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ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Στολή προϊσταμένης νοσηλεύτριας αποτελούμενη από: α) σακάκι
λευκό, στρογγυλό τελείωμα κάτω, με πέτο γιακά, κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω,
τσεπάκι στο στήθος,επωμίδες μπλε με άσπρο σιρίτι και άσπρα μπλε κουμπιά. β) 
Παντελόνι μπλε με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα αδιαφανές
50% βαμβάκι 50% πολυεστέρας  

16 ΣΤΟΛΗ

2

Στολή προϊστάμενου νοσηλευτή αποτελούμενη από:                           α) 
σακάκι λευκό με μάο γιακά, κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω, τσεπάκι στο 
στήθος ,επωμίδες μπλε με άσπρο σιρίτι και πατιλέτα.                                       
β) Παντελόνι μπλε με φερμουάρ και κουμπί και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα 
αδιαφανές 50% βαμβάκι 50% πολυεστέρας  

2 ΣΤΟΛΗ

3

Στολή νοσηλεύτριας / Ενδοσκοπικού αποτελούμενη από: α) σακάκι
λευκό με πέτο γιακά, κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω, τσεπάκι στο στήθος,επωμίδες
λευκές πατιλέτα με στρογγυλό τελείωμα. β) Παντελόνι
λευκό με λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα αδιαφανές 50%
βαμβάκι 50% πολυεστέρας

140 ΣΤΟΛΗ

4

Στολή νοσηλευτή / Τραυματιοφορέα αποτελούμενη από : α) σακάκι 
λευκό με μάο γιακά, κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω, τσεπάκι στο στήθος (όπου 
θα εμφανίζεται τυπωμένο το λογότυπο του ΤΥΠΕΤ και το όνομα της Κλινικής
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ με μαύρα γράμματα) επωμίδες λευκές, κουφόπιετα στην
πλάτη, ζώνη στη μέση και πλαϊνά σχισίματα . β) Παντελόνι λευκό με ζώνη και
φερμουάρ, τσέπες και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα αδιαφανές 50% βαμβάκι 50%
πολυεστέρας

24 ΣΤΟΛΗ

5
Στολή προσωπικού Χειρουργείου και Αποστείρωσης αποτελούμενη
από : α) μπλουζάκι χρώματος πράσινου με σταυρωτό V κοντό μανίκι, δύο τσέπες
κάτω, τσεπάκι στο στήθος, και πλαϊνά σχισίματα και β) Παντελόνι πράσινο  με 
λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα 100% βαμβάκι 

38 ΣΤΟΛΗ

6

Στολή προσωπικού Αναισθησιολογικού αποτελούμενη από α) μπλουζάκι 
χρώματος σιέλ με σταυρωτό V κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω, τσεπάκι στο
στήθος, και πλαϊνά σχισίματα και β) Παντελόνι σιελ με λάστιχο και κορδόνι και
γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα 100% βαμβάκι

10 ΣΤΟΛΗ

7
Στολή νοσηλεύτριας ΜΕΘ αποτελούμενη από: α) 
μπλουζάκι χρώματος μπλέ σκούρο με σταυρωτό V κοντό μανίκι, δύο τσέπες κάτω,
τσεπάκι στο στήθος, και πλαϊνά σχισίματα και β) Παντελόνι σιελ με
λάστιχο και κορδόνι και γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα 100% βαμβάκι

20 ΣΤΟΛΗ

8
Ιατρική μπλούζα μακρύ μανίκι, με γιακά μάο, δύο τσέπες κάτω, τσεπάκι στο
στήθος, ύφασμα  50% βαμβάκι 50% πολυεστέρα

200 ΤΕΜΑΧΙΟ

9

Ζακέτα νοσηλεύτριας μάλλινη χρώματος μπλε σκούρο, 100% βαμβακερή,να μην
ξεβάφουν τα νήματα,να μην ξεχειλώνουν,να μην χνουδιάζουν,να είναι εύκαμπτα και
απαλής υφής με πλέξη ευθύγραμμη,ομοιόμορφη,ισοπαχής,χωρίς κόμπους και με
οδηγίες πλυσίματος, να έχει πέντε κουμπιά σκούρου μπλέ χρώματος διαμ.1,5 έως 2
cm. Η περίμετρος της ζακέτας καθώς και το μέρος κουμπώματος να είναι
ενισχυμένα. 

