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1. Γενικά 

 
1.1 Οι υποδομές των προτεινόμενων προς ενοικίαση οικοδομών πρέπει να είναι σε ευπρεπή 

κατάσταση τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά (κτίριο και περιβάλλοντες χώροι). Να μην 
υπάρχουν παθογένειες από υγρασία και μούχλα, ρωγμές σε επιχρίσματα, σκυρόδεμα, 
ξεφλουδίσματα στον ελαιοχρωματισμό κλπ. Να μην υπάρχουν διαρροές νερού από τις 
σωληνώσεις υδροδότησης, απορροής όμβριων υδάτων, κλιματισμού και από κατασκευαστικούς 
αρμούς διαστολής της οικοδομής. Να μην υπάρχουν διαρροές λυμάτων από  τις σωληνώσεις 
αποχέτευσης της οικοδομής. Γενικά, να μην υπάρχουν προβλήματα που να επηρεάζουν την 
ευπρεπή αισθητική αλλά και την ομαλή λειτουργία των προτεινόμενων οικοδομών.  

 
1.2 Οι προτεινόμενες οικοδομές πρέπει επίσης να είναι απαλλαγμένες από δομικά υλικά που 

περιέχουν ακατάλληλες ή επικίνδυνες τοξικές ουσίες όπου η χρήση τους είναι απαγορευμένη από 
την Νομοθεσία. 

 
1.3 Οι προτεινόμενες οικοδομές θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνες με την ισχύουσα Νομοθεσία 

όπως καταγράφεται στην «Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος».    
 
1.4 Οικοδομές μεγαλύτερης δυναμικότητας από τις ανάγκες των δύο υπηρεσιών ΓΕΡΗΕΤ και Αρχής 

Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) / Εθνικού CSIRT και οι οποίες διαθέτουν ή θα διαθέτουν άλλους 
ενοίκους, θα αξιολογηθούν μόνο εάν διασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία/αυτονομία και η 
ασφάλεια των χώρων που θα καταλάβουν το ΓΕΡΗΕΤ και η ΑΨΑ/Εθνικό CSIRT. Θα παρέχεται 
αυτόνομη πρόσβαση, δεν θα υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι 
διέλευσης/κυκλοφορίας με άλλους ενοίκους, δεν θα υπάρχουν κοινόχρηστα κλιμακοστάσια και 
ανελκυστήρες με άλλους ενοίκους και οι υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους χώρους των δύο 
Υπηρεσιών θα είναι ξεχωριστές, όπως πχ η παροχή νερού, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, 
κλιματισμού, εξαερισμού, οι χώροι στάθμευσης κλπ. 

 
1.5 Οι προτεινόμενες οικοδομές θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν:  

 

 Ανελκυστήρα ή ανελκυστήρες για την κάθετη διακίνηση μεταξύ ορόφων. Οι ανελκυστήρες 
πρέπει να συνάδουν με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο και σχετικούς 
Κανονισμούς (ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004), 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. Θα πρέπει να συνάδουν με τους 
περί Βασικών Απαιτήσεων Κανονισμούς για Ανελκυστήρες (ΚΔΠ 310/2003 και ΚΔΠ 429/2008), 
να φέρουν την σήμανση CE  και να διαθέτουν ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης/ χρήσης με 
κάρτα,    

 

 Υπερυψωμένο Δάπεδο ή/και  Ψευδοροφή, 
 

 Ελάχιστο καθαρό ύψος (headroom) στους χώρους εργασίας και διακίνησης του προσωπικού 
(δηλαδή στους μη βοηθητικούς χώρους) όπως προνοεί ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμος και οι σχετικοί Κανονισμοί (ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004) και Οδηγός 
Ερμηνείας Πολεοδομικών Κανονισμών του 2011 στην Ενότητα 6 για Κατοικήσιμο (μη 
βοηθητικό) Δωμάτιο, 

 

 Ελεγχόμενες προσβάσεις προς και από το εσωτερικό της οικοδομής (θύρες εισόδου/εξόδου 
και διαφυγής), 

 

 Χώρο Υποδοχής με έλεγχο πρόσβασης στους χώρους ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT, 
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 Πρόνοια για τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης με CCTV σε καίρια σημεία της 
οικοδομής εσωτερικά και εξωτερικά και σε ελεγχόμενες διόδους,     

 

 Κάθετους αγωγούς (Risers) για διακίνηση καλωδίων μεταξύ ορόφων,  
 

 Κουφώματα (θύρες, παράθυρα, υαλοστάσια) που να παρέχουν ασφάλεια. 
 

