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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν έγγραφο περιγράφει ένα τυπικό κτΊριο το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες. 

Αποτελείται από : 

• ένα βασικό κείµενο, 

• τεχνικά παραρτήµατα. 

Επιδέχεται, εκ φύσεως, αλλαγές, σύµφωνα µε : 

• την εξέλιξη των αναγκών των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 

• την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1 Τοποθεσία 

Η τοποθεσία του κτιρίου πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση σ'αυτό µε αυτοκίνητο και µέσα 
συγκοινωνίας. Το κτιριο να διαθέτει τουλάχιστον µια πρόσοψη προσανατολισµένη δυτικά, νότια ή 
ανατολικά.  

Το κτίριο θα τοποθετηθεί σε οικιστικά κατάλληλο χώρο στον οποίο έχει προηγηθεί γεωγραφική 
και γεωβιολογική ανάλυση. 

2.2 Γενικά χαρακτηριστικά. 

Το κτίριο ανταποκρίνεται στα κατασκευαστικά κριτήρια της οικολογικής αρχιτεκτονικής. 

Κανένα από τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να παράγει ακτινοβολίες και 
αναθυµιάσεις βλαβερές για την υγεία. 

Συνιστάται ιδιαιτέρως να αποφεύγονται ορισµένες ποικιλίες  γρανίτου. 

Το κτίριο προορίζεται για αποκλειστική χρήση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και είναι ειδικά 
σχεδιασµένο για αυτόν τον σκοπό. Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη επαρκούς αριθµού 
προσβάσεων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (βλέπε Παράρτηµα 1 : Πρόσβαση από άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες). 

Ο κατασκευαστικός κάνναβος είναι πλάτους 1,20m και διαιρεί ακέραια κάθε χώρο γραφείου. 
Το πλάτος κάθε γραφείου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κατασκευαστικού καννάβου και η 
ελάχιστη επιφάνειά του 10m2. 

Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης είναι τουλάχιστον ίσος µε τα 2/3 των εργαζοµένων στο 
κτίριο. 

Όλες οι θέσεις έχουν απ'ευθείας πρόσβαση. 

Οι αυλές και οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να είναι διαµορφωµένοι σε κήπους και να είναι προσβάσιµοι 
από το προσωπικό. 
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3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Το κτίριο ανταποκρίνεται σε όλους τους τοµείς στην ισχύουσα νοµοθεσία και στις 
προδιαγραφές της Commission που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, και κυρίως σε ότι 
αφορά : 

• την πυραντίσταση και συµπεριφορά έναντι πυρκαγιάς των χρησιµοποιούµενων υλικών 
(βλέπε Παράρτηµα 2: Αντίσταση και αντίδραση των υλικών στην φωτιά), 

• τον εξοπλισµό πυρόσβεσης της πυρκαγιάς (βλέπε Παράρτηµα 3: Εξοπλισµός 
επέµβασης κατά της πυρκαγιάς), 

• τον εφεδρικό φωτισµό και τον φωτισµό ασφαλείας (βλέπε Παράρτηµα 4) την 
πυρανίχνευση (βλέπε Παράρτηµα 5), 

• το σύστηµα συναγερµού, 

• την ανίχνευση αερίων (βλέπε Παράρτηµα 7), 

• την αποµάκρυνση καπνού και αερίων (βλέπε Παράρτηµα 8 και Παραρτήµατα 21 : 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και 24: Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός), 

• τα πυροδιαµερίσµατα (θύρες πυροπροστασίας, διαφράγµατα πυροπροστασίας, τα 
ανοίγµατα διέλευσης αγωγών στους τοίχους και τα δάπεδα, κ.λπ.), (βλέπε 
Παραρτήµατα 2 και 26), 

• την πρόσβαση στους χώρους πρώτων βοηθειών, 

• τις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου (βλέπε Παράρτηµα 9), 

• την σήµανση ασφαλείας (βλέπε Παράρτηµα 10: Σήµανση ασφαλείας), 

• την ασφάλεια των ανελκυστήρων (βλέπε Παραρτήµατα 11 και 19: Ανελκυστήρες), 

• η εφαρµογή των προτύπων της χώρας στην οποία θα κατασκευασθεί το κτίριο δεν 
αναιρεί την υποχρέωση τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας της Commission, 

4. ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ. 
Από την τεχνική µελέτη πρέπει να προκύπτει όσο το δυνατόν µικρότερος αριθµός 
εσωτερικών υποστυλωµάτων. 

Το κτίριο πρέπει να κατασκευασθεί εις τρόπον ώστε, τυχόν αστοχία ενός στοιχείου να µην 
καθιστά υπερστατικό τον όλο φορέα. 

Η πέτρα, οι οπτόπλινθοι ή το εµφανές µπετόν θα προτιµηθούν από τον χάλυβα και το 
γυαλί, για την διαµόρφωση των όψεων οι οποίες θα είναι εφοδιασµένες µε τον κατάλληλο 
εξοπλισµό ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισµός τους µε την σύγχρονη εξασφάλιση της 
µέγιστης δυνατής ασφάλειας (βλέπε Παράρτηµα 17: Προσόψεις, πλαίσια και 
υαλοπίνακες). 

Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να επιτρέπουν τον µέγιστο φυσικό φωτισµό. Το ανώφλιο 
και η ποδιά των παραθύρων πρέπει να είναι διαµορφωµένα µε τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται η εντύπωση της βιτρίνας και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζοµένων 
όταν το παράθυρο είναι ανοικτό. 

Η κεντρική επιφάνεια κάθε ορόφου χρησιµοποιείται ως χώρος αρχείου και τα γραφεία 
διατάσσονται στην περιφέρεια της επιφανείας αυτής µε τα ειδικά φορτία δαπέδου που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα 13: Φέρων οργανισµός. 

Η ηχοµόνωση πρέπει να είναι η µεγαλύτερη δυνατή (Ηχοµόνωση). 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 3 CF0000/4932/B10 

Η θερµοµόνωση πραγµατοποιείται µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 
µείωση κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου (βλέπε Παράρτηµα 15 : Θερµοµόνωση). 

Οι σταθεροί εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από γυψοόανΐδες, µπλοκ από µπετόν, 
οπτόπλινθοι κ.λπ. εξαιρουµένων υλικών όπως το ξύλο, το γυαλί ή το µέταλλο (βλέπε 
Παράρτηµα 16 : Εσωτερικοί τοίχοι). 

5. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΟΥ) 

Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης του κτιρίου, ο σταθερός εξοπλισµός είναι λιτός αλλά 
καλής ποιότητος κατασκευής. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
ασφαλείας. 

Τα κινητά και σταθερά µέρη των µεταλλικών και ξύλινων κουφωµάτων (πλαίσια, θύρες, 
θυρίδες, φεγγίτες κ.λπ.) πρέπει να αντέχουν σε έντονη χρήση. 

5.1 Πλαίσια και υαλοπίνακες 

Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να επιτρέπουν τον µέγιστο φυσικό φωτισµό και να 
εξασφαλίζουν την βέλτιστη θερµοµόνωση. 

Η ηχοµονωτική τους ικανότητα είναι τύαια ώστε να µειώνεται κατά τον µέγιστο δυνατό 
τρόπο η όχληση που προέρχεται από τον εξωτερικό θόρυβο. 

Οι υαλοπίνακες δεν πρέπει να είναι φυµέ. 

Το επίπεδο ανακλαστικότητας των υαλοπινάκων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
προβλεπόµενα όρια, (βλέπε Παράρτηµα l/rΠροσόψεις, πλαίσια και υαλοπίνακες). 

Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες στο επίπεδο του δρόµου πρέπει να είναι ανπδιαρρηκτικού 
τύπου. 

Τα πλαίσια των υαλοπινάκων είναι ανακλινόµενα-περιστρεφόµενα, ώστε να ανοίγουν 
κατά βούληση, εφοδιασµένα µε µαγνητική επαφή η οποία επιτρέπει την διακοπή του 
κλιµατισµού σε περίπτωση ανοίγµατος παραθύρου. 

Τα παράθυρα των προσόψεων που δέχονται ηλιασµό είναι εφοδιασµένα µε εξωτερικά 
σκίαστρα, ηλεκτρικού, ατοµικού και κεντρικού ανά πρόσοψη χειρισµού. 

Τα πλαίσια των παραθύρων είναι αλουµινίου θερµολακαρισµένα µε εσωτερική 
θερµοµόνωση προς αποφυγήν θερµογεφυρών. Οι τυπικές διατοµές τους πρέπει να 
εξασφαλίζουν ικανοποιητική σταθερότητα και στεγανότητα έναντι του ανέµου και της 
βροχής (βλέπε Παράρτηµα 17 : Προσόψεις, πλαίσια και υαλοπίνακες). 

5.2 Κλιµακοστάσια 

Υπάρχουν δύο τουλάχιστον κλιµακοστάσια ανά όροφο. Το κάθε ένα από αυτά αποτελεί 
µεµονωµένο πυροδιαµέρισµα. 

Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής είναι εφοδιασµένες µε λαβή χειροκίνητου ανοίγµατος, 
(βλέπε παράγραφο 5.11). 

ΟΙ υπόγειοι όροφοι πρέπει επίσης να συνδέονται µε ένα εφεδρικό κλιµακοστάσιο που 
έχει έξοδο στον δρόµο. 

Κάθε κλιµακοστάσιο καταλήγει σε έναν υπερυψωµένο θόλο εκκένωσης των καπνών 
χειροκίνητου ανοίγµατος-κλεισίµατος από το επίπεδο εκκένωσης. Η θέση των θόλων 
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σηµειώνεται στον πίνακα του κέντρου ελέγχου (βλέπε Παράρτηµα 18 : Κλιµακοστάσια 
κινδύνου). 

Τα εφαρµοζόµενα στα κλιµακοστάσια πρότυπα αναφέρονται στο Παράρτηµα 18 : 
Κλιµακοστάσια κινδύνου). 

5.3 Ανελκυστήρες 

Το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρες, τόσο για την µεταφορά προσώπων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όσο και ξεχωριστά, για την 
µεταφορά φορτίων. Ο αριθµός των ανελκυστήρων, προσώπων και φορτίων, πρέπει να 
είναι ικανός να ανταποκριθεί στην εκκένωση του κτιρίου σε χρόνο 20-30 λεπτών. Οι 
ανελκυστήρες φορτίων, τουλάχιστον ένας ανά κτίριο, θα έχουν ανάλογες διαστάσεις για 
την εύκολη µεταφορά επίπλων, χωρισµάτων, χαλιών και άλλων ογκωδών αντικειµένων. 

Όλοι οι όροφοι γραφείων και υπογείων πρέπει να εξυπηρετούνται από έναν τουλάχιστον 
ανελκυστήρα προσώπων και έναν ανελκυστήρα φορτίων. 

Για λόγους ασφαλείας, οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και τα υπόγεια πρέπει να 
εξυπηρετούνται από ένα ανεξάρτητο σύνολο ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων. 

Κάθε πυροδιαµέρισµα του κτιρίου εξυπηρετείται από ανελκυστήρα φορτίων ή προσώπων 
του οποίου υπάρχει δυνατότητα κλίσης κατά προτεραιότητα από τις υπηρεσίες ασφαλείας 
και πυρόσβεσης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανελκυστήρων βρίσκονται στο Παράρτηµα 19: 
Ανελκυστήρες). 

5.4 Σύστηµα διανοµής ταχυδροµείου. 

Ανάλογα µε την χρήση του κτιρίου πρέπει να προβλέπεται και το ανάλογο σύστηµα 
διανοµής του ταχυδροµείου (βλέπε Παράρτηµα 20: Σύστηµα διανοµής ταχυδροµείου). 

5.5 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπουν την µερική χρήση τους και να 
ανταποκρίνονται στην αλλαγή χρήσης που θα συνεπάγεται η ενδεχόµενη µεταβολή της 
διάταξης των γραφείων µέσω των κινητών χωρισµάτων. 

Είναι σχεδιασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν µια µεγάλη ευελιξία χρήσης 
δεδοµένου ότι τα χωρίσµατα των γραφείων είναι κινητά, τοποθετηµένα σε ακέραιο 
πολλαπλάσιο του κατασκευαστικού καννάβου κάθετα στην .πρόσοψη (το πλάτος κάθε 
γραφείου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κατασκευαστικού καννάβου). 

Εφ'οσον προβλέπεται η µετακίνηση των χωρισµάτων, αυτή δεν πρέπει να εισάγει 
σηµαντικές τροποποιήσεις του δικτύου τροφοδοσίας. 

Ο φωτισµός των γραφείων εξασφαλίζεται από χωνευτά, χαµηλής λαµπρότητος φωτιστικά 
σώµατα, ώστε να αποφεύγεται όσον το δυνατό περισσότερο το φαινόµενο της θάµβωσης 
και η ανάκλαση των φωτιστικών σωµάτων στις οθόνες των υπολογιστών. Η εγκατάσταση 
αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την µέγιστη στάθµη φωτισµού µε την ελάχιστη κατανάλωση 
ενέργειας. 

Ο φωτισµός των χώρων ανταποκρίνεται στα πρότυπα που αναφέρονται στο Παράρτηµα 
21: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Οι διακόπτες πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο της αίθουσας. Στα πλαίσια της 
εξοικονόµησης ενέργειας, και για λόγους εργονοµίας, η πίσω πλευρά των γραφείων πρέπει 
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να φωτίζεται ανεξάρτητα από την µπροστινή. Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός 
συστήµατος τηλεχειρισµού (χειροκίνητου ή αυτοµάτου) ταυτόχρονου, ή µε υστέρηση, από 
το κέντρο ελέγχου. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι, κλιµακοστάσια, χώροι υγιεινής, αίθουσες συγκεντρώσεως και οι 
ειδικές αίθουσες   (εστιατόρια,   καφετέριες,   αίθουσες   υπολογιστών,   αίθουσες   
τηλεφωνίας/δεδοµένων, αίθουσες ταχυδροµείου, υπηρεσιακοί χώροι) είναι εξοπλισµένοι 
µε φωτισµό ασφαλείας, ανεξάρτητο του κυρίως δικτύου. 

Τα γραφεία διαθέτουν διπολικούς ρευµατοδότες µε γείωση. Πρέπει να υπάρχουν τρεις 
ρευµατοδότες ανά κάνναβο πρόσοψης. Οι διάδροµοι διαθέτουν επαρκή αριθµό χωνευτών 
ρευµατοδοτών για την εύκολη σύνδεση µηχανηµάτων συντήρησης. 

Το δίκτυο αγωγών πρέπει να επαρκεί για την εγκατάσταση συµπληρωµατικών γραµµών. 
Επιτρέπει τον διαχωρισµό των γραµµών υψηλής και χαµηλής τάσης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις αναφέρονται στο Παράρτηµα 21 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

5.6 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός. 

Ένα δίκτυο κατακόρυφων και οριζόντιων αγωγών ανεξάρτητων των αγωγών ηλεκτρισµού 
επιτρέπει την εγκατάσταση τηλεφωνικών συσκευών ή άλλων συσκευών τηλεµεταφοράς, 
συνδεδεµένων σε ρευµατοδότες που βρίσκονται στην ποδιά των παραθύρων της 
πρόσοψης. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καλωδίωσης περιγράφονται στο Παράρτηµα 22: 
Τηλεπικοινωνίες. 

5.7 Χώροι υγιεινής. 

Κάθε όροφος διαθέτει χώρους υγιεινής χωριστά για άνδρες και γυναίκες. Ο αερισµός των 
χώρων αυτών γίνεται µηχανικά (βλέπε Παράρτηµα 24: Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός). 

Το κτίριο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε επαρκή αριθµό χώρων υγιεινής για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, ανάλογα µε το µέγεθος και την διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων του. 

Τα χωρίσµατα των χώρων υγιεινής ξεκινούν από το δάπεδο και φθάνουν στην οροφή, 
συµπεριλαµβανοµένης και της πλευράς της θύρας. 

Κάθε όροφος διαθέτει επίσης: 

• επαρκή αριθµό χώρων για την αποθήκευση του εξοπλισµού καθαρισµού, 
εφοδιασµένων µε παροχή νερού και ειδικό υδραυλικό υποδοχέα απορροής, 

• µικρές κουζίνες, (βλέπε Παράρτηµα 12 : Μικρές κουζίνες). 

Τα δάπεδα και οι τοίχοι των χώρων υγιεινής είναι επιστρωµένα εξ ολοκλήρου µε πλακίδια 
πορσελάνης, εύκολου καθαρισµού και ανθεκτικά στον χρόνο και στα προϊόντα 
καθαρισµού. 

Τα κτίρια που προορίζονται για την στέγαση εστιατορίων, κουζινών, εργαστηρίων κ.λπ., 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό χώρων καταιονιστήρων χωριστά για άνδρες και 
γυναίκες. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι εγκαταστάσεις 
υγιεινής αναφέρονται στο Παράρτηµα 23 : Χώροι υγιεινής. 
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5.8 Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός (ΘΑΚ.) 

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιτρέπουν την µερική χρήση, ακόµη και την ανεξάρτητη 
χρήση, των χώρων του κτιρίου. 

Τα συστήµατα θέρµανσης, κλιµατισµού και αερισµού πρέπει να επιτρέπουν τις 
ακόλουθες δυνατές χρήσεις: 

• τον γενικό κλιµατισµό, 

•    τον φυσικό αερισµό, κατά τον οποίο, τυχόν άνοιγµα των παραθύρων διακόπτει αυτοµάτως 
τον κλιµατισµό, διατηρώντας µόνον µια µερική θέρµανση. 

 

Το σύστηµα πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη των συνθηκών θερµικής ανέσεως που 
προβλέπονται από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες υπόκεινται οι εγκαταστάσεις Θ.Α.Κ. συνοψίζονται στο 
Παράρτηµα 24 - Θέρµανση, Αερισµός, Κλιµατισµός. 

5.9 ∆ιαχωριστικά πετάσµατα 

Η διαµόρφωση των χώρων γίνεται µε κινητά διαχωριστικά πετάσµατα τα οποία επιτρέπουν την 
κατά βούληση δηµιουργία γραφείων, όλων των διαστάσεων, συµβατών µε τον κατασκευαστικό 
κάνναβο. 

Ο κατασκευαστικός κάνναβος είναι πλάτους 1,2m και διαιρεί ακέραια κάθε χώρο γραφείου. Το 
πλάτος κάθε γραφείου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κατασκευαστικού καννάβου και η ελάχιστη 
επιφάνεια του είναι 10m2. 

Τα πετάσµατα πρέπει να επιτρέπουν την τοποθέτηση ελαφρών πανώ, χαρτών, πινάκων, 
σχεδίων κ.λπ. µε απλή αγκύρωση. 

Σε κάθε µονάδα χώρου, τα πετάσµατα είναι κινητού τύπου, καλύπτουν όλο το ύψος του ορόφου 
και ηχοµονώνονται στις ψευδοροφές και στα καλύµµατα των κλιµατιστικών. 

Τα πετάσµατα θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παρατήµατος 25. 

Το ελεύθερο πλάτος στις θύρες θα είναι τουλάχιστον 83cm ώστε να επιτρέπεται η εύκολη δίοδος 
των επίπλων. Οι θύρες θα έχουν τον ίδιο συντελεστή ηχοµόνωσης µε τα πετάσµατα (βλέπε 
Παράρτηµα 26 : Εσωτερικά κουφώµατα). 

5.10 Εσωτερικά κουφώµατα 

Οι θύρες είναι απλές ή πυράντοχες, ενδεχοµένως µε αθόρυβο σύστηµα  αυτόµατου  κλεισίµατος. 
Ακολουθούν τα ισχύοντα  πρότυπα  τυποποιήσεως (βλέπε Παράρτηµα 26 : Εσωτερικά 
κουφώµατα). 

Οι θύρες των χώρων υγιεινής περιλαµβάνουν κλειδαριά ασφαλείας µε εσωτερική µόνον δυνατότητα 
χρήσης και εξωτερική ένδειξη "ελεύθερο/κατειληµµένο". 

Τα καλύµµατα των κλιµατιστικών είναι κινητά. Η απαγωγή αέρος γίνεται στο ύψος του σοβατεπιού 
στο οποίο τοποθετούνται οι υποδοχές παροχής ρεύµατος, τηλεφώνου και πληροφοριών. Τα 
σοβατεπιά του 1,20m έχουν εσωτερική ηχοµόνωση. 

5.11 Κλειθροποιία 

Οι κλειδαριές είναι εφοδιασµένες µε τυποποιηµένους κυλίνδρους και 3 κλειδιά µε δυνατότητα 
αντιγραφής. 
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Για όλες τις θύρες εισόδου/εξόδου του κτιρίου οι κύλινδροι πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα 
σύστηµα αντικλειδιού, ανεξάρτητου από το εσωτερικό σύστηµα του κτιρίου. Τα κλειδιά πρέπει να 
είναι αδύνατον να αντιγραφούν και οι κύλινδροι είναι οι ίδιοι ανά ανεµοφράκτη εισόδου. 

Η τεχνική περιγραφή της ιεραρχίας των διαφόρων αντικλειδιών βρίσκεται στο Παράρτηµα 27 : 
Κλειθροποιία. 

Το κλείδωµα των θυρών εξόδου κινδύνου  πρέπει  να είναι ηλεκτρικού ή ηλεκτροµαγνητικού τύπου  
δυνάµενο να απασφαλισθεί αυτοµάτως σε περίπτωση συναγερµού  και διακοπής της 
παροχής ρεύµατος. Προβλέπεται επίσης η χειροκίνητη απασφάλιση των θυρών αυτών µε 
ειδικό σύστηµα τοποθετηµένο στο άµεσο περιβάλλον τους. 

Οι θύρες των χώρων σταθµεύσεως είναι σπαστού τύπου ηλεκτρικής ή χειροκίνητης λειτουργίας και 
περιλαµβάνουν µηχανισµό ασφάλισης ελεγχόµενο από το εσωτερικό και από την θέση του 
φύλακα. 

5.12 Επικάλυψη δαπέδων 

Τα δάπεδα επικαλύπτονται από : 

• µάρµαρο ή πέτρα για τις εισόδους και τους προθαλάµους (υποδοχή, ανελκυστήρες κ.λπ.), 

• αντιολισθητικά πλακίδια στους χώρους υγιεινής, χώρους συντήρησης, κουζίνες, καφετέριες και 
κλιµακοστάσια, 

• ειδικές επικαλύψεις προς χρήση µηχανοστασίων και αποθηκών, αρχεία στο υπόγειο, χώρους 
απορριµάτων, εργαστήρια κ.λπ. Στην περίπτωση λείου σκυροδέµατος, το δάπεδο πρέπει 
να βαφεί µε ειδικό χρώµα εναντίον της σκόνης, του λίπους και των οξέων (βιοµηχανικό 
δάπεδο). 

• Οι µοκέτες και τα χαλιά απαγορεύονται στους ακόλουθους χώρους:   προθαλάµους, 
χώρους υγιεινής, 
καφετέριες, εστιατόρια, κουζίνες κ.λπ. 
ιατρεία, 
αρχεία, 
επεξεργασίας αλληλογραφίας, 
αποθήκευσης, 
πλατύσκαλα, προθαλάµους ανελκυστήρων, κλιµακοστασίων, κ.λπ. 
βρεφονηπιακούς σταθµούς. 

• Για τις άλλες ανάγκες, µονίµως αντιστατική µοκέτα επί επιχρίσµατος ποιότητας Τ4, εύκολης 
συντήρησης, (βλέπε Παράρτηµα 28 : µοκέτες). 

5.13 Επικαλύψεις τοίχων 

Πλακίδια πορσελάνης επικαλύπτουν τους τοίχους των χώρων υγιεινής, κουζινών, καφετεριών και 
χώρων αποθήκευσης εξοπλισµού καθαρισµού. Η συναρµογή τοίχων και δαπέδων διαµορφώνεται 
µε καµπύλη. 

Οι τοίχοι των εστιατορίων, καφετεριών και σαλονιών επικαλύπτονται από ταπετσαρία που επιδέχεται 
καθαρισµό µε απορρυπαντικά χωρίς να αλλοιώνεται. 

Η τεχνική περιγραφή αυτών των υλικών επικαλύψεως βρίσκεται στο Παράρτηµα 29 : Επικαλύψεις 
τοίχων). 

5.14 Ψευδοροφές 

Το ύψος µεταξύ δαπέδου και ψευδοροφής πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,60m. 
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Οι ψευδοροφές πρέπει να µπορούν να αποσυναρµολογηθούν εύκολα. Οι τεχνικές περιγραφές 
βρίσκονται στο Παράρτηµα 30 : Ψευδοροφές. 

∆εν υπάρχουν ψευδοροφές στους χώρους αποθήκευσης στα υπόγεια, στους χώρους 
σταθµεύσεως στα µηχανοστάσια και άλλους χώρους της κατηγορίας "χωρίς τελειώµατα". 

5.15 Χρωµατισµοί 

Οι τοίχοι βάφονται µε ανοικτά, µατ και µη τοξικά χρώµατα. 

Το µαρκάρισµα και η αρίθµηση των θέσεων στους χώρους σταθµεύσεως και η σήµανση στις 
ζώνες κυκλοφορίας γίνονται µε βαφές ή άλλα συστήµατα τα οποία αντέχουν στην απότριψη. 
(βλέπε Παράρτηµα 31: Χρωµατισµοί).      

Οι θύρες για τους ειδικούς χώρους είναι χρώµατος πράσινου για τις εξόδους κινδύνου, ερυθρού 
για χώρους αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών. 

5.16 Σιδηρικά 

Προστατευτικά πλέγµατα προβλέπονται στα επισκέψιµα κανάλια (βλέπε Παράρτηµα 34 : 
Σιδηρικά). 

5.17 Υπερυψωµένα δάπεδα 

Στην περίπτωση συνεχούς υπερυψωµένου δαπέδου σε όλον τον όροφο, προβλέπονται 
πυράντοχα χωρίσµατα τουλάχιστον κατά µήκος των οδεύσεων διαφυγής. 

Συνεχές υπερυψωµένο δάπεδο προβλέπεται στους χώρους µηχανογράφησης, τηλεφωνικά 
κέντρα κ.λπ. 

Τα υπερυψωµένα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη προσπέλαση του χώρου τον οποίο 
καλύπτουν (βλέπε παράγραφο 6.1.2). 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ανάλογα µε την θέση, τον προορισµό και τις διαστάσεις του, το κτίριο πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να περιέχει χώρους ειδικών χρήσεων. 

6.1.1 Χώροι Πρώτων Βοηθειών. 

Κάθε κτίριο περιλαµβάνει στο ισόγειο και µε εύκολη πρόσβαση, έναν χώρο εξοπλισµένο για 
επείγοντα περιστατικά και παροχή πρώτων βοηθειών. 

6.1.2 Χώροι µηχανογράφησης. 

Οι χώροι µηχανογράφησης υπόκεινται στα κριτήρια του ειδικού εγγράφου του Παραρτήµατος 32 : 
Χώροι µηχανογράφησης. 

Οι τοίχοι που περιβάλουν τους χώρους µηχανογράφησης πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον µιας ώρας. 

Η τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού αυτών των χώρων βρίσκεται στο Παράρτηµα 21: 
Ηλεκτρολογικά και στο Παράρτηµα 24 : Θ.Α.Κ. 

6.1.3 Τηλεφωνικό κέντρο και telex 

βλέπε 6.1.2 
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6.1.4 Χώροι διαχείρισης αλληλογραφίας. 

Κάθε κτίριο πρέπει να διαθέτει στο ισόγειο, έναν χώρο πρώτης διαλογής της αλληλογραφίας. Ενας 
χώρος προβλέπεται ανά όροφο, στην ίδια κατακόρυφο, εις τρόπον ώστε να επιτρέπεται η 
µηχανική σύνδεση για την διανοµή της αλληλογραφίας (Βλέπε Παράρτηµα 20). 

6.1.5 Χώρος αποθήκευσης άλατος κατά του παγετού. 

Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι στεγνός (χωρίς σωληνώσεις ύδατος), στεγανός και φυσικά 
αεριζόµενος. 

6.2 Εστιατόρια και καφετέριες.  

Εάν προβλέπεται εστιατόριο, ή καφετέρια, πρέπει να έχουν έξοδο υπηρεσίας για τις 
προµήθειες των υλικών και την αποκοµιδή των απορριµµάτων (βλέπε Παράρτηµα 36: 
Εστιατόρια και 37 : Καφετέριες). 

Τα εστιατόρια τοποθετούνται κατά προτίµηση στο ισόγειο. 

6.3 Χώροι υψηλού κινδύνου. 

ΟΙ χώροι αυτοί τοποθετούνται, κατά το µέτρον του δυνατού,  έξω από το κτίριο,  σε ειδικά 
διαµορφωµένο προς τούτο κτίσµα (βλέπε Παράρτηµα 35). 

Ο κατάλογος των χώρων υψηλού κινδύνου είναι ο ακόλουθος: 

1. Χώρος αποκοµιδής για τα απορρίµµατα (χαρτί  και  απορρίµµατα κουζίνας) 

2. Χώρος αποθήκευσης χάρτου 

3. Χώρος αποθήκευσης άλλων εύφλεκτων, διαβρωτικών ή/και τοξικών προϊόντων 
(ξύλο, χαρτί τουαλέτας, µοκέτα, χρώµατα, διαλυτικά, οινοπνευµατώδη, άλατα κ.λπ.) 

4. Εργαστήρια ανατύπωσης 

5. Μεγάλοι χώροι αρχείων 

6. Ξυλουργικά εργαστήρια 

7. Μηχανολογικά εργαστήρια 

8. Λεβητοστάσια λεβήτων καυσίµου αερίου - µειωτήρες πίεσης καυσίµου αερίου 

9. Λεβητοστάσια πετρελαίου - χώροι δεξαµενών πετρελαίου 

10. Χώροι γεννητριών και φόρτισης συσσωρευτών 

11. Χώροι µετασχηµατιστών χαµηλής και υψηλής τάσης 

12. Χώροι αποθήκευσης αερίων καυσίµων υπό πίεση (βουτάνιο, ασετυλίνη κ.λπ.)  

7. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Ολες οι θέσεις έχουν απ'ευθείας πρόσβαση. 

Οι χώροι σταθµεύσεως πρέπει να είναι εφοδιασµένοι: 

• µε σύστηµα µηχανοργανωµένης διαχείρισης, 

• σωληνώσεις απορροής, 

• αντλίες ανύψωσης, 

• παροχή ύδατος, 

• παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Σε κάθε είσοδο στον χώρο σταθµεύσεως πρέπει να υπάρχει θάλαµος για τον φύλακα. Ο 
θάλαµος πρέττει να είναι τουλάχιστον 6m2 και να περιλαµβάνει σύστηµα κλιµατισµού διά 
του οποίου επιτυγχάνεται υπερπίεση στους χώρους. 

Τα κεκλιµένα επίπεδα εισόδου και εξόδου είναι ανεξάρτητα. 

Ο χώρος σταθµεύσεως πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αερισµού ικανού να αποτρέψει 
την συγκέντρωση καυσαερίων. Τον χειµώνα, η ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία στους 
χώρους σταθµεύσεως πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 5°C και 7°C ( βλέπε Παράρτηµα 24 : 
Θ.Α.Κ.). 

Θερµοµόνωση προβλέπεται µεταξύ του χώρου σταθµεύσεως και του υπολοίπου κτιρίου. 

Προβλέπεται εγκατάσταση αυτοµατισµών της λειτουργίας των θυρών εισόδου/εξόδου 
στους χώρους σταθµεύσεως ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήµατα, (βλέπε Παράρτηµα 9 : 
Έξοδοι κινδύνου). 

Αυτόµατες µπάρες θα τοποθετηθούν σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή του 
Παραρτήµατος 21 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Πρέπει να προβλεφθούν στεγασµένες θέσεις εφοδιασµένες µε αντικλεπτικό σύστηµα για 
τα δίκυκλα. 

Το κτίριο προβλέπεται να περιλαµβάνει, είτε στο ισόγειο, είτε στο πρώτο υπόγειο, θέσεις 
σταθµεύσεως για φορτηγά, λεωφορεία ή άλλα αυτοκίνητα µεγάλου όγκου. Οι θέσεις αυτές 
θα έχουν ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 4m και αποβάθρα εκφόρτωσης µε ανελκυστήρα 
φορτίων. 

Χρώµατα για τους χώρους σταθµεύσεως (βλέπε παράγραφο 5.15). 

Εαν οι χώροι σταθµεύσεως καλύπτουν τις ανάγκες στόλου υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 
πρέπει να προβλεφθούν: 

• γραφείο για τον υπεύθυνο της κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 

• χώρο υγιεινής και αποδυτήρια για τους οδηγούς, κοντά στην ζώνη σταθµεύσεως  των 
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και του γραφείου του υπευθύνου. 

8. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ 
Οι δευτερεύοντες χώροι οι οποίοι προορίζονται για το προσωπικό, πρέπει να 
περιλαµβάνουν την ανάλογη υποδοµή (χώρους υγιεινής, αποδυτήρια κ.λπ). 

Πρέπει να προβλέπονται επίσης χώροι που προορίζονται για την αποθήκευση χαρτιού, 
µηχανών, ραφείου, πετασµάτων κ.λπ. 

9. ΕΙΣΟ∆ΟΙ 
Οι είσοδοι πρέπει να έχουν µελετηθεί µε τρόπον ώστε να επιδέχονται την κατασκευή 
χώρου υποδοχής καταλλήλως εξοπλισµένου. 

Οι είσοδοι πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες ώστε να δηµιουργηθούν χώροι αναµονής. 

Οι υαλοθυρες εξόδου δεν πρέπει να περιλαµβάνουν κλείστρα στο κατώτερο τµήµα τους, 
πλησίον του δαπέδου, για να αποφευχθούν τα προβλήµατα εµπλοκής λόγω σκουριάς ή 
σκόνης. Θα πρέπει επίσης να έχει επικολληθεί σήµανση προς αποφυγή ατυχηµάτων. 
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10. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
Για να επιτραπεί η κεντρική διαχείριση του κτιρίου πρέπει να προβλεφθεί σύστηµα 
τηλεδιαχείρισης σύµφωνο µε την τεχνική περιγραφή του Παραρτήµατος 33 : 
Τηλεδιαχείριση. 

Τα τερµατικά αυτού του συστήµατος καθώς και όλοι οι έλεγχοι προτεραιότητος 
πυρόσβεσης θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε έναν ειδικό χώρο ελέγχου. Η πρόσβαση σε 
αυτόν τον χώρο θα είναι εύκολη και θα βρίσκεται στο επίπεδο εξόδου. Ο κλιµατισµός του 
χώρου αυτού θα είναι ανεξάρτητος του υπολοίπου κτιρίου. 

Οι χώροι αυτοί προορίζονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:    ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ COMMISSION 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1  Τα κτίρια µελετώνται µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στα προβλήµατα τα οποία 
απορρέουν από την παρουσία σε αυτά, ατόµων µε ειδικές ανάγκες, είτε αυτά είναι µέλη 
του προσωπικού, είτε επισκέπτες. 

1.2  Οι διαρρυθµίσεις ο οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν µέσα στα κτίρια της 
Commission είναι οι ακόλουθες: 

1.2.1 αυτές που απορρέουν από νοµικά κείµενα τυποποιήσεως ή κανονισµών που ισχύουν 
στο Βέλγιο κατά την περίοδο της κατασκευής, 

1.2.2 αυτές που αντιστοιχούν στις οδηγίες ή άλλα κείµενα τυποποιήσεως που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

1.2.3 αυτές που βρίσκονται στο παρόν Παράρτηµα και αυτές που είναι υπό έκδοση από 
την Commission. 

1.3 Οι διαρρυθµίσεις αυτές έχουν σκοπό την διευκόλυνση της ένταξης των ατόµων µε 
ειδικές 
ανάγκες στον χώρο εργασίας τους προσφέροντας τους ειδικά µέσα µεταφοράς για τις 
µετακινήσεις τους, τις ανέσεις τους και την διαφυγή τους σε περίπτωση συναγερµού. 

Οι διαρρυθµίσεις αφορούν τις πλέον συνηθισµένες κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες: 
• άτοµα µε προβλήµατα στην κίνηση (κάτω άκρα), ' 
• άτοµα µε προβλήµατα στην όραση (τυφλοί), 
• άτοµα µε προβλήµατα στην ακοή (κουφοί). 

Τα άτοµα µε παροδικές ειδικές ανάγκες θα χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό και τις 
εγκαταστάσεις που προορίζονται για τα άτοµα µε µόνιµες, ειδικές ανάγκες. 

Το σύνολο των διαρρυθµίσεων οι οποίες αναφέρονται εδώ, αποβλέπει στο να επιτρέψει 
σε κάθε άτοµο µε ειδικές ανάγκες - κάθε είδους - να εισέρχεται και εξέρχεται, αυτόνοµα και 
µε ασφάλεια, από τα κτίρια τις Commission. 

 

2. ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ. 

2.1     Θέση των εισόδων 

Το κτίριο πρέπει να είναι προσπελάσιµο από δύο τουλάχιστον εύχρηστες εισόδους από τα 
άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν αναπηρική πολυθρόνα : 

• µια πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, 
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• µια πρόσβαση από τους υπόγειους χώρους στάθµευσης 

Καµία άλλη πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν θα γίνει δεκτή εάν δεν υπάρχουν οι 
δύο προαναφερόµενες προσβάσεις. 

2.2 Πρόσβαση στην κεντρική είσοδο του κτιρίου. 

Η είσοδος στο κτίριο πρέπει να είναι δυνατή χωρίς δυσκολίες στα άτοµα τα οποία 
χρησιµοποιούν αναπηρική πολυθρόνα και σε αυτά τα οποία µετακινούνται µε µπαστουνιά ή 
δεκανίκια. 

Με αυτόν τον σκοπό : 

• η προσπέλαση, από το οδόστρωµα στο πεζοδρόµιο, θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε 
χαµήλωµα του ρείθρου, προεκτεινοµένου σε ορισµένες περιπτώσεις µε κεκλιµένο επίπεδο 
προς την είσοδο του κτιρίου. 

• η προσπέλαση από το πεζοδρόµιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να πραγµατοποιείται στο 
ίδιο επίπεδο, ή σε περίπτωση διαφοράς στάθµης, µέσω κεκλιµένου επιπέδου τα 
χαρακτηριστικά του οποίου πρέπει να είναι αυτά του βασιλικού διατάγµατος της 19.05.77. 

2.3 Πρόσβαση στον υπόγειο χώρο στάθµευσης και στις θέσεις για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. 

2.3.1 Τα συστήµατα ελέγχου των εισόδων δεν πρέπει να εµποδίζουν την πρόσβαση των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες στους υπόγειους χώρους στάθµευσης. 

2.3.2  Για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι στάθµευσης. Οι 
θέσεις αυτές προτείνεται να τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην στάθµη του εδάφους. 
Ο αριθµός τους εξαρτάται από το µέγεθος του κτιρίου και τον αριθµό των υπαλλήλων και 
προσδιορίζεται µετά από γνωµοδότηση της ιατρικής και της κοινωνικής υπηρεσίας της Commission. 

Οι θέσεις στάθµευσης εντοπίζονται µε δύο τουλάχιστον σήµατα "Α.Μ.ΕΑ": το πρώτο 
αποτυπωµένο στο έδαφος, το δεύτερο αναρτηµένα πάνω από την θέση στάθµευσης ή 
τοποθετηµένο στον τοίχο. 

2.3.3 Η είσοδος οχηµάτων που δεν είναι εφοδιασµένα µε την κατάλληλη άδεια παρεµποδίζεται 
από µηχανισµό εµπλοκής, τοποθετηµένο είτε στο έδαφος, είτε σε υποστυλώµατα 
τοποθετηµένα εκατέρωθεν της θέσης στάθµευσης. 

 

Τα κλειδιά του µηχανισµού πρέπει να είναι καλής ποιότητας και φυλάσσονται ή/και δίνονται από 
τον φύλακα του χώρου στάθµευσης. 

Ο µηχανισµός εµπλοκής µπορεί να ενεργοποιείται από µια µαγνητική κάρτα. Στα κτίρια τα οποία 
προστατεύονται από ένα µόνον σύστηµα, η κάρτα εισόδου στο κτίριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
γι' αυτόν τον σκοπό. Μια άλλη λύση συνίσταται στο να προστεθεί στο σύστηµα ένας µηχανισµός 
ηλεκτρικού ελέγχου µε εντολή από την θέση του φύλακα. 

2.4 Πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου από τις θέσεις του χώρου στάθµευσης 

2.4.1 Σήµανση 

Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα φθάνουν στους χώρους των γραφείων χρησιµοποιώντας ειδικό 
ανελκυστήρα. Η διαδροµή την οποία θα ακολουθούν σηµατοδοτείται µε το σήµα των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες ακολουθούµενο από ένα βέλος σχεδιασµένα στο έδαφος και τοποθετηµένα 
στους τοίχους ή στα υποστυλώµατα, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ανηρτηµένα από την οροφή 
του χώρου στάθµευσης. 
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Ο ανελκυστήρας που προορίζεται για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αναγνωρίζεται από το ειδικό 
σήµα των Α.Μ.ΕΑ τοποθετηµένο στις θύρες όλων των ορόφων καθώς και στο εσωτερικό του 
θαλαµίσκου. 

Σκαρίφηµα του ορόφου στο οποίο σηµειώνεται το σηµείο εντοπισµού, τοποθετείται κοντά στην 
θύρα του πλατύσκαλου και σε ύψος το οποίο αντιστοιχεί σ΄αυτό ενός ατόµου καθισµένου σε 
αναπηρική καρέκλα. 

2.4.2 Φωτισµός 

Η θέση στάθµευσης και η διαδροµή την οποία ακολουθεί το άτοµο µε ειδικές ανάγκες έως τον 
ανελκυστήρα πρέπει να έχει στάθµη φωτισµού 200 Lux µετρούµενη στο 1 µέτρο από το δάπεδο. 

Εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας τοποθετείται στην θέση στάθµευσης, κατά µήκος της όδευσης 
ττρος τον ανελκυστήρα και µπροστά σ΄ αυτόν. 

2.4.3 Τηλέφωνο, Σύστηµα κλήσης, Βιντεοκάµερα 

Μια τηλεφωνική συσκευή τοποθετείται στον προθάλαµο του ανελκυστήρα και σε ύψος το οποίο να 
επιτρέπει σε ένα άτοµο µε αναπηρική πολυθρόνα να το χρησιµοποιεί µε ευχέρεια. Προορισµός 
της είναι να του επιτρέπει, σε περίπτωση δυσκολιών - π.χ. απουσία διαθέσιµου ανελκυστήρα- 
να δηλώσει την παρουσία του στον χώρο υποδοχής, ή αλλού. 

Για τον λόγο αυτό, οι αριθµοί τηλεφώνων του χώρου υποδοχής του κτιρίου, του κέντρου βοήθειας 
και του γραφείου της ασφάλειας θα είναι εµφανώς αναρτηµένοι. Ειδικότερα, στα κτίρια µεγάλων 
διαστάσεων, συνιστάται να εγκαθίσταται στον προθάλαµο του ανελκυστήρα, κάµερα εσωτερικού 
κυκλώµατος, συνδεδεµένη µε ένα κέντρο ελέγχου ούτως ώστε να επισηµαίνεται η παρουσία 
κάποιου ατόµου µε ειδικές ανάγκες και να γίνεται γνωστό εάν αυτό αντιµετωπίζει οποιοδήποτε 
πρόβληµα. 

Το κοµβίο κλήσης του ανελκυστήρα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες θα είναι τοποθετηµένο σε 
ύψος τέτοιο ώστε να το φθάνει εύκολα ένα άτοµο σε αναπηρική πολυθρόνα. 

2.4.4 ∆ιέλευση από τις θύρες 

Άτοµα σε αναπηρική πολυθρόνα δύσκολα χειρίζονται τις κανονικές θύρες και ακόµη περισσότερο 
τις θύρες πυροπροστασίας, που είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατο µηχανισµό επαναφοράς. Με 
σκοπό να διευκολυνθεί η διέλευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από την θύρα του 
προθαλάµου του ανελκυστήρα των χώρων στάθµευσης, - όπου συνήθως τα άτοµα αυτά 
βρίσκονται µόνα τους - θα "πρέπει να εγκατασταθεί µια θύρα µε αυτόµατο άνοιγµα που θα δέχεται 
εντολές από φωτοκύτταρο ή οποιονδήποτε ανάλογο µηχανισµό. Συνιστάται να εγκατασταθούν 
συρόµενες µηχανικές θύρες και όχι περιστρεφόµενες, έτσι ώστε να περιορισθούν α κίνδυνοι 
ατυχηµάτων από το κλείσιµο της θύρας. 

Ένας µηχανισµός εµποδίζει την θύρα να ξανακλείνει την στιγµή που κάποιο άτοµο θα βρίσκεται 
στο κατώφλι της. Μια πινακίδα γνωστοποιεί - σε δύο γλώσσες - την ύπαρξη αυτόµατης θύρας. 

2.4.5 Οριζόντιες διαδροµές 

Η διαδροµή την οποία θα ακολουθεί ένα άτοµο σε αναπηρική πολυθρόνα δεν πρέπει να 
περιλαµβάνει απότοµες αλλαγές στάθµης µεγαλύτερες των 3cm. Στα σηµεία όπου οι αλλαγές 
στάθµης είναι αναπόφευκτες, τοποθετούνται κεκλιµένα επίπεδα τα οποία ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19.05.77. 

Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση των ανελκυστήρων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δίπλα, ή 
πάνω σε βαθµίδες σκάλας. Αυτοί οι µηχανισµοί δεν µπορούν να τοποθετηθούν παρά µόνον εφ' 
όσον είναι αδύνατη η κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου. 

