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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΛΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. οικ. 16687/30.04.2004 (ΦΕΚ 637/Β/2004), της αριθ. οικ. 

30755/11.06.2004 (ΦΕΚ 867/Β/2004), της αριθ. οικ. 55572/26.10.2005 (ΦΕΚ 1648/Β/2005), της 

αριθ. οικ. 15945/07.04.2006 (ΦΕΚ 426/Β/2006) και της Απόφασης 5452/11.11.2015 (ΑΔΑ: 

Ω4ΤΜΩΡ5-ΜΣΝ) Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεσσαλονίκης. 

 

 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% από νάιλον, BΑΡΟΣ: 150 gr/m², ΧΡΩΜΑ: Pantone 

19-0414 TR FOREST NIGHT  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Tύπωμα στην πλάτη Δημοτική Αστυνομία 
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 

(ΘΕΡΙΝΟ) 

χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό γαζί, ΠIΕTΕΣ: ραφή εσωτερική, 

ΣΤΡΙΦΩΜΑ: κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: τρουκ για κούμπωμα, ΤΣΕΠΗ 

ΠΙΣΩ: φιλέτο με θυλάκια. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:(Θερινό) 

Σύνθεση: 45% wool – 55% terilen, Ύφανση: fresco, Βάρος: 250 

γρ./τρέχον μέτρο. Θηλύκια ζώνης 4cm. 
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΕΠΙΣΗΜΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό γαζί, ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ραφή 

εσωτερική, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Χειμερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% wool – 55% terilen, ΎΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, ΒΑΡΟΣ: 

400 γρ/ τρέχον μέτρο. 
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΕΠΙΣΗΜΟ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 

(ΘΕΡΙΝΟ) 
χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό γαζί, ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ραφή 

εσωτερική, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Θερινό) 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% wool – 55% terilen, ΎΦΑΝΣΗ: fresco, ΒΑΡΟΣ: 250 

γρ./τρέχον μέτρο.  
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 

UNISEX 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό γαζί, ΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΙΣΩ: 

εξώγαζο, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί, ΤΣΕΠΕΣ ΠΙΣΩ: 

φιλέτο με θυλάκια, ΤΣΕΠΗ ΠΛΑΪΝΗ (ΠΑΤΖΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ): 

διπλό εξώγαζο – επένδυση υαλοβάμβακας, ΠΑΤ: μόνο εξώγαζο - 

επένδυση υαλοβάμβακας. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Χειμερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% cotton, ΥΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, 

ΒΑΡΟΣ: 240 γρ/μ2. 
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ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 

UNISEX 

(ΘΕΡΙΝΟ) 

χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΑΤΙΛΕΤΑ: μόνο εξωτερικό γαζί, ΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΙΣΩ: 

εξώγαζο, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: κοπτοράπτης, ΖΩΝΗ: κουμπί, ΤΣΕΠΕΣ ΠΙΣΩ: 

φιλέτο με θυλάκια, ΤΣΕΠΗ ΠΛΑΪΝΗ (ΠΑΤΖΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ): 

διπλό εξώγαζο – επένδυση υαλοβάμβακας, ΠΑΤ: μόνο εξώγαζο - 

επένδυση υαλοβάμβακας. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Θερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% cotton, ΥΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, 

ΒΑΡΟΣ: 200 γρ/μ2. 
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ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΜΕ 

ΣΗΚΩΤΟ ΓΙΑΚΑ ΚΑΙ 

ΔΕΡΜΑΤΑΚΙΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ: δέρμα  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: PACHB – HEIGHT BALL 
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ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ  

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 
χρώματος γαλάζιου 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ: εξώγαζο, ΩΜΙΤΗΣ: εξώγαζο, ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: 

πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΜΑΝΙΚΙΟΥ: πλακοραφή, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: εξώγαζο, ΤΣΕΠΕΣ: πατ 

εξώγαζο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:(Χειμερινό - Θερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% cotton, ΎΦΑΝΣΗ: podlina, ΒΑΡΟΣ: 

115 γρ/τρέχoν μέτρο.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας (όπως 

περιγράφεται παρακάτω διάστ. 7x7) φέρεται στο αριστερό μανίκι και 

στο ύψος του βραχίονα. Στο σήμα ράβεται το αρσενικό χρατς και στο 

ρούχο ράβεται το αντίστοιχο θηλυκό. 
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ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ  

(ΘΕΡΙΝΟ) 
χρώματος γαλάζιου 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ: εξώγαζο, ΩΜΙΤΗΣ: εξώγαζο, ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ: 

πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ: πλακοραφή, ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΜΑΝΙΚΙΟΥ: πλακοραφή, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: εξώγαζο, ΤΣΕΠΕΣ: πατ 

εξώγαζο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:(Χειμερινό - Θερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% cotton, ΎΦΑΝΣΗ: podlina, ΒΑΡΟΣ: 

115 γρ/τρέχoν μέτρο.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Στο θερινό θα υπάρχει πατιλέτα για ανασήκωμα του 

μανικιού. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας (όπως 

περιγράφεται παρακάτω διάστ. 7x7) φέρεται στο αριστερό μανίκι και 

στο ύψος του βραχίονα. Στο σήμα ράβεται το αρσενικό χρατς και στο 

ρούχο ράβεται το αντίστοιχο θηλυκό. 
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ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

(ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) 
χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ραφή εσωτερική, ΘΥΛΑΚΙΑ: στις δυο 

πλαϊνές, ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΡΥΦΟ: ραφή εσωτερική, ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 

ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΠΙΣΩ: πατιλέτα με 2 κουμπιά, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: 

κλάπα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Χειμερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% wool – 55% terilen, ΎΦΑΝΣΗ: καμπαρτίνα, ΒΑΡΟΣ: 

400 γρ/ τρέχων μέτρο.  
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ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ 

(ΘΕΡΙΝΗ) 
χρώματος κυπαρισσί 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΦΩΝ 

ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ραφή εσωτερική, ΘΥΛΑΚΙΑ: στις δυο 

πλαϊνές, ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΡΥΦΟ: ραφή εσωτερική, ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 

ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΠΙΣΩ: πατιλέτα με 2 κουμπιά, ΣΤΡΙΦΩΜΑ: 

κλάπα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (Θερινό) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 45% wool – 55% terilen, ΎΦΑΝΣΗ: fresco, ΒΑΡΟΣ: 250 

γρ./τρέχον μέτρο 
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ΦΑΝΕΛΑ 

ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ 

χρώματος κυπαρισσί 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100 % βαμβάκι. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας (όπως 

περιγράφεται παρακάτω) φέρεται κεντημένο επάνω στο ύφασμα στο 

πίσω μέρος (πλάτη) της φανέλας (διαστ. 23x23) και μικρότερο (διαστ. 

7x7) κεντημένο επάνω στο αριστερό ημιθωράκιο. 

13 ΚΑΣΚΟΛ ΜΑΛΛΙΝΟ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 80% cotton -20% polyester ΥΦΑΝΣΗ: fleece ΒΑΡΟΣ: 

340γρ/τρέχον μέτρο. 
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14 ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Φυσικό δέρμα με επένδυση ύφασμα. 

 

15 ΜΠΕΡΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% wool – extra fine dra ΥΦΑΝΣΗ: τσόχα 

 

16 
ΤΖΟΚΕΪ 

χρώματος κυπαρισσί 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 65% polyester – 35% cotton.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: σήμα (όπως περιγράφεται παρακάτω) κεντημένο 

επάνω στη μετωπίδα διάσταση 3Χ3. 

17 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ (ΔΕΤΑ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

ΔΕΡΜΑ: μαύρο φυσικό, ΣΟΛΑ: καουτσούκ 
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ΜΠΟΤΑΚΙΑ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  

(S.W.A.T. 1274 ME METAΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: δερμάτινο, 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, 

φερμουάρ στο πλάι για ταχεία απελευθέρωση, αποσπώμενος 

ορθοπεδικός πάτος για άνεση στο πολύωρο περπάτημα. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ  

(S.W.A.T. 1274 ΧΩΡΙΣ METAΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 100% στεγανό με διαπνέουσα μεμβράνη, συνδυασμός 

δέρματος με cordura 1100 denier, επίπεδη σόλα για μεγαλύτερη άνεση 

στο περπάτημα, αεροσόλα για απόσβεση κραδασμών στο τακούνι, 

αποσπώμενος ορθοπεδικός πάτος για άνεση στο πολύωρο περπάτημα. 
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ΓΟΒΑ ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ 

δερμάτινες χρώματος 

μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Ιδανική για συνεχές περπάτημα. Δέρμα μαύρο ή καφέ croco , μαύρο ή 

καφέ μοσχάρι φυσικό (πρόσωπο), επεξεργασία κεριου με πάχος 0,90 – 

1,10 χιλ. Η φόδρα από χοιρινό αντιιδρωτικό δέρμα. Πάτος και τακούνι 

από δέρμα, ύψος τακουνιού 1,5 cm. H αγκράφα μπρονζέ   
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ΜΠΟΥΦΑΝ 

μοτοσικλετιστών 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:  

Μπουφάν τεσσάρων εποχών(4 SEASON). 

