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1. Αντιστοιχία Εμβαδών Κυβερνητικών Γραφείων 

Η αντιστοιχία του εμβαδού ανά τίτλο Λειτουργού που αναφέρεται στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα/ 
Οργανόγραμμα στο Παράρτημα (Β) βασίζεται στο απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22/01/2015 με θέμα «Αντιστοιχία εμβαδού κυβερνητικών 
γραφείων και μισθολογικής κλίμακας υπαλλήλων» - Αρ. Απόφασης 78/222 (Αρ. Πρότασης 8/2015).      

 
2. Απόκλιση Εμβαδών  

Επειδή η Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά την ενοικίαση υφιστάμενης οικοδομής 
κατάλληλης για γραφειακή χρήση, είναι κατανοητό ότι τα απαιτούμενα εμβαδά του Παραρτήματος (Β) 
πιθανόν να έχουν απόκλιση. Η όποια πιθανή απόκλιση λόγω υφιστάμενων συνθηκών των 
προτεινόμενων οικοδομών να κυμαίνεται σε ένα λογικό πλαίσιο της τάξης ±3%.  

 
3. Αξιολόγηση Προτεινόμενων Οικοδομών 

Για τον πιο πάνω λόγο (παράγραφος 2), κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς ενοικίαση 
οικοδομών, περισσότερη έμφαση θα δοθεί στην λειτουργικότητα των χώρων. Για παράδειγμα ένας 
χώρος/δωμάτιο που θα προταθεί για γραφείο πχ Ανώτερου Λειτουργού και θα είναι 16m² όπως 
προβλέπει το Παράρτημα (Β), αλλά με μια κολώνα στο κέντρο του χώρου θα κρίνεται ως μη 
λειτουργικό και σε μειονεκτική θέση σε σχέση με χώρο/δωμάτιο μικρότερου πιθανόν εμβαδού αλλά 
χωρίς κολώνα στο κέντρο. Χώρος/δωμάτιο όπως τον προαναφερθέντα με εμβαδό 16m² και με 
κολώνα στο κέντρο θα κριθεί λειτουργικός αν προταθεί πχ. για γραφείο Λειτουργών δύο θέσεων.  

 
4. Ενδοεπικοινωνία ΓΕΡΗΕΤ – Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας / Εθνικό CSIRT  

Το ΓΕΡΗΕΤ και η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) μαζί με Εθνικό CSIRT είναι δύο ανεξάρτητες 
Υπηρεσίες με διαφορετικά ωράρια εργασίας και οι οποίες θα στεγαστούν σε κοινό κτίριο. Υπάρχει 
ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα και ανάγκη λειτουργικής 
ανεξαρτησίας. Η εσωτερική διαμόρφωση που θα τύχουν οι υποψήφιες προς ενοικίαση οικοδομές 
πρέπει να επιτρέπει την ενδοεπικοινωνία μεταξύ των χώρων κατά τις εργάσιμες ώρες λειτουργίας, 
αλλά και τον έλεγχο πρόσβασης μεταξύ των χώρων των δύο Υπηρεσιών κατά τις μη εργάσιμες ώρες 
και ημέρες. Η ενδοεπικοινωνία και ταυτόχρονα ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να επιτευχθεί εν μέσω 
διπλής ελεγχόμενης θύρας που να κλειδώνει ανεξάρτητα, από τον χώρο της κάθε Υπηρεσίας στην 
κάθε πλευρά ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (01) στο παρών Παράρτημα. Η πρόσβαση προς το κτίριο από το 
προσωπικό των δύο Υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται από είσοδο προς τους κοινόχρηστους 
χώρους Υποδοχής και Αναμονής ή/και από δύο δευτερεύουσες ανεξάρτητες εισόδους, προς τους 
χώρους των δύο Υπηρεσιών αν το επιτρέπουν οι υποδομές των υποψήφιων οικοδομών.  