Η διαδροµή που θα ακολουθούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να παρουσιάζει κανένα 
εµπόδιο στο δάπεδο που θα µπορούσε να προξενήσει πρόσκρουση, πτώση ή ακινητοποίηση, 
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όπως, υπόνοµος, εσχάρα, ρείθρο, κλπ. Στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιων εµποδίων αυτά 
επισηµαίνονται µε εντονότερο φωτισµό και κατάλληλη σηµατοδότηση : µαύρες και κίτρινες, ή λευκές 
και ερυθρές γραµµές. 

 

2.5 ∆ιέλευση από τον χώρο εισόδου προς τους ορόφους 

Συστάσεις. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση των ανελκυστήρων που προορίζονται για 
διαφορετικές κατηγορίες Α.Μ.Ε.Α., θα προβλεφθούν ειδικές διαµορφώσεις που θα 
συµπληρώνουν και βελτιώνουν τον απαιτούµενο από τις προδιαγραφές εξοπλισµό. 

2.5.1 Εξοπλισµός τοποθετούµενος στους προθαλάµους των ανελκυστήρων. 

Για τους κινητικά ανάπηρους : 

• σήµανση της θύρας του φρέατος που αντιστοιχεί στον ανελκυστήρα ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες, 

• τοποθέτηση κουµπιών κλήσης σε ύψος συµβατό µε το ύψος της θέσης τους, 

• καθαρό άνοιγµα θύρας µεγαλύτερο από 80cm. 

Για τους βαρήκοους: 

• Κλασική οπτική σήµανση. 

Για τους τυφλούς: 

• Ακουστική σήµανση. Η ακουστική σήµανση πρέπει να ειδοποιεί εάν ο ανελκυστήρας θα 
αναχωρήσει προς τα πάνω ή τα κάτω πατώµατα. Ένας βοµβητής διαφόρων τόνων µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί γι' αυτόν τον σκοπό. 

Η ακουστική σήµανση πρέπει να επιτρέπει σε ένα τυφλό άτοµο τον εντοπισµό της θέσης 
του ανελκυστήρα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

Τα κοµβία κλήσης πρέπει να φέρουν ανάγλυφες ενδείξεις για την άνοδο η την κάθοδο, 
εύκολα αντιληπτές από τους τυφλούς µε την αφή. 

Ένα ηχητικό σήµα θα προηγείται του ανοίγµατος και του κλεισίµατος των θυρών 
θαλαµίσκου και φρέατος για να προειδοποιήσει το τυφλό άτοµο για την επερχόµενη κίνησή 
τους. 

Αυτή η πινακίδα θα φέρει επίσης µε χαρακτήρες braille τους ακόλουθους εξωτερικούς αριθµούς 
τηλεφώνων: 

• Αριθµό της υποδοχής του κτιρίου, 

• Αριθµό του κέντρου πρώτων βοηθειών, 

• Αριθµό του κέντρου ασφάλειας, 

• Αριθµό των τεχνικών υπηρεσιών. 

Αυτοί οι αριθµοί είναι οι ίδιοι µε αυτούς οι οποίοι εµφανίζονται για τους υπόλοιπους χρήστες. 

Οι αριθµοί των πλήκτρων της τηλεφωνικής συσκευής θα είναι ανάγλυφοι, ώστε να γίνονται 
αντιληπτοί µε την αφή. 

 

δ. Γενικοί κανόνες 

Η ειδική χρήση του θαλαµίσκου επισηµαίνεται µε το σήµα Α.Μ.Ε.Α. τοποθετηµένο στο 
εσωτερικό της, επί πλέον αυτού το οποίο είναι τοποθετηµένο στην θύρα του φρέατος. 
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Απαγορεύετα η χρήση εύφλεκτων υλικών ή υλικών τα οποία µπορούν να παράγουν καπνούς κατά 
την καύση στο εσωτερικό του θαλαµίσκου, ιδιαίτερα στο δάπεδο τους. 

2.5.3 Χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

  

2.5.3.1 Γενικά 

Ο ανελκυστήρας ο οποίος θα χρησιµοποιείται από τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να 
προσφέρει την µέγιστη προστασία εναντίον της φωτιάς και του καπνού καθώς και µέγιστη 
ασφάλεια κατά την λειτουργία του. Σε κάθε περίπτωση οι ανελκυστήρες Α.Μ.Ε.Α. είναι απαραίτητο 
να συνδυάζουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 

1.   Επαρκή πυροπροστασία του µηχανοστασίου καθώς και του φρεατίου του ανελκυστήρα. Με 
τον όρο πυροπροστασία νοείται n µείωση, σε µηδενικό σχεδόν επίπεδο, του κινδύνου 
εκδήλωσης πυρκαγιάς στο µηχανοστάσιο του ανελκυστήρα και η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου εξάπλωσης του καπνού στα χωλ, προθαλάµους, φρεάτια ανελκυστήρων. Αυτές οι 
απαιτήσεις µπορεί να είναι κοινές και για τους άλλους ανελκυστήρες της ίδιας οµάδας. 

2.    Αξιοπιστία κατά την λειτουργία 

βλ. 2.5.3.4  

3.    ∆υνατότητα προτεραιότητας στην διαφυγή 

Ένα σύστηµα κλήσης του θαλαµίσκου µε προτεραιότητα, ανάλογο αυτού των πυροσβεστών, 
επιτρέπει την διαφυγή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε περίπτωση πυρκαγιάς σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα στην Commission. 

2.5.3.2 Πυροπροστασία του µηχανοστασίου του ανελκυστήρα. 

α. Οι τοίχοι του µηχανοστασίου του ανελκυστήρα πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον 2 ωρών και να διέπονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισµούς. 

Τα ανοίγµατα αερισµού θα είναι τοποθετηµένα µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κυκλοφορία του 
αέρα και καλή απαγωγή της θερµότητας του χώρου. ∆εν πρέπει να είναι τοποθετηµένα σε σηµεία τα 

οποία µπορεί να επιτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς που οφείλεται σε ένα τµήµα του κτιρίου 
κοντά στον χώρο των ανελκυστήρων. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η τοποθέτηση πυράντοχου διαφράγµατος θα αποτρέπει την 
εξάπλωση της πυρκαγιάς µέσω των επικίνδυνων ανοιγµάτων. 

Ο χώρος µπορεί να είναι εξοπλισµένος µε απαγωγείς καπνού εφοδιασµένους µε διαφράγµατα 
αυτόµατης λειτουργίας. 

β.  Ένα σύστηµα αυτόµατης πυρόσβεσης θα εγκατασταθεί για την κατάσβεση, εν τη γεννέσει, 
οιασδήποτε εστίας πυρκαγιάς στην τροχαλία ή στον ηλεκτρικό εξοπλισµό. Το υλικό κατάσβεσης 
µπορεί να είναι είτε το διοξείδιο του άνθρακα, είτε, και κατά προτίµηση, νερό µε ειδικά προσθετικό, 
κατάλληλο για αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. 

Η µε κατάλληλο τρόπο ανίχνευση πυρκαγιάς θα ενεργοποιήσει το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης 
και θα δώσει σήµα στο κέντρο ελέγχου. 

Το σύνολο της εγκαταστάσεως θα υπακούει στους ισχύοντες κανονισµούς. 

2.5.3.3. Πυροπροστασία και προστασία έναντι του καπνού κατά µήκος του φρεατίου του 
ανελκυστήρα. 

• στο εσωτερικό του φρεατίου : 
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Απουσία εύφλεκτων υλικών. Απόλυτη τήρηση καθαριότητας του πυθµένα του φρεατίου 
των ανελκυστήρων. Απουσία διέλευσης σωληνώσεων Η/Μ εγκαταστάσεων µέσα από τα 
πυράντοχα τοιχώµατα του φρεατίου των ανελκυστήρων µε εξαίρεση αυτών, οι οποίες είναι 
απολύτως αναγκαίες για την λειτουργία των ανελκυστήρων και οι οποίες θα τοποθετούνται µε  
τρόπο ώστε να µην διακόπτουν την πυράντοχη κατασκευή του φρεατίου. 

• στους διαφόρους ορόφους : 

Πλατύσκαλα των ανελκυστήρων που ανήκουν σε χωλ ή προθαλάµους, οι οποίοι συνιστούν 
πυροδιαµέρισµα του κτιρίου. 

Επιτρέπεται να επικρατεί υπερπίεση στα χωλ των ανελκυστήρων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
αποτελεί εµπόδιο στο άνοιγµα των θυρών των χώλ ή των προθαλάµων από τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να προβλεφθεί ένα σύστηµα εξισορρόπησης 
των πιέσεων ούτως ώστε να επιτραπεί ο εύκολος χειρισµός αυτών των θυρών. 

Απαγορεύεται η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ή υλικών (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) τα οποία 
θα µπορούσαν να παράγουν καπνό σε αυτούς τους χώρους. 

• διαµερισµατοποίηση   των   φρεατίων   των   ανελκυστήρων   σε   συνδυασµό   µε   αυτήν   
των κλιµακοστασίων 

Για να επιτραπεί η χρήση των ανελκυστήρων οπό άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε περίπτωση 
εκκένωσης του κτιρίου, πρέπει να ληθούν κατασκευαστικά µέτρα τα οποία περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.6. 

2.5.3.4 Αξιοπιστία λειτουργίας. 

α. Το σύνολο των τµηµάτων που αποτελούν τον ανελκυστήρα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
ασφαλείας και καλής λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς. 

β. Συνιστάται να προβλεφθεί τροχαλία κίνησης ο µηχανισµός της οποίας είναι εξοπλισµένος µε 
ηλεκτροµαγνητικό σύστηµα πεδήσεως επί πλέον του κλασικού συστήµατος. 

γ.  Ο ανελκυστήρας - όπως και αυτός των "πυροσβεστών" - πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε 
ένα εφεδρικό δίκτυο ασφαλείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο κατά προτίµηση θα 
περιλαµβάνει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ώστε γα είναι δυνατή η λειτουργία του σε περίπτωση 
διακοπής παροχής ρεύµατος από το κανονικό δίκτυο. 

δ. Επιπλέον, η καλωδίωση για την ηλεκτρική παροχή του µηχανοστασίου του ανελκυστήρα, οι 
συνδέσεις µηχανοστασίου-θαλαµίσκου, καθώς και η καλωδίωση µεταξύ θαλαµίσκου και 
εξωτερικού χώρου (τηλέφωνο και συναγερµός), πρέπει να περιλαµβάνει καλώδια µε καλή 
συµπεριφορά έναντι της πυρκαγιάς και να προστατεύεται από την πυρκαγιά όπως αναφέρεται 
στο Παράρτηµα 2 παράγραφοι 2.5 και 2.6. 

 

2.6 Κατασκευαστικές λύσεις για την διαφυγή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

2.6.1 Σκοπός 

Να δοθούν οι δυνατότητες σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες να διαφύγουν από το κτίριο κάτω από 
συνθήκες πλήρους ασφαλείας και ενδεχοµένως χωρίς βοήθεια σε περίπτωση εκδήλωσης 
ττυρκαγιάς. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να µπορούν να διαφύγουν από το κτίριο 
από έναν οποιοδήποτε όροφο, συνοδευόµενα και χρησιµοποιώντας τον ανελκυστήρα (γενική 
περίπτωση), ή µεταφερόµενα προς τα κλιµακοστάσια κινδύνου αφού προηγουµένως έχουν βρει 
καταφύγιο σε ττυροδιαµέρισµα (εξαιρετική περίπτωση). 

Οι κατασκευαστικές λύσεις οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή εκκένωση των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες βασίζονται στην ιδέα της "ζώνης - καταφύγιο" η οποία συνιστάται από την "British Standard 
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Institution" (B.S.I.) στο έγγραφο υττ΄άριθµόν BS 5588 µέρος 8, 1988 µε τίτλο : Fire precautions 
in the design and construction of buildings" µέρος 8 "Code of practice for means of escape 
for disabled people."(11) 

ε. Εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού για άτοµα µε προβλήµατα ακοής. 

Το σύστηµα ηχητικού συναγερµού συµπληρώνεται µε ένα οπτικό σύστηµα για να ειδοποιεί τους 
βαρυκόους ότι πρέπει να εκκενώσουν το κτίριο. 

Γί  αυτόν τον σκοπό :  

1. Ένας ερυθρός φωτεινός επαναλήπτης θα τοποθετείται στο γραφείο το οποίο χρησιµοποιείται 
από το άτοµο µε προβλήµατα ακοής. Θα ενεργοποιείται από το σύστηµα συναγερµού. 

2. Το ίδιο οππκό σήµα θα τοποθετηθεί στους διαδρόµους τους οποίους χρησιµοποιεί το εν 
λόγω άτοµο. 

 

2.7 Κυκλοφορία στο εσωτερικό του κτιρίου και στους δευτερεύοντες χώρους. 

2.7.1 Κυκλοφορία. 

Τα διάφορα τµήµατα του κτιρίου είναι προσβάσιµα από άτοµα µε αναπηρικές πολυθρόνες, χάρη σε 
ένα σύστηµα διαδρόµων και διαβάσεων που διαθέτουν κεκλιµένα επίπεδα ή ανελκυστήρες. 

Οι διάδροµοι θα είναι αρκετά ευρείς ώστε να επιτρέπουν την κυκλοφορία και τους ελιγµούς των 
αναπηρικών αµαξειδίων συγχρόνως µε την κυκλοφορία των ατόµων χωρίς ειδικά προβλήµατα και 
αυτό, χωρίς να προκαλείται ενόχληση ή πρόσκρουση. Γι' αυτόν τον σκοπό, οι διάδροµοι θα έχουν 
πλάτος της τάξεως του 1,50m. Στην περίπτωση που, για κατασκευαστικούς λόγους, αυτή η 
διάσταση δεν θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί, το πλάτος του διαδρόµου θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερο του 1,20m. 

 

2.7.2 Θύρες γραφείων 

Το καθαρό πλάτος των θυρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 80cm µε τρόπο ώστε να 
διευκολύνει την διέλευση και την επί τόπου στροφή για την είσοδο ή την έξοδο από το γραφείο. 
Η θύρα δεν πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα αυτόµατης επαναφοράς ώστε να 
επιτρέπεται η χρήση της από το άτοµο µε ειδικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που αυτό το σύστηµα είναι ενσωµατωµένο, η θύρα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά εργονοµίας τα οποία προδιαγράφονται  Β.∆. άρθρο  5 
παρ. 3. 

 

2.7.3 Χώροι υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Οι χώροι υγιεινής θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Β.∆. άρθρο  5 παρ. 7. 

Θα τοποθετούνται στους διαφόρους ορόφους του κτιρίου και στο ισόγειο, µε την αναλογία της 
µιας τουαλέτας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανά περίπου 100 χρήστες του κτιρίου. Χώροι 
υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να τοποθετούνται στο υπόγειο. 

Στην  περίπτωση που το κτίριο χρησιµοποιείται από λιγότερα από 100 άτοµα, ένας τουλάχιστον 
χώρος υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα τοποθετηθεί, κατά προτίµηση, σε έναν από τους 
πρώτους ορόφους (π.χ. ισόγειο, πρώτος, δεύτερος όροφος). 

                                                 
1Κανόνες πυροπροστασίας κατά την σχεδιίαση και  κατασκευή των κτιρίων. Μέρος 8. Μέσα διαφυγής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
Κώδικας καλής πρακτικής  
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2.7.4  Σήµανση των χώρων υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

Σήµατα Α.Μ.Ε.Α. συνοδευόµενα από το σήµα “τουαλέτες ανδρών/γυναικών” και 
ακολουθούµενα από ένα κατευθυντήριο βέλος πρέπει να είναι τοποθετηµένα στα 
πλατύσκαλα των ανελκυστήρων, τα οποία αντιστοιχούν στους ορόφους όπου υπάρχουν 
αυτού του είδους χώροι υγιεινής, και κατά µήκος της διαδροµής, την οποία πρέπει να 
ακολουθήσει κανείς για να φθάσει στις τουαλέτες αυτές (σήµανση). 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:    ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

1.1 ∆ιαµερισµατοποίηση και πυραντίσταση 

Η έννοια της πυραντίστασης χρησιµοποιείται κυρίως σε ό,τι αφορά τις κατασκευαστικές 
διατάξεις και τα υλικά που προορίζονται για την κατασκευή των πυροδιαµερισµάτων ενός 
κτιρίου. 

Ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης ενός πυροδιαµερίσµατος προσδιορίζεται από τα 
πρότυπα, τους κανονισµούς και τις διάφορες νόµιµες προδιαγραφές οι οποίες 
επιβάλλονται από τις διάφορες υπηρεσίες που υπεισέρχονται στην κατασκευή ενός 
κτιρίου. 

Εξυπακούεται ότι οι ελάχιστες αυτές προδιαγραφές θα επαυξηθούν, κυρίως όσον αφορά 
τα σηµεία τα οποία έχουν εφαρµογή στα κτίρια της "µέσης” κατηγορίας για τα οποία η 
Commission ζητά την τήρηση των προτύπων κατασκευής και πυροπροστασίας των 
υψηλών κτιρίων (βλ. παρ. 3). 

1.2 Πυραντίσταση του φέροντος οργανισµού και της τοιχοποιίας 

Ο φέρων οργανισµός και η τοιχοποιία δεν πρέπει να κατασκευάζονται από εύφλεκτα ή µη 
πυράντοχα υλικά. Αποκλείονται ως εκ τούτου, τα ξύλινα δάπεδα και κλιµακοστάσια καθώς 
και οι γυάλινες στέγες. 

Τα δάπεδα πρέπει να παρουσιάζουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών ο οποίος 
να προκύπτει από αποδεικτικά έγγραφα όπως: τοµές στις οποίες να εµφανίζονται οι 
διαστάσεις, η δοµή του δαπέδου, η θέση του οπλισµού κ.λπ. 

Το σύνολο των κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της 
παρ. 1.1 

Στην περίπτωση φέροντος οργανισµού από µεταλλική κατασκευή (δοκοί, υποστυλώµατα, 
σκελετός στέγης) αυτός πρέπει να προστατεύεται έναντι της πυρκαγιάς µε κατάλληλα 
θερµοµονωτικά υλικά. 

1.3 Θύρες, πετάσµατα και άλλος ττυράντοχος εξοπλισµός 

1.3.1 Αυτός ο εξοπλισµός είναι από τους ελάχιστους για τους οποίους υπάρχει ακριβής 
διαδικασία πιστοποίησης µετά από δοκιµή σε επίσηµο εργαστήριο.  Με την σηµερινή 
νοµοθεσία τα υποχρεωτικά κριτήρια για την αποδοχή ενός υλικού αποκλείουν εκείνα 
τα οποία χρησιµοποιούνται για την στεγανότητα στα αέρια καύσεως ή πυρόλυσης σε 
χαµηλές θερµοκρασίες καθώς και στον καπνό χαµηλής θερµοκρασίας. 

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι η προστασία έναντι ορισµένων αποτελεσµάτων 
µιας πυρκαγιάς και πιο συγκεκριµένα όταν ενέχεται ηλεκτρικός εξοπλισµός, είναι αυταπάτη 
ακόµη και µε εξοπλισµό ο οποίος ανταποκρίνεται στα πρότυπα. 

1.3.2 Αυτό ισχύει για τις θυρίδες των οχετών αγωγών και για τις θύρες των χώρων 
εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Πρέπει λοιπόν να προβλεφθούν, γι' αυτές τουλάχιστον τις εφαρµογές, πυράντοχες θύρες 
εφοδιασµένες περιµετρικά µε παρέµβυσµα νεοπρενίου, ή µε οποιοδήποτε άλλο ελαστικό 
υλικό κατάλληλο γι' αυτές τις περιπτώσεις και το οποίο να προσφέρει την πρέπουσα 
προστασία κατά του κινδύνου διάδοσης του καπνού στα πρώτα στάδια εκδήλωσης 
πυρκαγιάς (βλ. παράγραφο 2.4.2). 

1.3.3 Πυράντοχα διαφράγµατα 

Ο εξοπλισµός αυτού του είδους δεν εγγυάται ολική προστασία κατά της διάδοσης των 
καπνών 

οι οποίοι έχουν εισέλθει στους αγωγούς αερισµού. Από την άλλη πλευρά, η εντολή 
κλεισίµατος µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους. Πρέπει λοιπόν να προτιµώνται 
πυράντοχα διαφράγµατα τα οποία: 

• παρουσιάζουν την καλύτερη αεροστεγάνωση και κατά συνέπεια, καλύτερη στεγάνωση 
στον καπνό, 

•     ενεργοποιούνται από το σύστηµα πυρανίχνευσης 

•  έχουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο κλεισίµατος, 

• είναι εφοδιασµένες µε χειροκίνητους µηχανισµούς ανοίγµατος και/ή κλεισίµατος 
πλέον του αυτόµατου συστήµατος, 

• είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα ένδειξης της θέσης του διαφράγµατος (ανοικτό/κλειστό). 

Εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όπου το αυτόµατο σύστηµα κλεισίµατος ελεγχόµενο 
από το σύστηµα πυρανίχνευσης παρουσιάζει ειδικά µειονεκτήµατα, ο έλεγχος των 
πυράντοχων διαφραγµάτων δεν πρέπει να γίνεται µε σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει 
ασφάλειες τήξης ή άλλου είδους ασφάλειες αυτού του τύπου. 

1.3.4  Πυρίµαχο πλέγµα από διογκούµενο υλικό 

Αυτού του είδους ο εξοπλισµός, ακόµη και εάν είναι πιστοποιηµένος, δεν είναι αποδεκτός για 
µια αποτελεσµατική πυροπροστασία ιδίως στις περιπτώσεις αιθουσών µε χαµηλό 
πυροθερµικό φορτίο που παράγει ψυχρό ή χαµηλής θερµοκρασίας καπνό, πράγµα το οποίο 
συµβαίνει στις αίθουσες Η/Υ, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ. 

Αυτού του είδους ο εξοπλισµός απαγορεύεται στα κτίρια της Commission εκτός από 
ορισµένες ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες ο αρµόδιος φορέας προστασίας και υγιεινής 
στους χώρους εργασίας πρέπει να εκφέρει σύµφωνη γνώµη. 

1.4 ∆ιέλευση µέσα από πυράντοχα χωρίσµατα 

Κάθε διάνοιξη οπής ή τροποποίηση ενός πυρίµαχου χωρίσµατος δεν πρέπει να µεταβάλλει τον 
δείκτη ττυραντίστασης του χωρίσµατος. Γί  αυτόν τον λόγο, πρέπει να προβλεφθούν οι ακόλουθες 
διαµορφώσεις και εξοπλισµοί : 

1.4.1 ∆ιέλευση αεραγωγών 

Να προβλεφθούν: 

1. Πυράντοχα διαφράγµατα ελεγχόµενα από το σύστηµα πυρανίχνευσης και χειροκίνητα. Το 
ττυράντοχο διάφραγµα τοποθετείται το δυνατόν πλησιέστερα στο ττυράντοχο χώρισµα και το 
τµήµα του αεραγωγού µεταξύ αυτού και του χωρίσµατος παρουσιάζει τον ίδιο συντελεστή 
πυραντίστασης µε αυτόν του χωρίσµατος. 

2. Η εγκατάσταση του ττυράντοχου διαφράγµατος µπορεί να αποφευχθεί θερµοµονώνοντας 
τον αεραγωγό σε όλο του το µήκος µέσα στην αίθουσα ή το πυροδιαµέρισµα. Η 
θερµοµόνωση θα υπολογισθεί για να προσφέρει προστασία ίση ή µεγαλύτερη της 
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πυραντίστασης των χωρισµάτων. Το κενό µεταξύ χωρίσµατος και αγωγού πρέπει να είναι 
στεγανό στον καπνό και στα καυσαέρια. 

3. Οι προηγούµενες διατάξεις µπορούν να αποφευχθούν µε την εγκατάσταση των αγωγών - 
όταν αυτό είναι δυνατόν - έξω από την αίθουσα ή το πυροδιαµέρισµα. 

1.4.2 ∆ιέλευση αγωγών και σωληνώσεων διαφόρων ρευστών (νερό, µη εύφλεκτα αέρια: 
C02, φρέον,...). 

1. Οι   µεταλλικοί  και  πλαστικοί  αγωγοί  πρέπει  να  θερµοµονώνονται σε ικανοποιητικό  
µήκος  εκατέρωθεν της διέλευσης µε τρόπο ώστε καµία παραµόρφωση τους να µην έχει 
αρνητική επίδραση ως προς την ττυραντίσταση στο σηµείο της διέλευσης του αγωγού µέσα από  
το χώρισµα. Η στεγανότητα στα αέρια καύσεως και στον καπνό πρέπει επίσης να διατηρηθεί. 

2. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποφευχθούν οι µετακινήσεις ή οι σηµαντικές 
παραµορφώσεις των αγωγών υπό την επίδραση της θερµότητας που εκκλύεται από µια 
πυρκαγιά. Μια από τις συνέπειες αυτής της µετακινήσεως θα ήταν η µηχανική καταπόνηση του 
ττυράντοχου τοιχώµατος µε αποτέλεσµα την µερική καταστροφή ή την κατάρρευση του. 

3. Όποτε υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να προβλέπεται η διέλευση ρευστών (αερίων και 
υγρών) σε επισκέψιµους οριζόντιους ή κατακόρυφους οχετούς αγωγών οι οποίοι 
αποµονώνονται από το υπόλοιπο κτίριο µε χωρίσµατα δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 1 
ώρας και ει δυνατόν από τοιχοποιία, δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών (βλ. 1.2 και 
2.4.3.4). 

1.4.3 ∆ιέλευση ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων 

Για να ικανοποιηθούν οι συνθήκες της πυροπροστασίας, της µη επέκτασης της ττυρκαγιάς και 
της στεγάνωσης στον καπνό και τα αέρια καύσεως, τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν κατά  
τον ακόλουθο τρόπο:  

1. Κατά την διέλευση του ττυράντοχου τοιχώµατος, τα καλώδια δεν πρέπει να είναι 
συγκεντρωµένα υπό µορφήν δέσµης αλλά τοποθετηµένα σε στρώσεις ανεξάρτητες η µια 
από την άλλη για να επιτραπεί η επικάλυψη τους από κάποιο πυράντοχο υλικό. 

2. ∆ιάφορα υλικά επικάλυψης έχουν µελετηθεί ειδικά γι' αυτού του είδους τις εφαρµογές. Θα 
προτιµηθούν υλικά τα οποία, αφ'ενός µεν παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσµατα για την 
στεγάνωση και την πυραντίσταση, αφ'ετέρου παρέχουν µεγαλύτερη ευκολία στην χρήση. 
Ειδικώτερα, αυτά τα υλικά πρέπει να επιτρέπουν την ευχερή αντικατάσταση των 
καλωδίων. 

3. Εκτός από τα υλικά επικάλυψης υπάρχουν επίσης ειδικοί µηχανισµοί οι οποίοι εκπληρού τον 
ίδιο σκοπό. Η επιλογή θα γίνει βάσει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και κόστους. 

4. για τις τεχνικές λύσεις βλ. τα εξειδικευµένα συγγράµµατα και ιδιαίτερα τον “Τεχνικό φάκελλο 
αρ. 53" της ΑΝΡΙ. 

Σηµείωση : Μερικές φορές συµφέρει να προβλεφθεί πυράντοχη θερµοµόνωση για την διέλευση 
των καλωδίων µέσα από µια ζώνη υψηλού κινδύνου, γιa τις προτεινόµενες τεχνικές λύσεις βλ. 
2.4.2.2 γ. 

 

2.  ΠΥΡΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

2.1 Κεντρικό πυροδιαµέρισµα 

Είναι αυτό το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις των κανονισµών στο επίπεδο του 
φέροντος οργανισµού και της τοιχοποιίας. Αποτελείται από µεγάλες επιφάνειες (2500 m2) 
οι οποίες εµπερικλείουν µεγάλους όγκους. Χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη 
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ττυραντίστασης (εν γένει άνω των 2 ωρών).Τα µεγάλα πυροδιαµερίσµατα µπορούν να 
εµπεριέχουν δευτερεύοντα πυροδιαµερίσµατα. 

Οι χώροι στάθµευσης, οι οχετοί αγωγών τα µηχανοστάσια, τα χώλ εισόδου, τα 
κλιµακοστάσια κινδύνου αποτελούν κεντρικά πυροδιαµερίσµατα. 

2.2 ∆ευτερεύοντα πυροδιαµερίσµατα 

Ορίζονται επίσης από τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό και και τον Γενικό Κανονισµό για την 
Προστασία των Εργαζοµένων. Το δευτερεύον πυροδιαµέρισµα περιέχεται σε ένα µεγάλο 
κεντρικό πυροδιαµέρισµα και αποτελείται από τα χωρίσµατα των γραφείων και των άλλων 
χώρων καθώς και από τα χωρίσµατα των διαδρόµων τα οποία σχηµατίζουν τις οριζόντιες 
οδεύσεις διαφυγής. 

Χαρακτηρίζεται από έναν χαµηλότερο δείκτη πυραντίστασης (συνήθως 1/2 ώρας), εκτός 
από τους χώρους υψηλού πυροθερµικού  φορτίου (locaux a forte charge combustible),  
όπως αρχεία, τυπογραφεία, χώροι αποθήκευσης χαρτιού, ή χώροι οι οποίοι πρέπει να 
προστατευθούν ιδιαιτέρως έναντι µιας  πυρκαγιάς  η  οποία  θα εκδηλωθεί στο  εξωτερικό 
τους  (αίθουσες  ηλεκτρονικών υπολογιστών) για τους οποίους ο δείκτης πυραντίστασης 
είναι τουλάχιστον 1 ώρας. 

2.3 Πυροδιαµερίσµατα στους χώρους γραφείων. 

2.3.1Πυράντοχα χωρίσµατα δεν είναι υποχρεωτικά µεταξύ των γραφείων. Μπορούν να 
τοποθετηθούν κανονικά χωρίσµατα ή υαλοστάσια. Θα ήταν όµως επιθυµητό να 
προβλεφθούν πυράντοχα χωρίσµατα. 

2.3.2 Τα χωρίσµατα µεταξύ γραφείων και διαδρόµων πρέπει να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης 1/2 ώρας. Το ίδιο ισχύει και για τις θύρες των διαδρόµων. Υαλόθυρες 
αποκλείονται, εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις όπου πρέπει να µπορεί κανείς να 
παρατηρεί τους χώρους πίσω από αυτές τις θύρες χωρίς να τις ανοίξει (αίθουσες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών). Σ΄αυτές τις περιπτώσεις το τζάµι πρέπει να έχει δείκτη 
πυραντίστασης 1/2 ώρας (τύπος PYROBEL). 

2.3.3 Ψευδοροφές - Ψευδοδάπεδα. 

Οι ψευδοροφές δεν προορίζονται στο να σταµατούν την διάδοση της πυρκαγιάς και 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα πρέπει να ανταποκρίνονται στα κριτήρια στατικής 
επάρκειας και σε µια καλή συµπεριφορά έναντι της φωτιάς (βλ. παρ.1) ήτοι, κατηγορίας Αο 
ή Α1 για τό σύνολο της ψευδοροφής, τα συστήµατα ανάρτησης, καθώς και τον εξοπλισµό 
τον οποίο φέρουν: φωτιστικά, στόµια, πλέγµατα και αγωγούς προσαγωγής και απαγωγής 
κ.λπ. Ο δείκτης πυραντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/2 ώρας. 

Τα πυροδιαµερίσµατα σε αυτήν την περίπτωση των ψευδοροφών πρέπει να είναι συνεχή 
από την πλάκα µπετόν του δαπέδου µε αυτήν της οροφής. 

Αυτή η διάταξη πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις δευτερευόντων 
πυροδιαµερισµάτων και πιό συγκεκριµένα, για την προστασία των οριζοντίων οδών 
διαφυγής. 

Για το χώρισµα µεταξύ γραφείων στο εσωτερικό της ψευδοροφής, πρέπει ν;α τοποθετηθεί 
ένα πέτασµα µε επαρκή πυραντίσταση (Α0 ή Α1) και ικανοποιητική ηχοµόνωση. 

Το ψευδοδάπεδο πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά τα οποία ορίζονται στο 
Παράρτηµα 32 Χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει να αποφεύγονται, όσο το 
δυνατόν, τα συνεχόµενα ψευδοδάπεδα µεταξύ γραφείων. Στην περίπτωση που αυτό δεν 
µπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να τοποθετηθεί ηχοµόνωση κάτω από τα ψευδοδάπεδα στα σηµεία 
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των διαχωρισπκών πετασµάτων. Τα υλικά τα οποία θα χτρησιµοποιηθούν θα έχουν πυραντίσταση 
κατηγορίας Α0 ή Α1. 

2.3.4 Πυροδιαµερίσµατα χώρων φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 

Αυτά τα µηχανήµατα πρέπει να τοποθετούνται σε γραφεία ή άλλους χώρους οι οποίοι 
προβλέπονται ειδικά γ΄αυτόν τον σκοπό. Γ΄αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω χώροι -οι οποίοι 
µπορεί να είναι στην άκρη ενός διαδρόµου ή να έχουν διαµορφωθεί στο εσωτερικό µεγάλου χώρου 
αρχείων - πρέπει να έχουν διαχωριστικά τοιχώµατα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 1/2 
ώρας και να είναι εφοδιασµένοι µε θύρες ίδιας πυραντίστασης. 

2.4 Πυροδιαµερίσµατα οχετών αγωγών. 

Οι ισχύοντες κανονισµοί ορίζουν την πυραντίσταση των οχετών αγωγών αυτού του είδους και κατά 
γενικό κανόνα είναι τουλάχιστον της τάξεως των 2 ωρών. 

2.4.1 Οι οχετοί αγωγών οι οποίοι περιέχουν σωληνώσεις εύφλεκτων ρευστών : αέρια, πετρέλαιο 
κ.λπ. πρέπει να ανταποκρίνονται στις νόµιµες προδιαγραφές. 

Στην περίπτωση σωληνώσεων αερίων, πρέπει να τοποθετούνται ανιχνευτές αερίου στο εσωτερικό 
των οχετών αγωγών. Ο αριθµός τους θα εξαρτηθεί από το µήκος του αγωγού και από την θέση 
του: οριζόντια ή κατακόρυφο. Στην πρώτη περίπτωση (οριζόντια) οι ανιχνευτές θα πρέπει να είναι 
περισσότεροι από αυτούς της δεύτερης περίπτωσης για την οποία αρκεί ένας µικρός αριθµός 
ανιχνευτών.  

Εάν το αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, ο οχετός αγωγών µπορεί να είναι κλειστός στο 
κάτω του τµήµα αλλά πρέπει αναγκαστικά να είναι ανοικτός και να εξαερίζεται στο ανώτερο του 
τµήµα και να µην περιέχει κανένα άνοιγµα καθ'όλο του το ύψος. Εάν πρέπει να προβλεφθούν 
θυρίδες επισκέψεως, θα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 1 ώρας και θα είναι 
εφοδιασµένες µε υλικό στεγανοποίησης του διακένου ώστε να καθίστανται στεγανές στον αέρα και 
στο αέριο. Σε όλες τις περιπτώσεις, ισχύουν οι νόµιµες προδιαγραφές και κανονισµοί. 

Παρατηρήσεις 

1. Επειδή τα πρότυπα πυραντίστασης για εξοπλισµό αυτού του είδους (βλ. 1.3) δεν 
περιλαµβάνουν, ακόµη, την υποχρέωση αυτού του κριτηρίου (στεγάνωση των πυράντοχων 
θυρών και θυρίδων επισκέψεως στην διάχυση καπνού και αερίων σε θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος), θα πρέπει να ερωτηθούν οι προµηθευτές τους για το κατά πόσον ο εξοπλισµός 
αυτός ανταποκρίνεται σε αυτό το χαρακτηριστικό. 

2. Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σωληνώσεων καυσίµου αερίου σε υπόγειους οχετούς 
αγωγών καλυµµένους µε πλάκες. 

3. Σωληνώσεις καυσίµου αερίου ή υγρών καυσίµων δεν πρέπει να τοποθετούνται σε οχετό 
αγωγών ο οποίος περιέχει ηλεκτρικά καλώδια. 

Ειδικές περιπτώσεις: αεριζόµενο χιτώνιο. 

Η διέλευση σωλήνα καυσίµου αερίου µέσα από διάδροµο ή όδευση απαγορεύεται. Στην 
περίπτωση που αυτή η διάταξη δεν µπορεί να αποφευχθεί, ο σωλήνας του αερίου θα πρέπει να 
αποµονωθεί από τον διάδροµο χάρι σε ένα αεριζόµενο χιτώνιο (καµία οξυγονοκόλληση σ΄αυτήν 
την περιοχή). 

Ο αερισµός του χιτωνίου πρέπει να είναι µελετηµένος µε τρόπο ώστε να µεταφέρει τα αέρια µιας 
πιθανής διαρροής, κατά µήκος του σωλήνα προς το εξωτερικό του κτιρίου µέσω του κάθετου 
αγωγού των σωληνώσεων του αερίου. 
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Οι πυράντοχες θυρίδες δεν πρέπει να προκαλούν κίνδυνο εγκλωβισµού ατόµων στο εσωτερικό 
του οχετού αγωγών. Στην περίπτωση κλεισίµατος της θυρίδας, και ανεξαρτήτως του συστήµατος 
ασφάλισης πρέπει να είναι δυνατό το άνοιγµα τους από το εσωτερικό του οχετού αγωγών. 

2.4.3 Οριζόντιοι οχετοί αγωγών. 

2.4.3.1 Γενική αρχή. 

Τα ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια δεν πρέπει να διασχίζουν οριζοντίως επικίνδυνους 
χώρους εκτός και εάν προστατεύονται από αποτελεσµατικά πυράντοχα υλικά. 

Οι κυριώτεροι επικίνδυνοι χώροι βρίσκονται στα υπόγεια και στο ισόγειο: υπόγειοι χώροι 
στάθµευσης, αρχεία, χώροι απορριµάτων, ξυλουργεία, τυπογραφεία κ.λπ. 

2.4.3.2 Εγκατάσταση των ηλεκτρικών αγωγών και των ηλεκτροστασίων. 

Η βασική ιδέα έγκειται στην µείωση ή ακόµη και την εξάλλειψη του µήκους των καλωδίων 
µέσα στους µη προστατευόµενους χώρους και στους επικίνδυνους χώρους. 

Με αυτόν τον σκοπό θα γίνει προσπάθεια ώστε : 

1. να τοποθετηθεί το ηλεκτροστάσιο το οποίο περιλαµβάνει τις εγκαταστάσεις διακοπής 
και προστασίας των σηµαντικωτέρων δικτύων παρά, ή το δυνατόν πλησιέστερα στους 
χώρους που περιλαµβάνουν τους µετασχηµατιστές υψηλής και χαµηλής τάσεως. 

2. να προβλεφθεί η τοποθέτηση των κατακόρυφων οχετών αγωγών το δυνατόν 
πλησιέστερα στον χώρο εγκατάστασης της χαµηλής τάσεως. Στην ανάγκη - σε περίπτωση 
µεγάλων κτιρίων - κάθε χώρος που προβλέπεται για την χαµηλή τάση θα µπορεί να είναι 
τοποθετηµένος στο άµεσο περιβάλλον των κατακόρυφων οχετών αγωγών σωληνώσεων. 

2.4.3.3. ∆ιαδροµή των καλωδίων µέσα από τους επικίνδυνους χώρους. 

Αυτή η περίπτωση συναντάται συνήθως στην διέλευση των καλωδίων µέσα από τους 
χώρους στάθµευσης και επιδέχεται διάφορες τεχνικές λύσεις: 

1. Κανονική διαδροµή των καλωδίων (στην οροφή ή στους τοίχους) χωρίς 
πυροπροστασία. 

Αυτή η λύση δεν είναι αποδεκτή παρά µόνον εάν τα εν λόγω ηλεκτρικά καλώδια δεν 
τροφοδοτούν ζωτικές λειτουργίες π.χ. καλώδια τροφοδοσία ρεύµατος φωτισµού. 

Πρόκειται περί εύκολης και οικονοµικής λύσης, η οποία όµως δεν προσφέρει καµία 
προστασία και ως εκ τούτου καµία εγγύηση ως προς την πιστότητα λειτουργίας αυτών των 
καλωδίων. 

Η λύση αυτή πρέπει να αποφεύγεται. 

2. Καλώδια προστατευόµενα από ειδικό πυράντοχο υλικό. 

Τα πυράντοχα υλικά τα οποία προβλέπονται για τις σωληνώσεις νερού και/ή ηλεκτρικά 
καλώδια πρέπει να τοποθετούνται απ'ευθείας επί των καλωδίων ή πάνω σε υλικό το οποίο 
επικαλύπτει τα καλώδια. 

Μειονεκτήµατα 

• Η τοποθέτηση νέων καλωδίων, όπως η αφαίρεση παλαιών καταστρέφει το υλικό 
επικαλύψεως και απαιτείται κάθε φορά νέα επικάλυψη. 

• Κόστος σχετικά υψηλό (εξαρτάται από το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί). 

•  Αποτελεί θερµοµόνωση γύρω από τα καλώδια πράγµα το οποίο µπορεί να επιφέρει 
την υπερθέρµανση τους µε το παράδοξο αποτέλεσµα να υπάρξει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
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Ο καπνός και τα αέρια καύσεως µπορούν να ακολουθήσουν την διαδροµή των καλωδίων 
και να βγουν σε έναν οχετό αγωγών ή άλλο χώρο Η/Μ εξοπλισµού, αρκετά µακρυά από 
τον τόπο παραγωγής τους, πριν ανιχνευθούν. 

Γι' αυτούς τους λόγους η λύση αυτή θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται. 

∆εν πρέπει να προβλέπεται παρά µόνον σε ειδικές περιπτώσεις που περιλαµβάνουν 
µικρό αριθµό καλωδίων ή για το πέρασµα µέσα από πυράντοχα τοιχώµατα. 

3. Προστατευτικό κιβώτιο. 

Είναι µια από τις πλέον αποτελεσµατικές λύσεις. 

Τα καλώδια τοποθετούνται σε ένα κιβώτιο κατασκευασµένο από πυράντοχο υλικό (τύπου 
PROMATEC) δείκτου πυραντίστασης 1/2, ή 1 ώρας, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και το 
πυροθερµικό φορτίο του χώρου καθώς επίσης και από την θέση των καλωδίων σε σχέση 
µε την οροφή. 

Κοντά στην οροφή, η θερµοκρασία είναι µεγίστη σε περίπτωση πυρκαγιάς ενω είναι 
µικρότερη στο επίπεδο του δαπέδου, πράγµα το οποίο θα µπορούσε να δικαιολογήσει 
δείκτη πυραντίστασης δαπέδου 1/2 ώρας. 

Τα τµήµατα τα οποία συναποτελούν το κιβώτιο µπορούν να στερεωθούν πάνω σε 
µεταλλικό ή ξύλινο εσωτερικό πλαίσιο, ή µεταλλικό εξωτερικό. 

Οι συνδέσεις γίνονται µε κοχλίες ώστε να διευκολύνεται η αποσυναρµολόγηση τους και η 
τοποθέτηση νέων καλωδίων. 

Προβλέπεται ανίχνευση καπνού στο εσωτερικό του κιβωτίου. 

Οι ανιχνευτές θα εγκατασταθούν σε τµήµα του κιβωτίου εύκολα αποσυναρµολογούµενο ή 
περιστρεφόµενο για να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η συντήρηση τους. 

Αυτή η λύση παρέχει την δυνατότητα να εφαρµόζεται σε υφιστάµενες και νέες καλωδιώσεις. 

Με επιµεληµένη κατασκευή (αρµοί στεγανοί στον καπνό) µπορεί να επιτευχθεί καλή 
πυραντίσταση. 

Παρατήρηση. 

Είναι καλό να προβλεφθεί ελαφρός εξαερισµός του αγωγού µέσα από µικρά, 
προστατευόµενα ανοίγµατα. 

2.4.3.4 Συλλεκτήριος στοά αγωγών 

Στην περίπτωση µεγάλων εγκαταστάσεων οι οποίες περιλαµβάνουν µεγάλο αριθµό 
καλωδίων που διασχίζουν επικίνδυνους χώρους ή µεγάλων διαστάσεων, συνιστάται να 
προβλεφθεί η κατασκευή µιας στοάς συλλογής αγωγών για την προστασία των καλωδίων 
και την αποµόνωσή τους από τους κινδύνους πυρκαγιάς στον συγκεκριµένο χώρο (π.χ. 
χώροι στάθµευσης). 

Κρπήρια πραγµατοποίησης. 

Η µελέτη και κατασκευή της συλλεκτηρίου στοάς πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα 
κριτήρια : 

• να έχει διαστάσεις ανάλογες µε τον απαραίτητο χώρο για την κυκλοφορία και τις 
επεµβάσεις, 

• να είναι ικανών διαστάσεων ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση σε άτοµα εξοπλισµένα 
µε τα απαραίτητα εργαλεία, 

• να  βρίσκεται κατά µήκος τοίχου, 
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Άφιξη του καλωδίου από το δίκτυο της πόλης 

Χώρος τηλεφωνικού κατανεµητή 

Τηλεφωνικό κέντρο (ενδεχοµένως) 

Κατακόρυφη διανοµή µε οχετούς αγωγών µέσα στο κτίριο 

• να περιλαµβάνει το δυνατόν λιγότερες γωνίες, 

• να περιβάλλεται από συνεχείς τοίχους (δάπεδο-οροφή) µε δείκτη ττυραντίστασης τουλάχιστον 1 
ώρας, 

• να περιλαµβάνουν θυρίδες ή θύρες πρόσβασης µε δείκτη πυραντίστασης 1/2 ή 1 ώρας 
ανάλογα µε την επικινδυνότητα των χώρων  και εφοδιασµένες µε σύστηµα ανοίγµατος από το 
εσωτερικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισµού, 

• να είναι εξαεριζόµενη µε ανοίγµατα αερισµού τα οποία να µην επικοινωνούν ούτε µε 
επικίνδυνους χώρους, ούτε µε οδεύσεις διαφυγής, 

• να είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα πυρανίχνευσης, 

• να περιέχουν κανονικό φωτισµό και φωτισµό ασφαλείας. 