 
 

2. Εσωτερικός Διαχωρισμός (Διαχωριστικά) 
 

 Οι υποψήφιες οικοδομές θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά στους χώρους εργασίας 

ή τις υποδομές για τοποθέτηση διαχωριστικών που να εξυπηρετούν τις ανάγκες που περιγράφονται 

στο Κτιριολογικό Πρόγραμμα του Παραρτήματος (Β), 

 

 Τα διαχωριστικά μπορεί να είναι είτε ενιαίας δόμησης (γυψοσανίδας) είτε λυόμενου τύπου 

(demountable) είτε και συνδυασμός των δύο, 

 

 Στην περίπτωση διαχωριστικών λυόμενου τύπου (demountable) με εργοστασιακά επικαλυμμένα 

πάνελ είτε γυψοσανίδας είτε μοριοσανίδας ή επικάλυψη (laminated ή wall paper) να είναι από υλικό 

που να μπορεί να πλένεται και να έχει αντίσταση στη φωτιά, όπως πχ το βινύλιο,         

 

 Αναλόγως τύπου, οι σκελετοί ανάρτησης πρέπει να είναι μεταλλικοί γαλβανισμένοι ή αλουμινίου 

στην περίπτωση διαχωριστικών λυόμενου τύπου,  

 

 Ανεξαρτήτως τύπου, τα διαχωριστικά πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα ανάρτησης πινακίδων, 

πινάκων ή άλλου εξοπλισμού τοιχοποιίας όπως οθόνες τηλεόρασης ή ηλεκτρονικών υπολογιστών 

κλπ, 

 

 Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται σε όλο το μήκος των διαχωριστικών εκτός και εάν και όπου 

υπάρχουν διαχωριστικά υάλου. Στην περίπτωση διαχωριστικών γυψοσανίδας θα πρέπει να 

διαθέτουν εσωτερική ενίσχυση από OSB πάχους 11 ή 15mm και στις δύο πλευρές. Στην περίπτωση 

διαχωριστικών λυόμενου τύπου θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ανάρτησης ή εσωτερικές 

τραβέρσες ενίσχυσης σε προκαθορισμένο ύψος για σκοπούς ανάρτησης, 

 

 Ανεξαρτήτως τύπου, τα διαχωριστικά πρέπει να διαθέτουν εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα 

πυκνότητας 30Kg/m³ ή καλύτερης, και στα σημεία επαφής με το κτίριο ταινία μόνωσης,   

 

 Η απαιτούμενη ηχομόνωση (RW) των διαχωριστικών, ανεξαρτήτως τύπου να είναι της τάξης των 

45dB ±5% ή καλύτερη, 

 

 Σε περίπτωση διαχωριστικών υάλου, τα τζάμια θα πρέπει να είναι διπλά με ενδιάμεσο διάκενο και 

με πάχη διατομής τέτοια που να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ελάχιστη ηχομόνωση (RW) 45dB 

±5%. Θα πρέπει επίσης να είναι τζάμια ασφαλείας (laminated ή tempered) για προστασία του 

προσωπικού, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν στο ενδιάμεσο διάκενο και περιστρεφόμενες περσίδες 

για σκοπούς διακριτικότητας (privacy), 
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 Η απαιτούμενη αντίσταση στη φωτιά πρέπει να είναι της τάξης των 30 λεπτών (F30) εκτός και αν 

ζητηθεί για κάποια δωμάτια καλύτερη, 

 