25 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ &  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΤΥΠΕΤ



OΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:
1 Όλα τα γνωρίσματα επιμελημένης και έντεχνης κατασκευής

2

3 Να έχει βάρος 190 - 200 γρ/m2  & να είναι αδιαφανές,
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10 Στολή οδηγού ασθενοφόρου  αποτελούμενη από: 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

α παντελόνι σκούρο μπλε ανδρικό, εργονομικό με πολλαπλές τσέπες και
ανακλαστικες ταινίες μπρός - πίσω στα μπατζάκια, ύφασμα βαμβάκι - πολυεστέρας

και πυκνότητα 200 gr/m2 
ΤΕΜΑΧΙΟ

β πουκάμισο μακρύ μανίκι σιέλ απόχρωση με τσεπάκι στο στήθος οπου θα
εμφανιζεται τυπωμένο το όνομα του ΤΥΠΕΤ και της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
με μπλέ σκούρα γράμματα καθώς και η ειδική σήμανση του ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ σε
ελληνική και ξενική γραφή (AMBULANCE).   

ΤΕΜΑΧΙΟ

γ
μπλουζάκι τύπου polo, κοντό μανίκι, σιέλ απόχρωση, με τσεπάκι στο στήθος οπου
θα εμφανιζεται τυπωμένο το όνομα του ΤΥΠΕΤ και της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ με μπλέ σκούρα γράμματα καθώς και η ειδική σήμανση του
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ σε ελληνική και ξενική γραφή (AMBULANCE), ύφασμα βαμβάκι -
πολυεστέρας, ανθεκτικό, δεν ξεβάφει και δεν μικραίνει στο πλύσιμο.   

ΤΕΜΑΧΙΟ

δ
φούτερ μακρύ μανίκι χρώματος σκούρο μπλέ με τσεπάκι στο στήθος οπου θα
εμφανιζεται τυπωμένο το όνομα του ΤΥΠΕΤ και της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
με γράμματα σε σιέλ απόχρωση καθώς και η ειδική σήμανση του
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ σε ελληνική και ξενική γραφή (AMBULANCE), η οποία να
αποτυπώνεται και στην πίσω πλευρά (κέντρο) του φούτερ, ύφασμα βαμβάκι -
πολυεστέρας, ανθεκτικό, δεν ξεβάφει και δεν μικραίνει στο πλύσιμο.

ΤΕΜΑΧΙΟ

ε τζάκετ με φερμουάρ, μακρύ μανίκι, χρώματος σκούρο μπλέ με εξωτερικές τσέπες
κάτω δεξια-αριστερα και τσεπάκι στο στήθος οπου θα εμφανιζεται τυπωμένο το
όνομα του ΤΥΠΕΤ και της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ με γράμματα σε σιέλ
απόχρωση καθώς και η ειδική σήμανση του ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ σε ελληνική και
ξενική γραφή (AMBULANCE), η οποία να αποτυπώνεται και στην πίσω πλευρά
(κέντρο) του τζάκετ,με εσωτερική αποσπώμενη με φερμουάρ επένδυση
υαλοβάμβακα σιλικόνης και κουκούλα κρυφή στην πλάτη, ύφασμα βαμβάκι -
πολυεστέρας.  