 
5. Αίθουσες Συνεδριάσεων Τμήματος Προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ 

Οι δύο Αίθουσες Συνεδριάσεων Α' και Β' που προβλέπονται στο Παράρτημα (Β) για το Τμήμα 
Προσωπικού ΓΕΡΗΕΤ είναι η ελάχιστη απαίτηση. Σε περίπτωση που το Προσωπικό του Τμήματος 
αυτού θα κατανεμηθεί σε περισσότερους των δύο ορόφων και αν το επιτρέπουν οι υποδομές του 
προτεινόμενου κτιρίου, είναι επιθυμητό να διαθέτει περισσότερες Αίθουσες Συνεδριάσεων 
δυναμικότητας 10 με 14 θέσεων (αν είναι εφικτό, μια σε κάθε όροφο) για σκοπούς λειτουργικότητας 
του Τμήματος.  

 
6. Χώροι Υγιεινής 

Με εξαίρεση το Γραφείο του Επιτρόπου (ΕΡΗΕΤ), του Βοηθού Επιτρόπου (ΒΕΡΗΕΤ), του Διευθυντή,  
τα εμβαδά που αναφέρονται στο Παράρτημα (Β) για τους Χώρους Υγιεινής είναι ενδεικτικά. Αναλόγως 
των υποδομών και του αριθμού των ορόφων των υποψήφιων οικοδομών θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη ικανοποιητικοί χώροι που να εξυπηρετούν την σωστή λειτουργία των δύο Υπηρεσιών. Κατ’ 
ελάχιστον να υπάρχει ένας Χώρος Υγιεινής Ανδρών και ένας Χώρος Υγιεινής Γυναικών πλήρως 
εξοπλισμένοι ανά εργασιακό όροφο. Στο χώρο που θα βρίσκεται η κοινόχρηστη Αίθουσα 
Εκδηλώσεων, και η κοινόχρηστη Κουζίνα / Καντίνα θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αφού οι Χώροι 
Υγιεινής θα πρέπει να εξυπηρετούν καθώς και τυχόν επισκέπτες. Η ελάχιστη απαίτηση είναι για δύο 
πλήρως εξοπλισμένους Χώρους Υγιεινής Ανδρών και δύο πλήρως εξοπλισμένους Χώρους Υγιεινής 
Γυναικών οι οποίοι να βρίσκονται σε κοινόχρηστο. Θεμιτή θα είναι επίσης η επιπρόσθετη 
συμπερίληψη ουρητηρίων σε ή στους Χώρους Υγιεινής Ανδρών όπου, και αν το επιτρέπουν οι 
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εγκαταστάσεις των υποψήφιων οικοδομών. Η ελάχιστη απαίτηση για ΑμεΑ είναι ένας πλήρως 
εξοπλισμένος Χώρος Υγιεινής κατά προτίμηση σε κοινόχρηστο χώρο. Αναλόγως του αριθμού των 
ορόφων και των υποδομών των υποψήφιων οικοδομών, επιθυμητή είναι και διαμόρφωση ενός 
πλήρους εξοπλισμένου Χώρου Υγιεινής για ΑμεΑ και σε ένα ενδιάμεσο όροφο γραφείων. Σε κάθε 
περίπτωση και κάτω από τις όποιες κτιριακές περιστάσεις, οι προτεινόμενες ποσότητες, 
ποσοστώσεις και ο εξοπλισμός των Χώρων Υγιεινής Ανδρών, Γυναικών και ΑμεΑ θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και τους 
σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004) καθώς και τον περί Ρυθμίσεως Οδών και 
Οικοδομών Νόμο και τον σχετικό Κανονισμό (61.Η) για χρήση Οικοδομών από ΑμεΑ (α) σε όλες τις 
Δημόσιες Οικοδομές ή/και Οικοδομές που επιτρέπεται η Είσοδος του Κοινού και (β) σε Οικοδομές 
που περιλαμβάνουν Καταστήματα ή/και Γραφεία.  

 
7. Υποδομές Καθαρίστριας 

Το Δωμάτιο για τις Καθαρίστριες και η Αποθήκη Ειδών Καθαρισμού και Αναλώσιμων Ειδών Υγιεινής 
που προβλέπονται στο Παράρτημα (Β) μπορεί να είναι ένας ενιαίος χώρος/δωμάτιο που να 
περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό καθαρισμού, αποθήκευσης ειδών καθώς και 
προσωπικό χώρο για τις Καθαρίστριες ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (02) στο παρών Παράρτημα. 