 Στην περίπτωση διαχωριστικών λυόμενου τύπου – που συνήθως εδράζονται στο υπερυψωμένο 

δάπεδο και εκτείνονται μέχρι την ψευδοροφή, για σκοπούς ανταπόκρισης στις απαιτούμενες 

ανάγκες ηχομόνωσης και αντίστασης στη φωτιά, θα πρέπει στα αντίστοιχα διάκενα του 

υπερυψωμένου δαπέδου και της ψευδοροφής πάνω και κάτω από το διαχωριστικό να υπάρχουν 

φραγμοί από διαχωριστικό γυψοσανίδας ενιαίας δόμησης με μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό και 

μόνωση από πετροβάμβακα πυκνότητας 30Kg/m³ ή καλύτερης, 

 

 Για σκοπούς διατήρησης της απαιτούμενης ανάγκης ηχομόνωσης και αντίστασης στη φωτιά, οι 

διελεύσεις καλωδίων ή σωληνώσεων μηχανολογικών εγκαταστάσεων μέσω πιθανών φραγμών 

ενιαίας δόμησης γυψοσανίδας ή διαχωριστικών ολικού ύψους ενιαίας δόμησης γυψοσανίδας, 

πρέπει να γίνονται μέσω φουρελιών από γαλβανισμένο μέταλλο ή αλουμίνιο και να σφραγίζονται 

κατάλληλα με αφρώδες πυρίμαχο και ηχομονωτικό υλικό, 

 

 Διαχωριστικά σε χώρους που θα υπάρχει υγρασία – όπως η Κουζίνα και οι Χώροι Υγιεινής, πρέπει 

να είναι ενιαίας δόμησης από άνθυγρη γυψοσανίδα,     

 

 Ανεξαρτήτως τύπου, τα διαχωριστικά πρέπει να είναι σε ευπρεπή κατάσταση αισθητικά, χωρίς πχ 

φθαρμένα ή λεκιασμένα πάνελ ή ξεφλουδίσματα στον ελαιοχρωματισμό αν είναι τύπου ενιαίας 

δόμησης γυψοσανίδας κλπ. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι να είναι σε θέση να προσκομίσουν τεχνικές πληροφορίες και πιστοποιητικά 

δοκιμών (test certificates) για τα διαχωριστικά όταν τους ζητηθεί, προς αξιολόγηση. 

 

 
3. Χώροι Υποδομών / Datacenters ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT 

 
Λόγω ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και της μεγάλης σημασίας του στην λειτουργία των δύο 
Υπηρεσιών, τα δύο Δωμάτια Υποδομής (Datacenters) πρέπει να παρέχουν άριστες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, προστασία και ασφάλεια στον εξοπλισμό και γενικά να μην υπάρχουν παθογένειες όπως 
υγρασία και μούχλα, ρωγμές σε επιχρίσματα και στο σκυρόδεμα, ξεφλουδίσματα στον 
ελαιοχρωματισμό κλπ και να παρέχουν επίσης ψηλή πυροπροστασία. Καλές συνθήκες, ασφάλεια και 
πυροπροστασία πρέπει να διαθέτουν και τα βοηθητικά δωμάτια των Datacenters. Πιο συγκεκριμένα: 
 
3.1 Δωμάτια Υποδομής (Datacenters): 

 

 H οροθέτηση των δύο Δωματίων πρέπει απαραίτητα να είναι στον πυρήνα των προτεινόμενων 
οικοδομών και όχι επί εξωτερικού κελύφους (τοιχοποιίας). Αν και όπου αυτό δεν είναι 
κατορθωτό, τότε τα δωμάτια δεν πρέπει να έχουν παράθυρα και η εξωτερική τοιχοποιία να είναι 
άριστα θερμομονωμένη και υδρογονωμένη, 
 

 Να είναι απαλλαγμένα από κίνδυνο εισροής υγρών, δηλαδή να μην τα διαπερνούν αγωγοί με 
σωληνώσεις νερού ή αποχέτευσης. Να αποφευχθούν ακόμη και οριζόντιες σωληνώσεις νερού 
και αποχέτευσης στο αμέσως επόμενο δάπεδο πάνω από τα Δωμάτια αυτά, 
 