ΤΕΜΑΧΙΟ

ζ Μπουφάν μακρύ αδιάβροχο-αντιανεμικό με φερμουάρ & αυτοκόλλητα κρίπς,χωρίς
επένδυση, χρώματος σκούρο μπλέ με εξωτερικές τσέπες κάτω δεξιά-αριστερά &
κουκούλα, με τυπωμένο το όνομα του ΤΥΠΕΤ & της Κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
με σιέλ γράμματα στο στήθος αριστερά, καθώς και η ειδική σήμανση του
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ στην πίσω πλευρά του μπουφάν (κέντρο) σε ελληνική και ξένη
γραφη (AMBULANCE).

2 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το ύφασμα για τα παντελόνια να είναι αδιαφανές και η σύνθεση (βαμβάκι /polyester)  να αναφέρεται  ανα είδος

Το σακάκι/μπλούζα να είναι ανθεκτικό και να χαρακτηρίζεται από φυσική Ινα (στη περιεκτικότητα που αναφέρεται),να 
είναι δροσερό και απορροφητικό (υγιεινό)

Το ύφασμα να είναι κατασκευασμένο με ειδική επεξεργασία προσυρρίκνωσης (sanforise) για να μη μαζεύει στο 
πλύσιμο ή να μην ξεχειλώνει.

Υψηλής αντοχής ύφασμα στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90 - 950 C)

Με ειδική αντιστατική, υποαλλεργική, αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο 
σιδέρωμα
Με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια

Ο προμηθευτής να προσκομίσει : α) Πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής (απόδειξη της σύνθεσης) και β) 
Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος για το ενδεικτικό της ποιότητας, της απόχρωσης και της ραφής του υφάσματος

12



11 Στολή προσωπικού Τηλεφ. Κέντρου  αποτελούμενη από: 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Παντελόνι σκούρο μπλέ με πλαϊνές τσέπες, ισια κλασσική γραμμή, ύφασμα 100%
βαμβακερό.                   ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Λευκό πουκάμισο με τσεπάκι στο στήθος, μακρύ μανίκι, κουμπιά, με πλαϊνά
ανοίγματα (να μπορεί να φορεθεί & απ έξω), strech εφαρμογή,ύφασμα 100%
βαμβακερό, φουλάρι χρώματος μπορντώ (για το λαιμό).
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ
Παντελόνι σκούρο μπλέ με φερμουαρ και πλαϊνές τσέπες, ισια κλασσική γραμμή,
ύφασμα 100% βαμβακερό.                       ΑΝΔΡΙΚΟ
Λευκό πουκάμισο με γιακά και τσεπάκι στο στήθος, μακρύ μανίκι, κουμπιά,
ύφασμα 100% βαμβακερό.                      ΑΝΔΡΙΚΟ

12 Στολή προσωπικού πλυντηρίων αποτελούμενη από:   
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σακάκι λευκό με πέτο γιακά, κοντό μανίκι, δύο τσέπες, Ύφασμα αδιαφανές 
50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρα.

Παντελόνι λευκό με λάστιχο και κορδόνι, γαζωμένη τσάκιση. Ύφασμα 
αδιαφανές 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρα.

13 Στολή μάγειρα αποτελούμενη από:   
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σακάκι λευκό με σταυρωτό κούμπωμα , όρθιο γιακά, με ρέλι στο γιακά και 
στις μόστρες μπλε, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος, ύφασμα  50% 
βαμβάκι 50% πολυεστέρα

παντελόνι ριγέ μπλε άσπρο με ζώνη και φερμουάρ ύφασμα 50% βαμβάκι 
50% πολυεστέρα

14 Στολή τραπεζοκόμου αποτελούμενη από :
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

σακάκι μπλέ ριγέ, με μπλέ ρέλι στις τσέπες και τα μανίκια, με πέτο γιακά, 
κοντό μανίκι, πλαϊνά σχισίματα, δύο τσέπες κάτω και τσεπάκι στο στήθος, 
ύφασμα 50% βαμβάκι 50% πολυεστέρα

παντελόνι μπλέ με λάστιχο και κορδόνι με γαζωμένη τσάκιση σε ύφασμα 
50% βαμβάκι 50% πολυεστέρα

