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1 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Μποτάκι, το επάνω μέρος δέρμα γούνινη 

φόδρα, τρακτερωτή σόλα. 

ΝΑΙ   

2 ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΑΜΠΩ 
Χυτό ειδικό πλαστικό χωρίς ραφές, από 100% 

πολυουρεθάνη.  

Με πλευρικό σύστημα εξαερισμού, κεκλειμένο 

που κρατά το πόδι στεγνό. 

Ηλεκτραγώγιμα σε κάθε σημείο τους. 

Ανθεκτικό στα απολυμαντικά. 

Να πλένονται σε κανονικό πλυντήριο στους 

60°C. 

Να μην γλιστράνε σε βρεγμένη επιφάνεια. 
Ειδική κατασκευή πέλματος για αερισμό και 

μασάζ. 

Φιλικά στο περιβάλλον, σε χρώμα σιελ 

Με διετή εγγύηση χρόνου ζωής (τηρουμένων 

των προδιαγραφών χρήσης) τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 
Παπούτσι κλειστό χρώματος λευκού 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές,  

σχέδιο και υλικά κατασκευής 

ΝΑΙ   

4 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΜΠΟΤΑΚΙ 

1.Τα υποδήματα θα είναι κατασκευασμένα 

από αδιάβροχο δέρμα, εσωτερικά 
φοδραρισμένο με δέρμα και στην άκρη των 

δακτύλων θα φέρει εσωτερικά μεταλλική 

προστασία κάτω από τη φόδρα. 

2.Η σόλα θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό 

υλικό κατά της ηλεκτροπληξίας και 

αντιολισθητικό μεταξύ πάτου και σόλας, θα 

φέρει υλικό αδιαπέραστο από αιχμηρά 

αντικείμενα. (καρφιά κλπ.) 

3.Η σύνδεση της γλώσσας με το κυρίως σώμα 

του υποδήματος θα είναι στεγνή και έως 
επάνω, τα δε κορδόνια δεν θα δένουν 

περνώντας τρύπες, αλλά με κλιπς ευκόλως 

αφαιρετικά 

ΝΑΙ   

5 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΣΑΜΠΩ 

Χυτό ειδικό πλαστικό χωρίς ραφές, από 100% 

ΝΑΙ   



πολυουρεθάνη.  

Με πλευρικό σύστημα εξαερισμού, κεκλειμένο 

που κρατά το πόδι στεγνό. 

Ηλεκτραγώγιμα σε κάθε σημείο τους. 

Ανθεκτικό στα απολυμαντικά. 

Να πλένονται σε κανονικό πλυντήριο στους 

60°C. 
Να μην γλιστράνε σε βρεγμένη επιφάνεια. 

Ειδική κατασκευή πέλματος για αερισμό και 

μασάζ. 

Φιλικά στο περιβάλλον, σε χρώμα πράσινο 

Με διετή εγγύηση χρόνου ζωής (τηρουμένων 

των προδιαγραφών χρήσης) τουλάχιστον.. 

6 ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΑΜΠΩ 

Χυτό ειδικό πλαστικό χωρίς ραφές, από 

100% πολυουρεθάνη.  

Με πλευρικό σύστημα εξαερισμού, 

κεκλειμένο που κρατά το πόδι στεγνό. 

Ηλεκτραγώγιμα σε κάθε σημείο τους. 

Ανθεκτικό στα απολυμαντικά. 

Να πλένονται σε κανονικό πλυντήριο στους 

60°C. 

Να μην γλιστράνε σε βρεγμένη επιφάνεια. 

Ειδική κατασκευή πέλματος για αερισμό 

και μασάζ. 

Φιλικά στο περιβάλλον, σε χρώμα σιελ 

Με διετή εγγύηση χρόνου ζωής 

(τηρουμένων των προδιαγραφών χρήσης) 

τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

7 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΜΠΩ 
Χυτό ειδικό πλαστικό χωρίς ραφές, από 100% 

πολυουρεθάνη.  