 Να είναι απαλλαγμένα από κίνδυνο εισροής φωτιάς από άλλους χώρους ή ορόφους της 
οικοδομής, γενικά να αποφευχθεί οποιαδήποτε έλευση κάθετων αγωγών (risers) είτε 
σωληνώσεων νερού/αποχέτευσης είτε καλωδιώσεων είτε σωληνώσεων μηχανολογικών 
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εγκαταστάσεων, μέσω τον οποίων εγκυμονεί ή διάδοση πυρκαγιάς προς το εσωτερικό των 
Δωματίων,  
 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών εντός των δύο 
Δωματίων, 

 

 Τα δύο Δωμάτια πρέπει να έχουν αντοχή στην φωτιά 60 λεπτών ή καλύτερη και να 
λειτουργούν σαν άτυπα πυροδιαμέρισματα εξασφαλίζοντας επαρκή προστασία στον 
εξοπλισμό, 
 

 Κατά προτίμηση, το κέλυφος (η τοιχοποιία) των δύο Δωματίων να είναι από επιχρισμένη 
οπτοπλινθοδομή (τουβλοδομή) καταλλήλου πάχους για πυραντοχή 60 λεπτών και να είναι 
πραγματικού ύψους, δηλαδή από το σκυρόδεμα του κατασκευαστικού δαπέδου ή το 
ελαφρομπετόν του υποστρώματος μέχρι το σκυρόδεμα της κατασκευαστικής οροφής. 
Εναλλακτικά οπτοπλινθοδομής, μπορεί να είναι και τοιχοποιία ενιαίας ξηρής δόμησης για 
πυραντοχή 60 λεπτών από διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα σε μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό 
στον οποίο να υπάρχει πυρύμαχη ταινία μόνωσης στα σημεία επαφής με το κτίριο, και 
εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα πυκνότητας 30Kg/m³ ή καλύτερης και επιπλέον 
εσωτερική ενίσχυση από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 2mm και στις δύο πλευρές 
της τοιχοποιίας για αυξημένη ασφάλεια και αποτροπή ραδιοεκροών. Ανεξαρτήτως τύπου 
τοιχοποιίας και λόγω του ότι τα Δωμάτια θα διαθέτουν υπερυψωμένο δάπεδο εσωτερικά και 
εξωτερικά η τοιχοποιία πρέπει να επεκτείνεται και κάτω από την θύρα εισόδου του κάθε 
δωματίου για ολοκληρωμένη πυρασφάλεια,  

 

 Οι δύο Θύρες Εισόδου στα Datacenters πρέπει να είναι εργοστασιακής κατασκευής και να 
διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Ελάχιστο καθαρό άνοιγμα (φύλλο) διαστάσεων (πλάτος / ύψος) 90x210cm για εύκολη 
διακίνηση του εξοπλισμού (racks) προς τα Δωμάτια, 

 Πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών βάση των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων, 

 Πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία κλάσης RC4 βάση του προτύπου ΕΝ 1267, 

 Ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για διευκόλυνση σύνδεσης με σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης βάση του προτύπου ISO 27001, 

 Μοχλό επείγουσας εξόδου (panic-bold/push-bar), 
 

 Στα δύο Δωμάτια να τοποθετηθεί υπερυψωμένο δάπεδο βαρέας χρήσεως ως προδιαγράφεται 
στην Παράγραφο 4.5 του παρόντος Παρατήματος. Σε περίπτωση όπου το τελειωμένο του ύψος 
ξεπερνά τα 25cm να τοποθετηθούν περιμετρικά άγκιστρα (anchor bracings) ως το Ενδεικτικό 
ΣΧΔ (06) και προδιαγραφή στην Παράγραφο 4.1 του παρόντος Παρατήματος, 
 