2.5 ∆ιαµερισµατοποίηση των καλωδιώσεων και των χώρων των τηλεφωνικών κέντρων 

2.5.1 Λόγοι και µέσα 

2.5.1.1 Σηµασία του τηλεφωνικού δικτύου. 

Κάθε µια από τις διαφορετικές λειτουργίες οι οποίες πραγµατοποιούνται χάρη στην τηλεπικοινωνία 
έχει σχέση µε ένα ουσιώδες τµήµα του Ιδρύµατος (ασφάλεια, ηλ. υπολογιστές). Σε περίπτωση 
βλάβης µιας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας, τµήµατα ολόκληρα των 
δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος κινδυνεύουν να παραλύσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, η ασφάλεια 
του κτιρίου δεν εξασφαλίζεται, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύσουν άνθρωποι και αγαθά. 

Συνεπώς, είναι ανάγκη να ληφθούν µέτρα πυροπροστασίας και προστασίας κατά άλλων κινδύνων: 
είσοδος νερού, (πληµµύρα, υγρασία), ακούσια ή εκούσια φθορά (βανδαλισµοί) φαινόµενα 
ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής (παρουσία ισχυρών ρευµάτων) κ.λπ. 

2.5.1.2 Τοποθέτηση καλωδίων και θέση των χώρων των τηλεφωνικών κέντρων 

α.  Οπως και για τα ηλεκτρικά καλώδια, προσπάθεια θα γίνει για να µειωθεί το µήκος, η καλλίτερα, 
για να αποφευχθεί η όδευση τηλεφωνικών καλωδίων µέσα από µη προστατευόµενους και 
επικίνδυνους χώρους. 

Εάν αυτό το κριτήριο ληφθεί υττ' όψη στο αρχικό στάδιο της µελέτης   του κτιρίου ή σε 
σηµαντικές µελλοντικές ανακαινίσεις του, η εφαρµογή του θα είναι πολύ ευκολότερη κατά την 
πραγµατοποίησή του.  

β.  Η τοποθέτηση και διάταξη των κυριοτέρων στοιχείων ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο 
επίπεδο των υπογείων πρέπει να γίνεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Τα καλώδια του ΟΤΕ ερχόµενα από το δίκτυο πόλεως, καταλήγουν απ'ευθείας (ή 
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σχεδόν) στον χώρο του τηλεφωνικού κατανεµητή. 

2. Ο(οι) κάθετος(οι) αγωγός(οι) πρέπει να εκκινούν από τον κατανεµητή ή το άµεσο 
περιβάλλον του. 

3. Εάν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο, αυτό θα τοποθετείται κοντά στον κατανεµητή για να 
αποφευχθούν πιθανές διελεύσεις καλωδίων µέσα από µη προστατευόµενη ζώνη. 

Αυτός ο τύπος εγκατάστασης εξαλείφει όλους τους κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από το 
πέρασµα των τηλεφωνικών καλωδίων µέσα από τους χώρους στάθµευσης ή τους 
επικίνδυνους χώρους. 

Παρακάµπτει επίσης την ανάγκη ειδικής προστασίας (µεγάλο κόστος, οχλήσεις) των 
καλωδίων (βλ 2.5.2). 

γ. Οι κατακόρυφοι οχετοί αγωγών οι οποίοι προορίζονται για τα τηλεφωνικά καλώδια 
µπορεί να είναι ειδικά µελετηµένοι για να προορίζονται µόνον γι' αυτόν τον σκοπό πέραν 
των κατακόρυφων οχετών αγωγών που περιέχουν τα ηλεκτρικά καλώδια. Πρέπει να 
µπορούν να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του 2.4.2. 

Αυτή η διάταξη συστήνεται για τα µεγάλα κτίρια και στις περιπτώσεις εγκατάστασης 
µεγάλου αριθµού γραµµών. 

δ. Με σκοπό την µείωση των τυχόν προβληµάτων τοποθέτησης και διαθεσιµότητος 
χώρου καθώς και για να αποφευχθεί παρουσία τηλεφωνικών γραµµών κοντά στα 
καλώδια ισχυρών ρευµάτων, συστήνεται - κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν - να 
προβλεφθεί η τοποθέτηση του τηλεφωνικού κατανεµητή στο επίπεδο το οποίο περιέχει το 
δυνατόν λιγότερους χώρους εγκαταστάσεων. 

2.5.2 Προστασία των τηλεφωνικών καλωδίων και καλωδίων Η/Υ κατά την διέλευση 
επικινδύνων ζωνών. 

2.5.2.1 Γενικές παρατηρήσεις. 

Ολα τα τηλεφωνικά και συναφή καλώδια Η/Υ, ανίχνευση κ.λπ.) τα οποία βρίσκονται σε 
υπόγειους χώρους πρέπει να προστατεύονται κατά της πυρκαγιάς και του κινδύνου 
επαφής µε νερό. 

Εφαρµόζονται οι οικείες προδιαγραφές σχετικά µε τον διαχωρισµό των ισχυρών ρευµάτων 
από τα ασθενή. 

2.5.2.2 Προστασία των τηλεφωνικών καλωδίων 

α. Πρέπει να εφαρµόζονται οι προδιαγραφές του 2.4.3 (οριζόντιοι αγωγοί) και πιο 
συγκεκριµένα αυτές του 2.4.3.3 για τις οποίες ο δείκτης πυραντίστασής του προστατευτικού 
κιβωτίου δεν πρέπει να είναι µικρότερη της 1 ώρας. 

β. Πέραν τούτου, λόγω των σχετικά συχνών επεµβάσεων στις τηλεφωνικές καλωδιώσεις, 
δύο από πς πλευρές του πυράντοχου κιβωτίου πρέπει να αφαιρούνται εύκολα και 
γρήγορα. Συστήνεται η τοποθέτηση τους µε κοχλίες και στροφείς. 

γ. Ειδική προσοχή δίνεται στους κινδύνους επαφής µε το νερό. Συγκεκριµένα, το τµήµα 
του κιβωτίου το οποίο βρίσκεται κάτω από σωληνώσεις νερού (ύδρευση, αποχέτευση 
κ.λπ.) πρέπει να προστατευθεί από κάθε κίνδυνο εισρροής νερού, αποτέλεσµα κάποιας 
πιθανής ρήξης της σωλήνωσης. 

2.5.3 ∆ιαµερισµατοποίηση και πυράντοχη θερµοµόνωση των χώρων σχετικών µε την 
τηλεφωνία. 

Οι εν λόγω χώροι είναι: 
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• Ο χώρος του τηλεφωνικού κατανεµητή, 

• Ο χώρος των τηλεφωνικών κέντρων, 

• Οι συγγενείς προς τα τηλεφωνικά κέντρα χώροι και ειδικότερα οι χώροι συσσωρευτών". 

α. Οι χώροι αυτοί πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Οριζόντιες επιφάνειες (δάπεδο, οροφή): ∆είκτης πυραντίστασης 2 ώρες. 

Περιµετρικές κατακόρυφες επιφάνειες : ∆είκτης πυραντίστασης 2 ώρες. 

Οι θύρες πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης 1/2 ή 1 ώρας ανάλογα µε το εάν υπάρχει 
ή όχι ανεµοφράκτης µε δείκτη πυραντίστασης 2 ώρες. 

β. Οι ανεµοφράκτες πρέπει να τοποθετούνται στην περίπτωση σηµαντικών χώρων ή/και 
στην περίπτωση που ο χώρος κινδυνεύει να έλθει σε επαφή µε αέρα που περιέχει σκόνη. 

γ. Τα ανοίγµατα εξαερισµού ή κλιµατισµού των χώρων θα προστατεύονται από 
µηχανοκίνητα πυράντοχα διαφράγµατα ελεγχόµενα από το σύστηµα ττυρανίχνευσης στο 
εσωτερικό και εξωτερικό των χώρων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 1.4 α. Πυρίµαχα 
πλέγµατα απαγορεύονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Α.3.3. 

δ. Στην περίπτωση κατά την οποία, µέλη του προσωπικού πρέπει να παραµείνουν στο 
εσωτερικό αυτών των χώρων, πρέπει να προβλεφθεί προσαγωγή νωπού αέρα και 
ανάλογη απαγωγή σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας των Εργαζοµένων. 

Στους χώρους αυτούς εφαρµόζονται άλλες προδιαγραφές οι οποίες δεν αφορούν τα 
πυροδιαµερίσµατα αλλά την ασφάλεια και υγιεινή των χώρων. 

ε. Η διέλευση απο τους τοίχους που περιβάλλουν αυτούς τους χώρους - και συγκεκριµένα η 
διέλευση των καλωδίων - πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 1.4. 

ζ. Οι χώροι οι οποίοι προορίζονται για εγκατάσταση των συσσωρευτών πρέπει να είναι 
µελετηµένοι και διαµορφωµένοι µε τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις νόµιµες 
προδιαγραφές που αφορούν χώρους αυτού του είδους, καθώς και µε τις προδιαγραφές 
του Παραρτήµατος 37 (επικίνδυνοι χώροι) παράγραφος 2.5.2. 

2.6 Πυροδιαµερίσµατα επικινδύνων χώρων. 

Για τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε κάθε είδους χώρους βλέπε Παράρτηµα 37. 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ 

3.1 Ορολογία 

Οπως φαίνεται από τον τίτλο, ο όρος αφορά την συµπεριφορά ενός υλικού, ενός προϊόντος 
το οποίο εκτίθεται στην θερµότητα. 

 

3.2 Σκοποί - Συστάσεις. 

α. Τα επιλεγόµενα προς χρήσην υλικά πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

• αποτροπή του κινδύνου ανάφλεξης και διάδοσης της φωτιάς, 

•    αποτροπή του κινδύνου δηλητηριάσεων ή ερεθισµών οι οποίοι προκαλούνται από τον καπνό 
ή τα αέρια που εκλύονται µε την θέρµανση ή την καύση των υλικών (κίνδυνοι για την υγεία). 

Περιορισµός του κινδύνου εξασθένισης ή απώλειας των ιδιοτήτων για τις οποίες έχει επιλεγεί το 
προϊόν ή το υλικό (π.χ. ψευδοροφή). 
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Θα καταβληθεί εποµένως προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η χρήση υλικών τα οποία 
παρουσιάζουν µικρό δείκτη πυραντίστασης ενώ θα προτιµηθούν και εφαρµοσθούν τα υλικά µε 
τους δυνατόν µεγαλύτερους δυνατοί δείκτες πυραντίστασης λαµβανοµένου υπ'όψιν και του 
κόστους. 

β. Από την άλλη πλευρά, οι νόµιµες προδιαγραφές και πρότυπα επιβάλλουν πολλές φορές, 
συγκεκριµένες τιµές δεικτών πυραντίστασης για ορισµένα υλικά ή εξοπλισµούς σχετικά µε τα κτίρια. 
Τα πρότυπα αυτά ισχύουν επίσης. 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δείκτες Αο και Α1 απαιτούνται 2 για τα υλικά τα οποία 
χρησιµοποιούνται στις ακόλουθες κατασκευές: 

• οροφές, ψευδοροφές, 

• ψευδοδάπεδα, επικαλύψεις δαπέδων, 

• τελειώµατα τοίχων. 

Σε µερικές περιπτώσεις θα δοθεί ειδική προσοχή στην ποιότητα των υλικών - και ειδικότερα σε 
αυτά που παρουσιάζουν ηχοµονωτικές ιδιότητες - τα οποία τοποθετούνται στα τοιχώµατα 
ορισµένων ειδικών χώρων όπως: 

Εργαστήρια ανατύπωσεις/τυπογραφείά, αίθουσες συγκεντρώσεων, χωλ, αίθουσες 
συνεδριάσεων, αίθουσες προβολής κ.λπ. για τους οποίους πρέπει να προσκοµισθούν τα 
πιστοποιητικά των χρησιµοποιουµένων υλικών. 

Ειδική περίπτωση : Φίλτρα και υλικά σε επαφή µε τον αέρα του κλιµατισµού. 

Τα κριτήρια    αυτά εφαρµόζονται στην περίπτωση των φίλτρων και των υλικών τα οποία 
χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό των αεραγωγών. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των εξής χώρων: 

•  Κουζίνες εστιατορίων, 

• Εργαστήρια ανατύπωσης και τυπογραφεία, 

• Γενικά στους επικίνδυνους χώρους, 

για τους οποίους υφίσταται κίνδυνος ανάφλεξης στο εσωτερικό των αγωγών απαγωγής. 

                                                 
2
Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δείκτης Α2 θεωρείται ως αποδεκτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται η γνώµη της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
1.      ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.1    Πυροσβεστήρες σκόνης. 

Καθαρό βάρος: 5 ή 6 kg 

Τύπος σκόνης: για πυρκαγιές Α, Β και C κατηγορίας 

Πιστοποίηση: BENOR - ΑΝΡΙ 

 

1.2 Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος CO2. 

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών, ιδίως το βάρος, θα δοθούν από την Υπηρεσία Υγιεινής 
της Εργασίας ανάλογα µε τις εφαρµογές. Αυτές οι συσκευές προορίζονται για να 
προστατεύσουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις Η/Υ, τυπογραφεία κ.λπ. 

Η κατανοµή τους γίνεται όπως περιγράφεται στο 1.1 

 

1.3 Πυροσβεστήρες ύδατος 

Αυτοί οι πυροσβεστήρες θα χρησιµοποιηθούν για να προστατεύσουν εξοπλισµούς 
ευαίσθητους στην πυροσβεστική σκόνη ή αυτούς για τους οποίους η χρήση του διοξειδίου 
του άνθρακος θα αποτελούσε κίνδυνο ή θα ήταν λιγότερο αποτελεσµατική, π.χ. 
εξοπλισµός Η/Μ ή/και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, κουζίνες, βρεφονηπιακοί σταθµοί κ.λπ. 

Κάθε φορά που αυτή η εφαρµογή είναι δυνατή, θα προτιµηθούν πυροσβεστήρες οι οποίοι 
επιτρέπουν την προσθήκη υλικών ειδικής συστάσεως. 

Η επιλογή και εγκατάσταση αυτών των συσκευών γίνεται υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας 
Υγιεινής της Εργασίας. 

 

1.4 Αλλοι τρόποι πυρόσβεσης. 

Για την προστασία εγκαταστάσεων οι οποίες περιλαµβάνουν προϊόντα που καιόµενα, δεν 
σβύνουν µε νερό ή µε τις συνήθεις µεθόδους, η επιλογή του τρόπου πυρόσβεσης θα 
προσδιορισθεί από την συµπεριφορά τους έναντι της πυρκαϊάς. 

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες σκόνης µεγάλης χωρητικότητος (20, 50, 100 kg) δεν 
συνιστώνται. Πρέπει να προβλεφθεί αυξηµένος αριθµός φορητών πυροσβεστήρων και 
πυροσβεστικών φωλεών ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία των επικίνδυνων χώρων 
(χώροι στάθµευσης, τυπογραφεία, κ.λττ.) 

Αυτή η προστασία µπορεί να επαυξηθεί µε τις µεθόδους που περιγράφονται στις 
παραγράφους 1.1, 1.2 και 1.3. 

 

2.   ΜONIMO Υ∆ΡΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  

2.1 Πυροσβεστικές φωλεές κρουνοί πυρόσβεσης 

2.1.1 Πυροσβεσπκοί κρουνοί πρέπει να προβλεφθούν σε ικανό αριθµό ώστε να 
επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση µε τον υδροσωλήνα σε οποιοδήποτε σηµείο του 
κτιρίου εξαιρουµένων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής και χαµηλής τάσεως. 
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2.1.2 Οι χώροι αποθήκευσης (αρχεία, αποθήκες ξυλείας, χάρτου κ.λπ.) οι χώροι Η/Υ και 
οι χώροι στάθµευσης πρέπει να µπορούν να εξυπηρετούνται από τουλάχιστον δύο 
εύκαµπτους πυροσβεστικούς σωλήνες. Το µήκος του σωλήνα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 
20m. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί να φθάσει τα 30m ιδίως για την προστασία 
µεγάλων χώρων αποθήκευσης. 

2.1.3 Η Υπηρεσία Υγιεινής της Εργασίας µπορεί ενδεχοµένως να συστήσει την 
εγκατάσταση επιπρόσθετων πυροσβεστικών φωλεών στις περιπτώσεις που το κρίνει 
αναγκαίο(πολύπλοκη διαδροµή, υψηλό πυροθερµικό φορτίο κ.λπ.) 

 

2.2 Κατακόρυφες σωληνώσεις πυρόσβεσης 

Οι κατακόρυφες σωληνώσεις πυρόσβεσης πρέπει: 

• να ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα, 

• να είναι βαµµένες ερυθρές σε όλο τους το µήκος για να διακρίνονται από τις άλλες 
σωληνώσεις, 

• να είναι συνεχώς υπό πίεση δηλ. τουλάχιστον 1,5 bar στο υψηλότερο σηµείο της 
στήλης, 

• να εξασφαλίζουν παροχή νερού ικανή να επιτρέψει την ταυτόχρονη χρήση δύο 
εύκαµπτων πυροσβεστικών σωλήνων. 

• να µην απαιτείται για την λειτουργία του µόνιµου πυροσβεστικού δικτύου, χειρισµός 
δικλείδων στα κατώτερα σηµεία των κατακόρυφων στηλών ή πλησίον του υδροµετρητή. 
Επι πλέον ο έλεγχος της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων του 
πυροσβεστικού συστήµατος πρέπει να είναι αυτόµατος. 

 

3.  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

3.1 Αυτόµατη κατάσβεση µε αλογονούχους υδρογονάνθρακες (halon) 

Οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου απαγορεύονται από την Επιτροπή κατόπιν των 
διεθνών και ευρωπαϊκών αποφάσεων οι οποίες έχουν ληφθεί µε σκοπό να προστατευθεί 
η ζώνη του όζοντος. Από 01.01.2000 δεν θα υπάρχει (θεωρητικώς) πλέον halon γι'αυτήν 
την χρήση. 

Αυτός ο βασικός κανών έχει µερικές εξαιρέσεις σχετικά: 

• µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις εφοδιασµένες µε halon, 

• µε τις ζωτικές εγκαταστάσεις των οποίων η ασφαλής λειτουργία πρέπει να 
διαφυλάσσεται απαραιτήτως π.χ. τοµείς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (κατανεµητές 
και κύρια τηλεφωνικά κέντρα) για τους οποίους υπάρχουν ήδη ή προβλέπονται συστήµατα 
αυτόµατης πυρόσβεσης. 

 

3.2 Αυτόµατη πυρόσβεση µε διοξείδιο του άνθρακος 

Σήµερα, η Υπηρεσία Υγιεινής της Εργασίας συνιστά αυτήν την τεχνική πυρόσβεσης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

• ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (object flooding), 

• ψευδοδάττεδα αιθουσών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

• τηλεφωνικούς κατανεµητές (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 
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Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται γενικός κατάκλυση του χώρου (total flooding) λόγω 
του υψηλού κινδύνου ασφυξίας. 

 

3.3 Καταιονητήρες (spriklers)  

Αυτή η µέθοδος πυρόσβεσης µε καταιονισµό νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
περίπτωση µεγάλης εστία πυρκαγιάς η οποία εκδηλώνεται σε χώρο του οποίου ο 
εξοπλισµός δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία στο νερό. 

Προϋποθέτει εκτός από την καθ'εαυτό εγκατάσταση: 

• ανίχνευση καπνού, 

• στεγανοποίηση του δαπέδου, 

• ειδική στεγανοποίηση στα περιθώρια σοβατεπιά, ανύψωση των κατωφλιών για να 
παραµείνει το νερό στο εσωτερικό του χώρου. 

• ρύσεις, σιφώνια δαπέδου και διέξοδος του νερού προς την αποχέτευση. 

Συνιστάται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• προστασία των χώρων αποθήκευσης χάρτου και κάδων απορριµάτων (εν ισχύ στην 
Commission από 15.10.84, βλ. Παραρτήµατα), 

• προστασία και εξαερισµός σε περίπτωση πυρκαϊάς στους υπόγειους χώρους 
στάθµευσης, 

• προστασία των σηµαντικών χώρων αποθήκευσης (ξυλεία, χαρτί υγείας, χρώµατα, 
µοκέτες κ.λπ.). 

Παρατηρήσεις 

Η χρήση καταιονητήρων για την προστασία σηµαντικών αρχείων µπορεί να εφαρµοσθεί 
εάν ληφθούν ορισµένα µέτρα προστασίας. 

Γϊ αυτόν τον σκοπό, οι µεγάλοι χώροι αποθήκευσης αρχείων µπορεί να εξοπλισθούν - 
εκτός από τις διαµορφώσεις που προαναφέρθηκαν - µε µια ή περισσότερες αναµονές για 
καταιονητήρες εφοδιασµένες µε δικλείδα ή κοχλιωτό πώµα. Αυτές οι ειδικές διαµορφώσεις 
συµπληρώνουν τον εξοπλισµό πυροπροστασίας ο οποίος προβλέπεται για χώρους αυτού 
του είδους, όπως : διαφράγµατα και πυράντοχες θύρες, ανίχνευση καπνού, πυράντοχα 
τοιχώµατα κ.λπ. 

 

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ KAΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ. 

4.1 Εγκατάσταση. 

Ο εξοπλισµός πυρόσβεσης πρέπει να τοποθετείται σε εµφανή σηµεία. Επί πλέον, πρέπει 
να επισηµαίνεται µε τα ειδικά σήµατα τα οποία προβλέπονται από τα πρότυπα και/ή τους 
ισχύοντες κανονισµούς (Γενικός Κανονισµός Προστασίας της Εργασίας, ευρωπαϊκές 
οδηγίες). 

Όποτε ο εξοπλισµός τοποθετείται κατά µήκος διαδρόµου (γενική περίπτωση) χωρίς να 
είναι άµεσα ορατός, θα τοποθετείται ένα σήµα, µε την επιφάνεια του κάθετα στον άξονα 
του διαδρόµου παρά την οροφή για να υποδεικνύει την ακριβή θέση του. 

Οι πυροσβεστήρες µπορεί να τοποθετούνται προεξέχοντες επί των τοιχωµάτων ώστε να 
είναι ορατοί από µακρυά. Αντίθετα, οι πυροσβεστικές φωλεές δεν πρέπει να 
τοποθετούνται σε προεξοχή στους διαδρόµους λόγω του µεγαλυτέρου όγκου τους. 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 41 CF0000/4932/B10 

Πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικές γι'αυτόν τον σκοπό εσοχές στο τοίχωµα. 

 

4.2 Προστασία, 

4.2.1 Προστασία των πυροσβεστήρων. 

Παντού όπου υπάρχει πιθανότης ρύπανσης ή φθοράς των συσκευών, συνιστάται να 
τοποθετούνται σε θήκες ή ερµάρια κατασκευασµένα γι'αυτόν τον σκοπό. 

Η θήκη θα είναι εφοδιασµένη µε γυάλινο ή πλαστικό διαφανές κάλυµµα εις τρόπον ώστε 
να είναι ορατός ο πυροσβεστήρας στο εσωτερικό της. 

Στην περίπτωση ερµαρίου, απλού ή εντοιχισµένου, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
συγχρόνως και για την πυροσβεστική φωλεά, τµήµα της θύρας πρέπει να είναι διαφανές 
τµήµα ώστε να φαίνεται το εσωτερικό της. 

Και στις δύο περιπτώσεις µια ασφάλεια πρέπει να κρατά το κάλυµµα ή την θύρα κλειστό. 
Κατά την απασφάλιση, το κάλυµµα ή η θύρα πρέπει να µπορούν να παραµένουν ανοιχτά. 

4.2.2 Προστασία των πυροσβεστικών φωλεών. 

Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος µέσα σε ειδικές θήκες ή κιβώτια, ή εσοχές 
(βλ. 4.1). 

Πρέπει να περιλαµβάνουν µια θύρα εφοδιασµένη µε γυάλινο τµήµα ώστε να φαίνεται 
ολόκληρη η πυροσβεστική φωλεά (βλ. 4.2.1) και µια ασφάλεια ώστε να είναι 
απαραβίαστες. 

Μια ευδιάκριτη πινακίδα, τοποθετηµένη, είτε πάνω στην θύρα, είτε στο εσωτερικό της 
φωλεάς, δεν θα επιτρέπει την χρήση της φωλεάς παρά µόνον σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Η εσοχή της πυροσβεστικής φωλεάς µπορεί να χρησιµεύει επίσης για την τοποθέτηση 
ενός ή περισσοτέρων πυροσβεστήρων εάν ο χώρος το επιτρέπει (βλ. 4.2.2). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4:    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί όπου προβλέπεται  την σχετική νοµοθεσία  
και ειδικώτερα: 

• στις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, 

• στα µηχανοστάσια, 

• στις αίθουσες συνεδριάσεων, 

• στα κέντρα πληροφορικής, 

• στα κέντρα τεχνικού ελέγχου (dispatching), 

• στις εισόδους των υπογείων χώρων στάθµευσης, 

• κοντά στον εξοπλισµό πυρόσβεσης, 

• στους θαλάµους και µηχανοστάσια ανελκυστήρων, 

• στους µεγάλους χώρους αποθήκευσης (αεροδρόµια), 

• στα εργαστήρια ανατύπωσης, 

• στις κουζίνες, 

• στους χώρους υγιεινής, 

 

2. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε αυτά τα φωτιστικά σώµατα µπορεί να γίνει: 

• είτε µε επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές, ή µε ενσωµατωµένο συσσωρευτή ικανό να 
παρέχει ενέργεια για αποτελεσµατική χρήση διάρκειας µιας τουλάχιστον ώρας 
(αυτόνοµος φωτισµός). 

• είτε µε δίκτυο ασφαλείας τροφοδοτούµενο από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

Στην περίπτωση αυτή, τα φωτιστικά σώµατα µπορεί να αποτελούν τµήµα του δικτύου 
ασφαλείας. 

 

3. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Οι βρεφονηπιακοί σταθµοί και τα νηπιαγωγεία πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε συστήµατα 
φωτισµού ικανά να ανταποκριθούν σωστά σε περίπτωση κινδύνου. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, η Υπηρεσία Υγιεινής της Εργασίας συνιστά την 
συστηµατική χρήση του δικτύου ασφαλείας για την τροφοδοσία του µεγαλυτέρου αριθµού 
των υπαρχόντων φωτιστικών. 

Το δίκτυο συµπληρώνεται µε αυτόνοµες µονάδες φωτισµού ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:    ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Κεντρική Μονάδα ενός συστήµατος το οποίο βασίζεται στην χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή είναι του τύπου αναλογικό πολυζωνικό και σπονδυλωτό.  

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

2.1 Ευκολία χρήσης. 

Οι λειτουργίες και τα σήµατα της Κεντρικής Μονάδας πρέπει να είναι κατανοητά από όλους 
και χωρίς πιθανότητα σφάλµατος. 

Κάθε συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο για τον τρόπο χρήσης της και 
αντίγραφο αυτού του έντυπου βρίσκεται µονίµως στην Κεντρική Μονάδα. 

Το κείµενο του τρόπου χρήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον στην ελληνική, αγγλική και 
γαλλική γλώσσα, να είναι ευνόητο και να περιέχει σχέδια και επεξηγηµατικά σκαριφήµατα. 

Τα µοντέλα των διαφόρων συσκευών που τοποθετούνται στο κτίριο πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν του ιδίου τύπου. 

 

2.2 Αξιοπιστία 

Η υπαγωγή στα  ισχύοντα πρότυπα και τους ελέγχους πρέπει να καταγράφεται στην 
πιστοποίηση κάθε συσκευής η οποία τοποθετείται στα κτίρια της Commission. 

 

2.3 Ακρίβεια εντοπισµού εστίας πυρκαγιάς 

Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς µε ακρίβεια και χωρίς πιθανότητα λάθους, σε ποιο 
σηµείο ανιχνεύθηκε εστία πυρκαΐάς. 

Γι΄αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισµένες συνθήκες : 

• Οι ανιχνευτές πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθµό και να καλύπτουν τις επικίνδυνες 
ζώνες. 

• Πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µεταξύ ανιχνευτών και συστήµατος απεικόνισης των 
σηµάτων συναγερµού. Η χωρητικότητα σε θέσεις απεικόνισης της κεντρικής µονάδος 
πρέπει να είναι κατά 10% µεγαλύτερη του αριθµού τους, κατά την εγκατάσταση του 
συστήµατος. 

• Η εµφάνιση των σηµάτων στον συνοπτικό πίνακα ή στην οθόνη βίντεο της κεντρικής 
µονάδος πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη. 

 

2.4 Εγκατάσταση των κέντρων ανίχνευσης 
Βασική αρχή 

Το κέντρο ττυρανίχνευσης πρέπει να είναι υπό συνεχή επιτήρηση. 

Εγκατάσταση στον χώρο υποδοχής του κτιρίου. 

Αυτή η θέση εξασφαλίζει ανθρώπινη επιτήρηση κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου,/ή συνεχή 
επιτήρηση στα κτίρια τα οποία λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 
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Εγκατάσταση σε σηµείο αποµακρυσµένο από τον χώρο υποδοχής του κτιρίου. 

Γί αυτήν την περίπτωση, ένα σύστηµα τηλεειδοποίησης πρέπει να τοποθετηθεί στο γραφείο 
του χώρου υποδοχής για να ενηµερώνει τον υπεύθυνο ότι ανιχνεύθηκε πρόβληµα. 

Μια τηλεοπτική ένδειξη, ένα απλό οπτικό σύστηµα στο γραφείο του υπευθύνου της υποδοχής, σε 
συνδυασµό µε ένα ηχητικό σήµα µπορούν να ανταποκριθούν σ΄αυτάν τον ρόλο. 

Η είσοδος στην κεντρική µονάδα επίβλεψης πρέπει να είναι δυνατή, ανά πάσαν στιγµή και ένα 
από τα µέλη της οµάδας επίβλεψης του κτιρίου πρέπει να µπορεί να ελέγχει γρήγορα τα σήµατα 
που προέρχονται από την µονάδα ώστε να λαµβάνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση µέτρα. 

∆ιακοπή της λειτουργίας του συναγερµού πυρκαγιάς. 

Πρέπει να προβλεφθεί ένας εξωτερικός διακόπτης στην είσοδο της κεντρικής µονάδος. 

 

2.5 Ασφάλεια λειτουργίας, αυτονοµία 

Η κεντρική µονάδα πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο φωτισµού ασφαλείας. Η αυτονοµία 
της πρέπει να είναι τουλάχιστον 48 ώρες. 

 

2.6 Κέντρο πυρανίχνευσης µε την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Για τα µεγάλα κτίρια, το κέντρο πυρανίχνευσης θα λειτουργεί µε την βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

Η άµεση, έγχρωµη, οπτική επαφή πάνω στο σχέδιο γενικής κάτοψης του κτιρίου, του χώρου όπου 
ανιχνεύθηκε πυρκαγιά, της θέσης και της κατάστασης (ανοιχτή/κλειστή) των ττυράντοχων θυρών ή 
οιασδήποτε άλλης λεπτοµέρειας χρήσιµης για την κατανόηση της εκδήλωσης της πυρκαγιάς 
προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και αυξάνει την ταχύτητα εξακρίβωσης των αιτίων και 
εποµένως της αποτελεσµατικότερης επέµβασης. 

 

2.7 Τύποι ανιχνευτών 

Οι τύποι των ανιχνευτών προσαρµόζονται στο είδος του κινδύνου τον οποίο προορίζεται να 
αποτρέψουν. 

Για να προσαρµοσθεί η εγκατάσταση ανίχνευσης στο είδος των κινδύνων, τα στοιχεία των 
ανιχνευτών όλων των τύπων πρέπει να είναι εναλλάξιµα χωρίς των δικτύων τους µε την απλή 
ύπαρξη ενός κοινού τύπου βάσης. 

 

2.8 Ταξινόµηση των ζωνών επικινδυνότητος 
Γραφεία 

Σε κάθε χώρο γραφείων τοποθετείται µια βάση εξοπλισµένη µε έναν οπτικό πυρανιχνευτή ανά 
θέση εργασίας. 

Οι µη ενεργοποιηµένες βάσεις είναι εφοδιασµένες µε έναν µηχανισµό απενεργοποίησης (dummy) 
µε τρόπο ώστε η κεντρική µονάδα να πς διακρίνει ως µη ενεργοποιηµένες. 

∆ιάδροµοι 

Τοποθετείται ένας πυρανιχνευτής ανά 25m ο οποίος συµπληρώνεται µε ανιχνευτές κοντά 
στις πυράντοχες θύρες. Τύπος : οππκός. 
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Αίθουσες Η/Υ 

Οπτικοί ανιχνευτές και ανιχνευτές ιονισµού τοποθετούνται στην οροφή και µέσα στο 
ψευδοδάπεδο. 

Για τους ακόλουθους χώρους: 

αίθουσες συνεδριάσεων, εστιατόρια, κουζίνες, εργαστήρια ανατύπωσης και αποθήκευσης 
υλικών ανατύπωσης, χώροι αποθήκευσης ταπήτων, εύφλεκτων υλικών, αρχείων, ξυλείας, 
µηχανοστάσια, λεβητοστάσια, χώροι στάθµευσης, κλιµακοστάσια, χώροι υγιεινής, 

Ο αριθµός και ο τύπος των πυρανιχνευτων εξαρτάται από την επιφάνεια και τον βαθµό 
επικινδυνότητος. 

 

2.9 Εντολή ενεργοποίησης προερχόµενη από την κεντρική µονάδα πυρανίχνευσης 

• επιλεκτική ενεργοποίηση των συστηµάτων αυτόµατης απαγωγής καπνού, 

• επιλεκτικό άνοιγµα και κλείσιµο των πυραντόχων διαφραγµάτων, 

• ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συστηµάτων αερισµού, 

• κλείσιµο των πυραντόχων θυρών, 

• κλείσιµο της κεντρικής δικλείδας καυσίµου αερίου. 

 

2.10 Τηλεπυρανίχνευση 

Στην περίπτωση που η κεντρική µονάδα δεν βρίσκεται στον χώρο υποδοχής του κτιρίου, 
πρέπει να εγκατασταθεί ένα σύστηµα µεταφοράς του συναγερµού όπως περιγράφεται στο 
2.3. 

Επί πλέον, πρέπει να συνδεθεί η κεντρική µονάδα στο σύστηµα της τηλεδιαχείρισης (βλ. 
Παράρτηµα 35) 

• ένας γενικός συναγερµός "διαρροή αερίου",   

• ένος γενικός συναγερµός "πυρανίχνευση", 

• ένας γενικός συναγερµός "βλάβη στην κεντρική µονάδα", 

στην περίπτωση βλάβης της κεντρικής µονάδας (π.χ. βλάβη ανιχνευτού της κεντρικής 
µονάδας, βραχυλύκλωµα δικτύου κλπ.) 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 46 CF0000/4932/B10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6:    ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 

1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Σήµα συναγερµού πυρκαγιάς : µετάδοση σήµατος (αυτόµατη  ανίχνευση) είτε µηνύµατος 
σε αρµόδια υπηρεσία είτε σε κάποιο κέντρο επίβλεψης ώστε να αναγγελθεί η ύπαρξη 
κινδύνου πυρκαγιάς. 

Συναγερµός πυρκαγιάς: εντολή ή οποία δίνεται στους χρήστες προκειµένου να τους ζητηθεί να 
εκκενώσουν το κτίριο. 

Μεγαφωνικό σύστηµα: εγκατάοταση µεγαφώνων, κατανεµηµένων στο εσωτερικό του 
κτιρίου, η οποία επιτρέπει την εκποµπή µηνυµάτων απευθυνόµενων στους χρήστες του 
κτιρίου. Η εντολή εκκένωοης µπορεί ενδεχοµένως να δοθεί µε αυτόν τον τρόπο, αν 
αποδειχθεί οτι η χρήση των σειρήνων συναγερµού είναι προβληµατική, και στην 
περίπτωση που τα µεγάφωνα ακούγονται σε όλο το κτίριο. 

 

2.    APXΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ενεργοποίηση των σειρήνωνσυναγερµού δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να γίνεται 
από αυτόµατο µηχανισµό ή µε το πάτηµα ενός διακόπτη. 

Η ενεργοποίηση αυτού του συστήµατος δεν γίνεται παρά µόνον εκουσίως, ήτοι µε 
χειροκίνητη εντολή του διακόπτη που ενεργοποιεί τις σειρήνες. 

 

3. ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι έξοδοι αυτές είναι εφοδιασµένες µε ηλεκροµαγνητη ο οποίος απασφαλίζεται σε 
περίπτωση συναγερµού καθώς και σε,περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 

 

4. ΕΝΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Ο µηχανισµός που δίνει την εντολή λειτουργίας του συναγερµού πρέπει να ανταποκρίνεται 
σε µερικά απλά κριτήρια: 

• πρέπει να είναι ορατός και αναγνωρίσιµος, σαν τέτοιος, εύκολα και χωρίς πιθανότητα 
σύγχισης. Εν ανάγκη, κάποιο σύµβολο, ή σήµα, ή ένδειξη, τοποθετείται κοντά στο 
κοµβίο εντολής, 

• η πρόσβαση σ'αυτόν πρέπει να είναι εύκολη, 

• η λειτουργία του δεν πρέπει να εξαρτάται από κλειδί ή άλλο µέσο το οποίο µπορεί να 
αφαιρείται, εκτός αν υφίσταται κάποιος επιτακτικός λόγος, που δικαιολογεί την ύπαρξη 
του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει ένδειξη για την θέση του κλειδιού κοντά 
στο κοµβίο εντολής. 

• πρέπει να τοποθετείται εκτός του πίνακα ή του κυτίου του κέντρου πυρανίχνευσης, 

• η χρήση του κοµβίου εντολής λειτουργίας του συστήµατος συναγερµού πρέπει να είναι 
δυνατή ανά πάσα στιγµή και να µην υφίσταται ανάγκη εκτέλεσης µιας σειράς 
προηγουµένων εργασιών που θα καθυστερούσαν την ενεργοποίηση του. 
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• Τοποθετείται στο επίπεδο εκκένωσης, κατά προτίµηση στον χώρο υποδοχής 
(reception), και η θέση του είναι τέτοια, ώστε να µην είναι δυνατή η ακούσια 
ενεργοποίηση του. 

 

5. ΤΥΠΟΙ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ · ΗΧΗΤΙΚH ΣΤΑΘΜΗ 

Μεταξύ τωγ διαφόρων τύπων σειρήνων επιλέγονται κατά προτίµηση οι ηλεκτρονικές. 

Οι σειρήνες που λειτουργούν µε πεπιεσµένο αέρα, οι οποίες γενικώς είναι πιο ισχυρές από τις 
ηλεκτρονικές, χρησιµοποιούνται µόνον στους πολύ µεγάλους χώρους (µεγάλα αρχεία, αποθήκες, 
χώροι στάθµευσης). 

Η ηχητική στάθµη της σειρήνας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους 
χρήστες του κτΙρίου που βρίσκονται σε ορισµένη απόσταση, αλλά και να µην προξενείται 
ακουστικός τραυµατισµός ή νευρικός κλονισµός σε εκείνους που βρίσκονται δίπλα στην σειρήνα. 

Ειδικότερα, αν οι οι σειρήνες είναι εγκατεστηµένες σε χώρους µέσου όγκου ή σε χώρους που 
στεγάζουν µικρά παιδιά (παιδικοί σταθµοί) η ακουστική στάθµη πρέπει να είναι χαµηλότερη των 
95db (Α) σε απόσταση 1m από την πηγή. Τα παραπάνω αφορούν ιδιαίτερα τις σειρήνες που 
τοποθετούνται στις τουαλέπες. 

Η συνθήκη αυτή πληρούται ευκολότερα µε την χρήση ηλεκτρονικών σειρήνων ρυθµιζόµενης 
έντασης. 

∆εν προβλέπεται η εγκατάσταση εφεδρικών σειρήνων οι οποίες να δίνουν προειδοποιητικό σήµα. 

 

6.  ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Οι σειρήνες συναγερµού δεν πρέπει να τοποθετούνται: 

• στους προθαλάµους των ανελκυστήρων, 

• στις εισόδους, 

• στα κλιµακοστάσια, 

• σε χώρους όπου ένας ξαφνικός και δυνατός θόρυβος θα αναστάτωνε τις λειτουργίες 
που εκτελούνται σ'αυτούς: τηλεφωνικά κέντρα, κοιτώνες µικρών παιδιών (παιδικοί σταθµοί), 

• κοντά σε θύρες και ειδικότερα σε εξόδους κινδύνου, 

• στις άκρες των διαδρόµων. 

Η θέση των σειρήνων συναγερµού ορίζεται σε σχέση µε την συνήθη θέση των χρηστών του 
κτΙρίου, µε την διάταξη και το µέγεθος των χώρων και ενδεχοµένως σε σχέση µε τους θορύβους 
του περιβάλλοντος. 

Οσον αφορά τους διαδρόµους γραφείων, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κατανεµηθούν 
οι θέσεις των σειρήνων και µε αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί η συσσώρευση ακουστικής ισχύος 
σε ένα τµήµα του διαδρόµου, σε σχέση µε τον υπόλοιπο χώρο. 

Συνίσταται η χρήση σειρήνων ασθενούς ισχύος, σε επαρκή αριθµό και καταλλήλως κατανεµηµένων, 
αντί για µιας η µερικών σειρήνων πολύ ισχυρών οι οποίες δεν επιτρέπουν την ορθή κατανοµή 
ηχητικής ισχύος. 

Τα ίδια ισχύουν και για τις αίθουσες εστιατορίων και τις µεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων. 

Στην περίπτωση πολύ µεγάλων χώρων ή χώρων µε πολύ θόρυβο, είναι δυνατή η χρήση πιο 
ισχυρών σειρήνων µε την προϋπόθεση τήρησης µιας οµοιογενούς και ισορροπηµένης κατανοµής 
των θέσεων αυτών. 
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Παραδείγµατα : Αποθήκες, χώροι στάθµευσης, µεγάλα εργαστήρια ανατύπωσης. 

 

7.  ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Εγκατάσταση µεγαφώνων (βλ. παράγραφο 1) 

Οπτικά σήµατα : Ερυθροί λαµπτήρες αφεσβενόµενοι ή περιστρεφόµενοι, συγχρονισµένοι µε το 
σύνολο του συστήµατος συναγερµού, όταν υπάρχουν άτοµα µε προβλήµατα ακοής και σε 
ορισµένους χώρους, όπου η φύση της εργασίας που εκτελείται σ' αυτούς δεν επιτρέπει την 
εγκατάσταση θορυβωδών σειρήνων: σε τηλεφωνικά κέντρα, και σε ορισµένες περιπτώσεις, σε 
χώρους πληροφορικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7:    ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ανιχνευτών αερίων, µόνον στους χώρους όπου υπάρχουν 
κινητήρες εσωτερικής καύσεως (υπόγειοι χώροι στάθµευσης, χώροι εγκατάστασης Η/Ζ), 
καύσιµα αέρια ή οποιοδήποτε άλλο αέριο το οποίο χρησιµοποιείται σε µια δεδοµένη 
εργασία ή σε ειδικό µηχάνηµα (µηχανήµατα για φιλµς και µικροφίλµς). 

 

1.      ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Το πιο διαδεδοµένο τοξικό αέριο είναι το µονοξείδιο του άνθρακα (CO). Η ανίχνευση 
αφορά λοιπόν αποκλειστικά αυτό το αέριο. 

Οι ανιχνευτές, οι οποίοι είναι κατανεµηµένοι στους υπόγειους χώρους στάθµευσης, είναι 
συνδεδεµένοι µε το κέντρο τηλεχειρισµού του κτιρίου. 

Η υπέρβαση του επιτρεποµένου ορίου της συγκέντρωσης CO ανιχνεύεται. 

 

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ 
Oι ανιχνευτές τοποθετούνται: 

• στα λεβητοστάσια, 

• στον κατακόρυφο οχετό αγωγών, 

• στον οριζόντιο οχετό αγωγών εφ'όσον υπάρχει. 

Στην περίπτωση ύπαρξης οριζόντιου οχετού αγωγών προβλέπεται µεγαλύτερος αριθµός 
ανιχνευτών, απ΄ότι στην περίπτωση του κατακόρυφου οχετού αγωγών. 

Οι ανιχνευτές αυτοί δίνουν σήµατα συναγερµού στο κέντρο πυρανίχνευσης του κτιρίου και 
στο κέντρο τηλεχειρισµού. 

 

3.   ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Χρησιµοποιούνται ειδικοί ανιχνευτές για τα υπάρχοντα αέρια ( ΝΗ3 όσον αφορά τις 
µηχανές παραγωγής µικροφίλµς) κατανεµηµένοι στους χώρους και στους οχετούς αγωγών 
που περιέχουν το δίκτυο του αερίου. 

Οι ανιχνευτές αυτοί δίνουν σήµατα συναγερµού στο κέντρο ανίχνευσης πυρκαγιάς του 
κτιρίου και στο κέντρο τηλεχειρισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8:    ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η απαγωγή καπνού και αερίων είναι ένα πρόβληµα που τίθεται κατά προτεραιότητα στους χώρους : 

• που περιέχουν σε επαρκή ποσότητα εύφλεκτες ύλες (σε στερεά, υγρή και αέρια µορφή), 

• που περιέχουν κινητήρες εσωτερικής καύσεως (χώρους Η/Ζ, χώρους στάθµευσης) όπου 
παράγονται δυσάρεστες οσµές : W.C., χώροι αποθήκευσης απορριµάτων 

 Το πρόβληµα της απαγωγής καπνού και αερίων τίθεται και σε τρείς άλλες περιπτώσεις : 

• σε οχετούς αγωγών και ειδικότερα σε εκείνους που περιέχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις 
αερίων, 

• σε χώρους όπου η παρουσία καπνού µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές ζηµιές σε ακριβά υλικά 
ζωτικής σηµασίας, όπως χώροι πληροφορικής και τηλεφωνίας. 