15 Στολή προσωπικού τεχνικής Υπηρεσίας αποτελούμενη απο : 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

α παντελόνι εργασίας σε γκρί απόχρωση, ελαφρύ, μαλακό,ελαστικό ύφασμα και
ειδικό σχεδιασμό στα γόνατα, λειτουργικές πλαϊνές τσέπες & για εργαλεία, υφασμα
από βαμβάκι 35% τουλάχιστον. 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ

β μπλουζάκι κοντομάνικο μακό (t-shirt) σε πορτοκαλί απόχρωση με ενίσχυση στον
αυχένα, με το λογότυπο του ΤΥΠΕΤ (μαύρα γράμματα) στο στήθος, ύφασμα 100%
βαμβακερό. 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ

γ
γιλέκο εργασίας σε γκρί απόχρωση με πολλές εξωτερικές τσέπες να ταιριάζει με
το παντελόνι, με το λογότυπο του ΤΥΠΕΤ (μαύρα γράμματα) στο στήθος.

20 ΤΕΜΑΧΙΟ

δ
μπλουζάκι μακρυμάνικο τύπου polo σε πορτοκαλί απόχρωση με το λογότυπο του
ΤΥΠΕΤ (μαύρα γραμματα) στο στήθος, υφασμα 100% βαμβακερό. 

100 ΤΕΜΑΧΙΟ

ζ φούτερ μακρυμάνικο χρώματος μπλέ σκούρο με το λογότυπο του ΤΥΠΕΤ (σιέλ
γραμματα) στο στήθος, υφασμα βαμβάκι-πολυέστέρας,ανθεκτικό,να μην ξεβάφει
και να μην μικραίνει στο πλύσιμο. 

40 ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΤΟΛΗ

10 ΣΤΟΛΗ

6 ΣΤΟΛΗ

30 ΣΤΟΛΗ

Α

Β

18 ΣΤΟΛΗ

4



16 Σαμπό - υποδήματα προσωπικού
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

α
Υποδήματα νοσηλευτών, τραυματιοφορέων λευκά, δερμάτινα δετά κλασσικά. 24 ΤΕΜΑΧΙΟ

β Υποδήματα νοσηλευτριών λευκά, δερμάτινα δετά κλασσικά. 80 ΤΕΜΑΧΙΟ
γ Σαμπό ΜΕΘ χρώματος σκούρο μπλέ με πέλμα διπλής χρήσης (massage & comfort) 

χωρίς τρύπες 8 ΤΕΜΑΧΙΟ

δ Υποδήματα οδηγών μαύρα δερμάτινα δετά κλασσικά. 6 ΤΕΜΑΧΙΟ
ε Σαμπό χειρουργείου - αποστείρωσης χρώματος πράσινο χωρίς τρύπες αερισμού,

ανατομικό και αντιολισθιτικό. 20 ΤΕΜΑΧΙΟ

ζ Σαμπό αναισθησιολογικού – ανάνηψης χρώματος σιέλ χωρίς τρύπες αερισμού,
ανατομικό και αντιολισθιτικό.  10 ΤΕΜΑΧΙΟ

η Σαμπό γυναικείο δερμάτινο λευκό χωρίς τρύπες αερισμού ανατομικό και
αντιολισθιτικό. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ

θ Σαμπό ανδρικό δερμάτινο λευκό χωρίς τρύπες αερισμού ανατομικό και
αντιολισθιτικό. 4 ΤΕΜΑΧΙΟ

ι Σαμπό ανδρικό, δερμάτινο, μαύρο (μαγειρες), χωρίς τρύπες αερισμού, ανατομικό
και αντιολισθιτικό. 3 ΤΕΜΑΧΙΟ

κ Υποδήματα τραπεζοκόμων χρώματος λευκό δερμάτινα. 10 ΤΕΜΑΧΙΟ
λ

Υπόδημα ασφαλείας προσωπικού Τεχνικής Υπηρεσίας αθλητικού τύπου, ελάχιστης
κατηγορίας Ο2, ελαφρύ, με αντιολισθηρότητα σόλας SRL, αντιστατικό, με
ενισχυμένη απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην περιοχή του τακουνιού,
πλενόμενο και με υλικό κατασκευής που να επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει.