 Η διακίνηση καλωδίων από τα δύο δωμάτια να γίνεται μέσω φουρελιών στο διάκενο του 
υπερυψωμένου δαπέδου, τα φουρέλια να είναι από γαλβανισμένο μέταλλο ή αλουμινίο και να 
σφραγίζονται κατάλληλα με αφρώδες πυρίμαχο υλικό, 
 

 Ομοίως και η διέλευση σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού και οι αεραγωγοί 
κλιματισμού και εξαερισμού από το διάκενο ψευδοροφής εξωτερικά των δωματίων προς τα 
δωμάτια να γίνεται μέσω φουρελιών σφραγισμένων με πυρίμαχο αφρό αποκλείοντας την 
έλευση φωτιάς ή καπνού εντός των δωματίων, 

 

 Πρόνοια για τοποθέτηση συστήματος παρακολούθησης (CCTV) εσωτερικά των δωματίων και 
εξωτερικά πάρα τις δύο θύρες εισόδου των δωματίων. 

 
3.2 Αποθήκες Εγχειριδίων, Εξαρτημάτων και Αναλωσίμων Datacenters ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού 

CSIRT: 
 

 Δύο πυρίμαχες Αποθήκες αντοχής 60 λεπτών, 
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 Δύο εργοστασιακής κατασκευής Θύρες Εισόδου με πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών 
βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων, πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία κλάσης RC3 
βάση του προτύπου ΕΝ 1267 και μηχανική κλειδαριά ασφαλείας, 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών, 

 Δεν απαιτείται τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου αλλά αν οι κτιριακές συνθήκες το 
επιβάλλουν να είναι ομοίως των Datacenters αλλά με σκελετό συνήθης χρήσεως, 

 Πρόνοια για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης (CCTV) εσωτερικά των Αποθηκών. 
          

3.3 Δωμάτια Κατανεμητών Τηλεπικοινωνιών ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT: 
 

 Δύο πυρίμαχα Δωμάτια αντοχής 60 λεπτών, 

 Δύο εργοστασιακής κατασκευής Θύρες Εισόδου με Πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών 
βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και κανονική κλειδαριά, 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών, 

 Δεν απαιτείται τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου αλλά αν οι κτιριακές συνθήκες το 
επιβάλλουν να είναι ομοίως των Datacenters αλλά με σκελετό συνήθης χρήσεως, 

 Πρόνοια για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης (CCTV) εξωτερικά των δωματίων για 
έλεγχο της πρόσβασης. 

 
3.4 Αποθήκες Αερίων Συστήματος Πυρόσβεσης Datacenter ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT: 

 

 Δύο πυρίμαχα Δωμάτια αντοχής 60 λεπτών, 

 Δύο εργοστασιακής κατασκευής Θύρες Εισόδου με Πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών 
βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και κανονική κλειδαριά, 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών, 

 Δεν απαιτείται τοποθέτηση υπερυψωμένου δαπέδου αλλά αν οι κτιριακές συνθήκες το 
επιβάλλουν να είναι ομοίως των Datacenters αλλά με σκελετό συνήθης χρήσεως, 

 
 

4. Αίθουσα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Διαβαθμισμένων Εγγράφων ΑΨΑ (για χρήση και από το 
ΓΕΡΗΕΤ)  
 

 Σκοτεινή Αίθουσα (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση  στον πυρήνα των προτεινόμενων 
οικοδομών και όχι επί εξωτερικού κελύφους (τοιχοποιίας). Αν και όπου αυτό δεν είναι 
κατορθωτό, τότε τα δωμάτια δεν πρέπει να έχουν παράθυρα και η εξωτερική τοιχοποιία να 
είναι άριστα θερμομονωμένη και υδρογονωμένη, 

 Πυρίμαχη Αίθουσα αντοχής 60 λεπτών (ομοίως Δωματίων Υποδομής/Datacenters), 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών, 

 Εργοστασιακής κατασκευής Θύρα Εισόδου με Πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών βάση των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων, πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία κλάσης RC4 βάση του 
προτύπου ΕΝ 1267 και ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για διευκόλυνση σύνδεσης με 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης βάση του προτύπου ISO 27001, 

 Το υπερυψωμένο δάπεδο να είναι συνήθης χρήσεως ως προδιαγράφεται στην Παράγραφο 4.3 
του παρόντος Παρατήματος, 

 Η Αίθουσα να διαθέτει τις υποδομές για 3 σταθμούς εργασίας (υπολογιστές) με πλήρη σύνδεση 
στο δίκτυο, 

 Πρόνοια για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης (CCTV) εσωτερικά της Αίθουσας και 
εξωτερικά πάρα την θύρα εισόδου. 