• εν γένει σε χώρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τους εργαζοµένους και για τους οποίους οι 
Κανόνες υγιεινής απαιτούν την εξασφάλιση καθαρού αέρα, απηλλαγµένου από σκόνες και 
ρύπους. 

Η απαίτηση αυτή µπορεί να ανατραπεί από υπερβολικό ποσοστό αέρα ανακυκλοφορίας του, που 
µεταφέρει σε ορισµένους χώρους την ρύπανση η οποία παράγεται σε άλλους χώρους του κτιρίου. 

 

2. ΜΕΣΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ 

2.1 Μέθοδοι και µέσα απαγωγής καπνού και αερίων 

Οι δύο βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται είναι οι ακόλουθες: 

Η απαγωγή καπνού και αερίων πρέπει να γίνεται µέσω φυσικού αερισµού, εφ'όσον αυτός 
εξασφαλίζει επαρκή και αποτελεσµατική ανανέωση του αέρα. Ο αερισµός του χώρου 
εξασφαλίζεται από δύο ανοίγµατα, επιφανείας ανάλογης µε τις απαιτούµενες παροχές αέρα, τα 
οποία είναι τοποθετηµένα κατά προτίµηση στις άκρες µιας διαγωνίου του όγκου του χώρου, 
επιτρέποντας έτσι ένα ρεύµα χαµηλού και ένα ρεύµα υψηλού αερισµού. 

Υπάρχει σαφής νοµοθεσία σχετική µε το θέµα αυτό, η οποία αφορά τις περισσότερες περιπτώσεις 
χώρων υψηλού κινδύνου, όπως χώροι όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις αερίων, χώροι 
µετασχηµατιστών ηλεκτρικής ενέργειας, λεβητοστάσια κ.λπ. 

Στην περίπτωση ύπαρξης αερίων ή ατµών ειδικού βάρους µεγαλυτέρου εκείνου του αέρα, η ύπαρξη 
συστήµατος µηχανικού αερισµού είναι απαραίτητη για την αποµάκρυνση αυτών των αζρ\ων ρύπων 
προς το ύπαιθρο, προς ένα χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να επανεισέλθουν δι'αναρροφήσεως 
καθαρού νωπού αέρα στο εσωτερικό ή να επανεισέλθουν στο κτίριο δια µέσου των ανοιγµάτων του 
(θύρες, παράθυρα κ.λπ;). Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη αερίων, ατµών ή καπνού 
προς κλειστούς χώρους, όπως π.χ. αίθρια ή εσωτερικές αυλές. 

Οι αναρροφητήρες ατµών ειδικού βάρους µεγαλυτέρου εκείνου του αέρα, ττχ ατµοί διαλυτών, 
πρέπει να τοποθετούνται, κατά προτίµηση, στο επίπεδο του δαπέδου ή σε γειτνίαση µε αυτό. Το 
σάρωµα του αέρα θα γίνεται κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω, κατά τρόπον οµοιόµορφο, 
ώστε να διευκολύνεται η αποµάκρυνση των αερίων και ατµών και να αποφεύγεται έτσι κάθε 
κίνδυνος να λιµνάσουν αυτοί οι ρύποι. 
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Η αναρρόφηση ατµών ειδικού βάρους µεγαλυτέρου εκείνου του αέρα,δεν πρέπει να γίνεται από 
υψηλό σηµείο και κατά συνέπεια τα ανοίγµατα αναρρόφησης δεν τοποθετούνται στην οροφή. 
Είναι καταλληλότερη η τοποθέτηση αυτών των ανοιγµάτων σε χαµηλό σηµείο, όσο το δυνατόν πιο 
κοντά στις πηγές εκποµπής των ατµών που ρυπαίνουν. 

Σηµείωση:  

Στην περίπτωση, που τα προς εκκένωση αέρια ή ατµοί είναι εύφλεκτα ή εκρηκτικά, απαιτείται η 
εγκατάσταση συστήµατος µηχανικού αερισµού και ηλεκτρικής αντι-εκρηκτικής εγκατάστασης. 

 

2.2 Απαγωγείς 

Οι απαγωγείς είναι τα σηµεία απόρριψης στην ατµόσφαιρα αερίων και καττνού (καπνοδόχοι 
λεβητοστασίων). 

Πρόκειται επίσης και για τα σηµεία εξόδου του αέρα κλιµατισµού του κτιρίου. Η επιλογή της θέσης 
τους πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια: 

2.2.1 Τοποθετούνται σε σηµεία όπου η ύπαρξη αναθυµιάσεων δεν συνιστά ενόχληση ή κίνδυνο 
ρύπανσης για τους χρήστες του κτιρίου, ήτοι σε σηµεία αποµακρυσµένα από το κτίριο ή κάποια 
σηµεία στην περίµετρο ή στην οροφή του κτιρίου. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να µην µπορούν 
οι αέριες αναθυµίασεις να εισχωρήσουν στο κτίριο µέσω των ανοιγµάτων του (παράθυρα, θύρες, 
κ.λπ.). 

2.2.2 Οι απαγωγείς καττνού, αερίων ή ρυπαντικών ατµών δεν τοποθετούνται κατ'αρχήν σε κλειστούς 
χώρους, όπως π.χ. σε εσωτερικές αυλές. 

Τα δίκτυα κλιµατισµού σχεδιάζονται µε τρόπον ώστε να διαχέουν τον προερχόµενο από πυρκαγιά 
καπνό, σε χώρο και κατεύθυνση που δεν µπορεί να προξενήσει βλάβη στους χρήστες του κτιρίου. 

Στην περίπτωση που για λόγους εξοικονόµησης ενέργειας, ένα µέρος ή το σύνολο του 
απορριπτόµενου αέρα διοχετεύεται προς τους υπόγειους χώρους στάθµευσης, ένας αυτοµάτως 
ενεργοποιούµενος µηχανισµός, στην περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς, διοχετεύει τον αέρα που 
περιέχει καπνό ή προϊόντα καύσης, προς έναν απαγωγέα ο οποίος ανταποκρίνεται στις 
αναφερόµενες στην ανωτέρω παράγραφο 2.2.1 συνθήκες. 

 

3.    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

3.1 Χώροι υψηλού κινδύνου πυρκαϊάς. 

Ολοι οι χώροι υψηλού κινδύνου διαθέτουν ειδικά συστήµατα αερισµού και απαγωγής αερίων και 
καττνού (βλ. Παράρτηµα 37). 

Είναι, εν τούτοις, απαραίτητο να προσδιορισθούν εδώ µερικές ιδιαιτερότητες ορισµένων χώρων. 

 

3.2 Ειδικοί χώροι. 

3.2.1 Υπόγειοι χώροι στάθµευσης 

Ο αερισµός των χώρων αυτών πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σχετικών 
προδιαγραφών. 

Στην περίπτωση που ο φυσικός αερισµός είναι ανεπαρκής, πρέπει να προβλέπεται η 
εγκατάσταση συστήµατος µηχανικού αερισµού. Η λειτουργία του συστήµατος αυτού είναι µόνιµη ή 
διακοπτόµενη, ανάλογα µε την περίπτωση και τις απαιτούµενες παροχές. Στην περίπτωση 
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διακοπτόµενης λειτουργίας, προβλέπεται η ύπαρξη ενός χρονοδιακόπτη η ενός συστήµατος 
ανίχνευσης αερίων το οποίο ενεργοποιεί τον αερισµό. 

Οι παροχές αερισµού πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπεται η αποτελεσµατική απαγωγή 
των καυσαερίων, όταν ο µέγιστος αριθµός αυτοκινήτων έχει την µηχανή τους σε λειτουργία, µε 
τρόπον ώστε να  µην παρατηρείται,  στην  εσωτερική ατµόσφαιρα των  χώρων στάθµευσης,  
ποσοστό-δηλητηριωδών αερίων και ειδικότερα µονοξειδίου του άνθρακα (CO), ανώτερο από τα 
επιτρεπόµενα όρια. 

Η απαιτούµενη παροχή για την ανανέωση και το σάρωµα του εσωτερικού αέρα, υπολογίζεται µε 
τρόπον ώστε, ο εσωτερικός αέρας των χώρων στάθµευσης να ανταποκρίνεται πάντα σης 
προδιαγραφές υγιεινής. Επί πλέον, είναι απαραίτητη η ύπαρξη µηχανισµού, ο οποίος να 
αποκλείει τον κίνδυνο εισαγωγής στον χώρο, καπνού προερχοµένου από το εσωτερικό του 
κτιρίου, στην περίπτωση που ο απορριπτόµενος αέρας κλιµατισµού αυτού, διοχετεύεται στους 
υπόγειους χώρους στάθµευσης (βλ. παράγραφο 2.3.1). 

Ο σύστηµα αερισµού του χώρου στάθµευσης χρησιµοποιείται µε τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαγωγή του καπνού πυρκαϊάς η οποία προκλήθηκε στο εσωτερικό του (πχ αυτοκίνητο στο 
οποίο εκδηλώθηκε πυρκαΐά). 

3.2.2 Οχετοί αγωγών σωληνώσεων. 

Οι οχετοί αγωγών σωληνώσεων πρέπει να αερίζονται. Ειδικότερα ο αερισµός αυτός είναι 
απαραίτητος στους οχετούς αγωγών που περιέχουν σωληνώσεις καυσίµου αερίου καθώς και σε 
οχετούς αγωγών που περιέχουν ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια. Περισσότερες διευκρινίσεις εττί 
του θέµατος δίνονται στο Παράρτηµα 2 (πυροδιαµερίσµατα). 

3.2.3 Μηχανοστάσια ανελκυστήρων. 

Τα µηχανοστάσια ανελκυστήρων πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένα µε ανοίγµατα 
αερισµού, τα οποία επιτρέπουν την αποµάκρυνση της παραγόµενης από την εγκατάσταση 
θερµότητος, καθώς και - αν υπάρχει ανάγκη -  την αποµάκρυνση του καπνού που παράγεται 
πχ από καλώδια που καίονται. 

3.2.4 Αρχεία - Αποθήκες χάρτου. 

Η απαγωγή του καπνού σε περίπτωση πυρκαϊάς στους χώρους αυτούς, πρέπει να µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσω των αγωγών αερισµού. Η λειτουργία του δικτύου προσαγωγής αέρα 
διακόπτεται κατά την διάρκεια λειτουργίας του δικτύου αερισµού. 

Σε περίπτωση ανακυκλοφορίας του αέρα, εφ'όσον εκδηλωθεί πυρκαΐά, αυτή διακόπτεται 
αυτοµάτως από τα πυράντοχα διαφράγµατα και ο αέρας διοχετεύεται κατ'ευθείαν προς το 
εξωτερικό του κτιρίου. 

3.2.5 Χώροι τηλεφωνικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων πληροφορικής 

Οι χώροι αυτοί προστατεύονται έναντι κινδύνου διείσδυσης καπνού µεταφεροµένου από την 
εγκατάσταση κλιµατισµού και/ή από γειτονικούς χώρους, για αυτόν τον σκοπό, µόλις το σύστηµα 
πυρανίχνευσης, που είναι τοποθετηµένο στο εσωτερικό των αγωγών προσαγωγής αέρα, 
ανιχνεύσει δίοδο καπνού, ενεργοποιούνται τα πυράντοχα διαφράγµατα. 

Στην περίπτωση εκτόξευσης κατασβεστικου µέσου αλογονουχων υδρογονανθράκων (baton) από 
αυτόµατη εγκατάσταση πυρόσβεσης, οι χώροι αυτοί πρέπει να αποµονώνονται για ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα, από τα δίκτυα κλιµατισµού που καταλήγουν σ'αυτούς. 

Τα προϊόντα καύσης και αποσύνθεσης του halon που µένουν στους χώρους αυτούς µετά την 
κατάσβεση πυρκαΐάς, πρέπει να διοχετεύονται προς το εξωτερικό, χωρίς να ανακυκλοφορούν 
µέσα στην εγκατάσταση κλιµατισµού του κτιρίου. 
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Σηµείωση: 

Ο αριθµός των αυτοµάτων εγκαταστάσεων πυρόσβεσης µε halon πρέπει να µειωθεί µέσα στα 
επόµενα χρόνια. 

3.2.6 Τυπογραφεία - Εργαστήρια ανατύπωσης που λειτουργούν µε µηχανές offset. 

Η αποµάκρυνση των διαλυτών πρέπει να γίνεται από ξεχωριστή εγκατάσταση αερισµού. Πρέπει 
να εξασφαλίζεται η προσαγωγή νωπού αέρα. Η εγκατάσταση εξαερισµού των ατµών των 
διαλυτών καθώς και άλλων ρυπαντικών αερίων πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2. 

3.2.7 Τυπογραφεία που χρησιµοποιούν αποκλειστικά µεθόδους ανατύπωσης εν ξηρώ 
(φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα) 

Στόµια αναρρόφησης πρέπει να τοποθετούνται στην έξοδο του συστήµατος αερισµού των 
µηχανηµάτων µε σκοπό την διοχέτευση του θερµού αέρα, της σκόνης του tonner και του χαρτιού, 
καθώς και των αερίων και ατµών που παράγονται κατά την λειτουργία των µηχανών (όζον), προς 
το εξωτερικό του κτιρίου. Ο αγωγός αναρρόφησης πρέπει να καταλήγει σ' έναν απαγωγέα ο 
οποίος ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3 και είναι 
ανεξάρτητος του δικτύου αερισµού του κτιρίου. Η εγκατάσταση κλιµατισµού του κτιρίου θα 
εξυπηρετεί τον ή τους χώρους του τυπογραφείου µε τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές υγιεινής, ειδικότερα όσον αφορά την προσαγωγή νωπού αέρα. Στην περίπτωση 
που η εγκατάσταση αναρρόφησης του αέρα των µηχανών δεν επαρκεί για την απαγωγή όλης 
της παραγόµενης από αυτές θερµότητα, τοποθετείται εγκατάσταση κλιµατισµού για την 
απορρόφηση της εναποµένουσας θερµότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9:    Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
1.    Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

1.1 Οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής 

1.1.1 Πρέπει να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις σχετικές 
µε τα υψηλά κτίρια προδιαγραφές, ακόµη και στην περίπτωση που πρόκειται για µέσου 
ύψους κτίριο. 

1.1.2 Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
πρόσβασης και κυκλοφορίας Α.Μ.Ε.Α. στο εσωτερικό του κτιρίου, και ειδικότερα σ' εκείνες 
που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1. 

Το ττλάτος των διαδρόµων θα να είναι τουλάχιστον 1,40m. Οι έξοδοι κινδύνου θα 
διαθέτουν καθαρό άνοιγµα µεγαλύτερο των 80cm, θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε τον 
περιβάλλοντα χώρο σε αυτό το σηµείο, η δέ διαδροµή µέσω της οποίας καταλήγει σε 
αυτές άτοµο µε ειδικές ανάγκες, από τους αντίστοιχους ανελκυστήρες δεν θα έχει 
βαθµίδες. 

1.1.3 Οι χώροι εισόδου. 

Οι χώροι αυτοί θα είναι αποµονωµένοι από το υπόλοιπο κτίριο, µε τοίχους δείκτη 
πυραντίστασης 2 ωρών καθώς και πυράντοχες θύρες δείκτη πυραντίστασης 1 ώρας ή 
πυροπροστατευόµενους προθαλάµους. 

Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών στους χώρους εισόδου πρέπει να περιορίζεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση συνθετικών υλών, πλαστικών 
καουτσούκ, κ.λπ. ή να περιορίζεται αυτή στην ελάχιστη απαραίτητη έκταση. 

Οι οχετοί αγωγών ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών καλωδίων αποµονώνονται από τον χώρο 
εισόδου µε τοίχους δείκτη πυραντΐστασης 2 ωρών. 

1.1.4 Το δάπεδο των οδεύσεων διαφυγής και ειδικότερα το δάπεδο των εξωτερικών 
οδεύσεων  διαφυγής πρέπει να ανταποκρίνεται στα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

• να µην είναι ολισθηρό, 

• να µην είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινο πλέγµα, ή διάτρητη επιφάνεια η οποία θα 
αποτελούσε κίνδυνο ή ενόχληση για άτοµα που χρησιµοποιούν µπαστούνι για να 
κινηθούν, ή για κυρίες που φορούν υποδήµατα µε µυτερά τακούνια. 

1.1.5 Οι εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής πρέπει επί πλέον να ανταποκρίνονται στα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• Να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,50m, 

• Να διαθέτουν κιγκλίδωµα και από πς δύο πλευρές, 

• Να έχουν αντιολισθητικό δάπεδο από σκληρά υλικά, 

• Να µην βρίσκονται κατά µήκος όψεων µε παράθυρα αλλά να αποµακρύνονται όσο 
είναι δυνατό απ'αυτές. 

1.1.6 Στην περίπτωση που η όψη δεν έχει παράθυρα εππρέπεται η ύπαρξη οδεύσεων 
διαφυγής κατά µήκος αυτής της όψεως υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπάρχει κάποιος 
ιδιαίτερος κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης του τοιχώµατος. 

1.1.7 Μια εξωτερική όδευση διαφυγής δεν πρέπει, κατ αρχήν, να καταλήγει σε πέρασµα µέσα 
στο κτίριο. Αν η διάταξη των χώρων επιβάλλει αυτή την λύση - ττχ εσωτερική αυλή - πρέπει να 
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προβλέπονται τουλάχιστον δύο δίοδοι από το ή τά περιβάλλοντα κτίρια, οι οποίες θα αποτελούν 
δύο εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής που οδηγούν στην ύπαιθρο από δύο εξόδους κινδύνου. Οι 
δύο αυτές εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνήθεις συνθήκες 
πυρασφαλείας για υψηλά κτίρια. 

 

1.2   Κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής- Κλιµακοστάσια κινδύνου. 

Γενικές παρατηρήσεις 

Οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής πρέπει να ανταποκρίνονται στους ίδιους κανόνες και 
προδιαγραφές µε τις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής (βλ. παράγραφο 1.1). Οι ακµές των 
βαθµίδων υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία για να καταστούν αντιολισθητικές. Το πλάτος 
των κλιµακοστασίων καθορίζεται µε τρόπο ώστε να διευκολύνεται η µεταφορά τραυµατία σε 
φορείο. 

Οι θύρες που οδηγούν στα κλιµακοστάσια πρέπει να ανοίγουν κατά την κατεύθυνση διαφυγής  

στην ανοιχτή τους θέση να µην καταλαµβάνουν χώρο του πλατύσκαλου. 

Η κλίση των κλιµακοστασίων θα είναι σύµφωνη µε τις συνήθεις κατασκευαστικές προδιαγραφές. 
Η κλίση αυτή θα είναι περίπου 30°. Το πλάτος και το ύψος των βαθµίδων καθορίζονται από 
την σχέση 2υ +π=63 έως 64cm, όπου π =πλάτος βατήρος και υ=αναβαθµός. Συνιστώµενη 
τιµή: π=+/-27cm. 

1.2.2 Θέση κλιµακοστασίων κινδύνου 

Τα κλιµακοστάσια τοποθετούνται συνήθως στο εσωτερικό του κτιρίου. Κανένα κλιµακοστάσιο 
κινδύνου δεν πρέπει να τοποθετείται στο εξωτερικό, µπροστά από µια όψη του κτιρίου, µε µόνη 
αποδεκτή εξαίρεση τα κλιµακοστάσια που τοποθετούνται επάνω σε τυφλό τοίχο, για τον οποίο 
δεν υφίσταται ιδιαίτερος κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Η θέση των κλιµακοστασίων κινδύνου πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που 
επιβάλλονται για την διευκόλυνση της διαφυγής ατόµων µε ειδικές ανάγκες από το κτίριο (βλ. 
Παράρτηµα 1). Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν απ' ευθείας πρόσβαση στο διάδροµο των 
ανελκυστήρων, ο οποίος θα προστατεύεται από πυράντοχη θύρα. 

1.2.3 Τα πλατύσκαλα των κλιµακοστασίων πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα 1 χαρακτηριστικά, και ειδικότερα να έχουν επαρκώς µεγάλες διαστάσεις ώστε να 
διευκολύνεται η στάθµευση και κυκλοφορία δύο ατόµων µε αναπηρικές πολυθρόνες, αφήνοντας 
συγχρόνως επαρκή χώρο για την κίνηση των θυρόφυλλων. 

1.2.4 Κυκλικά κλιµακοστάσια. 

Αποφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η χρήση κυκλικών κλιµακοστασίων. Στην περίπτωση που η 
τοποθέτηση ενός τέτοιου κλιµακοστασίου είναι αναπόφευκτη, πρέπει αυτό να ανταποκρίνεται 
τουλάχιστον στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

•   να επιτρέπει την δίοδο φορείου για ενδεχόµενη αποµάκρυνση τραυµατία, το φανάρι του να 
έχει ελάχιστη διάµετρο 60cm, 

• να διαθέτει, σ'αυτό το τµήµα του, κουπαστή, τοποθετούµενη/στο ύψός που επιβάλλεται από 
τους κανονισµούς (+/- 1m), και η οποία επιτρέπει την στήριξη των ατόµων που χρησιµοποιούν 
την σκάλα.  

Το κεντρικό, κυλινδρικού σχήµατος, τµήµα του κλιµακοστασίου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
δίοδο µη καυσίµων ρευστών (σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης), ενδεχοµένως τηλεφωνικών 
ή ηλεκτρικών καλωδίων, µε την προϋπόθεση της τήρησης των επιβαλλοµένων από τον Γενικό 
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Κανονισµό Προστασίας της Εργασίας κανόνων ασφαλείας καθώς και των σχετικών προδιαγραφών 
(πυροδιαµερίσµατα). 

Οι ακµές των βαθµίδων θα υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να καταστούν αντιολισθητικές. 

1.2.5 Επί πλέον από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1.2.1 χαρακτηριστικά, τα κλιµακοστάσια 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις κάτωθι προδιαγραφές: 

• να µην έχουν ολισθηρές επιφάνειες ή επιφάνειες που συγκρατούν το νερό ώστε να 
αποµακρύνεται ο κίνδυνος σχηµατισµού πάγου τον χειµώνα, 

• να µην έχουν οπές και ανοίγµατα τα οποία να παρενοχλούν ή και να καθιστούν επικίνδυνη την 
χρήση του κλιµακοστασίου από άτοµα που χρησιµοποιούν µπαστούνια για την κίνηση τους 
καθώς και από κυρίες που φορούν υποδήµατα µε µυτερά τακούνια. Γί αυτόν τον σκοπό, τα 
ανοίγµατα που ενδεχοµένως υπάρχουν πρέπει να έχουν µέγιστη διάµετρο 8mm, 

• Να διαθέτουν κιγκλίδωµα εφοδιασµένο µε κουπαστή στο κατάλληλο ύψος και ενδιάµεσα 
στηρίγµατα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πτώσης. 

 

2. ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

Ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισµού Προστασίας της Εργασίας και των 
συναφών προδιαγραφών καθώς και στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας των Α.Μ.Ε.Α. (βλ. 
Παράρτηµα 1). 

2.1 Ασφάλιση των εξόδων κινδύνου. 

Η ασφάλιση των εξόδων κινδύνου επιτρέπεται, µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κοντά σ'αυτές, είτε 
κάποιο κυτίο καλυµµένο µε τζάµι που θραύεται σε περίπτωση ανάγκης και το οποίο περιέχει το κλειδί 
της θύρας, είτε ένας µηχανισµός ηλεκτρικού ή ηλεκτροµαγνητικού ανοίγµατος (magnalock). Η 
εγκατάσταση των µηχανισµών αυτών πρέπει να εκπληροί τις ακόλουθες τρείς συνθήκες: 

• αυτόµατη απασφάλιση στην περίπτωση ενεργοποίησης του συστήµατος συναγερµού, 

• αυτόµατη απασφάλιση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας του συστήµατος, 

• εφεδρικό σύστηµα απασφάλισης το οποίο διάθετα διακόπτη µορφής "χειρολαβής" ο οποίος 
προστατεύεται από τζάµι που θραύεται ή άλλον παρόµοιο µηχανισµό. Η ενεργοποίηση του 
µηχανισµού αυτού θέτει σε λειτουργία σειρήνα που βρίσκεται κοντά στην θύρα και η οποία είναι 
διαφορετική και λιγότερο ισχυρή από τις σειρήνες συναγερµού του κτιρίου. 

Οι κλειδαριές και οι µηχανισµοί ασφάλισης δεν πρέπει να βρίσκονται στο κάτω µέρος της θύρας, 
δηλαδή στο επίπεδο του δαπέδου. 

2.2 Χειρολαβές κατά του πανικού. 

Αυτό το σύστηµα ανοίγµατος της θύρας, δεν είναι απαραίτητο για τις εξόδους κινδύνου που 
καταλήγουν απ'ευθείας στο εξωτερικό του κτιρίου. 

Χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνον στις ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες αυτό το σύστηµα 
επείγουσας απασφάλισης έχει µελετηθεί. Μερικές από τις σπάνιες περιπτώσεις χρήσης του 
συστήµατος σε κτίρια της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι οι παρακάτω : 

σε χώρους ηλεκτρικών1 εγκαταστάσεων (υψηλή κα/ χαµηλή τάση), χώρους εγκαταστάσεων 
πληροφορικής, χώρους αποθήκευσης σηµαντικών ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών όπως 
εκτεταµένα αρχεία, αποθήκες, εργαστήρια ανατύπωσης, αποθήκες υλικών για τα 
εργαστήρια ανατύπωσης, κ.λπ. 
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3. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε 
σήµανση ασφαλείας η οποία να ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα χαρακτηριστικά του 
Παραρτήµατος 10. Ο φωτισµός ασφαλείας θα ανταποκρίνεται στα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα 4 χαρακτηριστικά. 

 

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν κατά την κατεύθυνση διαφυγής. Οι θύρες και έξοδοι κινδύνου 
που απολήγουν στον δρόµο, κατασκευάζονται σε εσοχή σε σχέση µε το επίπεδο της όψης 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόσκρουσης σε πεζούς που κυκλοφορούν στον δρόµο 
την στιγµή του ανοίγµατος της θύρας. 

Στην περίπτωση που η λύση αυτή δεν είναι εφικτή, µια επιγραφή που τοποθετείται πάνω 
στην θύρα της εξόδου κινδύνου, πληροφορεί τους περαστικούς ότι αυτή είναι έξοδος 
κινδύνου και ότι µπορεί να ανοίξει ανά πάσα στιγµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10:   ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η σήµανση ασφαλείας  του κτιρίου έχει σκοπό να προειδοποιεί τους χρήστες για κάποιο κίνδυνο που 
απειλεί την υγεία και την ασφάλεια τους ανάλογα µε την περίπτωση µε τους ακόλουθους τρόπους : 

• µε χρώµα, 

• µε πινακίδα που φέρει ειδικό σήµα ή σύµβολο, 

• µε µαγνητοφωνηµένη ή όχι ανακοίνωση. 

Το παρόν Παράρτηµα ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφαλείας στους 
χώρους εργασίας. 

Αυτό σηµαίνει, ότι µια συµπληρωµατική σήµανση µπορεί ενδεχοµένως να προβλεφθεί σε 
περίπτωση ύπαρξης συνθηκών εξαιρετικού κινδύνου. 

 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά είναι τα ίδια και/ή συµπληρώνουν αυτά που αναφέρονται: 

• στις ευρωπαϊκές οδηγίες, 

• στην ελληνική νοµοθεσία, 

• στις προδιαγραφές τις σχετικές µε την σήµανση του δοχείων και των σωληνώσεων 
που περιέχουν ρευστά. 

• στην οδική σήµανση (χώροι στάθµευσης και προσβάσεις σ' αυτούς), 

και τα οποία αποτελούν την βάση της σήµανσης ασφαλείας στα κτίρια της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

3. 1. Η σήµανση αυτή δεν υπάγεται σε κώδικες ή προδιαγραφές και έχει ως κύριο σκοπό 
να υποδεικνύει την θέση ειδικών χώρων και µηχανηµάτων, όπως: 

• χώροι υγιεινής, 

• αίθουσες συνεδριάσεων, 

• καφετέριες, 

• ανελκυστήρες, 

• χώροι αρχείων, 

• χώροι εγκαταστάσεων Η/Μ εξοπλισµού, 

• άλλοι χώροι. 

Μττορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την προειδοποίηση των χρηστών για όπ αφορά 
κανόνες υγιεινής ή ασφαλείας όπως: 

• ανάψτε τους προβολείς σας (χώροι στάθµευσης) 

• ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί λόγω βλάβης ή επισκευής, 
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•      W.C. κατειληµµένο, 

ή για απαγόρευση : πχ απαγορεύεται η είσοδος σε άτοµα µη έχοντα σχέση µε την υπηρεσία. 

3.2. Οι υποδείξεις του προορισµού των χώρων, προσανατολίζουν τους χρήστες, αλλά κυρίως τους 
πληροφορούν για την χρήση και το περιεχόµενο ενός χώρου, υποκινώντας τους έτσι - σε ορισµένες 
περιπτώσεις - να υιοθετήσουν µια ειδική συµπεριφορά η οποία υπαγορεύεται από την χρήση του 
χώρου, όπως: 

• να µην καπνίζουν µέσα στο τυπογραφείο ή το αρχείο, 

• να µην ακινητοποιούν στην ανοιχτή θέση τις θύρες, αλλά να τις κλείνουν σε χώρους όπως τα 
αρχεία, αποθήκες χάρτου, κ.λπ. 

Η γενική σήµανση αποτελεί συµπλήρωµα της σήµανσης ασφαλείας. 

3.3. Στο µέτρο του δυνατού, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται κείµενα ή λέξεις αλλά -όπως ισχύει και 
για την σήµανση ασφαλείας - όχι διφορούµενα αλλά απλά και κατανοητά από όλο τον  κόσµο σήµατα και     
σύµβολα. Πρέπει να αποφεύγεται επισης η χρήση χρωµάτων, σχηµάτων ή λογοτύπων τα 
οποία χρησιµοποιούνται και για την σήµανση ασφαλείας, ώστε να µην προκαλείται 
σύγχυση, εκτός από περιπτώσεις ενδείξεων που αφορούν κάποιον κανόνα υγιεινής ή 
ασφάλειας. 

Πράγµατι, στην περίπτωση που µια σήµανση αφορά µιαν ένδειξη απαγόρευσης ή προειδοποίησης 
σχετικά µε κανόνες υγιεινής ή ασφαλείας, καθώς και στην περίπτωση σήµανσης κινδύνου, για τις 
οποίες δεν υφίστανται προδιαγραφές, ενδείκνυται η χρήση των χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν 
τις τυποποιηµένες πινακίδες-ασφαλείας (βλ. παραγράφους 4 και 5). 

 

4.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 

4.1. Το σηµαντικότερο τµήµα της µόνιµης σήµανσης ασφαλείας αποτελείται από 
εικόνες 

Αντιθέτως, το χαρακτηριστικό της περιπτωσιακής (µη µόνιµης) σήµανσης είναι η ηχητική, φωνητική ή 
φωτεινή σήµανση. 

 

4.2. Ερµηνεία των χρησιµοποιουµένων από την σήµανση ασφαλείας χρωµάτων. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο ευρωπαϊκής οδηγίας της 28.02.91, κάθε είδους σήµανση ασφαλείας, 
εκτός από εκείνη που αφορά τα δοχεία και τις σωληνώσεις, χρησιµοποιεί χρώµατα των οποίων η 
ερµηνεία είναι ή εξής: 
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Χρώµα Ερµηνεία ή σκοπός Ερµηνεία ή 
διευκρινήσεις 

Απαγόρευση Επικίνδυνη συµπεριφορά Ερυθρό 

Κίνδυνος - Συναγερµός Stop, στάση, διακοπή 
Εκκένωση 

Κίτρινο 
Κίτρινο-Πορτοκαλί 

Προειδοποίηση Προσοχή, προφύλαξη 
Επαλήθευση 

Κυανό Υποχρέωση Ειδική συµπεριφορά ή 
δράση. Υποχρέωση των 

χρηστών νά είναι 
εφοδιασµένοι µε ατοµικό 

∆ιάσωση, βοήθεια Θύρες, έξοδοι, οδεύσεις, 

εξοπλισµός, σηµεία 

συγκέντρωσης 

Πράσινο 

Κατάσταση ασφαλείας Επιστροφή στην οµαλή 
κατάσταση 

 

4.3. Ελάχιστες προδιαγραφές σχετικές µε τις πινακίδες σήµανσης 

4.3.1 .Χαρακτηριστικά. 

α) Οι πινακίδες κατασκευάζονται από υλικό ανθεκτικό στις κρούσεις, στις καιρικές 
συνθήκες και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. 

β) Οι διαστάσεις καθώς και τα χρωµατικά και φωτοµετρικά χαρακτηριστικά των πινακίδων 
είναι τέτοια ώστε αυτά να είναι ευκρινή και ευνόητα. 

4.3.2. Συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης 

α) Οι πινακίδες τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος, λαµβανοµένης υπ'όψιν της 
ενδεχόµενης ύπαρξης εµποδίων, είτε στην είσοδο ζώνης ασφαλείας, σε περίπτωση 
γενικού κινδύνου, είτε σε περιοχή υψηλού κινδύνου ή στο αντικείµενο που θέλουµε να 
επισηµάνουµε, και σε χώρο καλά φωτισµένο και εύκολα προσβάσιµο. 

β) Ενδείκνυται, στην περίπτωση κακών συνθηκών φωτισµού, η χρήση φωσφοριζόντων 
χρωµάτων και αντανακλαστικών υλικών. Η σήµανση µπορεί να συµπληρώνεται από 
εφεδρικό φωτισµό. Αυτά πρέπει να εφαρµόζονται κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Φωτεινή σηµατοδότηση σε υπόγειες οδεύσεις διαφυγής, 

• Σήµανση σε   χώρους ηλεκτροµηχανολιγικών εγκαταστάσεων, χώρους στάθµευσης 
και κέντρα πληροφορικής. 

γ) για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά την θέση των πινακίδων µπορεί κανείς 
να ανατρέξει σε πίνακα που βρίσκεται στο τέλος του κειµένου. 
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5.    ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ  

5.1   Απαγορευτικές πινακίδες 

• κυκλικό σχήµα, 

• µαύρο σύµβολο σε λευκό υπόβαθρο (φόντο), 

• ερυθρό πλαίσιο και ερυθρή εγκάρσια λωρίδα. Τουλάχιστον το 35% της επιφανείας της 
πινακίδας πρέπει να καλύπτεται από ερυθρό χρώµα. 

 

5.2   Προειδοποιητικές πινακίδες 

• τριγωνικό σχήµα, 

• µαύρο σύµβολο σε κίτρινο υπόβαθρο, 

• µαύρο πλαίσιο. 

Τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας πρέπει να καλύπτεται από κίτρινο χρώµα. 

 

5.3   Πινακίδες υποχρεωτικής δράσης ή συµπεριφοράς. 

• κυκλικό σχήµα, 

•    λευκό σύµβολο σε κυανό υπόβαθρο. 

Τουλάχιστον το 50% της επιφανείας της πινακίδας πρέπει να καλύπτεται από κυανό χρώµα. 

 

5.4  Πλαίσια διάσωσης ή βοήθειας 

•     τετράγωνο ή ορθογωνικό σχήµα, 

• λευκό σύµβολο σε πράσινο υπόβαθρο. 

Τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας πρέπει να καλύπτεται από πράσινο χρώµα. 

 

5.5   Πινακίδες που αφορούν τον εξοπλισµό πυρόσβεσης 

• τετράγωνο ή ορθογωνικό σχήµα, 

• λευκό σύµβολο σε ερυθρό υπόβαθρο. 

Τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας της πινακίδας πρέπει να καλύπτεται από ερυθρό χρώµα. 

 

6. ΣΗΜΑΝΣΗ Ο∆ΕΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

6.1 Γενικές αρχές 

Τα σήµατα τα οποία χρησιµεύουν για την εντοπισµό των οδεύσεων διαφυγής, ειδικότερα αυτών των 
χώρων γραφείων, θα πρέπει να τοποθετούνται µε τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατά και 
κατανεµηµένα ώστε να οδηγούν την κίνηση των ατόµων προς την πλησιέστερη στον χώρο εργασίας 
τους έξοδο κινδύνου. 

Θα ορίζουµε εδώ, αδιαφόρως, ως έξοδο κινδύνου µια θύρα - ή ισοδύναµη προστατευµένη δίοδο - 
η οποία οδηγεί: 
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• στο κλιµακοστάσιο ασφαλείας, 

• στο χώλ εισόδου (πυροπροστατευόµενο), 

• στην έξοδο που οδηγεί µε ασφαλή τρόπο στον υπαίθριο χώρο, 

• σε εξώστη διαµορφωµένο σε όδευση διαφυγής που οδηγεί, απ'ευθείας ή εµµέσως στον 
υπαίθριο χώρο. 

 

6.2 Τοποθέτηση της σήµανσης 

α. Τα σήµατα δεν πρέπει να τοποθετούνται πολύ ψηλά και θα πρέπει να 
συµπληρώνονται µε άλλα σήµατα τοποθετηµένα στο κατώτερο τµήµα των τοίχων ή 
των πετασµάτων που οριοθετούν την όδευση διαφυγής. Στις περιπτώσεις που κάτι 
τέτοιο είναι τεχνικά πραγµατοποιήσιµο, θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε ειδική 
σήµανση στο δάπεδο ενδεικτική της διαδροµής διαφυγής. Τα υλικά τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ανθεκτικά στην απότριψη και στα προϊόντα 
καθαρισµού. 

β. Σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ένα τουλάχιστον σήµα θα είναι τοποθετηµένο στην 
πλευρά του τοίχου ή του πετάσµατος η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το 
άτοµο που ακολουθεί την όδευση διαφυγής. 

γ. Οταν ένας διάδροµος έχει πρόσβαση σε δύο κλιµακοστάσια - συνηθέστερη 
περίπτωση - η όδευση διαφυγής πρέπει να σηµαίνεται από το µέσον του διαδρόµου, 
συµµετρικά, µε κατεύθυνση προς τις θύρες που οδηγούν στα κλιµακοστάσια. 

δ. Οι έξοδοι κινδύνου οι οποίες βρίσκονται κατά µήκος ενός διαδρόµου θα πρέπει να 
σηµαίνονται από σήµατα διπλής όψεως αναρτηµένα από την οροφή και τα οποία να 
δείχνουν ακριβώς την θύρα εξόδου δηλαδή να είναι τοποθετηµένα κάθετα προς τον 
άξονα του διαδρόµου. 

ε. Οι εσωτερικές κλίµακες που αποτελούν κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής 
σηµαίνονται από σήµατα τοποθετηµένα σε κάθε κεφαλόσκαλο κατά τρόπο ώστε να 
είναι ορατά από όλα τα άτοµα που χρησιµοποιούν την κλίµακα ή που εισέρχονται σε 
αυτήν. Η αρίθµηση των ορόφων θα είναι τέτοια ώστε τα άτοµα που χρησιµοποιούν 
την κλίµακα να βλέπουν τον αριθµό του ορόφου, ακόµη και όταν η θύρα η οποία 
οδηγεί στην συγκεκριµένη κλίµακα είναι ανοικτή. 

Στον όροφο εκκένωσης η σήµανση "έξοδος κινδύνου" θα είναι τοποθετηµένη κατά 
τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατή από τα άτοµα που ανέρχονται ή κατέρχονται την 
κλίµακα. Συστήνεται να τοποθετηθεί σήµανση στην θύρα εξόδου και µια επί πλέον 
επάνω από αυτή ή δίπλα της. 

στ. Στην περίπτωση όδευσης διαφυγής η οποία διασχίζει εσωτερική αυλή, χώρο 
στάθµευσης, ή υπερυψωµένο εξώστη, η σήµανση θα είναι τοποθετηµένη κατά τρόπο 
ώστε να είναι εξαιρετικά σαφής η διαδροµή που θα πρέπει να ακολουθηθεί, χωρίς να 
υπάρχει κίνδυνος λάθους, ειδικότερα σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης. 

ζ. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια στο µέτρο του δυνατού, να τοποθετηθεί η 
σήµανση στους καλλίτερα φωτιζόµενους χώρους και πλησίον του φωτισµού 
ασφαλείας όταν αυτός υπάρχει. 

η. Στους προθαλάµους των κλιµακοστασίων, η θύρα η οποία έχει άµεση πρόσβαση 
στο κλιµακοστάσιο θα φέρει σήµανση "έξοδος κινδύνου" η οποία θα επαναλαµβάνει 
την ένδειξη που θα υπάρχει στην πρώτη θύρα. 
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6.3 Σήµανση στις στάθµες εκκένωσης 

6.3.1 Ενα κτίριο περιλαµβάνει συνήθως ένα και µόνο επίπεδο εκκένωσης. Στην 
συγκεκριµένη περίπτωση όπου το κτίριο θα ανεγερθεί σε κεκλιµένο έδαφος, υπάρχει 
δυνατότητα δηµιουργίας περισσοτέρων εξόδων κιδύνου σε διαφορετικές στάθµες. 

Στην περίπτωση αυτή, η αρίθµηση της στάθµης εκκένωσης αποκτά ιδιαίτερη 
σοβαρότητα, για να αποφεύγονται επικίνδυνες παρεξηγήσεις, των οποίων δυνατόν 
να είναι θύµατα οι χρήστες του κτιρίου ή, γενικότερα τα άτοµα που το εκκενώνουν, 
συστήνεται στους µελετητές και κατασκευαστές: 

• να θεωρούν ως στάθµη 0,00, την χαµηλότερη στάθµη µε απ'ευθείας πρόσβαση προς 
την ύπαιθρο, 

• να αριθµούν όλους τους ορόφους του κτιρίου συµπεριλαµβάνοντας και τις άλλες 
στάθµες εκκένωσης µε αφετηρία την παραπάνω στάθµη αναφοράς, 

• να µην δώσουν το σύµβολο 0,00 σε όροφο κατώτερο από τον προαναφερθέντα. 

 

6.4 Φωτεινά ή φωσφορίζοντα σήµατα  

6.4.1 Φωτεινή σήµανση 

Συστήνεται να αποφεύγεται η χρήση αυτονόµων φωτιστικών σωµάτων τα οποία λειτουργούν µε 
επαναφορπζόµενες  συσσωρευτών και διαθέτουν σήµανση στην φωτεινή τους πλευρά, λόγω της 
απώλειας φωτεινότητας που επιφέρει αυτή η διάταξη. 

Για να γίνει αποδεκτό ένα φωτιστικό σώµα αυτού του είδους, θα πρέπει το όλο σύστηµα 
(αυτόνοµο φωτιστικό - ή φωτεινό πέτασµα/σήµα) να έχει τα ακόλουθα χαρακτηρηστικά: 

• ευδιάκριτο σήµα, ακόµη και εάν το αυτόνοµο φωτιστικό σώµα δεν λειτουργεί, 

• υψηλή στάθµη φωτισµού παρεχόµενη από το αυτόνοµο φωτιστικό σώµα ή το φωτεινό πέτασµα 
ώστε σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής, να αντισταθµίσει την µείωση της στάθµης 
φωτισµού που οφείλεται στην παρουσία του σήµατος. Εξ όσον προηγούνται απορρέει ότι 
απαγορεύεται η παροχή ρεύµατος από επαναφορτιζόµενους συσσωρευτές, 

• στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος, η παροχή εξασφαλίζεται από το δίκτυο ασφαλείας χωρίς 
µείωση της στάθµης φωτισµού για µια τουλάχιστον ώρα. 

• Συνιστάται αυτός ο τρόπος σήµανσης, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά για ορισµένους χώρους όπως: 

• χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, 

• χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

• αίθουσες συγκεντρώσεων. 

6.4.2 Σήµανση φωτοβόλος/φωσφορίζουσα. 

Η σήµανση αυτή συνιστάται ιδιαίτερα στους ακόλουθους χώρους: 

• χώροι στάθµευσης, 

• χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, 

• αίθουσες συγκεντρώσεων, 

• εργαστήρια ανατύπωσης, 

• υπόγειες οδεύσεις διαφυγής, 
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• θαλαµίσκοι ανελκυστήρων και ιδιαίτερα γία την ανάγνωση των αρι@µών τηλ. αµέσου βοηθείας 
και εντοπισµού της θέσης της τηλ. συσκευής, 

• σήµανση των οδεύσεων διαφυγής στο ύψος του δαπέδου (ανακλαστικές λωρίδες). 

Σηµείωση : Στην περίπτωση χρήσης φωσφορίζουσας βαφής, η ενδεχόµενη ακτινοβολία 
ραδιενέργειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το.µέγιστο αποδεκτό από τους διεθνείς κανονισµούς 
επίπεδο.  

 

6.5 Σήµανση για τα άτοµα µε είδικές ανάγκες 

Βλέπε Παράρτηµα 1. 

6.6 Σήµανση διά βαφής επί των θυρών 
Για τις θύρες και εξόδους κινδύνου των: 

• χώρων στάθµευσης, 

• υπογείων οδεύσεων διαφυγής, 

• χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων που περιλαµβάνουν πολλές θύρες, 

• αιθουσών συγκεντρώσεων, 

• χώρων κουζίνας κ.λπ. 

που οδηγούν σε πυροπροστατευόµενη όδευση διαφυγής, συνιστάται να βάφεται µε ττράσινο 
χρώµα η όψη που βρίσκεται προς την κατεύθυνση της εκκένωσης. Η άλλη όψη αυτών των 
θυρών βάφεται µε οποιοδήποτε άλλο χρώµα. 