20 ΤΕΜΑΧΙΟ

17 Ιματισμός θαλάμων νοσηλείας
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

α Σεντόνι λευκό βαμβακερό διαστ. 1,60 Χ 2,80 500 ΤΕΜΑΧΙΟ
β Μαξιλάρι αδιάβροχο, υποαλλεργικό, μαλακό, διαπερατο από αέρα, με ειδική

επεξεργασία για μη ανάπτυξη μικροβίων, χαμηλής αναπλεξιμότητας διαστ. 0,45 Χ
0,65. 

20 ΤΕΜΑΧΙΟ

γ Μαξιλαροθήκη  βαμβακερή διαστ. 0,52 Χ 0,72 200 ΤΕΜΑΧΙΟ
δ Κάλυμμα για μαξιλάρι με φερμουάρ διαστ. 0,52 Χ 0,72 100 ΤΕΜΑΧΙΟ
ε Κουβέρτα πικέ διαστ. 1,60 Χ 2,50 150 ΤΕΜΑΧΙΟ
ζ Παπλωμα χειμωνιάτικο βαμβακερό διαστ. 1,60 Χ 2,50 100 ΤΕΜΑΧΙΟ
η Πετσέτα προσόψιο διαστ.0,50 Χ 1,00  100 ΤΕΜΑΧΙΟ
θ Πετσέτα μπουρνούζι διαστ. 0,70 Χ 1,70  50 ΤΕΜΑΧΙΟ
ι Παπλώματα λευκά καλοκαιρινά διαστ. 1,60 Χ 2,50 50 ΤΕΜΑΧΙΟ
κ

Ύφασμα πολλαπλών χρήσεων για σεντόνια χειρουργείου από ποπλίνα
ύφανσης 1/1, απλή, ομαλή, χρώματος πράσινο σκούρο. ‘Άριστης ποιότητας
ύφασμα, ανθεκτικό για να αντέχει σε συχνή χρήση, σε πλύσιμο στους 90˚
C και αποστείρωση στους 134˚ C, με ανεξίτηλες βαφές. Σύνθεση 50%
βαμβάκι -50% πολυεστέρ, φάρδους 1,62 m.

200m ΜΕΤΡΑ



ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ : 

→

→

→

→

ΠΡΟΣΟΧΗ:
A

B Tα δείγματα που αφορούν στους υπόλοιπους τομείς της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρον θα 
κατατεθούν στη δ/νση Θερειανού 4-6, Αθήνα, Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , υπόψη κ. Μαγγίτα 
και κ. Γιαννίκου έως τις 17/02/2020 και ώρα 15:00.

Όλες οι στολές θα φέρουν και στα δύο κομμάτια ετικέτα θερμοκολλητική λευκή με ανεξίτηλα μαύρα γράμματα το 
όνομα του εργαζομένου.

Να κατατεθούν δείγματα τουλάχιστον των υφασμάτων και οπωσδήποτε των υποδημάτων και των σαμπό
Nα αναφέρεται με ευκρίνεια ο χρόνος παράδοσης των ειδών.

Επισημαίνεται ότι οι στολές θα πρέπει να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη που θα ζητηθούν κατά την παραγγελεία 

Tα δείγματα που αφορούν στο προσωπικό του Τεχνικού Τομέα θα κατατεθούν στη δ/νση Θερειανού 6 - 
3ος όροφος, Αθήνα, υπόψη κ. Καφούρη Σοφίας και κ. Μαραγκού Ερατούς έως τις 17/02/2020 και ώρα 
15:00.
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