Με πλευρικό σύστημα εξαερισμού, κεκλειμένο 

που κρατά το πόδι στεγνό. 

Ηλεκτραγώγιμα σε κάθε σημείο τους. 

Ανθεκτικό στα απολυμαντικά. 

Να πλένονται σε κανονικό πλυντήριο στους 

60°C. 

Να μην γλιστράνε σε βρεγμένη επιφάνεια. 
Ειδική κατασκευή πέλματος για αερισμό και 

μασάζ. 

Φιλικά στο περιβάλλον, σε χρώμα μπλε 

Με διετή εγγύηση χρόνου ζωής (τηρουμένων 

των προδιαγραφών χρήσης) τουλάχιστον. 

ΝΑΙ   

8 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΣΟΚΑΡΑ) 
Τσόκαρα μπλε σκούρα, κλειστά χωρίς τρύπες. 

ΝΑΙ   

9 ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΕΣ  
Μπότες, πλαστικοποιημένο δέρμα πάνινη 

φόδρα, τρακτερωτή σόλα. 

ΝΑΙ   



10 ΜΑΓΕΙΡΟΙ 
Μποτάκι, το επάνω μέρος δέρμα γούνινη 

φόδρα, τρακτερωτή σόλα. 

ΝΑΙ   

11 ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ               

Μποτάκι, το επάνω μέρος δέρμα γούνινη 

φόδρα, τρακτερωτή σόλα. 

ΝΑΙ   

12 ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ  
Τσόκαρα μπλε σκούρα, κλειστά χωρίς τρύπες. 

ΝΑΙ   

13 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΠΟΤΕΣ) 
Μπότες, πλαστικοποιημένο δέρμα πάνινη 

φόδρα, τρακτερωτή σόλα. 

ΝΑΙ   

14 ΑΝΔΡΙΚΑ ΘΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
Σαμπώ λευκού χρώματος 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές,  

σχέδιο και υλικά κατασκευής 

ΝΑΙ   

15 ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
Σαμπώ λευκού χρώματος 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές,  

σχέδιο και υλικά κατασκευής 

ΝΑΙ   

16 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
Σαμπώ λευκού χρώματος 

Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές,  

σχέδιο και υλικά κατασκευής 

ΝΑΙ   

17 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  
1. Σχέδιο: Κλειστά, μπλε χρώματος (τύπου 

γόβα). 

2. Δέρμα: Καλής ποιότητας, μαλακό, 

δερμάτινο, χωρίς ελαττώματα με   υψηλή  

αντοχή  σε  τριβή  και σχίσιμο,  το οποίο  

πρέπει  να  είναι  αδιάβροχο και να επιτρέπει 

τον αερισμό του ποδιού. 

3. Τακούνι: 4 έως 5 εκατοστά καλυμμένο με το 
δέρμα του παπουτσιού, ιδίου χρώματος. 

4. Πάτος: Γνήσιο σολόδερμα. 

5. Απολύτως ανατομικά 

ΝΑΙ   

18 ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
1. Σχέδιο: Κλειστά, λευκού και μπλε χρώματος 

(τύπου γόβα). 

2. Δέρμα: Καλής ποιότητας, μαλακό, 

δερμάτινο, χωρίς ελαττώματα με υψηλή  

αντοχή  σε  τριβή  και σχίσιμο,  το οποίο  

πρέπει  να  είναι αδιάβροχο και να επιτρέπει 

τον αερισμό του ποδιού. 

3. Τακούνι: 4 έως 5 εκατοστά καλυμμένο με το 

δέρμα του παπουτσιού,  ιδίου χρώματος. 

4. Πάτος: Γνήσιο σολόδερμα. 

5. Απολύτως ανατομικά 

ΝΑΙ   

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α/Α 14 & 16 



Α. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα σαμπό να αποτελούνται από το φόντι, την φόδρα, τον εσωτερικό ανατομικό 

πάτο και την αντιολισθητική σόλα για βρεγμένες επιφάνειες. 