 Εξολοκλήρου τεχνητός εξαερισμός με τουλάχιστον 3-5 εναλλαγές αέρα την ώρα. 
 
 

5. Αίθουσες Διαβαθμισμένου Αρχείου ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT 
 

 Σκοτεινή Αίθουσα (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση  στον πυρήνα των προτεινόμενων 
οικοδομών και όχι επί εξωτερικού κελύφους (τοιχοποιίας). Αν και όπου αυτό δεν είναι 



ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ 
ΑΨΑ/ΕΘΝΙΚΟ CSIRT 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ) 

 

  Σελ. 6/8 

 

κατορθωτό, τότε τα δωμάτια δεν πρέπει να έχουν παράθυρα και η εξωτερική τοιχοποιία να είναι 
άριστα θερμομονωμένη και υδρογονωμένη, 

 Σκοτεινή Αίθουσα (χωρίς παράθυρα) με οροθέτηση κατά προτίμηση στον πυρήνα του κτιρίου, 

 Πυρίμαχη Αίθουσα αντοχής 60 λεπτών (ομοίως Δωματίων Υποδομής/Datacenters), 

 Να αποτραπεί η τοποθέτηση ψευδοροφής ή άλλων εύφλεκτων δομικών υλικών, 

 Εργοστασιακής κατασκευής Θύρα Εισόδου με Πιστοποιημένη πυραντοχή 60 λεπτών βάση των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων, πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία κλάσης RC4 βάση του 
προτύπου ΕΝ 1267 και ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για διευκόλυνση σύνδεσης με 
σύστημα ελέγχου πρόσβασης βάση του προτύπου ISO 27001, 

 Το υπερυψωμένο δάπεδο να είναι μεσαίας χρήσεως ως προδιαγράφεται στην Παράγραφο 4.4 
του παρόντος Παρατήματος. Σε περίπτωση όπου το τελειωμένο του ύψος ξεπερνά τα 25cm να 
τοποθετηθούν περιμετρικά άγκιστρα (anchor bracings) ως το Ενδεικτικό ΣΧΔ (06) και 
προδιαγραφή στην Παράγραφο 4.1 του παρόντος Παρατήματος, 

 Πρόνοια για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης (CCTV) εσωτερικά της Αίθουσας και 
εξωτερικά πάρα την θύρα εισόδου. 

 Εξολοκλήρου τεχνητός εξαερισμός με τουλάχιστον 3-5 εναλλαγές αέρα την ώρα.  
 
 
 

 
6. Αρχεία ΓΕΡΗΕΤ και ΑΨΑ/Εθνικού CSIRT 
 

 Η Θύρα Εισόδου του Αρχείου να είναι εργοστασιακής κατασκευής με πιστοποιημένη πυραντοχή 
30 λεπτών βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων, πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική προστασία 
κλάσης RC3 βάση του προτύπου ΕΝ 1267 και ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας για 
διευκόλυνση σύνδεσης με σύστημα ελέγχου πρόσβασης βάση του προτύπου ISO 27001, 

 Το υπερυψωμένο δάπεδο να είναι μεσαίας χρήσεως ως προδιαγράφεται στην Παράγραφο 4.4 
του παρόντος Παρατήματος. Σε περίπτωση όπου το τελειωμένο του ύψος ξεπερνά τα 25cm να 
τοποθετηθούν περιμετρικά άγκιστρα (anchor bracings) ως το Ενδεικτικό ΣΧΔ (06) και 
προδιαγραφή στην Παράγραφο 4.1 του παρόντος Παρατήματος, 

 Πρόνοια για σύνδεση στο σύστημα παρακολούθησης (CCTV) εσωτερικά του Αρχείου. 
 