Πλήρως αποσπώμενες επενδύσεις και 8 ρυθμιζόμενους αεραγωγούς. 

Κατασκευασμένο από ύφασμα τύπου cordura 500D υψηλής αντοχής. 

Αποσπώμενη θερμική επένδυση. 

100% αδιάβροχο με αποσπώμενη μεμβράνη.  

Ρύθμιση της θερμοκρασίας με 6 αεραγωγούς μπροστά (στα μανίκια, 

στο στήθος και στους ώμους) και 2 αεραγωγούς πίσω για την εξαγωγή 

του θερμού αέρα. 

Προστασίες με πιστοποίηση CE στους αγκώνες, στους ώμους και στην 

πλάτη που σταθεροποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες θήκες.  

4 εξωτερικές τσέπες μπροστά, μια μεγάλη τσέπη πίσω στην μέση, 

εσωτερική τσέπη εγγράφων και τσέπη για κινητό τηλέφωνο. 

Ρυθμιζόμενους ιμάντες στην μέση και στα μανίκια, κουμπιά ρύθμισης 

στους καρπούς και μικρομετρικό σύστημα κλεισίματος στον λαιμό. 

After sales service. 

21 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

μοτοσικλετιστών 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ:  

Από υλικό cordura 500, 100% αδιάβροχο, με αφαιρούμενη εσωτερική 

επένδυση, με μεμβράνη H2out, που να επιτρέπει την αναπνοή του 

σώματος και να διαθέτει ανακλαστικές λωρίδες για ασφαλέστερη 

νυχτερινή οδήγηση. 
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ΜΠΟΤΕΣ 

μοτοσικλετιστών 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Δέρμα, με εσωτερική επένδυση με αδιάβροχη αντιανεμική μεμβράνη 

H2out, που να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος και διπλά πτερύγια 

ρύθμισης για καλύτερη εφαρμογή στη γάμπα. Σχεδιασμένη εργονομικά 

για χρήση street & touring. Σύστημα κλεισίματος με φερμουάρ και 

Velcro για άριστη εφαρμογή. 
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ΚΡΑΝΟΣ 

μοτοσικλετιστών 

λευκό (με ανακλαστικά) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ (MATERIAL) 
Υλικό:Thermoplastic  

Inner Lining: υποαλλεργικό, αντι-ιδρωτικό, αντιβακτηριδιακό που 

αφαιρείται και πλένεται  

Visor: αντιχαρακτική & anti-fog (pinlock), με δεύτερη εσωτερική 

αντιχαρακτική, smoked ζελατίνα που κλείνει μέσα στο κέλυφος 

Vent: εμπρός αντιθαμβωτικός και στο κέλυφος ρυθμιζόμενος με εύκολο 

άνοιγμα «single-push» και κανάλια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα 

στο εσωτερικό  

Features: Αντικατάσταση ζελατίνας χωρίς ειδικά εργαλεία, σάκος 

μεταφοράς, lock seat belt type Bluetooth ready.  

Standard: Ε.C.E. R 22.05. 
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ΓΑΝΤΙΑ 

μοτοσικλετιστών 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

100% αδιάβροχα από cordura & δέρμα, με εσωτερική μεμβράνη 

Hipora, αδιάβροχη επέκταση μεμβράνης, CE homologated, προστασία 

στις αρθρώσεις, αντιολισθητική παλάμη, ανακλαστική λωρίδα, 

κλείσιμο με velcro, λάστιχο στον καρπό και φερμουάρ. 

25 

ΤΣΑΝΤΑΚΙ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 

ΑΝΔΡΙΚΟ 
χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Φυσικό δέρμα πανόδερμα καλής ποιότητας, ύψος 27 cm πλάτος 25 cm 

Πάτος 6 εκατοστά. Το χέρι μαζί με τους σκυλόγατζους. Μήκος 1,60 cm 

πλάτος 2,5 cm στα 2/3 υπάρχει αγκράφα για να αυξομειώνεται. Όλα τα 

εξαρτήματα είναι μπρονζέ ή νίκελ. Η τσάντα μπροστά κλείνει με 

καπάκι, στο πίσω μέρος έχει θήκη με φερμουάρ 22cm (για να χωράει το 

μπλόκ). Στο μπροστινό μέρος κάτω από το καπάκι υπάρχει τσέπη με 

φερμουάρ και πάνω από αυτήν υπάρχει άλλη μία τσέπη με φερμουάρ. 