 
8. Χώροι Υποδομών / Datacenters ΓΕΡΗΕΤ – ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT 

Οι Χώροι Υποδομών / Datacenters ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT που προβλέπονται στο 
Παράρτημα (Β) μπορούν να συνδυαστούν για σκοπούς εξοικονόμησης χώρου, 
ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και ενέργειας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη της 
ανεξάρτητης λειτουργίας των υποδομών και των δύο Υπηρεσιών όπως σημειώνεται στην παράγραφο 
4 του παρόντος Παραρτήματος. Για παράδειγμα, τα δύο Δωμάτια Υποδομής (Datacenter) ΓΕΡΗΕΤ 
και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT μπορούν να αποτελέσουν ένα ενιαίο χώρο/δωμάτιο ολικού εμβαδού 50m² 
και να διαθέτουν κοινό σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και πυρασφάλειας και μία μόνο Αποθήκη 
Αερίων διαθέτοντας όμως ξεχωριστή είσοδο στον χώρο για τον κάθε Υπηρεσία για σκοπούς ελέγχου 
πρόσβασης και αυτόνομης λειτουργίας, ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (03) στο παρών Παράρτημα. Σε μια 
τέτοια περίπτωση ενιαίου δηλαδή Datacenter και επειδή υπάρχει η ανάγκη ελέγχου πρόσβασης με 
βάση το πρότυπο ISO-27001 θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός διαχωρισμός του εξοπλισμού μεταξύ 
ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT στο εμβαδό του χώρου που του αναλογεί στην κάθε Υπηρεσία. Ο 
διαχωρισμός αυτός μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός  διάτρητου διαχωριστικού που να 
επιτρέπει την σωστή λειτουργία του κοινού συστήματος κλιματισμού και εξαερισμού και να είναι 
ανθεκτικό σε προσπάθεια παραβίασης. Το διαχωριστικό αυτό μπορεί να αποτελείται πχ από 
μεταλλικά πλαίσια με μεταλλικές περσίδες εξαερισμού, οριζόντιες ή κάθετες μεταλλικές ράβδους ή 
μεταλλικές σχάρες τύπου press-gratings.  

 
9. Δωμάτιο Tread Monitoring Εθνικού CSIRT 

Δωμάτιο / Ενιαίος Χώρος Εργασίας τριών Λειτουργών του Εθνικού CSIRT (Duty Officers) για 
παρακολούθηση και πρωτοβάθμια αντιμετώπιση κινδύνων και επιθέσεων στο διαδίκτυο. Η 
διαμόρφωση του Δωματίου πρέπει να επιτρέπει την χρήση ενός από τους τοίχους του σαν «Tread 
Monitoring Wall» επί του οποίου θα γίνει ανάρτηση μεγάλων οθόνων τύπου LCD που πρέπει να είναι 
ορατές από τις τρείς θέσεις εργασίας των Duty Officers ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (04.1) στο παρών 
Παράρτημα.            

 
10. Δωμάτιο Εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας 

Το εμβαδό του Δωματίου Εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας που αναφέρεται στο Παράρτημα (Β) είναι 
ενδεικτικό και δίνεται για σκοπούς συμπερίληψης του χώρου στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα και στον 
υπολογισμό των αναγκαίων εμβαδών που θα πρέπει να διαθέτουν οι προτεινόμενες οικοδομές. Ο 
υπολογισμός του εμβαδού του δωματίου αυτού είναι βασισμένος στις προδιαγραφές για την 
εγκατάσταση μιας ηλεκτρογεννήτριας πετρελαίου ενδεικτικής δυναμικότητας 330kVA και διαστάσεων 
ως Ενδεικτικό ΣΧΔ (04.2) στο παρών Παράρτημα. Ο υπολογισμός της δυναμικότητας της 
ηλεκτρογεννήτριας είναι αρχικός. Υπάρχει απαίτηση εφεδρικής ενεργείας έκτακτης ανάγκης που να 
καλύπτει ολόκληρο το κτίριο με εξαίρεση τον κλιματισμό (ο κλιματισμός, εξαερισμός των Datacenters 
θα πρέπει να καλύπτεται). Ακριβής υπολογισμός της απαιτούμενης ηλεκτρογεννήτριας και του χώρου 
που θα φιλοξενείται θα γίνει με βάση τις περιστάσεις/δεδομένα της επιλεγμένης οικοδομής.                                           
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