 

7. Δωμάτιο Duty officersαδδ 
8.  Εθνικού CSIRT 

 
Δωμάτιο με προδιαγραφές ως προβλέπονται για τους κανονικούς Χώρους Γραφείων αλλά με τις 
πιο κάτω διαφοροποιήσεις:    
 

 Μη ανοιγόμενα ή σταθερά εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα) για σκοπούς ηχομόνωσης από 
τους εξωτερικούς χώρους της προτεινόμενης οικοδομής, 

 Υαλοπίνακες στα εξωτερικά κουφώματα (παράθυρα) από γαλακτώδες τζάμι ή με πρόσθετη 
ειδική επικάλυψη (μεμβράνη) για αποτροπή της θέας εντός του Δωματίου από τους εξωτερικούς 
χώρους της προτεινόμενης οικοδομής, 

 Η τοιχοποιία ή το διαχωριστικό που θα επιλεγεί σαν «Thread Monitoring Wall» να διαθέτει  
επιπρόσθετη ενίσχυση κατάλληλη για να δεχτεί ανάρτηση μεγάλων οθόνων τύπου LCD, 

 Εξολοκλήρου τεχνητός εξαερισμός με τουλάχιστον 3-5 εναλλαγές αέρα την ώρα.               
 
 
9. Αίθουσες Επιχειρήσεων ΑΨΑ και Εθνικού CSIRT 
 

Δύο Αίθουσες με προδιαγραφές ως προβλέπονται για τις κανονικές Αίθουσες Συνεδριάσεων αλλά 
με τις πιο κάτω διαφοροποιήσεις: 
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 Σκοτεινές Αίθουσες (χωρίς παράθυρα), ή και με κατάλληλες προδιαγραφές για αίθουσες 
επιχειρήσεων 

 Εξολοκλήρου τεχνητός εξαερισμός με τουλάχιστον 8 λίτρα εναλλαγή αέρα ανά άτομο το 
δευτερόλεπτο. 

 
 
10. Κουζίνα  

 
10.1 Χρήση μόνο για παρασκευή ροφημάτων και διάθεση προπαρασκευασμένων εδεσμάτων από 

εξωτερικούς προμηθευτές/παρασκευαστές. Δεν απαιτείται πιστοποίηση HACCAP, όμως ο χώρος 
πρέπει να τηρεί τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και να είναι σε 
ευπρεπή αισθητικά κατάσταση απαλλαγμένος από παθογένειες όπως υγρασία και μούχλα, 
ρωγμές σε επιχρίσματα, σκυρόδεμα, ξεφλουδίσματα στον ελαιοχρωματισμό κλπ. Οι επενδύσεις 
στο δάπεδο και στους τοίχους να είναι από μη απορροφητικά υλικά όπως πχ κεραμικό, χαλαζίας 
κλπ που μπορούν να απολυμανθούν και οι αρμολογήσεις τους να είναι καθαρές και σε άριστη 
κατάσταση, ομοίως και οι επενδύσεις στους πάγκους να είναι από μη απορροφητικά υλικά που 
απολυμαίνονται και είναι ενιαίας μορφής όπως πχ ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο χαλαζίας (τεχνικός 
γρανίτης) κλπ. Για σκοπούς υγιεινής, τοποθέτηση τυχόν υπερυψωμένου δαπέδου να αποφευχθεί 
ενώ αν θα υπάρχει ψευδοροφή να είναι ενιαίας δόμησης με άνθυγρη γυψοσανίδα. Ο χώρος να 
διαθέτει επαρκές φυσικό ή/και τεχνητό εξαερισμό με βάση τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμο και των σχετικών Κανονισμών (ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004) που προβλέπει 
5-8 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα για Κουζίνες.      

