύρους ύψους 

τουλάχιστον 170cm έως 190cm ή αντίστοιχα μεγέθη (M, L, XL, XXL). 

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

1.16 Να συνοδεύονται (κάθε στολή) από εγχειρίδια χρήσης, οπωσδήποτε στην ελληνική ή αγγλική 

γλώσσα. 

1.17 Να είναι τοποθετημένες εντός κατάλληλης πλαστικής συσκευασίας ώστε να εξασφαλίζεται η 

σωστή αποθήκευση και μεταφορά τους. 

1.18 Στη συσκευασία να αναγράφεται σε εμφανές σημείο ο κατασκευαστής, η ημερομηνία 

παραγωγής, το μέγεθος και το είδος της στολής. 

 

2. Μαζί με τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

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

2.2 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου Ε.Κ. σύμφωνα με την οδηγία EU 2016/425, το οποίο 

θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για το προσφερόμενο είδος, από το οποίο 

να προκύπτει η συμφωνία με τα ζητούμενα Πρότυπα.  

2.3 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. 

2.4 Έγγραφη εργοστασιακή εγγύηση ή τουλάχιστο έγγραφηδήλωση ανάληψης υποχρέωσης του 

κατασκευαστή για τηναντικατάσταση της στολής, για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία 

παραλαβής, 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. 

2.5 Έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας για την ελάχιστη διάρκεια ζωής (5 έτη) σε κατάσταση 

κατάλληλης αποθήκευσης. 

2.6 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

2.7 Σε περίπτωση που παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών, τα υπό παραλαβή είδη δεν θα παραληφθούν. 

2.8 Επί ή εντός των συσκευασιών ή επί των προϊόντων να αναγράφεται το σήμα ποιοτικού ελέγχου 

CE. 