Δίπλα ακριβώς 2 θήκες για στυλό. Εσωτερικά άλλη μία κρυφή τσέπη. 

26 ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

(ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CLASSIC) 

ΣΥΝΘΕΣΗ: Δέρμα φυσικό μοσχάρι croco ή λείο επεξεργασίας κεριού. 

Αγκράφα μπρονζέ ντυμένη με το ανάλογο δέρμα στην άκρη της. 

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο Γαζί: μαύρο. Ανδρική: μήκους 1,05 – 1,15 μέτρα. 

Γυναικεία: μήκους 0,90 – 1,05 μέτρα, Πάχος δέρματος: 1,30 χιλ. – 1,50 

χιλ.,  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επιλογή του χρώματος και του δέρματος εξαρτάται 

από την επιλογή στην μπαλαρίνα και στη γόβα. 

27 

ΤΣΑΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ POST 

MAN 

(Στολή Ειδικών Εργασιών 

ή Στολή Υπηρεσίας)) 

χρώματος μαύρου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Φυσικό δέρμα μοσχάρι πανόδερμα, πάχους 1,3-1,5. Το ύψος της 27,5 

cm, το πλάτος 27 cm στο κάτω μέρος και 25,5 cm στο πάνω για να 

κάνει άλφα. Το χέρι της θα έχει πλάτος 2,5 cm, μήκος 1,40 cm με 

διατόνιο για να μπορεί να αυξομειώνει. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει 

τσέπη και μέσα στη φόδρα τσέπη με φερμουάρ. Η αγκράφα μπροστά 

μπρονζέ  Το γαζί μαύρο/μαύρο ή γκρι σκούρο και στο καφέ/καφέ 

ανοιχτό (Νο239) για να κάνει σχέδιο πάνω στο δέρμα. 

28 
ZΩΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

C.B. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 

(ZΩΝΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ C.B.) 

Ζώνη εξωτερική ultra ανθεκτική για να κρεμάει ο ασύρματος (C.B.), 

δέρμα φυσικό, ΒΡΕΤΑΝΗΣ ANNELIN πάχους 3 – 4,2 χιλ., ΧΡΩΜΑ: 

Μαύρο. Ανδρική: μήκος 1,00 μ. και 0,15 cm, γύρισμα εσωτερικό για να 

αυξομειώνεται. Το γύρισμα το συγκρατεί παλάσκα. Γυναικεία: μήκος 

0,90 cm και 0,15 cm γύρισμα εσωτερικό. Το εξάρτημα να κουμπώνει 

για να αντέχει στο βάρος του ασυρμάτου (C.B.). Το χρώμα του 

μπρονζέ. 
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29 ΣΗΜΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

1) Το εξωτερικό τετράγωνο θα είναι μαύρο με διάσταση κάθε πλευράς 

6,7 εκ. και πάχος 0,8 εκ. και με περίγραμμα πορτοκαλί πάχους 0,2 

εκ. 

Το εσωτερικό τετράγωνο θα είναι χρώματος λευκού με διάσταση 

5εκ. με περίγραμμα πορτοκαλί πάχους 0,2εκ. 

Το διάκενο των δυο τετραγώνων θα διατρέχεται από τις λέξεις 

Δημοτική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, το όνομα του Δήμου, 

Municipal Police. 

2) Το σήμα θα αποτελείται από δυο ημικύκλια που αποτελούν το σώμα 

του ανθρώπου. Το ημικύκλιο που συμβολίζει τα πόδια θα είναι 

χρώματος πορτοκαλί. Το ημικύκλιο που χαρακτηρίζει τα χέρια θα 

είναι χρώματος μαύρου και ο κύκλος που συμβολίζει το κεφάλι θα 

είναι χρώματος πορτοκαλί. Όπου πορτοκαλί το χρώμα Pantone 

Orange 021 και όπου μαύρο το χρώμα Pantone Black 

 

 

 

 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Κόντος 

Με εντολή Δημάρχου  

ο Αναπλ. Προϊστάμενος 

Διοικητικής Υποστήριξης 

 

 

 

 

Βασίλειος Σουλιώτης 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος  

Διεύθυνσης Δημοτικής 

Αστυνομίας 

 

 

 

Πέτρος Παπαφίλης 

 