 
10.2 Ο ελάχιστος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει η Κουζίνα είναι: 

 

 Παροχή ζεστού και κρύου (πόσιμου) νερού,  

 Διπλό νεροχύτη βαρέας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα, 

 Ηλεκτρική εστία 2 θέσεων (ματιών) και αποροφητήρα, 

 Πάγκο προετοιμασίας παραγγελιών μήκους τουλάχιστον 180cm, 

 Πάγκος για συσκευές παρασκευής ζεστού και κρύου καφέ μήκους τουλάχιστον 180cm. 

 Ντουλάπα αποθήκευσης πιάτων, φλιτζανιών και ποτηριών, 

 Συρτάρια για μαχαιροπήρουνα, κουτάλια κλπ, 

 Ντουλάπα αποθήκευσης ξηρών τροφίμων, 

 Ντουλάπα αποθήκευσης ποτών.    
 
 
11. Χώροι Υγιεινής Ανδρών / Γυναικών και ΑμεΑ                      
 

11.1 Γενικά, οι χώροι πρέπει να τηρούν τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής και να είναι σε ευπρεπή 
αισθητικά κατάσταση απαλλαγμένοι από παθογένειες όπως υγρασία και μούχλα, ρωγμές σε 
επιχρίσματα, σκυρόδεμα, ξεφλουδίσματα στον ελαιοχρωματισμό κλπ. Οι επενδύσεις στο δάπεδο 
και στους τοίχους να είναι από μη απορροφητικά υλικά όπως πχ κεραμικό, χαλαζίας κλπ που 
μπορούν να απολυμανθούν και οι αρμολογήσεις τους να είναι καθαρές και σε άριστη κατάσταση, 
τοποθέτηση τυχόν υπερυψωμένου δαπέδου να αποφευχθεί αν το επιτρέπουν οι περιστάσεις της 
οικοδομής ενώ αν θα υπάρχει ψευδοροφή να είναι ενιαίας δόμησης με άνθυγρη γυψοσανίδα. Ο 
χώρος να διαθέτει επαρκές φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό με βάση τον περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμο και των σχετικών Κανονισμών (ΚΔΠ 174/2002 και ΚΔΠ 494/2004) που 
προβλέπει 5-8 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα για Χώρους Υγιεινής. 
 

 
11.2 Ο ελάχιστος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτουν οι Χώροι Υγιεινής ΑμεΑ καθορίζεται στον περί 

Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τον σχετικό Κανονισμό (61.Η). 
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12. Δωμάτιο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Δωμάτιο Εφεδρικής Ηλεκτρογεννήτριας 
 
12.1 Με βάση τον Περί Πυροπροστασίας Νόμο, (Άρθρο 1, παράγραφος 1.3.3.) τα δωμάτια αυτά 

περιλαμβάνονται στους επικίνδυνους χώρους ή τμήματα κτιρίων με υψηλό βαθμό κινδύνου 
πρόκλησης πυρκαγιάς και ως εκ τούτου με βάση τον Περί Πυροπροστασίας Νόμο  (Άρθρο 3, 
παράγραφος 3.2.4.) πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα με δείκτη 
πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 λεπτών, 

 
12.2 Πέραν των πιο πάνω απαιτήσεων πυραντίστασης των δωματίων, το Δωμάτιο Εφεδρικής 

Ηλεκτρογεννήτριας ειδικά πρέπει να διαθέτει και άριστο δείχτη ηχομόνωσης που να αποτρέπει 
την ηχορρύπανση τόσο των χώρων εργασίας της οικοδομής όσο και των γειτονικών οικοδομών. 
Ο απαιτούμενος δείχτης ηχομόνωσης θα εξαρτηθεί:  

 

 από τον χώρο οριοθέτησης του δωματίου, αν θα είναι δηλαδή υπόγειος ή ισόγειος, 

 τον τύπο/μοντέλο, την δυναμικότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρογεννήτριας, 

 αν θα διαθέτει εργοστασιακό κουβούκλιο ή εργοστασιακό κουβούκλιο με ηχοαπορροφητικό 
υλικό.               

  
 

 

 

 

 