Α.1 Φόντι 

Κατασκευάζεται από επανώδερμα βοοειδών κατεργασίας χρωμίου, διορθωμένου 

προσώπου, χρώματος λευκού. Το δέρμα έχει πάχος 1,80-2 mm  με οπές διαμέτρου 

2-2,5 mm , στο ψίδι (πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος). Στην περιοχή 

κουντεπιέ να υπάρχει μαξιλαράκι πάχους 0.80 mm και χρώματος λευκού, που 

ενισχύεται  εσωτερικά με αφρώδες υλικό πάχους 5 mm. 

Α.2 Φόδρα 

Το φόντι να φοδράρεται με δέρμα προσώπου από κατσίκα απορροφητικό πάχους 

0,80 + 0,05 mm χρώματος μπεζ ή λευκό. 

Α.3 Εσωτερικός ανατομικός πάτος 

Να κατασκευάζεται από χαρτόπατο, αφρώδες υλικό ανατομικό, στην περιοχή των 

δακτύλων, καμάρας και φτέρνας, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα 

διπλογυρισματος του επενδεδυμένου δέρματος ( να είναι πολύ σφιχτά και ολόγυρα 

επενδεδυμένος). 

Το πατάκι να καλύπτει τον πάτο και να κατασκευάζεται από δέρμα απαραιτήτως, 

αλλά απορροφητικό 

Ανάμεσα στην φόδρα και το χαρτόπατο  να υπάρχει αφρώδες υλικό πάχους 6 mm 

σε όλο το μήκος του πάτου, πολύ σφιχτά επενδεδυμένο, ώστε να καταγράφονται τα 

ανωτέρω τρία σημεία ανατομίας, ως κατατεθέν δείγμα, υπηρεσίας. 

Η σόλα θα πρέπει να είναι κολλημένη και ραμμένη με τον χαρτόπατο, έτσι ώστε να 

μην ξεκολλούν όταν χρησιμοποιούνται σε βρεγμένες επιφάνειες. 

Α.4 Πατάκι 

Το δέρμα του ανατομικού πάτου θα πρέπει να είναι αντιολισθητικό και 

απορροφητικό του ιδρώτα για να αποφεύγεται η δυσοσμία και η ολισθηρότητα του 

ποδιού επάνω στο πατάκι. 

Α.5 Εξωτερική αντιολισθητική σόλα 

Η σόλα είναι ενσωματωμένη με το τακούνι χρώματος με αντιολισθητικά σχέδια στο 

πέλμα, με λούκι ραφής περιμετρικό και κατασκευάζεται από θερμοελαστικό (TR) 

έτσι ώστε να μην γλιστρά σε βρεγμένες επιφάνειες. (να σημειωθεί ότι στο παρελθόν 

υπήρχαν ατυχήματα). 

Η σόλα θα πρέπει να είναι ραμμένη με κλωστή αδιάβροχη (μη βαμβακερή) και 

κολλημένη (η σόλα) με τον χαρτόπατο, έτσι ώστε να μην ξεκολλούν όταν 

χρησιμοποιούνται σε βρεγμένες επιφάνειες. 



Α.6 Καλαπόδι 

Η φόρμα του καλαποδιού ν αειναι στρογγυλή, με ύψος τακουνιού 4.5 cm περίπου. 

Οι μετρήσεις του καλαποδιού να είναι στο Ν0  37 στο βασικό μήκος 23- 24 cm. 

Η απόσταση του κάτω μέρους από το κέντρο της φτέρνας στα μήλα (μέγιστο πλάτος 

καλαποδιού) να είναι 14-14,5 cm. 

. 

 

Β.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β.1 Τα φόντι να φοδράρεται με την φόδρα έτσι το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας 

να έρχεται σε επαφή με το πόδι. 

Β.2 Η ραφή του φοντιού να γίνεται με κλωστή Νο 141 και πάσα Νο 181 και η ραφή 

της σόλας να γίνεται με κλωστή 1.0 mm. Η πυκνότητα του γαζιού να είναι 4-5 

βελονιές / cm και η βελόνα να είναι Νο 90. 