Αυτή η µέθοδος επιτρέπει να εντοπίζονται οι θύρες διαφυγής στην περίπτωση χώρων που 
διαθέτουν πολλές εξόδους. 

 

7. ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

7.1 Πυροσβεστήρες 

Η σήµανση της ύπαρξης και θέσης πυροσβεστήρων πραγµατοποιείται µε τους εξής τρόπους : 

7.1.1 Με την επιλογή της θέσης. 

Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτοι. 

Στους διαδρόµους απαγορεύεται η τοποθέτηση πυροσβεστήρων πίσω ή δίπλα από οτιδήποτε 
εµποδίζει την οπτική επαφή µε αυτούς (υποστυλώµατα κ.λπ.) 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο διάδροµος διαθέτει θύρες γραφείων σε µια πλευρά, οι 
πυροσβεστήρες τοποθετούνται στην απέναντι πλευρά. 

Εποµένως οι πυροσβεστήρες που προορίζονται για συγκεκριµένους χώρους πρέπει να 
τοποθετούνται έξω από αυτούς τους χώρους και δίπλα στην θύρα εισόδου τους ώστε να είναι 
άµεσα προσιτοί. 

7.1.2 Με κατάλληλη σήµανση ορθολογικά τοποθετηµένη 

Στην περίπτωση που ο πυροσβεστήρας βρίσκεται σε µια από τις πλευρές του διαδρόµου ή σε 
εσοχή αυτού, η θέση του υποδεικνύεται από το ειδικό σήµα το οποίο συµπληρώνεται από βέλος 
που δίνει την κατεύθυνση της θέσης του. 

Τα σήµατα αυτά είναι ανηρτηµένα από την οροφή, µε την επιφάνεια τους κάθετη στον άξονα του 
διαδρόµου και έχουν αµφίπλευρη απεικόνηση. Αυτή η σήµανση µπορεί να. συνδυάζεται, ανάλογα 
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µε την περίπτωση, µε την ύπαρξη πυροσβεστικής φωλεάς. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, τα 
σήµατα τα οποία αντιστοιχούν στον πυροσβεστήρα και την πυροσβεστική φωλεό πρέπει να 
τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο και να συµπληρώνεται από βέλος ενδεικτικό της θέσης 
τους. 

Στην περίπτωση που ένας ιδιαίτερος κίνδυνος, εξαρτώµενος από την φύση και το περιεχόµενο 
ενός χώρου, απαιτεί την γρήγορη και ασφαλή ενεργοποίηση των πυροσβεστικών µέσων, 
συνιστάται η χρήση φωσφορίζουσας και φωτοβόλου σήµανσης. 

Παράδειγµα : 

χώροι στάθµευσης, 

τυπογραφεία, 

χώροι συγκέντρωσης απορριµάτων, 

αρχεία, κ.λπ. 

Η αναρτώµενη σήµανση έχει εφαρµογή και σε χώρους εκτός των διαδρόµων. 

7.4.3 Με επαρκή φωτισµό κοντά στους πυροσβεστήρες. 

Στην περίπτωση που ο φωτισµός είναι ανεπαρκής προβλέπεται η ενίσχυση του. Στο µέτρο του 
δυνατού ένας φωτιστικό σώµα του φωτισµού ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται κοντά στον 
πυροσβεστήρα ώστε να είναι εύκολα ορατός ακόµα και σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 

 

7.2 Σήµανση των πυροσβεστικών φωλεών. 

Η σήµανση της θέσης τους γίνεται µε τρόπον ώστε να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σης 
ακόλουθες δύο απαιτήσεις: 

• αναγνώριση εκ του σύνεγγυς: από το ερυθρό χρώµα της θύρας ή του κιβωτίου το 
οποίο περιέχει την φωλεά, καθώς και από το αντίστοιχο γράµµα που απεικονίζεται µε 
λευκό χρώµα στην θύρα και ενδεχοµένως στις πλευρές εάν αυτές έχουν επαρκή 
επιφάνεια. Το σήµα πρέπει να είναι σύµφωνο µε την αντίστοιχη οδηγία της Ε.Ε. 

• αναγνώριση από απόσταση: από πέτασµα σήµανσης αµφίπλευρης απεικόνισης, 
εφ'οσον αυτό είναι ορατό από τις δύο πλευρές ανταποκρινόµενο στα χαρακτηριστικά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.1.2. 

Σηµείωση : Η σήµανση των σωληνώσεων που τροφοδοτούν τις πυροσβεστικές φωλεές 
γίνεται µε βαφή ερυθρού χρώµατος. Τα ίδια ισχύουν για τις σωληνώσεις τροφοδοσίας 
των καταιονητήρων. 

 

.3 Σήµανση των συστηµάτων αυτόµατης πυρόσβεσης 

7.3.1 Σύστηµα αυτόµατης πυρόσβεσης αερίου halon ή C02. 

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως για την προστασία των χώρων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, τους χώρους σηµαντικών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων 
(κατανεµητές), τα µηχανοστάσια των ανελκυστήρων κ.λπ. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρήση του halon τείνει να µειωθεί ή και καταργηθεί εδώ και 
µερικά χρόνια και ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου τείνουν να 
εξαφανισθούν. To CQa χρησιµοποιείται σε µερική αντικατάσταση του halon σε µικρούς 
χώρους µικρής κλίµακας (ψευδοροφές, ηλεκτρικοί πίνακες, κ.λπ.) ώστε να αποτρέπεται ο 
κίνδυνος ασφυξίας που συνεπάγεται η χρήση του. 
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Η σήµανση αυτών των εγκαταστάσεων πραγµατοποιείται µε την βαφή των σωληνώσεων 
µε ερυθρό χρώµα και µε ιδιαίτερη σήµανση στο εσωτερικό και το εξωτερικό του χώρου 
προκειµένου να πληροφορηθούν για την ύπαρξη των εγκαταστάσεων αυτών και την 
συµπεριφορά που πρέπει να ακολουθήσουν στην περίπτωση ενεργοποιήσεώς τους. 

Οσον αφορά τις εγκαταστάσεις µε halon, τοποθετείται πινακίδα στην είσοδο του χώρου η 
οποία ενηµερώνει τους εργαζοµένους για την ύπαρξη της εγκατάστασης αυτόµατης 
πυρόσβεσης. Μια ερυθρά αφεσβενόµενη ή περιστρεφόµενη λυχνία τοποθετηµένη έξω 
από τον χώρο και πλησίον της εισόδου ενεργοποιείται ταυτόχρονα µε την λειτουργία του 
συστήµατος αυτόµατης πυρόσβεσης. Ενας βοµβητής, ή ηχητικό σήµα θα ενεργοποιείται 
επίσης ταυτόχρονα µε το σύστηµα της αυτόµατης πυρανίχνευσης ώστε να ειδοποιηθούν 
οι εργαζόµενοι για την επικείµενη ενεργοποίηση του συστήµατος. Οσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις CO2 προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδας έξω από τον χώρο φέρουσα την 
επιγραφή "Προσοχή, σύστηµα αυτόµατης πυρόσβεσης µε CO2". 

Η ενεργοποίηση του συστήµατος γίνεται εµφανής από αµφεσβενόµενη ή περιστρεφόµενη 
ερυθρά λυχνία, η οποία είναι τοποθετηµένη έξω από τον χώρο, πλησίον της θύρας. Η 
λυχνία αυτή τίθεται σε λεπουργία την στιγµή που πραγµατοποιείται πυρανίχνευση η οποία 
προηγείται της εντολής κατάκλυσης µε αέριο. 

Ενας βοµβητής τοποθετηµένος στο εσωτερικό του χώρου και ενεργοποιούµενος στο 
στάδιο της αυτόµατης ττυρανίχνευσης, προειδοποιεί τους εργαζόµενους για την επικείµενη 
ενεργοποίηση του συστήµατος του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης, (το ίδιο 
συµβαίνει και στην περίπτωση πυρόσβεσης µε halon). 

Ο    βοµβητής   µπορεί   επίσης    να    συνοδεύεται   από    µια    δεύτερη   
αµφεσβενόµενη   λυχνία ενεργοποιούµενη κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις. 

7.3.2 Αλλα συστήµατα αυτόµατης ττυρόσβεσης  

α. Καταιονητήρες  

Συνιστάται να επισηµαίνεται η ύπαρξη εγκατάστασης συστήµατος ττυρόσβεσης µε 
καταιονητήρες µε σήµα που απεικονίζει έναν καταιονητήρα εν λειτουργία. Το σήµα αυτό 
µπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό χώρου στην περίπτωση που αυτός είναι αρκετά 
µεγάλος (αρχεία, χώροι στάθµευσης, κ.λπ.), ή έξω από τον χώρο πάνω στην θύρα 
εισόδου εάν ο χώρος αυτός είναι µικρού µεγέθους (χώροι συγκέντρωσης 
χρησιµοποιηµένου χάρτου.) 

Πρέπει να τοποθετείται σήµανση δίπλα από τον ή τους διακόπτες για να υποδεικνύεται η 
θέση τους. Σήµα που απεικονίζει µια δικλείδα συνοδευόµενο από περιληπτικό 
επεξηγηµατικό κείµενο της λειτουργίας της ("δικλείδα του δικτύου καταιονητήρων", π.χ.) 
θα διευκόλυνε τον εντοπισµό της δικλείδας και την άµεση διακοπή της παροχής νερού σε 
περίπτωση εσφαλµένης ενεργοποίησης. 

β. Συστήµατα ψεκασµού 

Τα συστήµατα αυτά µπορούν να τοποθετηθούν στα µηχανοστάσια των ανελκυστήρων και 
στους χώρους που περιέχουν ευαίσθητα µηχανήµατα, όπως χώροι ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, τυπογραφεία, χώροι ανατύπωσης κ.λπ. Το κατασβεσπκό µέσο µπορεί να 
είναι νερό χωρίς προσµείξεις, ή στο οποίο έχει προστεθεί ειδικό πυροσβεστικό υγρό (π.χ. 
αφροποιητικό υγρό). 

Κρίνεται σκόπιµο να υποδεικνύεται η ύπαρξη τους στην εξωτερική πλευρά της θύρας 
εισόδου στον χώρο µε ένδειξη και/ή κατάλληλο σήµα. 

γ. Συστήµατα αυτόµατης ττυρόσβεσης σης κουζίνες.  

∆εν απαιτείται ειδική σήµανση για τα συστήµατα αυτού του είδους. 
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8.    ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

8.1 Σήµανση των οδεύσεων διαφυγής 

Η σήµανση αυτή ανταττοκρίνεται στα χαρακτηριστικά της παραγράφου 6 του παρόντος 
Παραρτήµατος και ειδικότερα των εδαφίων 6.2, 6.4 και 6.6 

Συνιστάται η χρήση φωτεινών σηµάτων και/η φωτοβόλων/φωσφοριζόντων (βλ. εδάφιο 
6.4). 

Η σήµανση επαναλαµβάνεται επί του δαπέδου όταν αυτό είναι εφικτό. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση σχεδίου κατόψεως των υπογείων κοντά στα κλιµακοστάσια 
κινδύνου των υπογείων χώρων στάθµευσης. Στην περίπτωση µεγάλων υπογείων χώρων 
στάθµευσης τοποθετούνται σχέδια κατόψεων σε περισσότερα του ενός σηµεία. 

Στην περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος, το σύστηµα φωτισµού ασφαλείας 
πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση των συγκεκριµένων σχεδίων. 

Το/τα σχέδιο/α µπορεί να είναι φωτοβόλο και θα επισηµαίνει ακριβώς την θέση στην οποία 
βρίσκεται, τις οδεύσεις διαφυγής και την θέση του εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

 

8.2 Ειδική σήµανση για Α.Μ.Ε.Α. στους χώρους στάθµευσης. 
Ισχύουν οι προδιαγραφές του Παραρτήµατος 1. 

 

8.3  Σήµανση του εξοπλισµού πυρόσβεσης 

Εκτός αττό τις ενδείξεις τις οποίες φέρουν το/τα σχέδιο/α που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8.1. για την σήµανση του εξοπλισµού πυρόσβεσης των χώρων στάθµευσης 
ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος Παραρτήµατος. 

 

8.4  Οδική σήµανση στην είσοδο και εντός των χώρων στάθµευσης 

8.4.1 Στην είσοδο των χώρων στάθµευσης. 

• µέγιστη ταχύτητα 5km/h, 

• απαγόρευση εισόδου των αυτοκινήτων -τα οποία χρησιµοπριούν αέριο καύσιµο,  

• µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος οχήµατος, κ.λπ. 

Αυτό το τελευταίο σήµα συµπληρώνεται από οριζόντια πινακίδα ύψους τουλάχιστον 20cm 
και µήκους όσο και το πλάτος της εισόδου του χώρου στάθµευσης, τοποθετηµένη στο 
µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος διέλευσης. Η πινακίδα αυτή θα είναι βαµµένη µε 
εναλλασσόµενες κίτρινες και µαύρες λωρίδες υπό κλίση. 

8.4.2 Στο εσωτερικό των χώρων στάθµευσης. 

• απαγορευτικά εισόδου ανάλογα µε τις ανάγκες, 

• µονοδροµήσεις, 

• ειδική σήµανση για τα "σαµαράκια",  

• συνεχής λωρίδα απαγόρευσης εισόδου στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, 

• υπενθύµιση του ορίου ταχυτητος. 

8.4.3 Σήµανση της φοράς κίνησης των οχηµάτων. 
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Επιτυγχάνεται µε κατευθυντήρια βέλη, βαµµένα µε λευκό ή κίτρινο χρώµα πάνω στο 
δάπεδο και µε τα σχετικά οδικά σήµατα. 

Η χάραξη θα γίνεται έτσι ώστε να είναι εύκολα αντιληπτή και να ακολουθείται ευχερώς, 
χωρίς πιθανότητα λάθους, από τους οδηγούς, ώστε να τους κατευθύνει από την είσοδο 
προς τις διάφορες ζώνες στάθµευσης. 

 

8.5. Αλλα προειδοποιητικά και απαγορευτικά σήµατα 

8.5.1 Είσοδοι και έξοδοι από τον χώρο στάθµευσης. ∆ιασταυρώσεις χωρίς ορατότητα. 

Για να συµπληρωθούν τα προαναφερθέντα οδικά σήµατα, θα τοποθετηθούν φωτεινοί 
σηµατοδότες οδικού κόµβου στις εισόδους και τις εξόδους του χώρου στάθµευσης, όπως 
και σε όποια άλλη στενή δίοδο, κάθε φορά που η διαµόρφωση του χώρου εµποδίζει την 
διασταύρωση δύο οχηµάτων. 

Εξ άλλου, στις διασταυρώσεις χωρίς ορατότητα, καθώς και στις εξόδους του χώρου 
στάθµευσης προς τον δρόµο, θα τοποθετηθούν κάτοπτρα σε υψηλό σηµείο, τα οποία θα 
επιτρέπουν στους οδηγούς των οχηµάτων που επιθυµούν να εξέλθουν του χώρου 
στάθµευσης να δουν αν διέρχονται άλλα οχήµατα από τον δρόµο και/ή πεζοί από το 
πεζοδρόµιο. 

8.5.2 Προειδοποιητικό σήµα για αναµµένα φώτα των οχηµάτων µέσα στον χώρο 
στάθµευσης 

Ενα σήµα. τοποθετηµένο αµέσως µετά την είσοδο του υπογείου χώρου στάθµευσης, θα 
επισηµαίνει ότι οι οδηγοί πρέπει να ανάψουν τα φώτα τους. Το σήµα αυτό θα συνοδεύεται 
από δίγλωσση επιγραφή : "παράκληση να ανάψετε τα φώτα σας". 

8.5.3 Προειδοποιητικό σήµα προς τους οδηγούς ότι δεν πρέπει να αφήνουν αναµµένη την 
µηχανή στο εσωτερικό του χώρου στάθµευσης. 

Ενα κατάλληλο σήµα θα υποδεικνύει στους οδηγούς αυτή την προειδοποίηση. Μια 
δίγλωσση επιγραφή συµπληρώνει την ανωτέρω σήµανση. 

8.5.4 Σήµανση των κατακόρυφων και οριζοντίων εµποδίων. 

Τα κράσπεδα των εσωτερικών πεζοδροµίων και οι διάφορες προεξοχές στο επίπεδο του 
δαπέδου θα σηµαίνονται από λωρίδα κίτρινου χρώµατος ή από κίτρινες και µαύρες 
ραβδώσεις. 

• Τα οριζόντια εµπόδια που βρίσκονται σε κάποιο ύψος: δοκοί, οχετοί αγωγών, αγωγοί 
καλωδίων κ.λπ., 

• Οι απότοµες µεταβολές στάθµης (κλίµακες, άκρα αποβάθρας), και 

• Τα κατακόρυφα εµπόδια, δηλαδή οι τυχόν προεξοχές στις λωρίδες κυκλοφορίας, επί 
των οποίων υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης οχήµατος ή πεζού, 

0α επισηµαίνονται από πλάγιες γραµµές µαύρου και κίτρινου χρώµατος, σχεδιασµένες επί 
των εν λόγω εµποδίων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί, για τον σκοπό αυτό, αντανακλαστική 
βαφή. 

8.5.5 Σήµανση των υποστυλωµάτων και τοίχων του χώρου στάθµευσης. 

Για να αποφευχθούν οι πιθανές προσκρούσεις κατά τους ελιγµούς των οχηµάτων, θα 
υπάρχει σχεδιασµένη στους τοίχους και τα υποστυλώµατα του χώρου στάθµευσης µια 
κίτρινη λωρίδα πλάτους περίπου 40cm, της οποίας το πάνω όριο θα βρίσκεται στο 1,50m 
από το δάπεδο, Η σήµανση αυτή εφαρµόζεται σε όλες τις όψεις των υποστυλωµάτων. 
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Για να υφίσταται χρωµατική αντίθεση, οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων και των 
υποστυλωµάτων θα είναι βαµµένες λευκές. 

 

8.6 Σήµανση συναγερµού στον χώρο στάθµευσης 

Ο συναγερµός εκπέµπεται από τις σειρήνες και συµπληρώνεται από φωτεινά σήµατα τα 
οποία συνίστανται από ερυθρούς περιστρεφόµενους ή αφεσβενόµενους λαµπτήρες. Η 
θέση και ο αριθµός των σειρήνων συναγερµού πρέπει να καθορισθούν µε βάση την 
διαµόρφωση του χώρου, αφού ληφθούν υπ'όψη τα ακόλουθα: 

• Η ηχητική ένταση την οποία αντιλαµβάνονται τα άτοµα που βρίσκονται µέσα στον 
χώρο στάθµευσης πρέπει να µειώνεται προοδευτικά µε την αποµάκρυνση από την 
κεντρική ζώνη του χώρου στάθµευσης προς τις εξόδους κίνδυνου (πρόσβαση στα 
κλιµακοστάσια). 

• ∆εν πρέπει να υπάρχουν σειρήνες κοντά στις εξόδους κινδύνου και στους 
προθαλάµους των ανελκυστήρων. 

• Οι αφεσβενόµενοι ερυθροί λαµπτήρες τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να είναι 
ορατοί από όλα τα σηµεία του χώρου στάθµευσης. 

• Γενικά, αυτή η σήµανση θα ανταποκρίνεται στις ειδικές προδιαγραφές που δίνονται 
στο Παράρτηµα 6 και πιο συγκεκριµένα στις παραγράφους 5 και 6 αυτού του 
Παραρτήµατος. 

 

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ 

Στους χώρους αυτούς η σήµανση είναι τριών ειδών: 

 

9.1 Ηλεκτρική σήµανση 

Τα κυκλώµατα, καλώδια και όργανα πρέπει να φέρουν ειδιική σήµανση η οποία να 
ανταποκρίνεται. στους ισχύοντες κανονισµούς και τα πρότυπα που πιθανά εφαρµόζονται, 
κατά περίπτωση. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διαδροµές καλωδίων που περιέχουν αγωγούς 
υψηλής τάσης (11.000 V). 

Αυτές οι διαδροµές καλωδίων θα πρέπει να βρίσκονται χωριστά από τα καλώδια χαµηλής 
τάσης και να φέρουν ευκρινώς, τουλάχιστον κάθε 3 µέτρα, το προειδοποιητικό σύµβολο 
"Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας", συνοδευόµενο από την ένδειξη "11.000 V", ώστε η διαδροµή 
του καλωδίου να διακρίνεται καθ'όλο το µήκος της. 

Σηµείωση: Οι αγωγοί Υ. Τ. πρέπει να είναι αποµακρυσµένοι από αυτούς της Χ. Τ. και από 
τα καλώδια τηλεφώνου και πληροφορικής, ενώ συγχρόνως δεν πρέπει να υφίσταται 
κίνδυνος µηχανικής καταπόνησης τους από τα οχήµατα. 

Η σήµανση των κυκλωµάτων, των εγκαταστάσεων προστασίας τους και των λειτουργιών 
τους πρέπει επίσης να γίνεται µε σχέδια και σχήµατα τοποθετηµένα πλησίον ή επί των 
συσκευών και οργάνων, σε ειδικές προς τούτο θέσεις. Αυτό ισχύει ειδικώτερα και στην 
περίπτωση των εγκαταστάσεων των ηλεκτροστασίων και των ηλεκτρικών πινάκων 
σηµαντικών εγκαταστάσεων, όπως ο κλιµατισµός, οι χώροι πληροφορικής, τα εργαστήρια 
ανατύπωσης, οι κουζίνες, καθώς και για τα TGBT, T.D. κ.λπ. 
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9.2  Σήµανση των ρευστών που περιέχονται σε δοχεία και σωληνώσεις 

Η σήµανση πρέπει να διέπεται από την ισχύουσα στον τοµέα αυτόν νοµοθεσία και 
ειδικώτερα ό,τι ισχύει για τα επικίνδυνα ρευστά, όπως το ττετρέλαιο καύσης, τα υγρά και 
αέρια καύσιµα, τον αέρα ή τον ατµό υπό πίεση, τα τοξικά προϊόντα ή προϊόντα που 
προκαλούν ερεθισµό (αµµωνία, πολυχλωριοµένα διφενύλια P.C.B.) κ.λπ. 

Η σήµανση αυτή πρέπει να τοποθετείται ως εξής: 

• επί της(των) εµφανούς(ών) όψεων, 

• µε άκαµπτα, αυτοκόλλητα υλικά ή χρώµατα. 

 

9.3 Χρωµατισµοί. 

Η επιλογή και ο κώδικας των χρωµάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους ισχύοντες 
κανονισµούς και πρότυπα που αναφέρονται στο εκάστοτε αντικείµενο την ηµέρα της 
εγκατάστασης. Χρωµατισµός πρέπει να γίνει, είτε στο σύνολο του µήκους της διαδροµής, 
είτε υπό µορφή δακτυλιοειδών λωρίδων, συχνά επαναλαµβανόµενων, τοποθετηµένων 
κοντά στα σηµεία όπου υπάρχουν ειδικά εξαρτήµατα (κρουνοί, σηµεία σύνδεσης κ.λπ.). 

Συνιστάται να χρησιµοποιηθεί η δακτυλιοειδής σήµανση όταν η διαδροµή περιλαµβάνει 
µονωτικό προστατευτικό περίβληµα και να εφαρµοσθεί ο γενικός χρωµατισµός στην 
αντίθετη περίπτωση. 

 

Ειδικές περιπτώσεις 

1.  Αγωγοί καυσίµων αερίων 

Οι αγωγοί καυσίµων αερίων στο εσωτερικό ενός κτιρίου, και ειδικώτερα αυτοί που 
συνδέουν τους χώρους τοποθέτησης των µειωτήρων πίεσης των αερίων µε τα 
λεβητοστάσια, πρέπει να βαφούν µε έντονο κίτρινο χρώµα καθ'όλο το µήκος τους. 

 2.  Αγωγοί και στήλες ύδατος ττου τροφοδοτούν τις πυροσβεστικές φωλεές και 
τους καταιονητήρες. 

Πρέπει να βαφούν µε ερυθρό χρώµα καθ'όλο τους το µήκος, συµπεριλαµβανοµένου αυτού 
που βρίσκεται µέσα στους κατακόρυφους και οριζοντίους οχετούς αγωγών, (βλ. παράγραφο 7.2). 
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ΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ 

1. Οδεύσεις διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 

 
Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

1 4.4 Κατεύθυνση διαφυγής και 
εξόδου κινδύνου. 

Τοποθέτηση επί τοίχων ή υποστυλωµάτων σε ύψος 
1,60m από το δάπεδο. 

2 4.4 οµοίως Αναρτηµένο από την οροφή, δείχνει την 
κατεύθυνση προς την έξοδο κινδύνου ή µια όδευση 
διαφυγής κάθετη προς την φορά της κίνησης. 

 
Στην περίπτωση που η πινακίδα είναι ορατή 
και από τις δύο πλευρές, το σήµα θα έχει 

αµφίπλευρη απεικόνιση. 
3 4.5 Θέση εξόδου κινδύνου. Τοποθετείται, κατά προτίµηση επί πις θύρας ή 

επάνω από αυτήν. 
4 4.3 Θέση κανονικής θύρας 

εξόδου. 
Τοποθετείται, κατά προτίµηση, επάνω από την 

θύρα ή, ενδεχοµένως και εττ΄αυτής. 

5 
 
 

Πλαστικοποιηµένο ή 
προστατευµένο από 
υάλινο περίβληµα 

σχέδιο των 
διαφόρων χώρων. 

Σχέδιο των χώρων µε 
ένδειξη του σηµείου όπου 
βρίσκεται ο παρατηρητής, 
των εξόδων  κινδύνου, των 
οδεύσεων διαφυγής, των 

µέσων  πυρόσβεσης και των 
αριθµών τηλεφώνου των 
πρώτων βοηθειών. 

Τοποθετείται σε ύψος 1,50m από το δάπεδο 
όλων των επιπέδων. 

Τοποθετείται σε σηµείο συχνής διέλευσης. 
Ο φωτισµός πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 
διακρίνονται ευκρινώς οι λεπτοµέρειες του 

σχεδίου. 
Φωτισµός ασφαλείας πρέπει επίσης να 
επιτρέπει την ανάγνωση του σχεδίου σε 
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 

ρεύµατος. 

6 Αριθµός 
ορόφου   
π.χ. 3 
Ρ.... Ρ-3 

Ενδειξη του αριθµού του 
ορόφου π.χ. 3ος όροφος. 
Οταν η θύρα οδηγεί σε χώρο 
στάθµευσης, το γράµµα Ρ 
τοποθετετείται µπροστά από 
τον αριθµό του ορόφου. 

 
Π.χ. χώρος στάθµευσης 

επιπέδου 
-3 

Τοποθετείται σε όλους τους ορόφους στα 
κλιµακοστάσια και τους προθαλάµους των 

ανελκυστήρων. 
     

Πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο, απέναντι από 
την θύρα του ανελκυστήρα ή της εξόδου του 

κλιµακοστασίου. 
 

Αποφεύγεται να τοποθετούνται αυτά τα σήµατα σε 
ύψος µεγαλύτερο του 1,80 m από το δάπεδο. 

7 
 

Σήµα της 
οµάδας άµεσης 
επέµβασης 
(διασταυρούµενοι 
πελέκειςκαι 
κράνος 
άνωθεν φλογών). 

Ανελκυστήρας πυροσβεστών" 
ή ανελκυστήρας µε 

δυνατότητα κλήσης κατά 
προτεραιότητα. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κατά την 
διάρκεια επείγουσας 
εκκένωσης του κτιρίου 
από τα Α.Μ.Ε.Α και από 
τους πυροσβέστες. 

Τοποθετείται επί της θύρας εισόδου του 
ανελκυστήρα, στο επάνω µέρος του σήµατος για 

τα Α.Μ.ΕΑ. 
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2. Σήµατα για σταθµό πρώτων βοηθειών και Α.Μ.Ε.Α 

 
Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

9 
 

4.1 Θέση σταθµού πρώτων 
βοηθειών 

Πρέπει να υπάρχει, στο σηµείο αυτό, τουλάχιστον 
ένα κιβώτιο πρώτων βοηθειών και, ει δυνατόν, 

υλικό 
διακόµισης τραυµατία ή ασθενούς, όπως, 

αναπηρική πολυθρόνα, κουβέρτα, φορείο κ.λπ. 
 

Το σήµα αναρτάται στην οροφή και είναι 
αµφίπλευρης απεικόνισης. 

 
Εαν ο εξοπλισµός βρίσκεται στο εσωτερικό 

κάποιου χώρου, πρέπει να  τοποθετηθεί και άλλο 
10 4.1 +4.2 Κατεύθυνση προς σταθµό 

πρώτων βοηθειών 
Τοποθετείται σε ύψος 1,60m από το 

δάπεδο 

11 βλέπε περιγραφή 
στην στήλη που 
περιγράψει την 
τοποθέτηση. 

Χώροι υγιεινής για 
Α.Μ.Ε.Α.. 

Επί της εισόδου των χώρων υγιεινής για 
Α.Μ.Ε.Α. 

 
Τοποθετούνται πλησίον των σηµάτων που 

δείχνουν τους κανονικούς χώρους υγιεινής ανδρών 
ή γυναικών (Α-Γ) και το σύµβολο των Α.Μ.Ε.Α.. 

12 οµοίως µε το Ν° 
11, αλλά µε ένα 
βέλος επιπλέον, για 
να δείχνει την 
κατεύθυνση η οποία 
θα πρέπει να 
ακολουθηθεί. 

Κατεύθυνση προς 
χώρους υγιεινής για 

Α.Μ.Ε.Α.. 

Τοποθετείται επί των τοίχων, σε ύψος 1.60m από 
το δάπεδο, και στην οροφή, στην περίπτωση που 

υπάρχει στροφή 90° του άξονα κίνησης. 
 

Τα σήµατα αυτά πρέπει να τοποθετούνται από 
τους προθαλάµους των ανελκυστήρων µέχρι τους 

εν λόγω χώρους υγιεινής όταν αυτοί δεν 
βρίσκονται στο ίδιο σηµείο µε τους κανονικούς 

13 Σήµα Α.Μ.Ε.Α. Ανελκυστήρας για χρήση 
από Α.Μ.Ε.Α. σε 

περίπτωση επείγουσας 
εκκένωσης του κτιρίου. 

Τοποθετείται επί της θύρας εισόδου του 
συγκεκριµένου ανελκυστήρα (ο οποίος στην γενική 

περίπτωση είναι και ανελκυστήρας 
"πυροσβεστών") 

14 Σήµα Α.Μ.Ε.Α. Θέση χώρου στάθµευσης 
για τα Α.Μ.Ε.Α. 

Το σήµα Α.Μ.Ε.Α. τοποθετείται σε τοίχο, σε 
µέγιστο ύψος περίπου 2m περίπου. 
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3. Υλικό πυρόσβεσης 
 

 

Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

17 

 

 

 

 

17α 

Σήµα 
ττυροσβεστήρα 

(λευκό σε ερυθρό 
υπόβαθρο και 
κατευθυντήριο 

βέλος  

Οµοίως, και 
αναφορά στο C02 

∆είχνει την θέση ενός 
δυσδιάκριτου 

πυροσβεστήρα (σκόνης). 

 

 

∆είχνει έναν πυροσβεστήρα 
CO2 

Αναρτάται από την οροφή ή στερεώνεται σε τοίχο, 
κάθετα προς τον άξονα κίνησης για να επισηµάνει 
έναν πυροσβεστήρα µη ορατό από τον διάδροµο, 
ή προθάλαµο, ή οποιοδήποτε άλλο σηµείο από το 

οποίο διέρχονται οι χρήστες του κτιρίου. 

18 κανένα ιδιαίτερο 
σήµα (το σήµα 17 
ισχύει και σε αυτήν 
την περίπτωση) 

(∆εν υπάρχει λόγος 
τοποθέτησης του σήµατος 
αυτού εφ'όσον η συσκευή 

είναι ορατή.) 

Τοποθετείται ένδειξη εντοπισµού ενός 
πυροσβεστήρα σκόνης επί του σχεδίου κάτοψης 

του χώρου. (Η συσκευή πρέπει να είναι 
στερεωµένη στον τοίχο ή σε κάποιο υποστύλωµα 
κατά τρόπον ώστε ηβάση της να βρίσκεται σε ύψος 

30cm περίπου από το δάπεδο). 

19 Οµοίως Οµοίως ∆είχνει, επί του σχεδίου, την θέση ενός 
πυροσβεστήρα CΟ2.. (Τοττοθετείιται όπως και ο 

πυροσβεστήρας σκόνης). 

20 Οµοίως Οµοίως ∆είχνει, επί του σχεδίου του χώρου, την θέση ενός 
κάδου άµµου. (Αυτός τοποθετείται έτσι ώστε ο 
πυθµένας του να βρίσκεται σε ύψος 1 - 1,30m 

περίπου 

21 Το γράµµα Η, σε 
λευκό χρώµα πάνω 

σε ερυθρό 
υπόβαθρο 
σχήµατος 
ορθογωνίου 

∆είχνει την θέση 
πυροσβεστικής φωλεάς 

Τοποθετείται επάνω στην θυρίδα της 
πυροσβεστικής φωλεάς και, ει δυνατόν, αναρτάται 

από την οροφή. 

22 Οµοίως µε το Ν°21 
και συµπληρώνεται µε 
κατευθυντήριο βέλος 

Οµοίως µε το Ν° 21 Το σήµα αναρτάται από την οροφή, κάθετα προς 
τον άξονα παρατήρησης και είναι αµφίπλευρης 

απεικόνισης. 
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4. Απαγορευτικά σήµατα 

 

Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

25 1.1 Απαγορεύεται το 
κάπνισµα. 

 

Σε τοίχους ή υποστυλώµατα σε ύψος 
περίπου 1,80m. Στους θαλαµίσκους των 
ανελκυστήρων σε ύψος περίπου 1,60m. 
Εαν αυτό δεν είναι δυνατόν, µπορεί να 

αναρτηθεί από την οροφή. 
Χώροι όπου απάγορεΰεταί το κάπνισµα: 

αρχεία, µηχανοστάσια, χώροι στάθµευσης, 
αίθουσες συνεδριάσεων, χώροι εστιατορίων 
ή καφετεριών, θαλαµίσκοι ανελκυστήρων, 
τυπογραφεία, εργαστήρια ανατύπωσης, 

ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο κ.λπ. 

26 1.2 Απαγορεύεται η γυµνή 
φλόγα + απαγορεύεται το 

κάπνισµα 
 

Σε χώρους οι οποίοι περιέχουν µεγάλες 
ποσότητες καυσίµων ή εύφλεκτων προϊόντων: 

αποθήκες χάρτου, ξυλείας, προϊόντων 
τυπογραφίας, προϊόντων καθαρισµού, 

αποθήκευσης απορριµάτων, χάρτου κ.λπ. και 
χώροι στάθµευσης. 

27 1.3 Να 
χρησιµοποιηθεί 

επίσης, το 
σύµβολο µε την 

κλειστή παλάµη το 
οποίο απαγορεύει 
την διέλευση (αυτό 
το σήµα είναι πιό 
επεξηγηµατικό). 

 

Απαγορεύεται η 
διέλευση πεζών. 

 

Στην είσοδο και την έξοδο των διόδων οι 
οποίες προορίζονται αποκλειστικά για 

οχήµατα (είσοδοι/έξοδοι χώρου στάθµευσης), 
καθώς και επί των εξωτερικών εξόδων 

κινδύνου. 
Τοποθετείται είτε επί τοίχου ή 

υποστυλώµατος, στην είσοδο του χώρου 
στάθµευσης, είτε επί στύλου. 

Το ύψος θα εξαρτηθεί από την θέση 
(µεταξύ 1,60 και 2,00m). 

 28 Τα γράµµατα LPG 
διαγεγραµµένα 
από διαγώνιο 
γραµµή, επί 
σήµατος 

απαγόρευσης. 
 

απαγορεύεται η 
διέλευση οχηµάτων τα 
οποία χρησιµοποιούν 
καύσιµο υγρό αέριο 

(LPG) 

Στην είσοδο των χώρων στάθµευσης. Το 
ύψος θα εξαρτηθεί από την θέση 

τοποθέτησης. Μέγιστο ύψος: * 2,00m. 

29 Οδικό σήµα ορίου 
ταχυτητος. 

 

Μέγιστη επιτρεπόµενη 
Ταχύτητα (π.χ. 5 = όριο 

ταχύτητος 5km/h). 

Τοποθετείται στην είσοδο των χώρων 
στάθµευσης και στο εσωτερικό τους για να 

υπενθυµίζει το όριο ταχύτητας. 

30 Οδικό σήµα το 
οποίο δείχνει το 
µέγιστο ύψος 
διέλευσης. 

Οριο µεγίστου ύψους. 
 

Στην είσοδο των χώρων στάθµευσης και όπου 
υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης λόγω ύψους: 
διάβαση κάτω από κτίριο, διάβαση µε χαµηλή 

οροφή µέσα στον χώρο στάθµευσης. 
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5. Προειδοποιητικά σήµατα (κίτρινα και µαύρα) 

 

5.1  Στους χώρους στάθµευσης 

 

Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

33 Εγκάρσιες κίτρινες 
και µαύρες 

εναλλασσόµενες 

γραµµές. 

Κίνδυνος πρόσκρουσης 
σε οριζόντιο ή 
κατακόρυφο προεξέχον 
εµπόδιο. 

Σηµατοδοτεί το άκρο 
κάποιας οπής ή 
απότοµης διαφοράς 
στάθµης (κίνδυνος 
πτώσης), όπως, π.χ., το 
άκρο αποβάθρας ή 
κλιµακοστασίου 

 

Οριζόντιο εµπόδιο σε κάποιο ύψος. 

Σε όλο το πλάτος της διάβασης 
εναλλασσόµενες 

εγκάρσιες λωρίδες κίτρινου και µαύρου 
χρώµατος, ίσου πλάτους. Το ύψος του 

συνόλου αυτών των γραµµών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20cm. 

Οριζόντιο εµπόδιο στο επίπεδο του 
δαπέδου. 

Οι εναλλασσόµενες λωρίδες χρώµατος 
βάφονται απ'ευθείας επί του δαπέδου και/ή 

επί του εµποδίου (ρείθρο πεζοδροµίου, χείλος 
αποβάθρας κ.λπ.) 

Κατακόρυφο εµπόδιο (υποστύλωµα κ.λπ.). 

Εάν ο κίνδυνος πρόσκρουσης οφείλεται σε 
κάποια ακµή, βάφονται και οι δύο πλευρές 
της ακµής, σε πλάτος περίπου 15-20cm ή 

περισσότερο, εάν το εµπόδιο είναι ορατό από 
µακρυά. 

Εάν ο κίνδυνος πρόσκρουσης οφείλεται σε 
υποστύλωµα, βάφονται κατά τον ίδιο τρόπο 
και οι τέσσερις ακµές του υποστυλώµατος. 
Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν (υποστυλώµατα 
µικρής διατοµής) βάφεται όλη η επιφάνεια του 

υποστυλώµατος. 

Στην περίπτωση αυτή, το υποστύλωµα 
µπορεί να βαφεί µόνο µε κίτρινο χρώµα. 

Το ύψος του σήµατος, από το δάπεδο, πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 1,50m. 
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5.2   Επί των θυρών των χώρων H/M εγκαταστάσεων 

 

Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

34 Σήµα 2.8 (κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας). 

Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 

Επί των θυρών των ηλεκτροστρσίων και επί των 
διαδροµών των εµφανών καλωδίων. 

35 Σήµα Χ n (επιβλαβές 
προϊόν) συνοδευόµενο 

από την ένδειξη 
Ρ.Ο.Β.(Πολυχλωρι-
οµένα ∆ιφενύλια) 

παρουσία επιβλαβούς 
προϊόντος (Πολυχλωριοµένα 

∆ιφενύλια P.C.B.) 

Επί των θυρών των χώρων οι οποίοι περιέχουν 
askarels µε βάση το P.C.B.: Ηλεκτρικοί 

µετασχηµατιστές, συµπυκνωτές, υδραυλικές µηχανές 
οι οποίες χρησιµοποιούν ρευστό που περιέχει 

P.C.B. κ.λπ. 

36 Σήµα 2.4 (εύφλεκτο 
υλικό). 

Παρουσία εύφλεκτων 
υλικών. 

Επί των θυρών χώρων οι οποίοι περιέχουν 
εύφλεκτα υλικά, όπως: 

  •     αποθήκες απορριµµάτων χάρτου, 
•     αποθήκες   υγρών   εύφλεκτων  προϊόντων 

όπως: 
 1. προϊόντα καθαρισµού και συντήρησης, 
 2. προϊόντα εκτύπωσης (τυπογραφείου), 
 3. βερνίκια και χρώµατα, 
 4. αποθήκη καυσίµου πετρελαίου. 
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7. Άλλα σήµατα 

Ν° Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

49 
Σύνηθες σήµα το οποίο 

δείχνει τους χώρους υγιεινής 
ανδρών και γυναικών. 

Θέση των χώρων υγιεινής. Επί των θυρών εισόδου. 

50 
∆ιάφορα σήµατα υπάρχουν 
σήµερα. ∆εν έχει καθορισθεί 

ενιαίο πρότυπο. 

Πρόσβαση σε έναν ή 
περισσότερους ανελκυστήρες 

προσώπων. 

Επί της θύρας εισόδου και/ή ναρτηµένο 
από την οροφή, κοντά την είσοδο του 

ανελκυστήρα. 

51 
Οµοίως Κατεύθυνση (µε βέλος) προς την 

αίθουσα συνεδριάσεων, ή θέση 
αυτής. 

Τοποθέτηση σε ύψος περίπου 1,80m 
από το δάπεδο. 

52 
Σήµα το οποίο δείχνει την 
θέση µιας καφετέριας 
(φλυτζάνι µε πιατάκι). 

Υπαρξη και θέση καφετέριας. 
να βέλος υποδεικνύει την 

ατεύθυνση προς την εΪσοδο της 
καφετέριας. 

Επί της θύρας εισόδου και ενδεχοµένως 
αναρτηµένο από την οροφή για να είναι 

ορατό από µακρυά. 

53 
Σήµα για το οποίο δεν έχει 
καθιερωθεί πρότυπο. 

Θέση εργαστηρίου ανατύπωσης 
(τυπογραφείο). 

Επί της θύρας εισόδου και ενδεχοµένως 
αναρτηµένο από την οροφή. 

54 
Το σήµα υπάρχει στην 

Επιτροπή. 
Θέση αρχείου. Επί των θυρών εισόδου και µόνο. 

55 
Σήµα για το οποίο δεν έχει 
καθιερωθεί πρότυπο. 

Πυράντοχη θύρα η οποία πρέπει να 
παραµένει κλειστή. 

Επί των πυράντοχων θυρών των 
αρχείων, των µηχανοστασίων κ.λπ. 
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8. Σήµατα οδικής κυκλοφορίας (χώροι στάθµευσης) 

 
Νο Αντίστοιχο σήµα Ερµηνεία του σήµατος Τοποθέτηση 

39 Πινακίδα φέρουσα 
κατευθυντήριο βέλος 
επάνω από το όνοµα 

οδού ή πλατείας. 

∆είχνει την κατεύθυνση 
προς την έξοδο του 

χώρου στάθµευσης προς 
συγκεκριµένη οδό. 

Τοποθετείται, κατά προτίµηση, στις 
διασταυρώσεις ή σης διακλαδώσεις, είτε 

αναρτηµένο από την οροφή, είτε 
τοποθετηιµένο σε κάποιο τοίχο ή στύλο. 
Συνιστώµενο ύψος περίπου 2.00m. Μπορεί 
επίσης να τοποθετηθεί στην έξοδο του 

χώρου στάθµευσης. 

40 Οδικό σήµα το οποίο 
δείχνει "σαµαράκι" ή 

ανάχωµα 
επιβράδυνσης. 

Επισηµαίνει την παρουσία 
σαµαριού, διαφοράς επιπέδου ή 
αναχώµατος επιβράδυνσης 

Στην δεξιά πλευρά της φοράς κίνησης, σε 
ύψος περίπου 2,00m και σε απόσταση 

περίπου 10,00- 15,00m από το εµπόδιο. 

41 Σήµα όµοιο µε αυτά που 
είναι ήδη τοποθετηµένα 

στους χώρους 
στάθµευσης. 

Απαγορεύεται η συνέχιση 
λειτουργίας της µηχανής επί 
µακρό χρονικό διάστηµα 

(δηµιουργία καυσαερίων). 

Στην είσοδο του χώρου στάθµευσης, σε 
ύψος περίπου 2,00m. 

42 Σήµα για το οποίο δεν 
έχει καθιερωθεί 

πρότυπο. 

Αφή των φώτων του οχήµατος 
κατά την κυκλοφορία του µέσα 

στον χώρο στάθµευσης. 

Στην είσοδο του χώρου στάθµευσης. 

43 Οδικό σήµα 
µονοδρόµησης. 

Τα οχήµατα πρέπει να 
κυκλοφορούν αποκλειστικά 
στην υποδεικνυόµενη 

κατεύθυνση. 

Στην δεξιά πλευρά της φοράς 
κυκλοφορίας, σε ύψος περίπου 2,00m. 

44 Οδικό σήµα 
απαγορευµένης φοράς 

κυκλοφορίας. 

Απαγορευµένη φορά 
κυκλοφορίας. 

Στην δεξιά πλευρά, προς την κατεύθυνση 
της απαγορευµένης φοράς, σε ύψος 

περίπου 2,00m. 

45 
α 
 
 
β 

Οδικό σήµα 
απαγόρευσης στροφής 

αριστερά. 
 

Οδικό σήµα 
απαγόρευσης στροφής 

δεξιά. 

Απαγόρευση στροφής προς τα 
αριστερά. 

 
 

Απαγόρευση στροφής προς 
τα δεξιά. 

∆ιάδροµοι κυκλοφορίας στους χώρους 
στάθµευσης. 

 
Κεκλιµένα επίπεδα εισόδου εξόδου. 

