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Προς: Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ενδυμάτων τεχνικού προσωπικού». 
 

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr, στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" 
αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για: 
1. Μπλούζα φούτερ τεχνικού προσωπικού. 
2. Μπλούζα τύπου «polo» τεχνικού προσωπικού. 
3. Σακάκι εργασίας – παντελόνι – παντελόνι με τιράντες τεχνικού προσωπικού. 
4. Τζάκετ βαμβακερό με επένδυση τεχνικού προσωπικού. 
5. Ανακλαστικό γιλέκο τεχνικού προσωπικού. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας με αφορμή σχετικό 
διαγωνισμό για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του φορέα «Οδικές Συγκοινωνίες 
Α.Ε.» και θα αποτελέσουν Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα εν λόγω αγαθά.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και 
προτάσεις για δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους, δηλαδή 
μέχρι τις  20-7-2016. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να 
υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές να 
καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται και να εξασφαλίζουν τα 
απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των ενδυμάτων και την ασφάλεια 
του τεχνικού προσωπικού. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να εξασφαλίζουν ευρεία 
συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη 
διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.  

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε την παρούσα πρόσκληση σε τυχόν άλλους 
συναρμόδιους φορείς. Επίσης, παρακαλούμε τους Κλαδικούς Φορείς και τα Επιμελητήρια 
να προωθήσουν την παρούσα πρόσκληση στα μέλη τους, προκειμένου να ενημερωθούν 
όλοι σχετικά.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη θετική ανταπόκριση σας 
στην πρόσκληση μας. 

 
 

Ο Διευθυντής 
 
 
 

    Ι. ΜΙΧΑΗΛ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1. Γενικό Χημείο του Κράτους, Β΄ Χημική Υπηρεσία, Τμήμα Α΄  
e-mail: industrialab@gcsl.gr 

2.  EBETAM A.E. (πρ. ΕΤΑΚΕΙ) 
e-mail: s.fratzeskou@ebetam.gr 

3. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τ.Τ.-Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε 
e-mail:  egra@teipir.gr, chmout@teipir.gr, nkoklas@teipir.gr 

4. Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών  
email: sevk@sev.org.gr  

5. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)  
email: info@greekfashion.gr  

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  
email: mk@skee.gr  

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ KAI ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
(ΕΛΣΕΒΒΥΕ) 
e-mail: info@elsevie.gr  

8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  
e-mail: info@sev.org.gr 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  
 info@acci.gr; info@acsmi.gr; root@ebeth.gr; info@veth.gov.gr; epepthe@otenet.gr; 
grammateia@epepthe.gr; evep@pcci.gr; info@bep.gr; eepir@otenet.gr; 
info@rodopicci.gr; ccirodop@otenet.gr; info@everodopi.gr; contact@epimetol.gr; 
ebear@otenet.gr; info@arcadianet.gr; epimarta@otenet.gr; ea@e-a.gr; 
epimviot@otenet.gr; ebegreve@grevenanet.gr; ccidrama@dramanet.gr; info@ebed.gr; 
ccirho@otenet.gr; epimevro@otenet.gr; epimevia@hol.gr; epimevri@otenet.gr; 
info@epimelitirio-evrytania.gr; zantecci@otenet.gr; ilich-gr@otenet.gr; 
diaxagel@otenet.gr; chamimat@otenet.gr; info@ebeh.gr; stefanoudaki@ebeh.gr; cci@e-
thesprotias.gr; mitroa@e-thesprotias.gr; info@cci-ioannina.gr; proedros@cci-ioannina.gr; 
eic157@otenet.gr; info@chamberofkavala.gr; karditsacci@cld.gr; info@karditsacci.gr; 
kastcham@otenet.gr; corfucci@otenet.gr; chamberk@otenet.gr; ebekilk@otenet.gr; 
Chambers@otenet.gr; info@korinthiacc.gr; info@cycladescc.gr; gytheioc@otenet.gr; 
info@Larissa-chamber.gr; info@epimlas.gr; chamber@les.forthnet.gr; ebelef@otenet.gr; 
info@c-magnesia.gr; info@messinianchamber.gr; press@messinianchamber.gr; 
ebex@otenet.gr; champella@pel.forthnet.gr; etaep@pel.forthnet.gr; 
champier@otenet.gr; info@prevezachamber.gr; eber@otenet.gr; samcci@otenet.gr; 
eves@otenet.gr; info@trikala.chambernet.gr; info@trikala-chamber.gr; 
info@fthiotidoscc.gr; eveflo@otenet.gr; epim-fo@hol.gr; info@epichal.gr; 
epimel@chania-cci.gr; epimelit@otenet.gr; 

 

10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ms@siamidis.gr, moraglis@otenet.gr, ab@elvesa.gr, iorozan@hol.gr, 
procurement@atese.gr, info@elvitex.gr, triaalfa@gmail.com, info@stop.gr, 
info@emmanouil.com, info@politis-sport.gr, info@safework.com.gr, 
vgiotop@giotopoulostools.gr, info@ggv.gr, info@workmarket.gr, info@cotonlaine.gr 
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