Β.3 Στο φόντι ανάμεσα στο δέρμα και τη φόδρα να τοποθετείται επανερχόμενο 

σκληρό με πάνινη ή πλαστική πλέξη (το σκληρό να είναι κομμένο με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή). 

Β.4 Το σαμπό να μοντάρεται και φορμάρεται, στην φορμαριστική μηχανή σε 

αλουμινένια καλούπια με θερμοκρασία 120 0C, με σκοπό την διατήρηση της 

φόρμας του καλαποδιού. 

Β.5 Χρησιμοποιούμε χαρτί αφής μέσα στο κουτί για την υγρασία κατά τη 

συσκευασία του υποδήματος.  

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

Οι συμμετέχοντες με ποινή απόρριψης θα πρέπει να καταθέσουν στο διαγωνισμό , 

3 ζεύγη υποδημάτων σε νούμερα 35,37,39 και τρία ζεύγη ανατομικού πάτου σε 

νούμερα 35,37,39. 

Τα σαμπό που πρέπει να κατατεθούν είναι : Νο 35/1, 37/1, 39/1.       Σύνολο: 3 

ζεύγη 

Οι ανατομικοί πάτοι που πρέπει να κατατεθούν είναι: Νο 35/1, 37/1, 39/1. Σύνολο : 

3 ζεύγη. 

Δ. Νούμερα γυναικεία από 35 έως 41 

     Νούμερα ανδρικά από 39 έως 44 

 

 



 

 



 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΝΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

 

Α. ΣΧΕΔΙΟ 

Επισυνάπτεται 

Β. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Β.1 Φόντι 

Κατασκευάζεται από επανώδερμα προσώπου βοοειδών κατεργασίας χρωμίου, 

χρώματος λευκού, αδιάβροχο. Το δέρμα έχει πάχος 1,4 mm  περίπου. 

Β.2 Φόδρα 

Το μπροστινό ψίδι  (πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος) φοδράρεται με δέρμα 

προσώπου από κατσίκι. Η φτέρνα (πλαϊνά) και η λογγέτα φοδράρεται με δέρμα 

προσώπου από κατσίκι πάχους 0,80 mm περίπου, χρώματος μπεζ. 

Β.3 Εσωτερικός πάτος 

Κατασκευάζεται από χαρτόπατο φυτικής προέλευσης κολλημένο σε μονοκόμματο, 

αφρώδη ανατομικό πάτο στην περιοχή των δακτύλων, της καμάρας πάχους 1,5 cm 

και της φτέρνας 1,1 cm. 

Β.4 Πατάκι 

Το πατάκι καλύπτει τον χαρτόπατο και κατασκευάζεται από δέρμα προσώπου 

χρώματος μπεζ, όπως η φόδρα. 

Β.5 Εξωτερική αντιολισθητική σόλα και τακούνι 

Η σόλα να είναι ενσωματωμένη με το τακούνι, χρώματος λευκού, ύψους 3 cm, με 

αντιολισθητικά σχέδια στο πέλμα και να κατασκευάζεται από θερμοελαστικό (TR). Η 

σόλα να είναι κολλημένη και ραμμένη με τον πάτο του υποδήματος περιμετρικά σε 

όλο το υπόδημα και το τακούνι. 

 

 

Β.6 Καλαπόδι (φόρμα) 

Η φόρμα του καλαποδιού να είναι στρογγυλή, με ύψος τακουνιού 3 cm. Οι 

μετρήσεις του καλαποδιού να είναι Νο 37 στο βασικό μήκος 24.6 cm. Η απόσταση 

του κάτω μέρους από το κέντρο της φτέρνας στα μήλα (μέγιστο πλάτος 

καλαποδιού) να είναι 14-14,5 cm. 



  

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Γ.1 Το ψίδι (πάνω μέρος της μύτης του 

κατσίκι. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα να τοποθετείται με την 

πλευρά του βουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι φοδράρεται έτσι ώστε 

το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι.