 
Οµοίως 

46 Οδικό σήµα 
απαγόρευσης 
στάθµευσης 

Απαγορεύεται η 
στάθµευση. 

Στους χώρους στάθµευσης ή στον περί τα 
κτίρια χώρο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11:   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

1.0 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μερικοί τύποι µηχανηµάτων ενέχουν ειδικούς κινδύνους, πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα εξής µέτρα: 

 

1.1 Ανελκυστήρας φακέλλων, ανελκυστήρας πιάτων. 

Αποφεύγεται η εγκατάσταση αυτών των ανελκυστήρων πλησίον χώρων οι οποίοι περιέχουν 
εύφλεκτα υλικά, όπως τυπογραφείο, χώροι ανατύπωσης, αρχεία, αποθήκες εύφλεκτων υλικών 
και χώροι πληροφορικής, για να αποφευχθούν τα ατυχήµατα και η εκδήλωση και εξάπλωση 
πυρκαγιάς πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα : 

1.1.1 Προληπτικά µέτρα κατά του κινδύνου ατυχήµατος. 

Η προστασία από την ηλεκτροπληξία θα επιτευχθεί εφαρµόζοντας τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Η διαµόρφωση του θαλαµίσκου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία 
πτώση αντικειµένων κατά την κίνηση του, ως επίσης κατά την φόρτωση και εκφόρτωση του. 

Οι εσωτερικές παρειές των φρεάτων πρέπει να είναι λείες. 

1.1.2 Προληπτικά µέτρα έναντι ττυρκαϊάς. 

α. Τα  φρέατα  των  ανελκυστήρων θα  συνιστούν πυροδιαµερίσµατα  µε  δείκτη  
πυροπροστασίας τουλάχιστον µιας ώρας. Οι προθάλαµοι των ανελκυστήρων θα αποτελούν 
επίσης πυροδιαµέρισµα µε θύρες δείκτη πυραντίστασης µιας ώρας. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση εύφλεκτων υλικών στην κατασκευή των φρεάτων αυτών. 

β.   Πρέπει να υφίσταται πυρανίχνευση µέσα στο φρέαρ και στον προθάλαµο. 

γ.  Προστασία έναντι υπερέντασης και βραχυκυκλώµατος των συστηµάτων κίνησης και φωτισµού 
κάθε εγκατάστασης ανελκυστήρος. 

δ.  Σπς απολήξεις των φρεάτων των ανελκυστήρων αυτών θα κατασκευασθεί άνοιγµα µε 
κινητό διάφραγµα. Το διάφραγµα αυτό θα ελέγχεται από το σύστηµα πυρανίχνευσης, αυτόµατα 
όσον αφορά το άνοιγµα του. Το κλείσιµό του θα είναι χειροκίνητο. Σκοπός των ανοιγµάτων 
αυτών είναι η απαγωγή του καπνού από το εσωτερικό των φρεάτων. 

 

1.2 Ανελκυστήρας φορτίων 

1.2.1 Ανελκυστήρας φορτίων και ανελκυστήρας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Οι διαστάσεις των θαλαµίσκων των ανελκυστήρων φορτίων είναι τέτοιες ώστε, να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως ανελκυστήρες Α.Μ.Ε.Α.. (Παράρτηµα 1). 

1.2.2 Κινούµενες εξέδρες. 

Αυτά τα µέσα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε διακόπτες ασφαλείας τύπου χειρολαβής για ακαριαία 
ακινητοποίηση της εξέδρας. Οι διακόπτες αυτοί ευρίσκονται τόσο στην εξέδρα όσο και έξω από 
αυτήν. 

1.2.4 Ανελκυστήρες και υδραυλικοί ανελκυστήρες φορτίων 

1.2.4.1 Κίνδυνος πυρκαϊάς προερχόµενος από το έλαιο µετάδοσης κίνησης. 

Πρόληψη. 
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Να χρησιµοποιείται κατά προτίµηση άφλεκτο έλαιο το οποίο θα περιέχει ελάχιστα ή καθόλου 
τοξικά συστατικά. Σε περίπτωση χρήσεως εύφλεκτου ελαίου λαµβάνονται τα εξής προστατευτικά 
µέτρα: 

α. Παθητική πυροπροστασία. 

Το µηχανοστάσιο και οι χώροι αποθήκευσης του ελαίου συνιστούν πυροδιαµέρισµα µε δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον µιας ώρας. 

Στους χώρους αυτούς πρέπει να προβλεφθεί άνοιγµα και αγωγός απαγωγής του καπνού ο 
οποίος απολήγει στο υψηλώτερο σηµείο του κτιρίου και λειτουργεί µε φυσικό ελκυσµό. 

β. Πυρανίχνευση στους χώρους των ανελκυστήρων και στο εσωτερικό των φρεάτων τους. 

γ. Μέθοδοι πυρόσβεσης. 

Αυτόµατη κατάσβεση µε σκόνη, φορητοί πυροσβεστήρες σκόνης και C02, µέσα και έξω από 
τους χώρους. 

δ. Τρόποι συγκέντρωσης του ελαίου σε περίπτωση διαρροής. 

Πρέπει να προβλεφθούν λεκάνες συγκέντρωσης του ελαίου και προστασία των σωληνώσεων. 

ζ. Σήµανση. 

Τοποθέτηση του σήµατος, " απαγορεύονται οι γυµνές φλόγες". 

1.2.4.2 Πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται από την χρήση ελαίου κίνησης περιέχοντος 
τοξικά συστατικά. 

α.   Στεγανοποίηση του δαπέδου του κτιρίου. 

Ο χώρος καλύπτεται µε βιοµηχανικό δάπεδο, το οποίο εκτός της µηχανικής αντοχής προσφέρει 
και προστασία   έναντι   των  χηµικών   αντιδράσεων  του   ελαίου   κίνησης.   Τα   κατώφλια  των  
θυρών υπερυψούνται κατά 10cm περίπου και   µέχρι αυτό το ύψος, στην βάση των τοίχων, 
εκτείνεται η - επάλειψη του βιοµηχανικού δαπέδου. Με αυτόν τον τρόπο εµποδίζεται η υπερχείλιση 
τόυ ελαίου από τον χώρο.  

β. Μέσα συλλογής της διαρρ#ής του ελαίου. 

Κατάλληλα µέσα που προορίζονται στην συλλογή του ελαίου θα τοποθετούνται στα σηµεία 
όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής. Τα σηµεία της εγκατάστασης στα οποία παρουσιάζονται 
συνήθως οι διαρροές είναι: το άκρο του κυλίνδρου στο οποίο εισέρχεται το έµβολο, οι δικλείδες 
των αντλιών, κ.λπ. 

γ. Αερισµός των χώρων. 

Οι χώροι οι οποίοι περιέχουν το υδραυλικό σύστηµα θα έχουν φυσικό αερισµό τέτοιον, ώστε να 
απάγονται οι ατµοί, τα αέρια και ο τυχόν παραγόµενος καπνός. 

Το άνοιγµα προσαγωγής αέρα θα φέρει πυράντοχο διάφραγµα δείκτη πυραντίστασης µιας ώρας, 
ενεργοποιούµενο όσον αφορά το κλείσιµο του από το σύστηµα πυρανίχνευσης του χώρου ή 
πλησίον αυτού. 

δ. Σήµανση. 

Η σήµανση είναι, υποχρεωτική για τα επικίνδυνα προϊόντα µε την τοποθέτηση πινακίδων 
και της ένδειξης του ονόµατος προϊόντος στην εξωτερική επιφάνεια της θύρας του χώρου. 

Μέσα στον χώρο η σήµανση θα συµπληρώνεται από το σήµα "απαγορεύονται οι γυµνές 
φλόγες”· 
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

2.1  Φρέατα 

Κατασκευαστική διάταξη : Βλέπε Παράρτηµα 1 

Πρέπει να προβλεφθεί πυρανίχνευση στο εσωτερικό του φρέατος. 

Αντλία αυτοµάτου λειτουργίας θα τοποθετηθεί στον πυθµένα του φρέατος προκειµένου να 
αποχετεύεται το νερό των διαρροών ή εκείνου το οποίο προέρχεται από το µόνιµο 
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. 

Για ανελκυστήρα φορτίων. 

Στην απόληξη του φρέατος πρέπει να προβλεφθεί κενό µεταξύ της οροφής του 
θαλαµίσκου όταν αυτός ευρίσκεται στην ανώτατη στάση του και της οροφής του φρέατος 
µε τρόπον ώστε, αφ'ενός µεν, να ικανοποιούνται οι ισχύοντες κανονισµοί, αφ'ετέρου δε, 
να επιτρέπεται η µεταφορά επιµηκών αντικειµένων. 

 

2.2    Θαλαµίσκοι. 

2.2.1 Οι θαλαµίσκοι των ανελκυστήρων φορτίων φέρουν στην οροφή τους άνοιγµα το 
οποίο επιτρέπει την µεταφορά επιµηκών αντικειµένων µήκους έως 3m. Ειδική βοηθητική 
κατασκευή του θαλάµου που µπορεί να αποτελείται από άκαµπτο σε σχήµα κλωβού θα 
τοποθετηθεί, πάνω από αυτό το άνοιγµα για να προστατεύει τα επιµήκη φορτία που 
προεξέχουν και να τα εµποδίζει να σύρονται κατά µήκος των τοιχωµάτων του φρεατίου ή 
οπουδήποτε αλλού ώστε να αποφευχθούν τα ατυχήµατα. 

2.2.2. Θαλαµίσκοι ανελκυστήρων προσώπων και ανελκυστήρων φορτίων. 

• ∆εν εττπρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών π.χ. ταπήτων ή ποδοµάκτρων τα οποία 
δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία. 

• αερισµός φυσικός και µηχανικός. 

• η οροφή του θαλαµίσκου είναι εξοπλισµένη µε ελαφρύ πλέγµα ή µε άλλη επικάλυψη 
από ουδέτερο υλικό χωρίς αιχµηρές προεξοχές που να αφαιρείται εύκολα. 
Απαγορεύεται κάθε χρήση ύαλου στην οροφή του θαλαµίσκου. 

• Φωτισµός ασφαλείας. 

• Τηλέφωνο, επιπλέον του ειδικού συστήµατος ενδοσυνεννόησης που διαθέτει ο 
θαλαµίσκος. Το µοντέλο   του τηλεφώνου   θα είναι αυτό που   θα έχει επιλεγεί για την 
ειδική αυτή χρήση (αντικλεπτικό µοντέλο). Τα πλήκτρα θα είναι φωσφορίζοντα. 

• Για τα ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α., βλ. Παράρτηµα 1. 

 

2.3  Προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων. 

Τα ηλεκτρικά   καλώδια που τροφοδοτούν τους µηχανισµούς των ανελκυστήρων καθώς 
και τις άλλες λειτουργίες (φωτισµός), πρέπει να έχουν αντιπυρική προστασία για την 
πιθανότητα εκδήλωσης ττυρκαϊάς µεταξύ ηλεκτροοτασίου και µηχανοστασίου ή και στο 
εσωτερικό του ηλεκτροοτασίου. Τα καλώδια των εντολών, πυρανίχνευσης και της 
τηλεπικοινωνίας πρέπει να είναι του τύπου F3. 

2.4. Μηχανοστάσια ανελκυστήρων 

 Συστάσεις: 
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• φυσικός αερισµός, 

• πυρανίχνευση, 

• αυτόµατη πυρόσβεση στον χώρο του µηχανοστασίου και των ηλεκτρικών πινάκων, 

• υλικό πυρόσβεσης : CΟ2. 

 

2.5 Τρόποι λειτουργίας. 

2.5.1 Περίπτωση αυτόµατης πυρανίχνευσης. 

Οι ανελκυστήρες πρέπει να µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν εκτός και εάν έχει 
ανιχνευθεί πυρκαϊά στο µηχανοστάσιό τους. Η αυτόµατη ανάκληση στο επίπεδο 
εκκένωσης του κτιρίου πρέπει να είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται και κατά βούληση 
(εκκένωση του κτιρίου - ενεργοποίηση σειρήνων). Οι ανελκυστήρες "προτεραιότητος 
πυροσβεστών" και οι ανελκυστήρες "Α.Μ.Ε.Α." πρέπει να µπορούν να κληθούν κατά 
προτεραιότητα µε την βοήθεια ειδικής κλείδας. 

Η αυτόµατη υπερπίεση που δηµιουργείται στους προθαλάµους των ανελκυστήρων και τα 
κλιµακοστάσια δεν πρέπει να εµποδίζει τον ευχερή χειρισµό θυρών που οδηγούν σε 
αυτούς τους χώρους, τόσον από τα αρτιµελή άτοµα όσον και από τα Α.Μ.Ε.Α. χάρη σε 
ειδικό µηχανισµό ρύθµισης των πιέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12:   ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ 
 

Προβλέπεται µια µικρή κουζίνα ανά όροφο, σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε τον εξής 
εξοπλισµό : 

• ανοξείδωτο νεροχύτη µιας λεκάνης, 

• µια παροχή µε ανάµεικτη, 

• ένα ερµάριο κάτω από τον νεροχύτη, 

• ένα ερµάριο πάνω από τον νεροχύτη, 

• ένα ηλεκτρικό θερµοσίφωνα 5l, 
•    δύο ηλεκτρικές εστίες, 

• ένα ψυγείο 60 λίτρων, 

• ένα πυρανιχνευτή τύπου T.V.C., 

• ένα σύστηµα τεχνητού αερισµού, 

• µια θύρα εισόδου δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 1/2 ώρας, 

•    επένδυση δαπέδου µε κεραµικά πλακίδια και επένδυση τοίχου γύρω από τον νεροχύτη   
µε πλακίδια  πορσελάνης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13:   ΦΟΡΤΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 
 

Τα επιτρεπόµενα φορτία οµοιόµορφα κατανεµηµένα ανά τετραγωνικό µέτρο δαπέδου είναι: 

γραφεία :4 KN/m2 ελάχιστο 

αρχεία :6 KN/m2 

ανενεργά αρχεία :10KN/m2  

µηχανοστάσια :10K/N/m2 ελάχιστο 

χώροι στάθµευσης :2,5 KN/m2 

 

γενικά : ΝΒΝ Β03-001    

άµεσα φορτία, σταθερά φορτία απόρροια ιδίου βάρους : ΝΒΝ Β03-102 

ωφέλιµα φορτία τουλάχιστον αυτά τα οποία προβλέπονται στην ΝΒΝ Β03-103 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14:   ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
 

• Η στάθµη θορύβου δεν µπορεί να υπερβαίνει την στάθµη η οποία συνιστάται στο πρότυπο 
ΝΒΝ S01-401 για την κατηγορία 3. 

∆ικαιολογείται µετατόπιση προς ανώτερη κατηγορία στην περίπτωση ορισµένων κτιρίων τα οποία 
περιλαµβάνουν γραφεία που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 200 µέτρων από δρόµο 
µεγάλης κυκλοφορίας. Σ'αυτήν την περίπτωση, οι ανώτατες τιµές σε dBA επαυξάνονται κατά 5dB. 

• Ηχοµο ζωτικά πετάσµατα (δείκτη πυραντίστασης 1/2 ή 1 ώρας, ανάλογα µε την θέση), 
τοποθετούνται µέσα στην ψευδοροφή παράλληλα στην όψη και κάθετα σ'αυτήν εττί των 
τοιχωµάτων που έρχονται σε επαφή µε τις όψεις (τα οποία έχουν και αυτά δείκτη 
πυραντίστανσης 30' ή 60', ανάλογα µε την περίπτωση), το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις 
των τοπικών µονάδων ανεµιστήρων στοιχείων. 

• NBNS01-400 : Κριτήρια ηχοµόνωσης. 

• ΝΒΝ S01-401:  Οριακές τιµές στα επίπεδα θορύβου µε σκοπό την αποφυγή δυσφορίας 
µέσα στα κτίρια (2η έκδοση). 

• ΝΒΝ S01-403 : Θόρυβος παραγόµενος από τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. 

 

Ακουστικά κριτήρια: 

Η στάθµη θορύβου η οποία καταγράφεται στο εσωτερικό των χώρων, µε τα παράθυρα κλειστά, 
µε την επίπλωσή τους µε τα φώτα αναµµένα και τον κλιµατισµό σε λειτουργία (µέση 
λειτουργία στην περίπτωση  πολλαπλών ρυθµίσεων) δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να 
υπερβεί τις ακόλουθες τιµές (επαληθεύσιµες ακόµη και µετά 2 έτη λειτουργίας). 

• γραφεία NR35. 

• αίθουσες συγκεντρώσεων NR35. 

• αίθουσες συνεδριάσεων NR25. 

• εστιατόρια NR45. 

• χώροι στάθµευσης NR55.  

• διάδροµοι και χώροι κυκλοφορίας  NR45. 

Οι µετρήσεις γίνονται στο 1m από τα τοιχώµατα (παράθυρα κλειστά) και στο 1,20 m από την 
στάθµη του δαπέδου. 

Επίπεδο αναφοράς, σύµφωνα µε το πρότυπο ΝΒΝ S01 -002. 

ΟΙ στάθµες θορύβου µετρώνται µε ένα ηχόµετρο ακριβείας σύµφωνα µε το πρότυπο C-97.121. 

Ηχοµόνωση από αερόφερτους ήχους. 

Τυποποιηµένη µικτή ηχοµόνωση. 

Τοιχώµατα κατηγορία ΙΙ Ια 

Οπτοπλινθοδοµές κατηγορία ΙΙΙβ 

Τοιχώµατα µε θύρα κατηγορία IVα 
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Τοιχώµατα µε παράθυρο3   κατηγορία Va. 

Θα προβλεφθεί ηχοµόνωση κάθε στοιχείου σύνδεσης µεταξύ πετασµάτων και φέροντα 
οργανισµού ή τελειωµάτων όπως, ηχοµόνωση καλύµµατος Τ.Μ.Α.Σ, ακουστικά 
πετάσµατα, ψευδοροφή, µε τρόπο ώστε να τηρούνται οι προηγούµενες κατηγορίες. 

Στις ζώνες γραφείων, ηχοµονωτικά πετάσµατα, δείκτου πυροπροστασίας 1/2 ώρας θα 
προβλεφθούν στον χώρο πάνω από την ψευδοροφή και θα κατασκευασθούν µε υλικά τα 
οποία δεν θρυµατίζονται. 

1. παράλληλα στην όψη, κατά µήκος των αξόνων των πετασµάτων τα οποία ορίζουν τον 
διάδροµο κυκλοφορίας. 

2. κάθετα στην όψη, για κάθε κυψέλη 120cm (χωρίς πυροπροστασία) 

Ηχοµονωτικά πετάσµατα προβλέπονται επίσης στο εσωτερικό του καλύµµατος κάθε 
Τ.Μ.Α.Σ. 

Οι τιµές των µεταβιβαζοµένων κτυπογενών θορύβων θα είναι µικρότερες από αυτές που 
ορίζονται στην κατηγορία ΙΙα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Για τους χώρους µηχανογράφησης και τους συναφείς χώρους, επιβάλλεται η κατηγορία Ια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15:   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
Το επίπεδο γενικής θερµοµόνωσης του κτιρίου είναι Κ 70 σύµφωνα µε το πρότυπο ΝΒΝ Β 62 - 
301. Ο δείκτης "Τ της θερµικής µεταφοράς των πλέον εκτεθειµένων χώρων πρέπει να είναι 
κατώτερος του 0,8W/Km2. Πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι συντελεστές θερµοπερατότητος "Κ". 

• για το σύνολο των κουφωµάτων και υαλοστασίων: συντελεστής ο οποίος αναλογεί σε 
µεταλλικό κούφωµα µε διπλά τζάµια και χωρίς θερµογέφυρες. 

• για τα µη διαφανή τµήµατα πίσω από τα θερµαντικά σώµατα : 0,4 W/Km2, 

• για τις στέγες : 0,3 W/Km2. 

Ολα τα εξωτερικά τοιχώµατα (όψεις, στέγες, δώµατα) µελετώνται, αφ'ενός µεν όσον αφορά 
την θερµοµόνωση,  αφ'ετέρου  δε,  µε τρόπον ώστε να αποφεύγεται  η  συµπύκνωση  των 
υδρατµών (λαµβάνοντας υπ'όψη τις κλιµατιστικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων και τα 
χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται στα τοιχώµατα. 

Η σύνθεση των τοιχωµάτων προσαρµόζεται στα αποτελέσµατα της µελέτης έτσι ώστε να 
αποφευχθούν µέσα στους χώρους - και ειδικώτερα τον χειµώνα και στους κλιµατιζόµενους χώρους - 
οι υγροποιήσεις υδρατµών και οι εξ αυτών ζηµίες. 

Η κατηγορία του φράγµατος υδρατµών ορίζεται, είτε µε υπολογισµό, είτε από τις συστάσεις των 
κανονισµών, λαµβανοµένων υπ'όψην των ακραίων κλιµατολογικών συνθηκών και της 
θερµοµονωτικής και στεγανοποιητικής ικανότητας της σύνθεσης της στέγης. 

Οι θερµογέφυρες πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο και οπωσδήποτε, 
απαγορεύεται κάθε επιφανειακή υγροποίηση υδρατµών στα µη διαφανή τοιχώµατα όταν 
επικρατούν οι ακόλουθες συνθήκες: 

t =30°C, σχετική υγρασία 70%. 

Οσον αφορά τις συνθήκες θέρους, η µελέτη των κτιρίων υπόκειται σε διπλό υπολογισµό βάσει 
του είδους, της επιφανείας και της ηλιακής προστασίας των υαλοπινάκων, την σύνθεση των 
τοιχωµάτων, την θερµική αδράνεια, την σκίαση κ:λπ. 

• ο πρώτος, αφορά τους χώρους τους εξοπλισµένους µε εγκατάσταση κλιµατισµού και πρέπει να 
αποδεικνύει ότι η µελέτη είναι η βέλτιστη όσον αφορά το κόστος εξοπλισµού και εκµετάλλευσης. 

• ο δεύτερος, αφορά τους θερµαινόµενους κατά τον χειµώνα χώρους οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι 
µε εγκατάσταση τεχνητού αερισµού και πρέπει να αποδεικνύει ότι η µέγιστη εσωτερική 
θερµοκρασία η οποία εµφανίζεται το καλοκαίρι δεν ξεπερνά την µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία 
περισσότερο από 5°C ( και αυτό, στην περίπτωση που ο εισαγόµενος αέρας δεν ψύχεται). 

Γενικά, η θερµική αδράνεια του εξωτερικού κελύφους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

• Οι µεταβολές της εσωτερικής θερµοκρασίας να υπόκεινται, σε σχέση µε αυτές των 
εξωτερικών θερµοκρασιών, σε µια µείωση εύρους (νύχτα/µέρα) 10° Ο 

• Οι µέγιστες εσωτερικές θερµοκρασίες πρέπει νά επιτυγχάνονται µε υστέρηση 2 ωρών σε 
σχέση µε τις µέγιστες εξωτερικές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16:   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 
Σταθερά τοιχώµατα. 

Τα σταθερά διαχωριστικά τοιχώµατα είναι οπτοπλινθόκτιστα ελαχίστου πάχους 14cm µε 
δείκτη πυραντίστασης 2 ωρών. 

Αυτά τα τοιχώµατα πρέπει να µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την 
στατική επάρκεια του κτιρίου. 

Οι θύρες και τα διαφράγµατα τα οποία τοποθετούνται σ' αυτούς τους τοίχους πρέπει να 
παρουσιάζουν  ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης 1/2 ώρας και να κλείνουν αυτοµάτως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17:   ΟΨΕΙΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ 
 

1. Όψεις. 

Οι όψεις δεν πρέπει να περιλαµβάνουν εσοχές οι οποίες να µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
ως φωλιές για περιστέρια ή άλλα πουλιά. 

 

2. Κουφώµατα. 

2.1 Γενικά. 

Τα εξωτερικά κουφώµατα είναι από αλουµίνιο θερµολακαρισµένο χωρίς θερµογέφυρες. 

Στην εσωτερική του πλευρά, το κούφωµα πρέπει να επιτρέπει, χωρίς καµία 
αποσυναρµολόγηση, την τοποθέτηση καλυµµένου στηρίγµατος κουρτινών καθώς και µια 
εύκολη και αποτελεσµατική σύνδεση του καλύµµατος των τοπικών µονάδων ανεµιστήρων 
στοιχείων µε την εσωτερική τοιχοποιία (σταθερή ή κινητή). Ολα τα κουφώµατα είναι 
περιστρεφόµενα-ανατρεπόµενα (οριζόντιος και κατακόρυφος άξων περιστροφής) και ο 
µηχανισµός είναι: 

• για την περιστρεφόµενη λειτουργία: φύλλο στερεωµένο µε στροφείς εφοδιασµένο µε 
εσωτερικό µηχανισµό κλεισίµατος ο οποίος λεπουργεί µε αφαιρούµενο κλειδί. 

• για την ανατρεπόµενη λειτουργία: φύλλο εφοδιασµένο µε µεταλλικούς µοχλούς 
ενσωµατωµένους στο πλαίσιό του και πτυσσόµενους βραχίονες στήριξης (κοµπάσα). 

Τα ελάσµατα ενίσχυσης για την στερέωση των βραχιόνων εναρµονίζονται µε τα 
εξαρτήµατα της κλειθροποιίας. 

Ολα τα ανοιγόµενα τµήµατα των κουφωµάτων είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτροµαγνητικό 
διακόπτη επαφής ο οποίος προορίζεται για τον έλεγχο της λειτουργίας των τοπικών 
µονάδων ανεµιστήρα στοιχείου. 

Ο σχεδιασµός όλων των µεταλλικών κουφωµάτων πρέπει να επιτρέπει την 
αντικατάσταση των υαλοπινάκων από το εσωτερικό των χώρων. 

2.2 Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

2.2.1 Ηχοµόνωση. 

Ο δείκτης ακουστικής µείωσης των όψεων είναι τέτοιος ώστε να εγγυάται την τήρηση της 
στάθµης θορύβου στο εσωτερικό των χώρων, όπως προδιαγράφεται στο Παράρτηµα 14. 

2.2.2 Θερµοµόνωση. 

Οι συντελεστές θερµοπερατότητος Κ πρέπει να είναι µικρότεροι του 1,7W/°Cm 2. 

2.2.3 Ηλεκτροδιάβρωση. 

Το σύνολο των µεταλλικών εξωτερικών κουφωµάτων διαθέτει σύστηµα κοχλιών από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

2.2.4 ∆ιάφορα.  

Τα εξωτερικά κουφώµατα αντέχουν στις θερµικές µεταβολές (συστολοδιαστολές) και 
ικανοποιούν τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές S.T.S. 52.0 
"Εξωτερικά κουφώµατα - γενικά" δηλ. 
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• Μηχανική αντίσταση στον αέρα : κλάση PV3 

• Αεροδιαπερατότης : κλάση ΡΑ3 

• Στεγάνωση: κλάση ΡΕΕ 

 

3. Υαλοπίνακες. 

3.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Τα διπλά τζάµια πρέπει να συνοδεύονται από την πιστοποίηση της UBAtc. Τα υαλοστάσια 
τοποθετούνται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της STS 38. Η τοποθέτηση τους 
"κολυµβητά* απαγορεύεται. 

Οι αρµοί στεγανοποίησης δεν πρέπει να µειώνουν την ικανότητα ηχοµόνωσης των 
κουφωµάτων. 

Τα παρεµβύσµατα των αρµών πρέπει να αντικαθίστανται εύκολα, ώστε να αποφεύγεται η 
µείωση της ηχοµονωτικής τους ικανότητας λόγω γήρανσης των υλικών. 

 

3.2. Ιδιότητες 

3.2.1. Ειδικά χαρακτηριστικά 

• ∆ιπλά θερµοµονωτικά τζάµια µε θερµοµονωτικό αέριο. 

• Τζάµια διαφανή. 

• Μη ανακλαστικά. 

• Τιµή "Κ" ίση ή µικρότερη των 1,3 W/°Cm 2. 

• Ηλιακός συντελεστής µικρότερος ή ίσος των 60%. 

• Φωτεινή διαπερατότης µεγαλύτερη ή ίση προς 73%. 

• Υαλοστάσιο τύπου 12/24/9. 

3.2.2 Υαλοπίνακες ασφαλείας. 

Εκτός από τα προηγούµενα χαρακτηριστικά, τα υαλοστάσια ορισµένων ζωνών πρέπει να 
ανταποκρίνονται στην κατηγορία 1C που αφορά τα αντιδιαρρηκτικά υαλοστάσια (βάσει του 
πίνακα 8 του STS 3Q-Παράρτηµα 1). 

3.2.3 Θερµικό σοκ. 

Ελεγχος δια εµβαπτίσεως και δια καταιονισµού όλων των πλευρών των υαλοστασίων 
(εσωτερικά και εξωτερικά) όταν το απαιτεί ο προσανατολισµός της όψεως στην οποία 
ανήκουν. 

Εάν το τζάµι δεν δοκιµασθεί δια εµβαπτίσεως, τότε, πρέπει να προσκοµισθεί 
υπολογισµός, ο οποίος να εγγυάται ότι η θραύση µετά από θερµικό σοκ δεν είναι δυνατή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18:   ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 
Τα κλιµακοστάσια ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΝΒΝ S21-201, S21-202 και S21-203 και 
αποτελούν ιδιαίτερα πυροδιαµερίσµατα. 

Κάθε κλιµακοστάσιο καλύπτεται από θόλο ο οποίος ανοίγει αυτόµατα (και χειροκίνητα) 
ενεργοποιούµενος από την εγκατάσταση πυρανίχνευσης και δίδει ένδειξη (ανοικτός/κλειστός) στο 
κέντρο ελέγχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19:   ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 
 

Οι ανελκυστήρες θα ανατποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισµούς και τα ισχύοντα 
πρότυπα, δηλαδή: 

• τον R.G.P.T. (Γενικός Κανονισµός Προστασίας της Εργασίας) 

• TOV R.G.I.E. 

• τα πρότυπα πυροπροστασίας 

• το Β.∆/µα της 9/5/1977 που δηµοσιεύτηκε στην Βελγική Εφηµερίδα της  Κυβέρνησης 
της 8/6/1977, σχετικά µε τους ανελκυστήρες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες 

• τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

Βάσεις υπολογισµού. 

• Ο χρόνος αναµονής δεν ξεπερνά τα 20 δευτερόλεπτα µε πιθανότητα 95% και για 
χρήση, περίπου 12% του ανθρωπίνου δυναµικού του κτιρίου. 

• Ελάχιστη ταχύτητα: 1,60m/s. για τους ανελκυστήρες φορτίου, η ταχύτητα θα πρέπει να 
προσαρµοσθεί σε συνάρτηση µε το φορτίο. 

Περιγραφή. 

Γενικοί όροι. 

• Η απόσταση που θα πρέπει κανείς να διανύσει µέχρι να φθάσει σε ανελκυστήρα δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 50m. 

• Για λόγους ασφαλείας, τα άτοµα που πηγαίνουν από τους χώρους στάθµευσης προς 
τους ορόφους πρέπει να αλλάξουν ανελκυστήρα στο ισόγειο. Πρέπει να προβλεφθεί 
οµάδα ανελκυστήρων που να συνδέει το επίπεδο των χώρων στάθµευσης µε το 
ισόγειο. 

• Το κτίριο διαθέτει τουλάχιστον έναν ανελκυστήρα, κατά προτίµηση ανελκυστήρα 
φορτίου, που εξυπηρετεί όλους τους ορόφους, συµπεριλαµβανοµένου του ορόφου 
όπου ευρίσκονται οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι διαστάσεις του θαλάµου είναι 
επαρκείς για να χωράει οριζόντια ένα φορείο. 

• Ο προ των ανελκυστήρων χώρος πρέπει να είναι αποµονωµένος από το υπόλοιπο 
κτίριο για λόγους πυροπροστασίας. 

• Κάθε ξεχωριστό τµήµα του κτιρίου εξυπηρετείται από έναν ανελκυστήρα φορτίου ή 
απλό ανελκυστήρα µε δυνατότητα κατά προτεραιότητα κλήσης από πυροσβέστες. Ο 
ανελκυστήρας αυτός, ο οποίος πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 
πυροσβεστικής υπηρεσίας, τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλείας . 

Ενας ανελκυστήρας ανά οµάδα ανελκυστήρων πρέπει να είναι ειδικά διαµορφωµένος 
για χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Τα χαρακτηριστικά του δίνονται στο 
Παράρτηµα 1. Ο ανελκυστήρας αυτός είναι, κατ' αρχήν διαφορετικός από τον 
ανελκυστήρα των πυροσβεστών, παρ'όλο που τα βασικά τους χαρακτηριστικά 
ταυτίζονται. 

• Οι θύρες εισόδου σε κάθε όροφο αποτελούνται από επάλληλα συρόµενα φύλλα . Η 
όλη κατασκευή είναι πυράντοχη σύµφωνα µε τα πρότυπα. 
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• Οι θύρες είναι εξοπλισµένες µε φωτοκύτταρο και αισθητήριο που εξασφαλίζει το 
αυτόµατο άνοιγµα των θυρών σε περίπτωση επαφής µε κάποιο εµπόδιο στην διάρκεια 
της διαδικασίας κλεισίµατος. 

Οι ανελκυστήρες λειτουργούν εν σειρά (εντολή από ηλεκτρονικό υπολογιστή). Η ευελιξία του 
προγραµµατισµού θα επιτρέπει την προσαρµογή των στάσεων ανά όροφο στις µεταβολές 
του πλήθους των επιβατών, οι οποίες απορρέουν : 

1. από τις ώρες αιχµής, 

2. από τις κλήσεις προτεραιότητας από διάφορους σηµαντικούς ορόφους, 

3. από έκτακτα µέτρα. 

Θα πρέπει να µπορεί να προγραµµατίζεται, τόσο η στάση σε όλους τους ορόφους που 
εξυπηρετούνται από οµάδα ανελκυστήρων, όσο και η κατάργηση της στάσης σε έναν ή 
περισσοτέρους ορόφους. 

• Στο πλατύσκαλο κάθε οµάδας ανελκυστήρων, σε κάθε όροφο, υπάρχει πίνακας όπου 
εµφανίζεται η κατεύθυνση κίνησης των διαφόρων θαλάµων και η βλάβη σε κάποιον ή 
κάποιους από αυτούς. 

• Θα πρέπει να εγκατασταθεί, για κάθε θάλαµο, ένας µηχανισµός συναγερµού (κοµβίο 
συναγερµού στο εσωτερικό του θαλάµου και τεχνικός συναγερµός στο µηχανοστάσιο), στο 
κέντρο ελέγχου του κτιρίου και στο TCCC (Κεντρικό Πίνακα Εντολών και Ελέγχων), (βλέπε 
φάκελλο τηλεδιαχείρισης) καθώς και ένας γενικός συναγερµός στο γραφείο των φυλάκων, στο 
χωλ της εισόδου. Η θέση του κάθε ανελκυστήρα θα εµφανίζεται στο κέντρο ελέγχου πάνω σε 
φωτεινό πίνακα . Μηχανισµός που θα τοποθετηθεί στο γραφείο των φυλάκων θα επιτρέπει 
την ανάκληση του ανελκυστήρα στον όροφο εκκίνησης (προστασία έναντι ανεπιθύµητων 
επισκεπτών). 

• Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ειδικό σύστηµα για την περίπτωση συναγερµού εκκένωσης 
του κτιρίου (λειτουργία σειρήνων) που να µπορεί να προκαλεί την άµεση αυτόµατη διαδοχική 
ανάκληση όλων των ανελκυστήρων στον προς εκκένωση όροφο, µε τις θύρες ανοιχτές, για τον 
σκοπό αυτό οι ανελκυστήρες τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλείας.         

Θάλαµοι 

Οι θάλαµοι είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικοί. Απαγορεύονται όλα τα εύφλεκτα υλικά. 

Ελάχιστες διαστάσεις : εύρος ανοίγµατος θύρας 0,90m, ύψος 2,10m, βάθος θαλαµίσκου 1,40m. 

Στο εσωτερικό των θαλάµων προβλέπονται: 

• κοµβία ανθεκτικού τύπου (προστασία κατά βανδαλισµών) που θα τοποθετηθούν πιθανόν και 
σης δύο πλευρές της εισόδου, ανάλογα µε τo πλάτος του θαλαµίσκου, 

• ένα κοµβίο συναγερµού, 

• ειδική φωλεά που επιτρέπει την εγκατάσταση τηλεφωνικής συσκευής τύπου" Standard", 

• ο φωτισµός του θαλάµου τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλείας. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί αυτόνοµο φωτιστικό σώµα ασφαλείας, 

• 'απαγορεύεται η χρήση µεταλλικών εσχαρών ή υαλοπινάκων στην οροφή, 

• ειδική ένδειξη της θέσης του θαλάµου τοποθετηµένη πάνω από την θύρα εισόδου, 

• η δυνατότητα αφαίρεσης της οροφής στους ανελκυστήρες φορτίου, µε συνέπεια τον σχηµατισµό 
ανοίγµατος, επιτρέπει την µεταφορά υψηλών διαχωριστικών πετασµάτων, 

• ειδικό στοιχείο, βοηθητικό του θαλάµου, που µπορεί να αποτελείται από άκαµπτο πλέγµα σε 
σχήµα κλωβού, θα τοποθετηθεί πάνω από αυτό το άνοιγµα για να προστατεύει τα επιµήκη 
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φορτία που προεξέχουν του θαλάµου και να τα εµποδίζει να σύρονται κατά µήκος των 
τοιχωµάτων των φρεατίων ή οποιουδήποτε άλλου σηµείου όπου µπορεί να προκληθεί 
ατύχηµα, 

• οι ανελκυστήρες φορτίου είναι εξοπλισµένοι µε ισχυρούς αναστολείς, 

• µηχανικός εξαερισµός του θαλάµου συνδεδεµένος µε το ηλεκτρικό δίκτυο ασφαλείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 20:   ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Γραφείο προδιανοµής 

Θα πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο και να επικοινωνεί µε την προβλήτα εκφόρτωσης (µε 
σκεπασµένη όµως επιφάνεια), κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση των 
ταχυδροµικών οχηµάτων. Η µέση επιφάνεια θα πρέπει να είναι περίπου 42m2, µε 
κατάλληλη επικάλυψη δαπέδου. 

Υλικά 

- εταζέρες    µε +/ - 72 γραµµατοθυρίδες, 40cm πλάτους επί 50cm ύψος, για την 
εξερχόµενη αλληλογραφία, 

- 2 εταζέρες µε επιφάνεια εργασίας για την κατανοµή της αλληλογραφίας κατά ορόφους, 

- 1 συσκευαστή, 

- 2 ερµάρια, 

- 2 τραπέζια, 

- 1 γραφείο µε τερµατικό υπολογιστή για την αναζήτηση των διευθύνσεων, 

- τροχήλατοι κάδοι για την συλλογή της αλληλογραφίας από τους ορόφους µε µηχανικά 
µέσα, ατέρµονες ανελκυστήρες ("Paternoster"), 

- 1 επίπεδο φορείο  εµπορευµάτων, 

- 1 χαράµαξα µεταφοράς, 

- 1 τηλεφωνική συσκευή 

- 1 πίνακα για την αναγραφή των υπαλλήλων του κτιρίου. 

∆ιανοµή στους ορόφους 

Επιφάνεια + / - 10m2 (4m, x 2.50m) 

- 2  εταζέρες µε επιφάνεια εργασίας και γραµµατοθυρίδες,  ανάλογα µε τον αριθµό των 
προς εξυπηρέτηση γραφείων (+ - 60), 

- 2 τροχήλατοι κάδοι για την αλληλογραφία που στέλνεται µε µηχανικά µέσα από 
άλλους ορόφους, 

- 1 χειράµαξα για την διανοµή στον όροφο, . 

- 1 πίνακα για την αναγραφή των υπαλλήλων του ορόφου, 

- 1 ερµάριο, 

- 1 τηλεφωνική συσκευή. 

Μηχανικά µέσα 

Αν τα ταχυδροµικά οχήµατα δεν έχουν απ'ευθείας πρόσβαση στο ισόγειο, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ένας ανελκυστήρας φορτίων που να φθάνει µέχρι την προβλήτα 
εκφόρτωσης. 

Για τους εσωτερικούς ορόφους, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα µηχανικό µέσο τύπου 
"Paternoster", ττου να συνδέει µεταξύ τους την αίθουσα προδιανοµής µε τις αίθουσες 
διανοµής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 21:   ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα που 
ισχύουν σήµερα. 

• τον R.G.P.T. (Γενικό Κανονισµό Προστασίας της Εργασίας) 

• τον R.G.I.E. 

• TOCEBEC 

• τα πρότυπα ΝΒΝ 713.010, S21.200, S21.201, S21.202, S21.203, S21.207 

• τους κανόνες της τέχνης 

Οι εργασίες θα ελέγχονται από έγκριτο οργανισµό. 

  

∆εδοµένα  υπολογισµού 

 Υττολογισµός της ισχύος  

• Χαµηλή ισχύς: 

- Γραφεία και εξοµοιούµενοι χώροι : 30W/m2 

- Εστιατόριο    : 5W/m2 

- Κουζίνες    : 5W/m2 

- Προθάλαµοι    : 5W/m2 

- χώροι υγιεινής και ιµατιοθήκες : 5W/m2 

- διάδροµοι κυκλοφορίας  :  3W/m2 

- χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
και χώροι στάθµευσης  : 2W/mz 

 

• Κανονική ισχύς     : Σύµφωνα µε την µελέτη 

• Ρεύµα ασφαλείας     : Σύµφωνα µε την µελέτη 

Oι στάθµες φωτισµού που θα πρέπει να εξασφαλισθούν είναι:  

• Γραφεία     : 500 lux 

• διάδροµοι κυκλοφορίας   : 300 lux (συστήνονται 200 lux) 

• χώροι υγιεινής    : 250 lux 

• εστιατόρια     : 500 lux 

• κουζίνες     : 500 lux 

• χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων : 200 lux 

• χώροι στάθµευσης : 150 lux (για τους διαδρόµους 
κυκλοφορίας συστήνονται 30 lux) 

• αρχεία     : 150 lux 

• εξωτερικοί χώροι    : 30 lux  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Υποσταθµός υψηλής τάσης. 

Οι µετασχηµατιστές είναι "ξηρού" τύπου και σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να εκλύουν 
βλαβερά  αέρια. Τα κύπαρα είναι θωρακισµένου τύπου, προκατακευασµένα. Θα πρέπει 
να προβλεφθεί απόθεµα ισχύος 20%. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για τοποθέτηση εφεδρικού µετασχηµατιστή και των 
βοηθητικών του εγκαταστάσεων. Ενα αυτόµατο σύστηµα αντιστάθµισης θα διατηρεί τον 
συντελεστή ισχύος συνφ 0,95 τουλάχιστον. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (3 χ 380 V + Ν) 

Το ζεύγος τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα σε περίπτωση βλάβης του κανονικού δικτύου 
και αυτό µέσα σε διάστηµα, το πολύ 12 δευτερολέπτων. Η αλλαγή από το "κανονικό" 
δίκτυο στο δίκτυο "ασφαλείας" γίνεται µε την βοήθεια καταλλήλου συστήµατος 
αυτοµατισµού. Η επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων µετά την επάνοδο της κανονικής 
τάσης παρουσιάζει καθυστέρηση και είναι προοδευτική. Η αυτονοµία του ζεύγους, σε 
πλήρες φορτίο, είναι 24 ώρες. 

Το ζεύγος τροφοδοτεί ειδικώτερα : 

την επάνοδο των ανελκυστήρων στο(α) επίπεδο(α) εκκένωσης, 

τον(ους) ανελκυστήρα(ες) µε δυνατότητα κατά προτεραιότητα κλήσης από 
πυροσβέστες, τον  φωτισµό των κλιµάκων, 

ένα  φωτιστικό σώµα, ανά 5, στις κλίµακες υπηρεσίας, 

το σύστηµα απαγωγής καπνού και το σύστηµα υπερπίεσης των αγωγών εξαερισµού, 

το µεγαφωνικό σύστηµα, 

τα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου ασφαλείας (πυρανίχνευση, σύστηµα 
συναγερµού,...), 

τον Κεντρικό Πινακα Εντολών και Ελέγχων (T.C.C.C.), 

τις θύρες, δοκούς ελέγχου και παλινδροµικές θύρες εισόδου/εξόδου, 

τις αντλίες αποµακρύνεις νερού και τις αντλίες του µονίµου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού συστήµατος, 

τους ψυκτικούς θαλάµους της κουζίνας, 

πς αίθουσες πληροφορικής (Ηλ. Υπολογιστές και κλιµατισµός). 

Πρέπει να προβλεφθεί απόθεµα ισχύος της τάξης του 20%. 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ^ 

Στα γραφεία, τις κλίµακες υπηρεσίας και τις αίθουσες συνεδριάσεων, τα φωτιστικά 
σώµατα θα είνα λυχνίες φθορισµού, πακτωµένες, µε χαµηλή συµµετρική λαµπρότητα 200 
cd/m2 το πολύ. Η ελάχιστη απόδοση είναι της τάξης του 60%. Οι TL έχουν θερµοκρασία 
χρώµατος 3000°Κ και έχουν δείκτη χρωµατικής απόδοσης 86. Τα στραγγαλιστικά πηνία 
είναι του τύπου µε αυτόµατο εκκινητή που διακόπτει την τροφοδότηση των σωλήνων σε 
περίπτωση προβλήµατος (προκειµένου για  ηλεκτρονικό στραγαλιστικό πηνίο). Τα 
στραγγαλιστικά πηνία  είναι ρυθµισµένα έτσι, ώστε να εξασφαλίζουν συνφ τουλάχιστον 
0,95. 
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Στα γραφεία, τα φωτιστικά σώµατα τοποθετούνται κάθετα προς τις προσόψεις. 