Γ.2 Στο καρέ του φοντιού και στην στάφα (πάνω μέρος υποδήματος) υπάρχει 

γύρισμα 5 mm, το οποίο ενισχύεται στην περιοχή του καρέ με φακαρόλα φάρδους 4 

mm. Το φτερνάκι είναι αγύριστο.

Γ.3 Η ραφή του φοντιού να γίνεται με κλωστή Νο 141 και πάσα Νο 181. Η 

πυκνότητα του γαζιού να είναι 4

Η ραφή της σόλας να είναι περιμετρική σε όλο το υπόδημα, να καλύπτει και το 

ενσωματωμένο τακούνι. 

Γ.4 Στο ψίδι ( πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος) ανάμεσα στο δέρμα και στη 

φόδρα να τοποθετείται σκληρό με πάνινη ή πλαστική πλέξη (το σκληρό να είναι 

κομμένο με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Επίσης στην περιοχή της φτέρνας 

ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα να τοποθετείται το φόντι (χαρτόπετσο ή 

θερμοπλαστικό με πάνινη ή πλαστική πλέξη).

 

 

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γ.1 Το ψίδι (πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος) να φοδράρεται με δέρμα από 

κατσίκι. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα να τοποθετείται με την 

πλευρά του βουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι φοδράρεται έτσι ώστε 

το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι.

.2 Στο καρέ του φοντιού και στην στάφα (πάνω μέρος υποδήματος) υπάρχει 

γύρισμα 5 mm, το οποίο ενισχύεται στην περιοχή του καρέ με φακαρόλα φάρδους 4 

mm. Το φτερνάκι είναι αγύριστο. 

Γ.3 Η ραφή του φοντιού να γίνεται με κλωστή Νο 141 και πάσα Νο 181. Η 

τητα του γαζιού να είναι 4-5 βελονιές / cm και η βελόνα να είναι Νο 90.

Η ραφή της σόλας να είναι περιμετρική σε όλο το υπόδημα, να καλύπτει και το 

 

Γ.4 Στο ψίδι ( πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος) ανάμεσα στο δέρμα και στη 

τοποθετείται σκληρό με πάνινη ή πλαστική πλέξη (το σκληρό να είναι 

κομμένο με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Επίσης στην περιοχή της φτέρνας 

ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα να τοποθετείται το φόντι (χαρτόπετσο ή 

θερμοπλαστικό με πάνινη ή πλαστική πλέξη). 

υποδήματος) να φοδράρεται με δέρμα από 

κατσίκι. Στην περιοχή της φτέρνας (λογγέτα) η φόδρα να τοποθετείται με την 

πλευρά του βουδουρά προς τα έξω, ενώ το υπόλοιπο φόντι φοδράρεται έτσι ώστε 

το πρόσωπο της δερμάτινης φόδρας να έρχεται σε επαφή με το πόδι. 

.2 Στο καρέ του φοντιού και στην στάφα (πάνω μέρος υποδήματος) υπάρχει 

γύρισμα 5 mm, το οποίο ενισχύεται στην περιοχή του καρέ με φακαρόλα φάρδους 4 

Γ.3 Η ραφή του φοντιού να γίνεται με κλωστή Νο 141 και πάσα Νο 181. Η 

5 βελονιές / cm και η βελόνα να είναι Νο 90. 

Η ραφή της σόλας να είναι περιμετρική σε όλο το υπόδημα, να καλύπτει και το 

Γ.4 Στο ψίδι ( πάνω μέρος της μύτης του υποδήματος) ανάμεσα στο δέρμα και στη 

τοποθετείται σκληρό με πάνινη ή πλαστική πλέξη (το σκληρό να είναι 

κομμένο με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Επίσης στην περιοχή της φτέρνας 

ανάμεσα στο δέρμα και τη λογγέτα να τοποθετείται το φόντι (χαρτόπετσο ή 

 



Γ.5 Μετά το μοντάρισμα απαραίτητη προϋπόθεση να είναι το πέρασμα στο φούρνο 

για τη διατήρηση της φόρμας του υποδήματος. 