Τα φωτιστικά σώµατα στην κουζίνα και στον εξωτερικό χώρο έχουν ελάχιστο βαθµό 
προστασίας IP 55 

Τα σποτς είναι τύπου SL ή παροµοίου. Απαγορεύονται λυχνίες αλλογόνου χαµηλής 
τάσεως. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Θα πρέπει να τοποθετηθεί φωτισµός ασφαλείας, ανεξάρτητος από το κανονικό δίκτυο, 
που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα (συµπεριλαµβανοµένου ενός βοηθητικού φωτιστικού 
ασφαλείας ανά χώρο υγιεινής και αίθουσα συνεδριάσεως, τοποθετηµένου πάνω από τις 
εξόδους). 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Τοποθετείται τουλάχιστον ένας πίνακας ανά όροφο. Οι πίνακες είναι µεταλλικού τύπου και 
κλείνουν µε κλειδαριά ασφαλείας (ένα κοινό κλειδί για όλους τους πίνακες). Πρέπει να 
προβλεφθεί φωτισµός µε χειρισµό από αυτόµατο διακόπτη επαφής θύρας. Ολες οι 
αναχωρήσεις γραµµών είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατες ασφάλειες. Ολα τα όργανα των 
πινάκων επισηµαίνονται µε ετικέπες από πλαστικό υλικό, λευκές µε µαύρα γράµµατα. 
Αυτές είναι υποχρεωτικά στερεωµένες µε µεταλλικούς, ανοξείδωτους ή πλαστικούς 
κοχλίες. Μια θήκη εντύπων είναι στερεωµένη στην εσωτερική πλευρά της θύρας. 

Πρέπει να προβλεφθεί τηλεχειρισµός (T.C.C.C.) που να επιτρέπει την διαχείριση των 
ηλεκτρικών κυκλωµάτων και των ρευµατοδοτών (βλέπε βασικό σχήµα στο Παράρτηµα και 
στην παρακάτω παράγραφο που αναφέρεται στον.τηλεχειρισµό). Θα πρέπει να 
προβλεφθεί απόθεµα της τάξης τουλάχιστον του 20%, τόσο σε ό,τι αφορά την ισχύ, όσο 
και σε ό,τι αφορά την µελλοντική τοποθέτηση εφεδρικών γραµµών. 

 

ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Τα καλώδια τροφοδοσίας επιτρέπουν, επιπλέον των απαιτήσεων που σχετίζονται µε την 
πτώση τάσης, και την διέλευση επιπλέον ισχύος της τάξης του 20%. Καθ' όλη την 
διαδροµή, τα µονωµένα καλώδια µπορούν να εντοπισθούν χάρη στις ειδικές ταινίες που 
φέρουν τα στοιχεία αναγνώρισης τους. Στους κατακόρυφους οχετούς αγωγών η κατανοµή 
γίνεται µέσω προκατασκευασµένων σωληνώσεων. 

Ολα τα καλώδια έχουν µόνωση που επιβραδύνει την καύση τους. Τα εµφανή καλώδια 
προστατεύονται από σωλήνες ΤΑL ή PVC ( Φ3/4’’ τουλάχιοτον). 

 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Βλέπε Παράρτηµα 5. 

 

NO-BREAK  

Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα στατικό no-break που να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα, 
χαρακτηριστικά: 

• αυτονοµία τουλάχιστον 10 λεπτών (αν είναι συνδεδεµένο µε ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος, αλλιώς απαιτείται αυτονοµία τουλάχιστον 20 λεπτών) 
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• στατικό by-pass ελεγχόµενο από µικροεπεξεργαστή, 

• συστοιχίες συσσωρευτών µολύβδου, στεγανών, µε αυτονοµία 15 λεπτών, 

• φίλτρο για την µείωση των αρµονικών στην είσοδο του µετασχηµατιστή, 

• µέγιστη απόρριψη ρεύµατος προς το κύκλωµα (5% RMS συνολικά, 3% RMS 
µεµονωµένα, 

• τάση εισόδου 3Χ380 V + Ν, 

• τάση εξόδου 3Χ380 V + Ν, 

ρύθµιση τάσης: 

+/- 3% µέγιστη σε πλήρες φορτίο και συνεχή λειτουργία, 

+/- 8% µέγιστη σε προσωρινή λειτουργία, χρόνος σταθεροποίησης 100 msec. 

• ποσοστό συνολικής αρµονικής 5% µέγιστο, µεµονωµένης 3% µέγιστο, 

• συναγερµοί και ελάχιστες σηµατοδοτήσεις, 

- φορτίο τροφοδοτούµενο ανά τοµέα (by-pass), 

- απουσία τοµέα, 

- υπερφόρτωση, 

- βλάβη ή αποφόρτιση συστοιχιών συσσωρευτών, 

- µεταγωγικός διακόπτης για µεταφορά, σε απόσταση, του κεντρικού συναγερµού. 
Ηχητικός και οπτικός συναγερµός µε δυνατότητα παύσης. 

To No-break τροφοδοτεί : 

• τις αίθουσες των υπολογιστών 

• τον υπολογιστή ελέγχου και διαχείρισης του κτιρίου (T.C.C.C.) 

 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 

Το σύνολο του κτιρίου προστατεύεται από εγκατάσταση αλεξικέραυνων. Ολα τα σηµαντικά 
µεταλλικά η της στέγης πρέπει να συνδέονται µε την γείωση της εγκατάστασης αυτής. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 

Γείωση και ισοδυναµικές συνδέσεις, 

• µια αγώγιµη σύνδεση µε την γείωση της εγκατάστασης υψηλής τάσης, 

• µια αγώγιµη σύνδεση µε την γείωση προστασίας του ουδέτερου κόµβου του 
µετασχηµατιστή, 

• µια αγώγιµη σύνδεση µε την γείωση χαµηλής τάσης στον πυθµένα των εκσκαφών, 

• γείωση των εγκαταστάσεων, 

• ισοδυναµικές συνδέσεις, 

• δύο αγώγιµες συνδέσεις µε την γείωση "ηλεκτρονικού υπολογιστή". 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟ∆ΩΝ 
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Πρέπει να προβλεφθεί αισθητήριο, που να δείχνει την κατάσταση κάθε µιας από τις 
εξόδους του κτιρίου. Το σύνολο τών αισθητηρίων θα συνδέεται µε το κέντρο ελέγχου και 
θα αντιστοιχεί σε φωτεινά σήµατα, εφοδιασµένα επιπλέον και µε ηχητικό σήµα. Ενας 
ωρολογιακός µηχανισµός θα επιτρέπει την καθυστέρηση κάθε συναγερµού για χρονικά 
διαστήµατα που θα καθορισθούν. 

 

ΖΩΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Κάθε στοιχείο καννάβου (1,20m) θα φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια 2 ρευµατοδότες 
των 220 V, µια θέση για ρευµατοδότη Η/Υ και έναν ρευµατοδότη τηλεφώνου. 

Κάθετα ττρος την εξωτερική όψη θα υπάρχει ένας πολλαπλός ρευµατοδότης δαπέδου ανά 
δύο στοιχεία (σε απόσταση +/- 2,4 m από την όψη), εφοδιασµένος µε τρείς ρευµατοδότες 
ηλεκτρικού ρεύµατος και από µια θέση για ρευµατοδότη πληροφορικής και τηλεφώνου. Οι 
ρευµατοδότες δαπέδου θα συνδέονται µεταξύ τους και µε τις όψεις µε δίκτυο καναλιών   
δαπέδου τριών διαµερισµάτων, 250Χ38mm. 

Ενα δίκτυο σωλήνων συλλογής και αποχέτευσης των υδρατµών του αέρα στα 
περιβλήµατα των ψυκτικών στοιχείων των ΤΜΑΣ (fan coil). 

Για να µειωθεί στο ελάχιστο η παρέµβαση στο δίκτυο του φωτισµού κατά τις αλλαγές 
διαρρύθµισης των πετασµάτων πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο µε διακόπτες διπλής αφής 
(aller-retour). Χωριστοί διακόπτες θα πρέπει να προβλεφθούν για τον φωτισµό των 
κλιµάκων υπηρεσίας. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί επίσης ένα κανάλι κατά µήκος των όψεων των στοιχείων του 
καννάβου το οποίο θα συνδέεται µε τους κατακόρυφους αγωγούς. 

Επίσης µια βάση πυρανίχνευσης ανά δύο στοιχεία εκ των οποίων µια ανά γραφείο, 
εφοδιασµένη µε ανιχνευτή. 

 

ΧΩΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Η/Υ) 

Η τροφοδότηση µε ηλεκτρικό ρεύµα γίνεται από το No - break (βλέπε προηγούµενη 
παράγραφο σχετικά µε το No - break). 

Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι µεταλλικός, και κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας (κοινό κλειδί 
για όλους τους πίνακες). Πρέπει να προβλεφθεί φωτισµός ελεγχόµενος   από ένα 
αισθητήρα επαφής θύρας. Ολες οι αναχωρήσεις γραµµών είναι εφοδιασµένες µε αυτόµατες 
ασφάλειες τύπου "βραδείας αντίδρασης". Τα όργανα των πινάκων  σηµειώνονται µε πλαστικές 
ετικέπες, λευκές µε µαύρα γράµµατα. Αυτές είναι υποχρεωτικά στερεωµένες µε ανοξείδωτους 
µεταλλικούς ή πλαστικούς κοχλίες. Μια µεταλλική θήκη εντύπων είναι στερεωµένη   στην 
εσωτερική πλευρά της θύρας. Πρέπει να προβλεφθεί απόθεµα τουλάχιστον 20%, τόσο σε 
ό,τι αφορά την ισχύ, όσο και σε ό,τι αφορά την µελλοντική εγκατάσταση εφεδρικών γραµµών. 

Ενας θερµοστάτης περιβάλλοντος µε διαβαθµίσεις µεταξύ 15 και 35, τοποθετηµένος σε 
αεριζόµενο κιβώτιο που κλειδώνει, διακόπτει την ηλεκτρική παροχή σε περίπτωση 
υπέρβασης της µέγιστης θερµοκρασίας. 

Οι ρευµατοδότες πρέπει να τοποθετηθούν, είτε στην ψευδοροφή, είτε σε πολυρευµατοδότες 
δαπέδου και µερικές φορές σε αύλακα από P.V.C. ανάλογα µε την περίπτωση. Τα καλώδια 
τροφοδοσίας είναι τύπου VFVB και η ελάχιστη διατοµή είναι 2,5mm2. Ενας επιπλέον αγωγός 
γείωσης πρέπει να υπάρχει σε κάθε καλώδιο. 

Τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης της ψευδοροφής (τουλάχιστον 1 ανά 4 πλάκες) πρέπει να 
γειώνονται επαρκώς. 
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Πυρανίχνευση (βλέπε ανωτέρω: πυρανίχνευση και πυροπροστασία). 

 

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ 

• Οι διάδροµοι και οι προθάλαµοι εφοδιάζονται µε εντοιχισµένους ρευµατοδότες 220V, σε 
αναλογία ενός ρευµατοδότη ανά 10m ακτίνας εργασίας. 

• Οι χώροι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι χώροι στάθµευσης και οι αποθήκες είναι 
εφοδιασµένοι µε επίτοιχους ρευµατοδότες. 

• Οι κουζίνες είναι εφοδιασµένες µε 2 ρευµατοδότες 10Α και έναν ρευµατοδότη 20Α. Ο 
ρευµατοδότης του ψυγείου πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τάση. 

• Υπάρχει τουλάχιστον ένα κιβώτιο και ανάλογα καλώδια για 2 ρευµατοδότες τηλεφώνου σε 
κάθε χώρο του κτιρίου εκτός από πς ιµατιοθήκες, τους χώρους καθαρισµού, απορριµάτων, 
τους διαδρόµους, τους χώρους προετοιµασίας ροφηµάτων και αναψυκτικών κ.λπ. 

• Πρέπει να προβλεφθεί φωτισµός στους προσβάσιµους οχετούς αγωγών. 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 

Θα πρέπει να υπάρχει σήµανση συναγερµών στο γραφείο των ελεγκτών στον προθάλαµο της 
εισόδου, σχετικά µε τους ακόλουθους τοµείς : 

• Συναγερµός πυρκαΐάς, 

• Συναγερµός διαφυγής καυσίµου αερίου, 

• Συναγερµός εισόδου ανεπιθύµητων επισκεπτών, 

• Συναγερµός ανελκυστήρων, 

• Συναγερµός ανοικτού θόλου, 

Κάθε συναγερµός αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο φωτεινό σήµα, συνοδευόµενο από ηχητικό 
σήµα χαµηλής συχνότητας. Ειδικά κοµβία θα επιτρέπουν την µεµονωµένη ακύρωση κάθε 
συναγερµού και θα επαναφέρουν τα κυκλώµατα σε θέση να δεχθούν κάθε νέο συναγερµό . 

 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Θάλαµος υψηλής τάσης 

• συναγερµός θερµοκρασίας µετασχηµατιστή, 

• κατάσταση ασφαλειών υψηλής τάσης, 

• βασικός υπολογισµός των ωρών αιχµής και των ωρών ηρεµίας. 

 

TGBT 

• συναγερµός έλλειψης τάσης, 

• κατάσταση γενικών διακοπτών, 

• κατάσταση µεταλλακτών. 

 

Πίνακες διανοµής 
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• µια εντολή ανά πίνακα διανοµής για τον φωτισµό και τους ρευµατοδότες. Ενας 
διακόπτης τριών θέσεων (0- auto -1) επιτρέπει την έξοδο από το πρόγραµµα 
τηλεχειρισµού (T.C.C.C.). 

Η θέση και η κατάσταση του διακόπτη (Local -auto) αναφέρονται    στον πίνακα 
τηλεχειρισµού (T.C.C.C.). 

 

Πυρανίχνευση 

• γενικός συναγερµός πυρανίχνευσης, 

• συναγερµός κεντρικής βλάβης της πυρανίχνευσης. 

 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

• κατάσταση του ζεύγους, 

• γενικός συναγερµός, 

• κατάσταση ασφαλειών,  

• συναγερµός αντικανονικής λειτουργίας, 

 

No-break 

• γενικός συναγερµός. 
Ψυγεία κουζίνας. 

• συναγερµός έλλειψης τάσης στο κύκλωµα που τροφοδοτεί τα ψυγεία. 
Προγράµµατα : βλ. φάκελλο τηλεχειρισµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22:   ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

Προδιαγραφές καλωδίωσης 

ΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Εισαγωγή 

Για τις τηλεφωνικές εγκαταστάσεις και τα διάφορα συστήµατα πληροφορικής, 
χρησιµοποιούνται ειδικές αποκλειστικά καλωδιώσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
χρησιµοποιείται το τηλεφωνικό καλώδιο (WT), το καλώδιο Η/Υ (TPVF) για τα τερµατικά, 
και το οµοαξονικό καλώδιο 50 ohms για τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LAN) µε 
πρωτόκολλο δικτύωσης Ethernet. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην φυσιολογική εξέλιξη 
των αναγκών και την έλλειψη εξέλιξης ορισµένων προτύπων. Πράγµατι, τα δίκτυα που 
διέπονται από αυτό το πρωτόκολλο, Ethernet, δεν επιτρεπόταν να συνδεθεί παρά µόνο µε 
οµοαξονικό καλώδιο. Η συνύπαρξη αυτών των τριών τύπων καλωδίων δυσχεραίνει την 
διαχείριση του συστήµατος, ενώ πολλαπλασιάζει το κόστος. 

 

Νέα στοιχεία 

• Τυποποίηση των προδιαγραφών του πρωτοκόλλου Ethernet µε καλώδια 
συνεστραµµένων ζευγών 10baseT. 

• Εµφάνιση ενιαίων δοµηµένων καλωδιακών συστηµάτων. 

Πλεονεκτήµατα. 

• Ενιαίος τύπος καλωδίου εγκαθίσταται για όλες τις ανάγκες, τηλεφωνίας και 
πληροφορικής. 

• Ενιαία δοµηµένη τοπολογία, άρα εύκολη διαχείριση. 

• Ενιαίος τύπος προδιαγεγραµµένου ρευµατοδότη RJ45. 

• Χαµηλό κόστος όταν αντικαθίστανται πολλά επιµέρους καλώδια. 

Νέες Προοπτικές. 

Η Επιτροπή επιθυµεί να επωφεληθεί από αυτά τα πλεονεκτήµατα και να καλωδιώσει τα 
νέα της, κτίρια µε τοποθετηµένα κατά αστέρα καλώδια συνεστραµµένων ζευγών, κατά 
τρόπον ενιαίο και ορθολογικό Επιθυµεί επίσης να ενταχθούν αυτές οι καλωδιώσεις στον 
γενικώτερο σχεδιασµό του κτιρίου, που θα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία και την πλήρη 
τήρηση των προδιαγραφών και των συστηµάτων τα οποία θα εφαρµοσθούν. 

Ορισµένα κτίρια είναι καλωδιωµένα για την τηλεφωνία και την "κλασσική πληροφορική" 
(τερµατικά), όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Ισχύουσα κατάσταση". Ωστόσο, η 
Επιτροπή θα εγκαταστήσει ένα δοµηµένο σύστηµα καλωδίωσης στα κτίρια αυτά, ώστε να 
επωφεληθεί πλήρως από τα πλεονεκτήµατα της διαχείρισης και του σχεδιασµού που 
επιτρέπει αυτού του είδους η τοπολογία. 

Αυτές ΟΙ συστάσεις δεν ακυρώνουν, ούτε αντικαθιστούν τις προηγούµενες, έρχονται 
απλώς να τις συµπληρώσουν, εισάγοντας την έννοια του καλωδίου συνεστραµµένων 
ζευγών, της οπτικής ίνας και τις τεχνικές της δοµηµένης καλωδίωσης. 
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Καλωδίωση 

Οριζόντια 

Ορισµός 

Η οριζόντια καλωδίωση συνδέει τους ρευµατοδότες των χρηστών µε τους κατανοµείς 
ορόφων. 

Απαιτήσεις 

Ο γενικός σχεδιασµός του συστήµατος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Καλώδιο : συνεστραµµένα ζεύγη, µε ή χωρίς προστατευτικό περίβληµα, 100ohms, το 
οποίο έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά. 

 
Αντίσταση DC <130 ohm/km 

Αντίσταση µόνωσης >5 Gohm/km 

Χωρητικότητα στα 800 Hz <52 hF/km 

Χωρητικότητα ζεύγους σε 800 Hz <80 pF/300 m 

∆ιαφωνία από 4-16 Μ hz >45dB 

Απόσβεση    στα 1 Mhz 

                            4 Mhz  

                            10 Mhz 

                            16 Mhz  

                            20 Mhz 

<35 dB/km 

<55 dB/km 

<73 dB/km                    

<86 dB/km 

<95 dB/km 
Χαρακτηριστική συνθέτη αντίσταση από 4-16Mhz  

Τάση δοκιµής στα 50 Ηz από καλώδιο σε καλώδιο 

                                          από καλώδιο σε περίβληµα 

   100 ohm+ 15%  

   500 V 1 min 

   800 V 1 min 

Τάση χρήσης max 225 V 

Ο αριθµός των ζευγών ενός καλωδίου που τροφοδοτεί έναν ρευµατοδότη θα είναι 
τουλάχιστον δύο. Η εξωτερική διάµετρος του καλωδίου θα είναι το πολύ 6mm. To καλώδιο 
αυτό δεν θα µπορεί να µεταδίδει συγχρόνως πληροφορίες που περιγράφονται στο 
πρότυπο 802.3 και κάποια άλλη λειτουργία (µετάδοση φωνής, δεδοµένων µέσω modem, 
κ.λπ.). 

 

Ρευµατοδότες χρηστών. 

Αυτοί θα είναι τύπου RJ45 (εντοιχισµένοι ή µη, ανάλογα µε τα κτίρια που θα καλωδιωθούν 
και θα ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα στο θέµα του προσδιορισµού των 
ρευµατοδοτών (ΙΕΕΕ802.3, 10BaseT, ISΟ8887 για ISDN, IEEE802.5). Οι ρευµατοδότες 
πρέπει να προσαρµοσθούν στον κατασκευαστικό κάνναβο, ώστε να µην χρειάζεται να 
τροποποιείται κάθε φορά η καλωδίωση, σε περίπτωση αλλαγής στην διαρρύθµιση των 
χώρων. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, οι ρευµατοδότες Η/Υ θα διέπονται από το 
IEEE 802.3. 

Γενικά, ο αριθµός των ρευµατοδοτών  που πρέπει  να  εγκατασταθούν, βασίζεται στην 
διαίρεση των επιφανειών στον κάνναβο του 1,20m δηλαδή ένας ρευµατοδότης Η/Υ και 
ένας ρευµατοδότης τηλεφώνου ανά παράθυρο. 

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να διακόπτεται το προστατευτικό περίβληµα του 
καλωδίου όταν χρησιµοποιούνται καλώδια αυτού του είδους. 
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Στους αγωγούς καλωδίων θα υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ καλωδίων ισχυρού ρεύµατος 
και καλωδίων πληροφορικής. 

 

Patch Pannel 

Για τους ίδιους λόγους τυποποιήσεως, οι εξοπλισµοί του δικτύου πρέπει να συνδέονται µε το 
σύστηµα καλωδίωσης µέσω ρευµατοληπτών τύπου RJ45 οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις ίδιες προδιαγραφές. Επι πλέον, τα Patch Pannel και τα Patchcords πρέπει να 
εξασφαλίζουν την συνέχεια του προστατευτικού περιβλήµατος του καλωδίου όταν αυτό υπάρχει. 
Αυτό δε, πρέπει να συνδέεται µε την γείωση του Η/Υ στους κατανοµείς. 

Η σύνδεση των ενεργών στοιχείων προς τα Patch pannel των χρηστών δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει συµπληρωµατικά στοιχεία (άµεσο patchcord) και πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε 
εύχρηστο τρόπο.Τα patchcords δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να κρύβουν την οπτική επαφή 
µε τις πληροφορίες των ενεργών στοιχείων. 

 

Εγγυήσεις 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος και όχι µόνον οι καλωδιώσεις, πρέπει να εγγυάται την καλή 
λειτουργία των τοπικών δικτύων LAN (IEEE802.3 και Token ring 16Mbit/s) για αποστάσεις το 
πολύ 100m από τα ενεργά στοιχεία µέχρι τον σταθµό εργασίας. 

Συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο, µε καλώδιο οπτικής ίνας, θα είναι µελετηµένες κατά 
περίπτωση και πραγµατοποιηµένες µε οµοιογενές υλικό. Οι χρησιµοποιούµενοι σύνδεσµοι θα 
είναι του τύπου  ST ή FSD. 

 

Backbone 

Ορισµός  

To backbone περιλαµβάνει την κατακόρυφη καλωδίωση και εξασφαλίζει την σύνδεση των 
διανοµέων µε τις αίθουσες H/Y(LSU). 

Θα κατασκευασθεί, είτε µε οµοαξονικό καλώδιο, είτε µε καλώδιο οπτικής ίνας. 

Για την τηλεφωνία, εξασφαλίζει την σύνδεση των κατανεµητών ορόφων µε τον γενικό 
κατανεµητή του κτιρίου. Θα κατασκευασθεί από πολυζευγικά καλώδια των ιδίων 
χαρακτηριστικών µε τα καλώδια που χρησιµοποιούνται για την οριζόντια καλωδίωση. 

Κατασκευή 

Στην περίπτωση οµοαξονικού καλωδίου τοποθετούνται τουλάχιστον τέσσερα καλώδια. Κάθε 
καλώδιο πρέπει να επιτρέπει τρεις τουλάχιστον συνδέσεις ανά όροφο. 

Η καλωδίωση µε καλώδιο οπτικής ίνας θα έχει διάταξη αστέρα η οποία θα συνδέει τους 
κατανεµητές. Το καλώδιο που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον 6 ίνες και 
να καταλήγει στο κεντρικό σηµείο πάνω σε οπτικά patch pannel ST. Το καλώδιο οπτικής ίνας θα 
είναι τύπου Multimode 62,5/125µιπ, ώστε να επιτρέπει πιθανή µετέπειτα χρήση για FDDI. Σε 
περίπτωση κατακόρυφης χρήσης απαγορεύεται η κατασκευή τύπου " Loose tube". 

Για την τηλεφωνία, ο υπολογισµός της χωρητικότητας των πολυζευγικών καλωδίων ανά όροφο, 
πρέπει να επιτρέπει την σύνδεση ενός ρευµατοδότη ανά κάνναβο του 1,20m µε τον γενικό 
κατανεµητή µε απόθεµα 20%. Στον χώρο των µερικών κατανεµητών, αυτά τα πολυζευγικά 
καλώδια είναι συνδεδεµένα µε µηχανισµό που επιτρέπει την εύκολη σύνδεση µε την οριζόντια 
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καλωδίωση. Οσον αφορά τον γενικό κατανεµητή, τα καλώδια θα είναι συνδεδεµένα µε µονάδες 
διανοµής του τύπου C39104 - Α63 - Α. 

Το κεντρικό σηµείο της καλωδίωσης πρέπει να µπορεί να συνδέεται µε τον εξωτερικό χώρο 
µέσω υποδοµής τηλεφωνικού δικτύου. 

 

Χώροι κατανεµητών 

Τα ενεργά στοιχεία και τα patchpannel θα ενταχθούν σε έναν σύστηµα rack 19". Θα είναι 
τοποθετηµένοι σε αρκετά ευρύχωρο χώρο ο οποίος επιτρέπει, στο µέτρο του δυνατού, την 
εύκολη πρόσβαση στα ενεργά στοιχεία. Q χώρος αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει ένα 
σύστηµα σαφούς κατανοµής των καλωδίων. 

Η τροφοδότηση των ενεργών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από πίνακες οι οποίοι  
τροφοδοτούνται από ιδιαίτερα κυκλώµατα, αποκλειστικά για Η/Υ.  Η ελάχιστη ένταση,     θα είναι 
20Α,  ενώ µια µικροαυτόµατη ασφάλεια θα πρέπει να προβλεφθεί σε κάθε πίνακα. Θα πρέπει να 
τοποθετηθούν τουλάχιστον 5 ρευµατοδότες µε κατάλληλη γείωση για Η/Υ. 

Οι κατανεµητές θα κλείνουν επίσης µε κλειδί. 

 

∆ιάφορα 

Ολα τα καλώδια ενός ή πολλών συνεστραµµένων ζευγών θα επισηµαίνονται σαφώς, οι δε 
ενδείξεις θα αναφέρουν τουλάχιστον την προέλευση και τον προορισµό του καλωδίου. 

Μια ειδική, αποκλειστική αρίθµηση θα υπάρχει στους ρευµατοδότες, τα οπτικά και χρηστικά 
Patch pannels καθώς και στα ενεργά στοιχεία. Αυτή η αρίθµηση θα περιλαµβάνεται στα σχέδια 
που ο εγκαταστάτης θα πρέπει να καταθέσει, εις τριπλούν στην Επιτροπή. Θα πρέπει επίσης να 
κατατεθεί µια πρόταση διαχείρισης, µέσω Η/Υ, των εν ενεργεία και ανενεργών εξοπλισµών και των 
patchcords και καλωδίων σύνδεσης. 

Οι οδεύσεις των κυρίων καλωδίων θα αποτελούνται βασικά από αγωγούς καλωδίων και 
ειδικό σύστηµα στήριξης των κατακόρυφων καλωδιώσεων.Οι αγωγοί θα έχουν ικανό εύρος, 
ώστε να επιτρέπουν τον διέλευση διπλασίου αριθµού καλωδίων από τον προβλεπόµενο. Εάν 
κριθεί απαραίτητο, εφεδρικοί αγωγοί πρέπει να έχουν προβλεφθεί από τον κατασκευαστή. Αυτοί οι 
αγωγοί πρέπει να είναι αποµακρυσµένοι από ηλεκτρικές και ηλεκτροµαγνητικές πηγές. Τα καλώδια 
αποµακρυνόµενα από τους αγωγούς για να τροφοδοτήσουν τους ρευµατοδότες, τοποθετούνται 
όπως ορίζεται από την µελέτη του κτιρίου. 

 

Ρευµατοδότες RJ45 
Orocbc Pure SO U a/b a/b/c/d AFP 4 AFP 2 BAM Oalua 802 ) "soTT 

Ι 3a • - • • RJ X X X TD+ - 
2 3b • - - • Kb X X X TD- . 
3 2a R+ •  c Ta - X - RD+ T- 
4 Ia T+ a a a - - - - - R+ 
5 lb T- b b b - - - - - R- 
6 2b R- - - d Τb - X - RD- T+ 
7 4a - - - - - - - - - - 
8 4b - - - - -    · - - - - - 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ 

Εισαγωγή. 

Η εξέλιξη των τεχνικών καλωδίωσης όσον αφορά την τηλεφωνία και την πληροφορική 
κατά τα τελευταία χρόνια, υποχρέωσε στον εκσυγχρονισµό των συστάσεων της 
Επιτροπής οι οποίες αναφέρονται σ'αυτόν τον τοµέα. 

Οι συστάσεις αυτές δεν ακυρώνουν, ούτε αντικαθιστούν τις προηγούµενες αλλά έρχονται 
να τις συµπληρώσουν, εισάγοντας την χρήση των καλωδίων συνεστραµµένων ζευγών, 
των οπτικών ινών και των τεχνικών της δοµηµένης καλωδίωσης. 

Εποµένως, οι περιορισµοί και απαιτήσεις στον τοµέα αυτόν καθορίζονται ως εξής: 

• Τήρηση της έννοιας του Τοπικού Τοµέα (Local domain, LD) όπως αυτός περιγράφεται 
στις "Βασικές οδηγίες για µια αρχιτεκτονική της πληροφορικής". 

• Ευχερής µετακόµιση των χρηστών, καθώς και ευχερής ανασύσταση του κυκλώµατος. 

• Παροχή υψηλού επιπέδου διαθεσιµότητος. 

• Ευκολία σύνδεσης του εξοπλισµού. 

Οπως ακριβώς, η παροχή ύδατος και ρεύµατος, έτσι και η καλωδίωση τηλεφωνίας και 
πληροφορικής αποτελεί τµήµα του εξοπλισµού κάθε κτιρίου διοικητικών υπηρεσιών, 
πράγµα που επιβάλλει την εφαρµογή σειράς περιορισµών που πρέπει να τηρηθούν, ώστε 
να επιτευχθεί το οικονοµικό όφελος µε την εφαρµογή των τεχνικών της σύγχρονης 
καλωδίωσης. 

Ακολουθεί σειρά σηµείων τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν από τους σχεδιοµελετητές 
των καλωδιώσεων στην Commission. Οι παρατηρήσεις αυτές προορίζονται για τα άτοµα 
τα οποία πρέπει να σχεδιάσουν την υποδοµή καλωδίωσης και παραγγείλουν τον 
εξοπλισµό, ώστε να εξασφαλισθεί η καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι 
παρατηρήσεις αυτές βασίζονται στο πρότυπο ΕΙΑ-ΡΝ-1907 (προσχέδιο 09/1989). 

Οι διάφορες ζώνες που θα πρέπει να ληφθούν υπ'όψιν κατά τον σχεδιασµό της 
καλωδίωσης είναι οι εξής: 

 

Σταθµός εργασίας. 

Πρόκειται γενικά, για το γραφείο, όπου είναι εγκατεστηµένο το τερµατικό (P.C., τερµατικό, 
τηλέφωνο, fax κ.λπ.) που εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση του χρήστη. Η καλωδίωση αυτής 
της ζώνης περιλαµβάνει το καλώδιο, τους συνδέσµους και τους πιθανούς προσαρµοστές 
που εξασφαλίζουν την σύνδεση του τερµατικού µε τον επίτοιχο ρευµατοδότη. Το καλώδιο 
είναι του ιδίου τύπου και των ιδίων χαρακτηριστικών µε την οριζόντια καλωδίωση, έχει δε 
µέγιστο µήκος 5m. 

Σε κάθε παράθυρο (ή κάνναβο του 1,20m) είναι εγκατεστηµένος ένας ρευµατοδότης 
τηλεφώνου και ένας ρευµατοδότης Η/Υ. 

Αν απαιτούνται κάποιες προσαρµογές (baluns, καλώδιο UTP- thin.) αυτοί ακολουθούν την 
ίδια αναλογία. 

Για τους χώρους αρχείων και τους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων εγκαθίσταται ένας 
ρευµατοδότης τηλεφώνου και ένας ρευµατοδότης Η/Υ ανά 30m2. 
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Η οριζόντια καλωδίωση 

Ο,τι περιλαµβάνεται µεταξύ ενός επίτοιχου ρευµατόδότη και του κατανεµητή (LR) του 
ορόφου. 

Υποστήριξη της µεταβίβασης. 

Οι διάφοροι τύποι καλωδίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οριζόντια καλωδίωση 
είναι οι  εξής: 

1. Μη προστατευµένο καλώδιο δύο ή* τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών 100 ohms (unshielded 
twisted pair- UTP). Αυτό το καλώδιο είναι κατάλληλο για µεταφορά φωνής και δεδοµένων. Το 
καλώδιο δύο συνεστραµµένων ζευγών ακολουθεί το πρότυπο IEEE 802.3 (10baseT), ενώ το 
καλώδιο τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών το πρότυπο IEEE 802.3 και ISDN. 

2. Προστατευµένο καλώδιο δύο συνεστραµµένων ζευγών 150 ohms. To καλώδιο προβλέπεται 
κυρίως για την µεταφορά δεδοµένων. Ακολουθεί το πρότυπο IEEE 802.5 (Token  ring). 

3. Καλώδιο δύο ή τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών 100 ohms, το οποίο είναι θωρακισµένο. Τα 
ζεύγη περιβάλλονται από µεταλλικό φύλλο που βελτιώνει τις επιδόσεις του καλωδίου σε περιβάλλον 
το οποίο διαταράσσεται από ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες. Οταν χρησιµοποιείται αυτός ο τύπος 
καλωδίου, το προστατευτικό του περίβληµα πρέπει να γειώνεται. 

4. Οµοαξονικό καλώδιο 50 ohms που υπάρχει σε δύο τύπους : "thich" (κίτρινο καλώδιο) που 
καλύπτει µήκη έως 500m (IEEE 802.3, 10base5), και "thin" το οποίο καλύπτει αποστάσεις έως 
185m (IEEE 802.3 10base 2). Το οµοαξονικό καλώδιο είναι κατάλληλο για µεταβιβάσεις µεγάλης 
ταχύτητας (πάνω αττό 1Μ bits/sec). 

Η οριζόντια καλωδίωση πραγµατοποιείται µε συνεστραµµένα ζεύγη ακολουθώντας την 
τοπολογία αστέρα και χωρίς διακοπή (δηλ. χωρίς ενδιάµεσο σύνδεσµο) µεταξύ του εττίτοιχου 
ρευµατοδότη τύπου RJ45 και του αντίστοιχου κατανεµητή. 

 

Τηλεφωνία. 

Για κάθε τηλέφωνο θα προβλεφθεί : 

• ένας ρευµατοδότης ανά κάνναβο του 1,20m. 

• σύνδεση µε καλώδιο UTP, δύο ή τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών, µεταξύ του 
ρευµατοδότη και του αντίστοιχου κατανεµητή. 

 

Πληροφορική. 

Για τους Η/Υ σταθµούς εργασίας θα πρέπει να γίνει επιλογή µεταξύ του καλωδίου UTP, τou STP 
και του προστατευµένου καλωδίου. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί πριν την εγκατάσταση, µε την 
βοήθεια του προµηθευτή και θα εξαρτηθεί από το περιβάλλον. Θα προβλεφθεί: 

• ένας ρευµατοδότης ανά στοιχείο, 

• σύνδεση µε καλώδιο δύο ή τεσσάρων συνεστραµµένων ζευγών µεταξύ του ρευµατοδότη 
και του αντίστοιχου κατανεµητή. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξυπηρετητές (serveurs locaux) θα είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε 
λεπτό οµοαξονικό ("thin") καλώδιο. 

Θα πρέπει να αποφευχθεί η χρήση καλωδίου πολλών συνεστραµµένων ζευγών που διέπεται 
από το πρότυπο 802.3 για την ταυτόχρονη µεταφορά φωνής και δεδοµένων. 
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Απόσταση 

Η συστηνόµενη µέγιστη απόσταση µεταξύ του patch pannel   από αντίστοιχο κατανεµητή έως 
τον επίτοιχο ρευµατοδότη είναι 90m. 

Σχήµα 1 

Καλωδίωση 

Οι οδεύσεις των καλωδίων µπορούν να πραγµατοποιηθούν στις ψευδοροφές, στα ψευδοδάπεδα 
και στους τοίχους. Πρέπει να ευρίσκονται σε ικανή απόσταση από πηγές ηλεκτρικών και 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και να είναι προστατευµένα από αυτές. 

Η καλωδίωση πρέπει να σχεδιασθεί κατά τρόπον ώστε να διευκολύνει κάθε πιθανή αλλαγή, 
µετατόπιση και συντήρηση, για τον λόγο αυτό, όλες οι εργασίες πρέπει να γίνονται στον οικείο 
κατανεµητή και να αποφεύγεται, εποµένως, το άνοιγµα της ψευδοροφής. 

 

Κατανεµητής 

Οι κατανεµητές εξασφαλίζουν την σύνδεση των οριζοντίων καλωδιώσεων µε τις κατακόρυφες 
(backbone). Επίσης, προστατεύουν τα ενεργά στοιχεία της καλωδίωσης (οµφαλός HUB, 
πολυµετσφορείς), τους πίνακες κατανοµής (patch pannels), για την καλωδίωση LAN και τους 
τηλεφωνικούς και οπτικούς πίνακες κατανοµής. 

Μπορεί επίσης να περιέχει εξοπλισµούς τέτοιους, όπως γέφυρες (bridges), δροµολογητές (routers), 
πολυµεταφορείς, ΡΒΧ ορόφου, κ.λπ. 

Ο εξοπλισµός θα εγκατασταθεί σε racks (πλαίσια) 19". Θα πρέπει να προβλεφθεί στον 
οικείο κατανεµητή ένας ρευµατοδότης 220V, 20Α ανά πλαίσιο, µε µικροαυτόµατη ασφάλεια. Η 
τροφοδότηση του εξοπλισµού είναι τύπου πληροφορικής (no-break). Θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί στον κατανεµητή ένας επιπλέον ρευµατοδότης ισχυρού ρεύµατος, 220V, για την 
τροφοδότηση ηλεκτρικών εργαλείων, εκτός Η/Υ (π.χ. δραπάνου). 

Επειδή ο ενεργός εξοπλισµός εκπέµπει θερµότητα ο κατανεµητής πρέπει να αερίζεται 
επαρκώς ακολουθεί τις προδιαγραφές πυτροπροστασίας. 

Τα καλώδια που χρησιµεύουν για την σύνδεση των διαφόρων στοιχείων θα πρέπει να 
τοποθετούνται εντός αγωγών, ενώ θα µπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόµενο της χρήσης 
και της οροφής. 

Ο φωτισµός θα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτρέπει την ευχερή παρέµβαση των 
ατόµων που πιθανόν θα χρειασθεί να προβούν σε επισκευές. 
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∆ιάσταση. 

Ο χώρος του κατανεµητή πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να επιτρέπει την αποθήκευση 
των πλαισίων (racks) και του εξοπλισµού, όπως και την εργασία των ατόµων που πιθανόν 
θα προβαίνουν σε επισκευές. Εκτιµούµε ως ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια τα 4 m2 (συν 
1m2 για κάθε ένα επιπλέον rack 19"). 

Απαιτείται τουλάχιστον ένας χώρος κατανεµητή ανά όροφο. Περισσότεροι κατανεµητές 
προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• µειωµένο µήκος καλωδίωσης, 

• ευχέρεια αναδιάταξης, 

• ευχέρεια επεκτάσεων, 

• αυξηµένη δυνατότητα ετοιµότητας. 

 

To backbone.  

Είναι το τµήµα της καλωδίωσης ενός κτιρίου η οποία συνδέει τους ορόφους µεταξύ τους, 
τις αίθουσες Η/Υ (LC) και τους χώρους του κατανεµητή της ίδιας οµάδας χρηστών (local 
domain). Πράγµα το οποίο σηµαίνει, ότι όταν οι χώροι εγκατάστασης Η/Υ είναι διάσπαρτοι 
στους ορόφους, επιβάλλεται η ύπαρξη πολλών backbones. 

 

Χρησιµοποιούµενο καλώδιο 

• Οµοαξονικό καλώδιο 50 ohms (IEEE 802.3,10 Base5, 10base2), 

• Καλώδιο οπτικής ίνας 62,5/125 um (multimode), 

• Καλώδιο πολλών συνεστραµµένων ζευγών για την κλασσική πληροφορική και την 
τηλεφωνία. 

Οσον αφορά τα οµοαξονικά καλώδια, τουλάχιστον 4 από αυτά τοποθετούνται κατακόρυφα 
και οριζόνπα. Σε κάθε όροφο, στους χώρους του κατανεµητή, πρέπει το καθένα από αυτά 
να έχειτουλάχιστον τρία σηµεία σύνδεσης.  

Τα καλώδια οπτικής ίνας, που θα εγκατασταθούν θα είναι διπλάσια σε αριθµό από τις 
προβλεπόµενες ανάγκες. 

 

Κατακόρυφη καλωδίωση 

• Στους κατακόρυφους αγωγούς, τα καλώδια πληροφορικής θα βρίσκονται σε απόσταση 
από τα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων. 

• Οι αγωγοί θα επιτρέπουν την εγκατάσταση διπλάσιου αριθµού καλωδίων από τον 
αρχικό αριθµό. Για τα κτίρια στρατηγικής σηµασίας ή τα κτίρια πολλών χρηστών θα 
πρέπει να προβλεφθούν πολλές κατακόρυφες καλωδιώσεις. 

• Οι   κατακόρυφοι   αγωγοί   πρέπει   να   ανταποκρίνονται   στους   κανονισµούς   
ασφαλείας   και πυροπροστασίας. 

 

Αίθουσα Η/Υ 

Είναι οι χώροι που στεγάζουν τους "Local Computers" (LC) και τους τοπικό εξοπλισµό µιας 
οµάδας χρηστών (LD). 
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Οι αίθουσες πρέπει να συνδέονται µε το backbone µε οµοαξονικό καλώδιο ή καλώδιο οπτικής ίνας. 

Αν χρησιµοποιηθεί οµοαξονικό καλώδιο για την σύνδεση µε το backbone, θα πρέπει να 
προβλεφθούν τουλάχιστον 4 σηµεία σύνδεσης τύπου AUI µε το καλώδιο (drop cable 45 m.). 

Στα LC µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολυµετατροπείς (multitranceivers, fan out), για την σύνδεση 
των µηχανηµάτων. 

Αν παραστεί ανάγκη, ένα τµήµα του LC µπορεί να λειτουργήσει ως χώρος κατανεµητή και να 
στεγάσει τον εξοπλισµό οριζόντιας καλωδίωσης ή να είναι το τοπικό σηµείο εξόδου telecom. 

Τα LSU πρέπει να ακολουθούν τους κανονισµούς που ισχύουν για την αίθουσα Η/Υ. 

 

Σύνδεση µε άλλα δίκτυα 

Η σύνδεση του δικτύου του κτιρίου µε άλλα δίκτυα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο εξοπλισµό 
(ΡΑΒΧ, κεντρικό κατανεµητή, πολυµεταφορέας, modems, routeurs ...). Σε µερικές περιπτώσεις ο 
εξοπλισµός αυτός µπορεί να περιέχεται στο LC. 

Αν χρησιµοποιείται καλώδιο οπτικής ίνας για το backbone, ο χώρος αυτός µπορεί να αποτελεί το 
κεντρικό σηµείο από όπου είναι εφικτή η σύνδεση µεταξύ των καλωδίων των οπτικών ινών 
(κεντρικός κατανεµηΐής οπτικών ινών). 

 

Οργάνωση της καλωδίωσης 

Η οργάνωση της καλωδίωσης περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες και τα µέσα που χρησιµοποιούνται 
για τον εντοπισµό, την ταξινόµηση των στοιχείων του δικτύου, καθώς και την σύνταξη σχεδίου του 
δικτύου. 

 

Ταξινόµηση 

Κάθε επί µέρους στοιχείο του hardware του δικτύου πρέπει να επισηµαίνεται, ώστε να εντοπίζεται 
άµεσα σε περίπτωση βλάβης. 

Κάθε καλώδιο (οριζόντιο ή κατακόρυφο) πρέπει να έχει ένα σύστηµα επισήµανσης, µε ετικέπα, σε 
κάθε άκρο. Η ετικέττα αυτή θα πρέπει να αναγράφει την προέλευση και τον προορισµό του 
καλωδίου, π.χ. 

Εστω η ετικέττα: JMO07C2/100 

JMO : Κτίριο Jean Monnet 

07 : LR (οχετός αγωγών), αφετηρία του καλωδίου 

C2/100 : Γραφείο C2/100, προορισµός 

Οι επιτοίχιοι ρευµατοδότες πρέπει να είναι αριθµηµένοι και να εµφανίζεται  ο τύπος 
σύνδεσης (ρευµατοδότης τηλεφώνου, ρευµατοδότης LAN κλπ). 

Ενα ακριβές σχέδιο του δικτύου πρέπει να συνταχθεί από τον εγκαταστάτη και να 
ενηµερώνεται σε περίπτωση τροποποιήσεων. 

Για τα δίκτυα που χρησιµοποιούνται από πολλά άτοµα (άνω των 200), είναι απαραίτητη η 
πρόβλεψη συστήµατος ηλεκτρονικής διαχείρισης. 

Κατά την εγκατάσταση κάθε νέου δικτύου πρέπει να προκαθορίζονται οι πόροι και οι υπεύθυνοι. 
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∆ιαχείριση των LAN.  