Γ.6 Το φινίρισμα του δέρματος να γίνεται με κρέμα διάφανου χρώματος, 

βουρτσίζεται στην πάνινη βούρτσα και κατόπιν να τελειοποιείται χρησιμοποιώντας 

γυαλιστικό κερί (καρναούμπα) στη μάλλινη βούρτσα. 

Γ.7 Να χρησιμοποιείται χαρτί αφής μέσα στο κουτί για την υγρασία κατά τη 

συσκευασία του υποδήματος. 

Νούμερα γυναικεία από 35 έως 41 

Νούμερα αντρικά από 39 έως 44 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 

Οι συμμετέχοντες με ποινή απόρριψης θα πρέπει να καταθέσουν στον διαγωνισμό, 

3 ζεύγη υποδημάτων σε νούμερα 35,37,39 και 3 ζεύγη αφρώδους ανατομικού 

πάτου σε νούμερα 35,37,39. 

Ε. ΜΕΡΗ του ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ  

Τα μέρη που συνθέτουν τα υποδήματα φαίνονται ενδεικτικά, για την καλύτερη 

κατανόηση της προδιαγραφής, στην εικόνα 1. 

Α. Φόντι 

Β. Στάφα 

Γ. Φτερνάκι 

Δ. Σόλα 

Ε. Φόδρα 

Ζ. Σκληρό 

Η. Φόρτι 

Θ. Πάτος 



 

 

 

 εικόνα 1. 

ΣΤ. ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

 

  

ΣΤ. ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 



 

Πάνω στα σχέδια φαίνονται οι βασικές μετρήσεις για το Νο

Η απόσταση των δύο ψιδιάσεων είναι 7

Λόγω της παρουσίας του αστραγάλου το καρέ σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να 

έχει ύψος 4-4,2 cm εξωτερικά

Το ύψος της φτέρνας είναι 5,2 cm εσωτερικά και 6,4 cm εξωτερικά.

 

 

  

Από το ύψος της φτέρνας έως το κ

Γύρισμα στο καρέ και στη στάφα 5 mm.

Πάνω στα σχέδια φαίνονται οι βασικές μετρήσεις για το Νο 37 

Η απόσταση των δύο ψιδιάσεων είναι 7-7,5 cm. 

Λόγω της παρουσίας του αστραγάλου το καρέ σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να 

4,2 cm εξωτερικά 

Το ύψος της φτέρνας είναι 5,2 cm εσωτερικά και 6,4 cm εξωτερικά. 

Από το ύψος της φτέρνας έως το κέντρο του κουντεπιέ (ψιδίαση) 14,5

Γύρισμα στο καρέ και στη στάφα 5 mm. 

Λόγω της παρουσίας του αστραγάλου το καρέ σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να 

 

έντρο του κουντεπιέ (ψιδίαση) 14,5- 15 cm.

 



  

Το φτερνάκι είναι αγύριστο

 

Ζ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ

Μετρήσεις εσωτερικά του υποδήματος

- Ύψος φτέρνας 5,2 cm

- Ύψος αστραγάλου 4

- Απόσταση ύψους φτέρνας

 

Μετρήσεις εξωτερικά του υποδήματος

- Ύψος φτέρνας 6,4 cm

- Ύψος αστραγάλου 5

- Απόσταση ύψους φτέρνας

- Ύψος σόλας 3 cm 

 

Το φτερνάκι είναι αγύριστο 

Ζ. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Μετρήσεις εσωτερικά του υποδήματος 

Ύψος φτέρνας 5,2 cm 

Ύψος αστραγάλου 4-4,2 cm 

Απόσταση ύψους φτέρνας- κουντεπιέ (ψιδίαση) 14,5-15 cm 

Μετρήσεις εξωτερικά του υποδήματος 

Ύψος φτέρνας 6,4 cm 

Ύψος αστραγάλου 5-5,5 cm 

Απόσταση ύψους φτέρνας- κουντεπιέ (ψιδίαση) 14,5-15 cm 

 

 