Η καθηµερινή χρήση ενός δικτύου LAN απαιτεί διαχείριση λειτουργίας και έλεγχο για 
πιθανές βλάβες. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του συστήµατος (προκειµένου για 
συστήµατα περισσοτέρων των 200 χρηστών), θα πρέπει να αντιµετωπισθεί το ενδεχόµενο 
επενδύσεων σε λογισµικό και εξοπλισµό σε συστήµατα διαχείρισης. ∆εν υπάρχουν 
πρότυπα στο θέµα αυτό, οπότε κάθε κατασκευαστής καλωδιακού συστήµατος µπορεί να 
προτείνει την δική του λύση. Ωστόσο, µπορεί να απαιτηθούν ορισµένες ελάχιστες 
λειτουργίες τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώνουν αυτά τα συστήµατα διαχείρισης: 

• Να επιτρέπουν την γραφική απεικόνιση του δικτύου. 

• Να επιτρέπουν χαρτογράφηση των οµφαλών (HUB). 

• Να επιτρέπουν την µέτρηση της κυκλοφορίας και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 

• Να επιτρέπουν την αναφορά συναγερµών (υπερφόρτωση, βλάβες κ.λ.π). 

• Να αναφέρουν τις βλάβες και να αποµονώνουν τα ελαττωµατικά στοιχεία. 

• Να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα SNMP διαφορετικών κατασκευαστών. 

• Να έχουν θύρα 24V για την είσοδο remote (διαγνωστική λειτουργία). 

• Να περιλαµβάνουν διαδικασίες πρόσβασης. 

Επίσης, αν είναι απαραίτητη η διαχείριση όλων των στοιχείων ενός δικτύου από ένα και 
µόνο σταθµό, αυτά θα πρέπει να είναι συµβατά µε το πρωτόκολλο SNMP. 

 

∆ιαδικασία παραλαβής 

Σε κάθε παραγελλία του δικτύου θα πρέπει να διευκρινίζονται οι συνθήκες παραλαβής της 
εγκατάστασης. 

Η εγκατάσταση πρέπει να καλύπτεται εγγύηση χρονικής διαρκείας και συµβόλαιο 
συντήρησης. 

Τα σηµεία που θα πρέπει να διευκρινισθούν είναι τα ακόλουθα: 

 

Ταξινόµηση 

Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παραδώσει ένα διάγραµµα και ένα πλήρες σχέδιο της 
εγκατάστασης, ένα συνοπτικό πίνακα, τον κατάλογο των αριθµήσεων και πιστοποιητικό 
καλής λειτουργίας. 

 

∆ιαδικασία πιστοποίησης 

∆ιαδικασία πιστοποίησης της καλωδίωσης: Η τοποθέτηση των καλωδίων και των 
συνδέσµων πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο πιστοποίησης, από τον ίδιο τον εγκαταστάτη 
του δικτύου. Θα πρέπει να, γίνει γαλβανικός έλεγχος του συνόλου των καλωδίων 
(οριζοντίων και backbone) για να επιβεβαιωθεί η σωστή τους τοποθέτηση. Θα γίνει επίσης 
έλεγχος της µόνωσης των καλωδίων (διαφορές impedence, φθαρµένα καλώδια κ.λπ.), στο 
σύνολο του backbone, και σε ένα δείγµα που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15% της 
οριζόντιας καλωδίωσης, ενώ το υπόλοιπο θα καλύπτεται από την εγγύηση. 
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Ελεγχος λειτουργίας: Πρόκειται για την πιστοποίηση της δυνατότητας της εγκατάστασης 
να ανταποκρίνεται στην κυκλοφορία πληροφοριών για την οποία έχει κατασκευασθεί. Οι 
έλεγχοι γίνονται από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής µε την συµµετοχή του εγκαταστάτη. 
Θα µπορούσαν να διεκπεραιωθούν ως εξής: 

Χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός: 

- PC εξοπλισµένο µε κάρτα 3 COM και λογισµικό PC-NFS, Easy Access 

- Μηχάνηµα UNIX της Επιτροπής, software NFS, TCP/IP, FTP, Telnet και Rlogin 

- Εναν αναλυτή LAN  

Έλεγχοι: 

- Πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων (FTP) µεταξύ αποµακρυσµένων µηχανηµάτων UNIX και 
µεταξύ  PC και µηχανήµατος UNIX. 

- Πρόσβαση Telnet µεταξύ PC και µηχανήµατος UNIX. 

- Παραγωγή εγγράφου µε την βοήθεια του ΕΑ (easy access), από µια γραµµατέα. 

- Πρόσβαση Rlogin µεταξύ µηχανηµάτων UNIX. 

- Πρόσβαση, από PC και µηχανήµατα UNIX σε αρχεία συστήµατος "files systems", 
µέσω του πρωτοκόλλου κατανεµηµένων συστηµάτων αρχείου NFS, 

- Κατά τον έλεγχο χρησιµοποιείται ένας αναλυτής LAN για να ανιχνεύσει τις πιθανότητες 
λάθους και σύγκρουσης (collision). 

Επιλογή τοπολογίας : Πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν διάφορες παράµετροι, όταν πρόκειται 
να εγκατασταθεί ένα νέο δίκτυο. Αυτές οι παράµετροι καθορίζουν την τοπολογία, τον αριθµό 
των υποδικτύων και την επιλογή του µέσου µετάδοσης. Οι παράµετροι αυτές είναι: 

Το επιλεγµένο πρότυπο : Η Επιτροπή έχει προτίµηση προς το IEEE 802.3, οπότε το δίκτυο 
θα είναι του τύπου τοπολογίας διαύλου. Ο κανονισµός επιβάλλει την τοποθέτηση ένος βασικού 
στοιχείου πάνω στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα άλλα, µέσω ενός επαναλήπτη (σχ. 2). 

Τύπος συστήµατος διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP) :  Η χρήση διεύθυνσης IP 
τύπου Β, µε µάσκα 8 bits, επιβάλλει την διαίρεση του δικτύου σε υποδίκτυα των 256 
µηχανηµάτων και την χρήση routeurs για την σύνδεση αυτών των υποδικτυων (σχ. 5 και 6). Μια 
άλλη µάσκα δίνει διαφορετική διαίρεση και άλλον αριθµό υποδικτύων. 

Αριθµός σταθµών και εξυπηρετητών (servers): καθορίζει το µέγεθος του δικτύου και την 
διαίρεση σε υποδίκτυα. 

Τύττος εξυπηρετητή : Οι κοινοί εξυπηρετητές θα είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο, κατά τρόπον, 
ώστε να είναι προσβάσιµοι σε όλους τους χρήστες. Οι τοπικοί εξυπηρετητές θα συνδέονται στο 
ίδιο υποδίκτυο µε τους αντίστοιχους χρήστες (σχ. 5 και 6). 

Κατανοµή των χρηστών στο κτίριο : Η µεγάλη διασπορά των χρηστών κάνει πιο πολύπλοκη 
την καλωδίωση. Θα πρέπει να οµαδοποιηθούν οι χρήστες, που χρησιµοποιούν τους ίδιους 
εξυπηρετητές, ώστε να µην αυξηθεί το κόστος καλωδίωσης. 

Το κτίριο : Τα χαρακτηριστικά (αριθµός αγωγών, διαδροµές καλωδίων κ.λπ.) του κτιρίου θα 
καθορίσουν και την καλωδίωση. 

Αριθµός κτιρίων : Αν ένας αριθµός χρηστών του ίδιου LD είναι διεσπαρµένος σε διάφορα κτίρια, 
είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση γεφυρών (bridge) και δροµολογητών (routeurs) µε 
αποκλειστικές γραµµές, ώστε να συνδεθούν όλα τα τµήµατα των LAN. 

Η ετοιµότητα λειτουργίας : Αυτή επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της χρησιµοποίησης επί πλέον 
καλωδίων και βοηθητικών στοιχείων. 
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Το µέσο των µεταβιβάσεων : Η χρήση διαφορετικών µέσων µεταβίβασης (οµοαξονικό 
καλώδιο, καλώδιο οπτικής ίνας και συνεστραµµένων ζευγών) επιτρέπει επιλογή διαφορετικής 
τοπολογίας. Είναι δύσκολο να ορίσουµε µια τυπική τοπολογία που θα ταίριαζε σε όλες τις 
περιπτώσεις. Οι τοπολογίες που ακολουθούν πρέπει να εκληφθούν περισσότερο ως πρότυπα 
τα οποία µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα µε τις συνθήκες. 

 

Σηµερινή τοπολογία 

 

Σχήµα 2 

R     : Routeur  

MR : Πολυεπαναλήτττης 

Rep.: Επαναλητττης 

Μέχρι σήµερα, η καλωδίωση του backbone των τοτηκών δικτύων υλοποιείτο µε χοντρό 
οµοαξονικό καλώδιο (thick), πάνω στο οποίο συνδέονταν οι πολυεπαναλήπτες MR. Λεπτά 
οµοαξονικά καλώδια "thin" αναχωρούσαν από το MR προς τα γραφεία για να συνδέσουν 
τους σταθµούς εργασίας. 

Οι κοινοί εξυπηρετητές είναι συγκεντρωµένοι σε µια αίθουσα και συνδέονται, µεταξύ τους 
µε καλώδιο "thick". Ενας δροµολογητής (routeur, R) συνδέει το δίκτυο µε άλλα δίκτυα. 
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Εδώ, δεν υττάρχουν υποδιαιρέσεις σε υποδίκτυα µε δροµολογητές (routeurs), ή 
διαχωρισµός της κυκλοφορίας πληροφοριών µε γέφυρες (bridge).  

Η χρήση του οµοαξονικού καλωδίου thin για τους σταθµούς εργασίας δυσχεραίνει τις    
εργασίες αναδιάταξης. 

 

Καλώδια συνεστραµµένων ζευγών 

 

σχήµα 3 

Β      : Γέφυρα 

R      : Routeur 

Rep : Επαναλήτττης 

Ν MS : Network Managment Station 

Οι πολυεπαναλήτττες του σχ. 1 αντικαθίστανται µε οµφαλούς. Τα hubs 
πολυεπαναλήπτες είναι που ετπτρέπουν την χρήση καλωδίου συνεστραµµένων ζευγών για 
την οριζόντια καλωδίωση. Οι σταθµοί εργασίας (Station) συνδέονται κατ΄ αστέρα στον hub 
που είναι εγκατεστηµένος σε ένα LR ορόφου, για κάθε σταθµό χρησιµοποιούνται καλώδια 
δύο συνεστραµµένων ζευγών. 

Οι χρήστες που είναι συνδεδεµένοι µε τον ίδιον τοπικό εξυπηρετητή συνδέονται µε 
έναν οµφαλό hub, ώστε να επιτρέπεται ο καταµερισµός της κυκλοφορίας µε την 
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βοήθεια µιας γέφυρας. Οσο για τον τοπικό εξυπηρετητή, αυτός θα είναι συνδεδεµένος 
µε λεπτό οµοαξονικό καλώδιο "thin". 

Οι κοινοί εξυπηρετητές όπως και ο routeur, συνδέονται µε ένα οµοαξονικό καλώδιο το οποίο, 
µαζί µε τα κάθετο καλώδιο, σχηµατίζουν το Backbobe των LD στο Local Computer. 

Εάν το δίκτυο είναι σηµαντικό, απαιτείται σταθµός διαχείρισης (ΝMS). 

Το καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία στην καλωδίωση. Ιδίως στην 
περίπτωση ύπαρξης πολλών Backbones διαφόρων δικτύων, θα επιλεγεί ο οµφαλός πάνω στον 
οποίο θα συνδεθεί ο σταθµός στο LR. 

 

Υττοδίκτυα 

 

Σχήµα 5 

 

Οταν ο αριθµός των σταθµών είναι πολύ µεγάλος, ενδείκνυται η διαίρεση του   δικτύου ενός LD 
σε υττοδίκτυα ώστε να κατανεµηθεί η κυκλοφορία πληροφοριών. Ο τύπος του συστήµατος 
διευθύνσεων και η µάσκα των 8 bits, όπως αυτός υποδεικνύεται στο λειτουργικό διάγραµµα 
διευθύνσεων, επιβάλλει πρακτικά την διαίρεση σε υποδίκτυα ανά 250 χρήστες. Τα υποδίκτυα 
συνδέονται µεταξύ τους µε δροµολογητή.  
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Οι οµφαλοί συνδέονται µε τον δροµολογητή µε οµοαξονικό καλώδιο (σχ. 5) ή καλώδιο οπτικής 
ίνας (σχ.6). Ενα interface στον ίδιο δροµολογητή προορίζεται για τις συνδέσεις µεταξύ LD. 

 

 

Σχήµα 6 

Στην περίπτωση που οι κοινοί εξυπηρετητές συνδέονται µε ένα καλώδιο, όττως στα σχήµατα 5 και 
6 συναποτελουν ένα υποδίκτυο και χρησιµοποιούν µια διεύθυνση IP. 

 

Βιβλιογραφία   

- EIA PN -1907 Draft 9.0 Commercial Building Wiring Standard 

- Premise Wiring for the Information Age, CTR Corp. 

- Precablage Informatique (Etat de la question, perspectives) P.DELDIME (TRASYS) 
Revue "Le batiment intelligent" No 1991. 

- Data Cabling Guidelines: Discussion paper, Werner Rauh (Hoechst). 

- Cabling, The CASE pocket book. 

- Plan d'adressage LAN, IX -1 - IDE (91) SC -193 MJ/mg 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23:   ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής θα είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα και τους κανονισµούς που 
ισχύουν σήµερα: 

• TOV R.G.P.T. 

• τον R.G.I.Ε. 

• τους κανονισµούς της εταιρείας διανοµής ύδατος, 

• τους κανονισµούς τους σχετικούς µε την πυροπροστασία, 

• πς υποχρεωτικές διατάξεις σχετικά  µε την πυροπροστασία  που  επιβάλλει  η 
πυροσβεστική υπηρεσία, 

• τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης. 

 

Γενικές παραδοχές 

Οι µέγιστες ταχύτητες νερού είναι στις σωληνώσεις της εγκατάστασης ύδρευσης οι 
ακόλουθες: 

• 0,80 m/sec στις σωληνώσεις σύνδεσης, 

• 1,20 m/sec στις στήλες διανοµής, 

• 1,50 m/sec στους κλάδους διανοµής. 

Πίεση νερού δικτύου πόλεως 5 µε 7 bar συνεπάγεται την εγκατάσταση µειωτήρα πίεσης 
σε αρχικό σηµείο της εγκατάστασης. Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και το 
δίκτυο τροφοδότησης των καταιονητήρων, θα πρέπει να συνδεθούν πριν από το σηµείο 
τοποθέτησης του µειωτήρα πίεσης. 

Αριθµός W.C. και ουρητηρίων: 

• 1 WC ανά 25 άνδρες, 

•  1 ουρητήριο νά 15 άνδρες, 

•  1 WC ανά 15 γυναίκες. 

Αποχετεύσεις 

• Κουζίνα : σύµφωνα µε την µελέτη, 

• Οµβρια ύδατα: 0,05 l/s m2, 

• Χώροι στάθµευσης : 3 l/s (διαχωριστής ελαφρών υγρών). 

 

Περιγραφή. 

Εγκατάσταση αποχέτευσης. 

Το σύστηµα αποχέτευσης είναι χωριστικού τύπου: 

• Λύµατα + αερισµός. Οι κατακόρυφες στήλες στους ορόφους είναι κατασκευασµένες 
από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητος, 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 121 CF0000/4932/B10 

• Χρησιµοποιηµένα ύδατα εγκαταστάσεων υγιεινής + αερισµός (βλ. Λύµατα, όπως 
ανωτέρω), 

•   Οµβρια ύδατα: Οι κατακόρυφες στήλες είναι κατασκευασµένες από υλικό δικτυωµένο 
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητος και συνδέονται µε το δίκτυο οµβρίων µέσω µιας 
απορροής στραγγισµού µε οσµοπαγίδα. 

Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής θα είναι εξ ολοκλήρου καλυµµένα µε κεραµικά πλακίδια 
και οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη µε πλακίδια πορσελάνης που να καθαρίζονται εύκολα 
και να είναι ανθεκτικά στα απορρυπαντικά και στην σπότριψη. 

Μια µικρή κουζίνα ανά όροφο, εξοπλισµένη µε νεροχύτη που να διαθέτει αναµείκτη νερού, 
ένα ερµάριο κάτω από τον νεροχύτη και µια παροχή θερµού νερού µε θερµοσίφωνα 51. 

Μια µικρή αποθήκη για τα υλικά καθαρισµού ανά όροφο, µε παροχή νερού, έναν χαµηλό 
νεροχύτη και µια απορροή στραγγισµού µε οσµοπαγίδα. 

Είδη υγιεινής 

Τα είδη υγιεινής είναι από λευκή πορσελάνη. Τα δοχεία έκπλυσης είναι όσο το δυνατόν 
πιο αθόρυβα. ∆ιακόπτες της παροχής ύδατος επιτρέπουν την αποµόνωση κάθε 
υδραυλικού υποδοχέα από την υπόλοιπη εγκατάσταση. 

Σηµείο παροχής ύδατος 

Πρέπει να προβλεφθεί επαρκής αριθµός σηµείων παροχής στους χώρους υπηρεσίας, 
τους χώρους στάθµευσης και τον εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είναι δυνατή η εκκένωση του 
εξωτερικού δικτύου της εγκατάστασης ύδρευσης σε περίπτωση παγετού. 

Θερµοµόνωση σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις ψυχρού ύδατος πρέπει να θερµοµονώνονται, καθ'όλη την διαδροµή τους, 
στα σηµεία όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού ή συµπύκνωσης υδρατµών του ατµοσφαιρικού 
αέρα. 

Αποσκληρυντής ύδατος 

Πρέπει να προβλεφθεί ένας σποσκληρυντής (ή ένα αµφίδροµο -duplex- σύστηµα, ανάλογα 
µε την απαιτούµενη παροχή, προκειµένου να τροφοδοτεί: 

• τους χώρους των εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού (υγραντήρες, κυκλώµατα 
θερµού και ψυχρού ύδατος, πύργους ψύξης κ.λπ.), 

• την παρασκευή θερµού ύδατος στις κουζίνες, 

• ορισµένες συσκευές της κουζίνας. 

Μια γενική παρακαµπτήρια σωλήνωση θα επιτρέπει την διακοπή λειτουργίας του 
αποσκληρυντή. Κάθε αφετηρία παροχής θα είναι εφοδιασµένη µε παρακαµπτήριο 
σωλήνωση µε µεικτή. 

Στην περίπτωση του αµφίδροµου συστήµατος (duplex), η σύνδεση γίνεται αυτόµατα µέσω 
ενός υδροµετρητού. 

Παρασκευή θερµού ύδατος για τους χώρους υγιεινής 

Κουζίνα : Η παρασκευή θερµού ύδατος για την κουζίνα εξασφαλίζεται µε έναν θερµαντήρα 
από ανοξείδωτο χάλυβα, ποιότητας AISI 304. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24:   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

Οι εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και κανονισµούς, 
συγκεκριµένα : 

• τον R.G.P.T. 

• τον R.G.I.E. 

• TOVA.R.G.B. 

• τα πρότυπα ΝΒΝ S21.200, S21.201, S21.202, S21.203, S21.207, S01.401, 263 

• τις προδιαγραφές της C.I.B.E. 

• τους κανονισµούς C.I.B.E. 

• τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης 

Το σύστηµα κλιµατισµού - αερισµού θα είναι είτε µε ευέλικτο κλιµατισµό είτε µέσω  
κεντρικής θέρµανσης. 

 

24.1 Ευέλικτος κλιµατισµός 

Πλήρες σύστηµα κλιµατισµού µε θέρµανση, ψύξη, και ύγρανση, εξασφαλίζεται µε τοπικές 
µονάδες ανεµιστήρα στοιχείου (fan coil) το οποίο συµπληρώνεται από αεραγωγούς 
προσαγωγής νωπού φιλτραρισµένου αέρα. Το άνοιγµα των παραθύρων διακόπτει 
αυτόµατα την λειτουργία των fan coil, δηλαδή την τροφοδοσία ρευστών καθώς και την 
λειτουργία των ανεµιστήρων τους, ενώ αντιθέτως η εισροή νωπού αέρα συνεχίζεται. 
Προβλέπεται στην διάθεση των εργαζοµένων και ένας επιλογέας ταχυτήτων των 
ανεµιστήρων των ΤΜΑΣ (τρείς ταχύτητες + παύση). 

 

24.1 Ευέλικτος κλιµατισµός 

24.1.1 Παραδοχές υπολογισµών. 

Εξωτερικές συνθήκες. 

• Χειµώνας                                           : - 8°C (- 10°C για τις µπαταρίες), 90 % σχετική 
υγρασία. 

• Θέρος                                                : + 30°C, 50% σχετική υγρασία. 

• Ταχύτης ανέµου                                     : 5m/s. 

Χώροι υγιεινής                                       : NR40. 

Είσοδοι και διάδροµοι                            : NR45. 

Χώροι εγκαταστάσεων εξαερισµού         : NR70. 

Λεβητοστάσιο                                         : NR75. 

Μηχανοστάσιο ψυκτικών εγκαταστάσεων: NR 85. 

Προβλέπεται ηχοµόνωση των χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων που πιθανόν ευρίσκονται στο 
δώµα του κτιρίου. Η ηχοµόνωση επιτυγχάνεται µε κατάλληλα κολυµβητά δάπεδα. 

Θερµοκρασία αέρα προσαγωγής:  ελάχιστη θερµοκρασία αέρα προσαγωγής 17°C. 
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Ταχύτης αέρος: η ταχύτης αέρος στους χώρους εργασίας δεν επσρέπεται να υπερβαίνει 
τα 0,20m/sec. 

Παροχές. 

• Γραφεία, αίθουσες συναθροίσεων και συνεδρίων, 

εστιατόριο 30m3/h νωπού αέρα/άτοµο. 

• Χώροι υγιεινής 50m3/h ανά µονάδα. 

• Χώροι στάθµευσης   250m3/h ανά όχηµα. 

• Αρχεία 2 ανανεώσεις ανά ώρα. 

 

24.1.2 Τρόπος κλιµατισµού των χώρων 

Κλιµατιζόµενοι χώροι. 

Ο προσαγόµενος από την εγκατάσταση κλιµατισµού αέρας θερµαίνεται, υγραίνεται, 
αφυγραίνεται ή ψύχεται. 

∆εν µπορούν να τοποθετηθούν πέραν του ενός fan coil  ανά µονάδα καννάβου των 1,20m, 
στα γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων.  Η συµβατότητα του κατασκευαστικού 
συστήµατος (κάνναβος/κινητά χωρίσµατα) µε το σύστηµα κλιµατισµού επιβάλλει την 
τοποθέτηση θερµοστάτη τύπου D.D.C. ανά δύο fan coil. Τυχόν άνοιγµα παραθύρου ενός 
γραφείο διακόπτει αυτόµατα την λειτουργία του κλιµατισµού (παύση λειτουργίας του 
ανεµιστήρα, κλείσιµο των δικλείδων θερµού-ψυχρού ύδατος) διατηρώντας όµως την 
προστασία εναντίον του παγετού. 

Η προσαγωγή του νωπού αέρα στην περίπτωση των fan coil, γίνεται µέσω στοµίων (ενός 
ανά δύο µονάδες καννάβου) τοποθετηµένων απέναντι από το παράθυρο. Ο αέρας 
απάγεται από την γειτονική µονάδα καννάβου (µε την βοήθεια στοµίων ή στοµίων 
ψευδοροφής τα οποία συνδυάζονται µε φωτιστικά σώµατα). Προβλέπονται χειροκίνητα 
διαφράγµατα που θα ρυθµίζουν την παροχή ανά µονάδα καννάβου. 

Χώροι.  

1. Γραφεία, 

2. Αίθουσες συναθροίσεων, 

3. Αίθουσες συνεδρίων. 

• Οι καυστήρες, σωλήνες και δικλείδες του καυσίµου αερίου πρέπει να είναι εγκεκριµένες από 
τον A.R.G.B. 

• Οι σωλήνες του καυσίµου αερίου κατασκευάζονται από χάλυβα και όλες οι συγκολλήσεις θα 
ελέγχονται µε ακτινογραφία από έναν έγκριτο Οργανισµό. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι 
ορατές καθ'όλο το µήκος τους. 

• Προβλέπεται κεντρικό σύστηµα ανίχνευσης διαροής αερίου µε πολλούς ανιχνευτές. Οι 
ανιχνευτές θα τοποθετούνται στα παρακάτω σηµεία : 

1. Στον υψηλότερο σηµείο του µειωτήρα πίεσης του αερίου, 

2. Στο άνω µέρος του οχετού αγωγών αερίου, 

3. Πάνω από κάθε καυστήρα. 

Ενας "προσυναγερµός" ενεργοποιεί τον συναγερµό στο γραφείο των φυλάκων (βλέπε 
Παράρτηµα "ηλεκτρ,κές εγκαταστάσεις") και στο T.C.C.C. /βλέπε Παράρτηµα "τηλεδιαχείριση·). 
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Ο συναγερµός αερίου προκαλεί: 

1. Το κλείσιµο της κεντρικής δικλείδας αερίου, 

2. Την διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καυστήρες. 

• Κάθε λέβητας προστατεύεται από δύο βαλβίδες ασφαλείας. 

• Οι  καπνοδόχοι  κατασκευάζονται  από αλουµίνιο ή  ανοξείδωτο χάλυβα  και  
διαθέτουν διπλά τοιχώµατα. 

 

24.1.3 ∆ιανοµή θερµού ύδατος 

• Κυκλώµατα fan coil. 

1. Τα κυκλώµατα αυτά τοποθετούνται µε τρόπο ώστε κάθε κύκλωµα να αντιστοιχεί σε 
µια όψη του κτιρίου, (απαγορεύονται κυκλώµατα έγχυσης), 

2. Μια τρίοδη βάννα ρυθµίζει  την αρχική θερµοκρασία σε συνάρτηση µε την εξωτερική 
θερµοκρασία (µέγιστη θερµοκρασία εκκίνησης 60ο C). 

3. Προβλέπονται τρεις διαβαθµίσεις λειτουργίας : αναµονή, κανονική και πλήρης λειτουργία. 

• Θερµαντικά στοιχεία της εγκατάστασης προσαγωγής αέρα, 

• Αυτά τα στοιχεία δεν επιδέχονται ρύθµιση. 

• Κυκλώµατα κοινών θερµαντικών σωµάτων και αερόθερµων. 

4. Μια τρίοδη βάννα ρυθµίζει την αρχική θερµοκρασία σε συνάρτηση µε την εξωτερική 
θερµοκρασία (απαγορεύονται κυκλώµατα έγχυσης). 

5. προβλέπονται τρείς διαβαθµίσεις λειτουργίας : µειωµένη, κανονική και πλήρης λειτουργία. 

• Εφεδρικό κύκλωµα: πρέπει να προβλεφθεί ο κατάλληλος χώρος γί  αυτό το κύκλωµα. 

• Ολα τα φίλτρα ύδατος έχουν σώµα από χυτοσίδηρο και ιθµό από ανοξείδωτο χάλυβα, 

• Οι βαλβίδες αντεπιστροφής είναι κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν την 
προκαλούµενη υπερπίεση λόγω πλήγµατος κριού και έχουν χαλύβδινη γλωττίδα, 

• Προβλέπονται δικλείδες εκκένωσης σε όλα τα κατώτερα σηµεία της εγκατάστασης και όχι 
µόνον, 

• Χρησιµοποιούνται τύποι κυκλοφορητών διπλού σώµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, κάθε 
χώρος θα είναι εφοδιασµένος µε συµπαγείς µονάδες που λειτουργούν µε tree-cooling, εάν το 
επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες, ή µε άµεση εκτόνωση και συµπυκνωτή αέρος. Η 
εγκατάσταση, ψύξης θα περιέχει νερό µε αντιπηκτικό θα είνα αερόψυκτη και θα εγκαθίσταται 
στην στέγη. 

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπονται: 

1. ∆ύο ξεχωριστοί κυκλοφορητές µε βαλβίδες αντεπιστροφής και φίλτρα ανοξείδωτου ιθµού . 

2. ∆οχείο διαστολής µε µεµβράνη. 

3. Θερµόµετρα ακριβείας στις σωληνώσεις επιστροφής και προσαγωγής ύδατος. 

Θερµοµόνωση των σωληνώσεων µε υλικό το οποίο έχει ως βάση το φυσικό καουτσούκ µε 
κλειστές κυψελίδες αέρα. 

∆ιανοµή ψυχρού ύδατος 

• Κεντρική εγκατάσταση. 

1. Κυκλώµατα fan coil ή µονάδων επαγωγής. Μια τρίοδη βάννα ρυθµίζει την αρχική 
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θερµοκρασία στους 12 C. 

2. Ψυκτικά στοιχεία της εγκατάστασης προσαγωγής 
αέρα, Αυτά τα στοιχεία δεν επιδέχονται ρύθµιση. 

3. Εφεδρικό κύκλωµα. 

Πρέπει να προβλεφθεί και χώρος για συµπληρωµατικό κύκλωµα. 

• Εγκαταστάσεις στους χώρους πληροφορικής. 

Προβλέπεται κεντρικός οχετός αγωγών, επισκέψιµος σε όλους τους ορόφους, που 
επιτρέπει την προσθήκη ή την προέκταση αυτόνοµου κυκλώµατος για τους χώρους 
πληροφορικής. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να προβλεφθεί βρόγχος από 
πολυαιθυλένιο σε κάθε όροφο µε δυνατότητα επισκέψιµης σύνδεσης τροφοδοσίας 
εφοδιασµένης µε δικλείδες διακοπής λειτουργίας. 

• ∆ιάφορα άλλα θέµατα αναφέρονται στην παράγραφο 24.1.3 "∆ιανοµή 
θερµού ύδατος". 

Fan coils 

• Ενα fan coil συνδεόµενο µε τέσσερις σωλήνες αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα καννάβου 
των 1,20m. 

•  Κάθε θερµαντικό ή ψυκτικό στοιχείο διαθέτει δίοδη ηλεκτροκίνητη βάννα. 

•  Προβλέπεται θερµοστάτης τύπου D.D.C. ανά δύο fan coils. 

• Προβλέπεται επιλογέας τριών ταχυτήτων (+ διακοπή) σε κάθε συσκευή, στον οποίο 
θα έχουν πρόσβαση οι εργαζόµενοι στον χώρο. 

• Ανά όροφο προβλέπεται τηλεχειρισµός, ο οποίος επιτρέπει το βέλτιστο σηµείο 
εκκίνησης της λειτουργίας των fan coils. 

• Τα fan coils λειτουργούν µόνον όταν όλα τα παράθυρα του γραφείου είναι κλειστά (να 
εγκατασταθεί ειδικός διακόπτης,επαφής στα παράθυρα). Μόλις ανοίγει ένα παράθυρο 
οι ανεµιστήρες σταµατούν και οι βάννες των θερµαντικών και ψυκτικών στοιχείων 
κλείνουν (παραµένει όµως το σύστηµα ασφαλείας κατά του παγετού). 

• Η σήµανση των πυράντοχων διαφραγµάτων και των ζωνών εξαερισµού εµφανίζεται 
στον πίνακα πυρασφαλείας στο κέντρο ελέγχου. 

• Ορισµένες ζώνες κλιµατισµού θα διαθέτουν χειροκίνητο µηχανισµό κατά 
προτεραιότητα. 

• Τα πυράντοχα διαφράγµατα είναι του τύπου: 

1. µε ηλεκτροκινητήρα στο δίκτυο προσαγωγής, 

2. µε ασφάλεια τήξης στο δίκτυο απαγωγής, 

3. τύπου λαιµητόµου, στο δίκτυο υπερπίεσης των οδεύσεων διαφυγής. Αυτά τα 
διαφράγµατα θα τροφοδοτούνται από σύστηµα No-Break, 

• Τα πυράντοχα διαφράγµατα πρέπει να είναι επισκέψιµα. 

• Οι ανεµιστήρες πρέπει να αντέχουν σε καπναέρια θερµοκρασίας 400°C επί δυο 
τουλάχιστον ώρες. 

Ρύθµιση και τηλεχειρισµός 

• Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι τηλεχειριζόµενες µέσω κεντρικού ττίνακα T.C.C.C. 
(Κεντρικός Πίνακας Εντολών και Ελέγχου) To T.C.C.C. θα είναι υποχρεωτικά συµβατά 
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µε τα συστήµατα σε λειτουργία στά κτίρια της Commission. 

• Θα χρησιµοποιηθεί τεχνολογία τύπου D.C.C. (Αµεσος Ψηφιακός Ελεγχος) γεγονός το 
οποίο επιτρέπει πλήρη τηλεχειρισµό και τηλερύθµιση. 

• Οι σχετικές λειτουργίες και προγράµµατα βρίσκονται στο Παράρτηµα "Τηλεδιαχείριση". 

• Οι απαιτούµενες λειτουργίες πρέπει να γίνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

1. αυτόµατα βάσει λογισµικού, 

2. όταν δεν υπάρχει λογισµικό, µε χειροκίνητο τρόπο από τους ηλεκτρικούς πίνακες, 
(µε µεταγωγικούς διακόπτες), 

3. χειροκίνητα από τα τερµατικά του T.C.C.C. 

• Η καλωδίωση του ενός από τους δύο κεντρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές Landis & 
Gyr ή Honeywell, που λειτουργούν αυτή την στιγµή στις εγκαταστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και ο πλήρης προγραµµατισµός σε αυτό το επίπεδο, 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες. 

• ΟΙ κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες συγκροτούνται από επί µέρους τµήµατα τα οποία 
έχουν κελύφη µε διπλά τοιχώµατα. Στό εσωτερικό τους θα υπάρχει φωτισµός. 

• Οι αεραγωγοί κατασκευάζονται από γαλβανισµένα χαλύβδινα ελάσµατα. Οι εσωτερικές 
τους παρειές είναι λείες (χωρίς εσωτερική µόνωση). Οι αγωγοί απαγωγής αέρα της 
κουζίνας κατασκευάζονται υποχρεωτικά από ανοξείδωτο χάλυβα ελαχίστου πάχους 
1,50mm. 

• Οι ανεµιστήρες είναι κατά το δυνατόν αθόρυβοι. 

• Πρέπει να εγκατασταθεί παράλληλα και εφεδρικός ηλεκτρικός λέβητας (από 
ανοξείδωτο χάλυβα) ττου να εξασφαλίζει την παραγωγή θερµότητος σε περίπτωση 
διακοπής της λειτουργίας του πρωτεύοντος θερµαντικού κυκλώµατος. 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Ολες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να παραλαµβάνονται από κάποιον έγκυρο 
οργανισµό. 

• ∆ίπλα σε κάθε τηλεχειριζόµενο κινητήρα θα τοποθετείται και ένας διακόπτης 
ασφαλείας. 

• θα πρέπει να προβλεφθεί απόθεµα της τάξης τουλάχιστον του 20%, τόσο σε ό,τι 
αφορά την ισχύ, όσο και σε ό,τι αφορά την µελλοντική τοποθέτηση εφεδρικών 
γραµµών. 

 

24.2 Κλασσική Κεντρική θέρµανση 

Το κτίριο καλύπτεται από ένα ενιαίο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης. Τα θερµαντικά 
σώµατα διαθέτουν θερµοσταπκές δικλείδες. Τα παράθυρα είναι ανοιγόµενα. 

 

• Κατά την περίοδο θέρµανσης θα διατηρείται σταθερή εσωτερική θερµοκρασία µεταξύ 
21°C και 22°C για-εξωτερική θερµοκρασία µεγαλύτερη των - 8°C. 

• Ολα τα σώµατα είναι εφοδιασµένα µε θερµοστατικές δικλείδες. 

• Τα παράθυρα είναι ανοιγόµενα για να αποφευχθεί η εγκατάσταση παραγωγής νωπού 
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αέρα. 

• Για την ρύθµιση, παραγωγή θερµότητας, αίθουσες Η/Υ, συστήµατα αερισµού, 
παραγωγή ζεστού νερού για την κουζίνα κ.λπ.: βλέπε παράγραφο 24.1.3.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25:   ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
 

Τα πετάσµατα είναι κινητά, αδιαφανή και προσαρµοσµένα στον κάνναβο του κτιρίου. 

 

1. Ο σκελετός κατασκευάζεται από υποστυλώµατα γαλβανισµένου χάλυβα. 

 

2. Τα πετάσµατα αποτελούνται από φατνώµατα ψευδαργυρωµένων χαλύβδινων 
ελασµάτων µε επικάλυψη φύλλου πλαστικού (SKIN PLATE) αυτοσβενόµενο. Τα 
φατνώµατα είναι ενισχυµένα µε γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm . 

Το διάκενο µεταξύ των δύο γυψοσανίδων πληρούται µε ορυκτοβάµβακα πάχους 
60mm (πυκνότητα +-30Kg/m3). 

 

3. Οι θύρες διαµορφώνονται από : 

• 1 κάσα από ψευδαργυρωµένο/λακαρισµένο χαλυβδόφυλλο, 

• 3 χαλύβδινους τροφείς, 

• 1 ξύλινο θυρόφυλλο πρεσσαριστό µε επικάλυψη κόντρα-πλακέ, 

• 1 κυλινδρική κλειδαριά 

• 1 ζεύγος χειρολαβές (τύπου Ewi) 

• 1 stop από καουτσούκ 

 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

4.1 Πυραντίοταση 

Τα πετάσµατα αποτελούνται από υλικά άκαυστα και πυράντοχα. 
Τα ττετάσµατα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 1/2 ώρας. 

4.2 Ηχοµονωτικές ιδιότητες. 

πετάσµατα πλήρη χωρίς πόρτα : Κατηγορά ΙΙΙb, 

πετάσµατα πλήρη µε πόρτα : Κατηγορία IVb - 

 

5 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα προσαρµόζεται στις ειδικές απαιτήσεις του κάθε χώρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26:   ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 

 

Προβλέπονται τυποποιηµένες ή πυράντοχες θύρες µε πιθανή εγκατάσταση αθόρυβου 
αυτόµατης επαναφοράς. Πλάτος ανοίγµατος : 83cm. Υψος: 201,5cm κατ'ελάχιστο. 

 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 130 CF0000/4932/B10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27:   ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΪΑ 
1. Σχεδιασµός 

Η εγκατάσταση περιλαµβάνει δύο σαφώς διακεκριµένα τµήµατα. 

 

1.1   Εσωτερικές θύρες του κτιρίου 

Αυτές οι θύρες είναι εφοδιασµένες µε µη προστατευόµενους κυλίνδρους για κλειδιά κοινού 
τύπου, σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα που ακολουθεί, και το οποίο είναι οπωσδήποτε 
συµβατό µε τα ακόλουθα: 

• κυλίνδρους ή µισούς κυλίνδρους ευρωπαϊκού τύπου, µήκους βάσης 60mm 
κατ'ελάχιστον, µε δυνατότητα επιµήκυνσης κατά το ένα ή το άλλο ή και τα δύο άκρα κατά 
5mm, τυποποιηµένης κατασκευής έως και 140 mm. 

• µύλους που µπορούν να προεκταθούν, 

• σωληνωτές κλειδαριές, 

• λουκέτα, 

• κλειδαριές ασφαλείας 

• συνήθεις µύλους, 

• µύλους επαφής. 

Το οργανόγραµµα θα περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα : 

• ένα γενικό αντικλείδι (passe partout), 

• ένα αντικλείδι των χώρων Η/Μ, 

• ένα αντικλείδι των χώρων γραφείων, 

• ένα αντικλείδι των χώρων κουζίνας, 

Μερικοί κύλινδροι θα είναι της ίδιας παραλλαγής, πράγµα που υποχρεώνει τον προµηθευτή 
να κάνει µια προκαταρκτική µελέτη σε συνεργασία µε τους υπευθύνους της Ε.Ε. 

Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες από τις εσωτερικές θύρες πιθανόν να 
απαιτηθούν κλειδαριές µε κλειδιά και κυλίνδρους ασφαλείας. 

 

1.2 Εξωτερικές θύρες του κτιρίου 

Θα είναι εφοδιασµένες µε κυλίνδρους ασφαλείας και µη αναπαραγόµενα κλειδιά της ίδιας 
κατασκευάστριας εταιρείας µε εκείνους των εσωτερικών θυρών, σύµφωνα µε το 
οργανόγραµµα που παρατίθεται στην συνέχεια και το οποίο σε όλες τις περιπτώσεις θα 
είναι συµβατό µε : 

• κυλίνδρους ή µισούς κυλίνδρους ευρωπαϊκού τύπου, µήκους βάσης 60mm κατ' 
ελάχιστον, µε δυνατότητα επιµήκυνσης κατά το ένα ή το άλλο ή και τα δύο άκρα κατά 
5mm, τυποποιηµένης κατασκευής έως και 140 mm, 

• µύλους που µπορούν να προεκταθούν, 

• σωληνωτές κλειδαριές, 

• λουκέτα, 
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• κλειδαριές ασφαλείας 

• συνήθεις µύλους, 

• µύλους επαφής. 

Το οργανόγραµµα θα περιλαµβάνει ένα γενικό αντικλείδι. 

Μερικοί κύλινδροι θα είναι της ίδιας παραλλαγής, πράγµα που υποχρεώνει τον προµηθευτή 
να κάνει µια προκαταρκτική µελέτη σε συνεργασία µε τους υπευθύνους της Ε.Ε. 

Και στις δύο περιπτώσεις (1.1, 1.2) θα παρέχεται δεκαετής τουλάχιστον εγγύηση για 
οποιοδήποτε κατασκευαστικό σφάλµα ή δυσλειτουργία. 

Για τους κυλίνδρους ασφαλείας ο προµηθευτής θα προσκοµίσει βεβαίωση του 
εργοστασίου που θα πιστοποιεί ότι: 

• Τα κλειδιά δεν θα είναι δυνατόν να αναπαραχθούν για ένα διάστηµα  15 ετών 
τουλάχιστον (επικύρωση µε διεθνές πιστοποιητικό). 

• Υπάρχουν µέσα στην µάζα του στροφέα και στο ακίνητο µέρος της κλειδαριάς τεµάχια 
ειδικού χάλυβα ή καρβιδίου του βολφραµίου για προστασία του κυλίνδρου από 
διάτρηση. 

• Μερικές από τις γλωττίδες είναι µυκητοειδείς ώστε να ενισχύουν την αντίσταση της 
κλειδαριάς στην διάρρηξη. 

 

2. Κλειδαριές 

Οι κλειδαριές θα είναι ενσωµατωµένες στο φύλλο και µε δυνατότητα αντιστροφής. Το 
περίβληµα τους θα είναι από έλασµα πάχους τουλάχιστον 2mm. Η γλωττίδα και η 
κλειθροδόχη θα είναι κατασκευασµένες από χάλυβα, µε πυρήνα ενισχυµένο από 
χαλύβδινο περίβληµα προς αποφυγήν φθοράς των ελασµάτων του κιβωτίου. Ο άξονας 
του πυρήνα θα είναι 8mm. Οι διάφοροι τύποι κλειδαριών θα έχουν τυποποιηµένες 
διαστάσεις σε όλα τους τα εξαρτήµατα έτσι ώστε να µπορούν να αλλάξουν µεταξύ τους, 
χωρίς να απαιτείται αλλαγή θυροφύλλου. Το κιβώτιο της κλειδαριάς θα είναι διαµπερές 
από άκρη σε άκρη στο ύψος του πυρήνα και της οπής του κυλίνδρου (ευρωπαϊκός τύπος) 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ροζέτας ή πλάκας των οποίων η στερέωση 
γίνεται µε κοχλία ειδικής σύσφιξης που θα διαπερνά την κλειδαριά. 

 

3. Χειρολαβές 

3.1 Πλαστικές (πολυαµίδη) 

Οι χειρολαβές στις πόρτες θα κατασκευαστούν από πλαστικό υλικό χρωµατισµένο µέσα 
στην µάζα του και ενισχυµένο σε όλο του το µήκος. Οι χειρολαβές θα έχουν λεία 
επιφάνεια, χωρίς πόρους, ανθεκτική σε έλαια, οξέα, απορρυπαντικά και αντισητπικά, θα 
είναι µη αναφλέξιµες και άκαυστες. Θα έχουν σχήµα U, διαµέτρου 20mm, µήκους +/- 
135mm και θα προεξέχουν κατά 70mm. Θα είναι στερεωµένες µε κοχλίες και 
προσαρµοσµένες πάνω σε ροζέτες αποτελούµενες από δύο µέρη. Ολες οι ροζέτες 
(χειρολαβών και κλειδαριών) θα είναι στερεωµένες µε αφανή τρόπο και οι κοχλίες θα 
διαπερνούν την κλειδαριά. 

Οι ενδείξεις, "ελεύθερο" και "κατειληµµένο" θα έχουν την ίδια διάµετρο θα είναι 
εφοδιασµένες µε κουµπί από την εσωτερική πλευρά το οποίο θα δίνει εντολή ένδειξης 
στην εξωτερική, σε ένα δίσκο λευκό και ερυθρό ο οποίος µπορεί να απασφαλιστεί µε την 
βοήθεια κλειδιού ασφαλείας ή κέρµατος. Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής µεταξύ 13 
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χρωµατισµών, ώστε οι χειρολαβές να εναρµονίζονται µε τους χρωµατικούς τόνους 
θυροφύλλων και µεταλλικών εξαρτηµάτων. 

3.2 Μεταλλικές 

Τα µεταλλικά τµήµατα θα είναι ανοξείδωτα ή από ελαφρό κράµα υψηλής περιεκτικότητας 
σε µαγνήσιο, δεν θα παρουσιάζουν κανένα ίχνος αµυχής ή ρωγµής και θα δεν θα 
περιέχουν διαβρωτικά υλικά. Το ζαµάκ και άλλα κράµατα µικρότερης αντοχής 
απορρίπτονται. 

 

4. Υδραυλικοί µηχανισµοί αυτόµατης επαναφοράς του θυροφύλλου      

Θα παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Αφανή µηχανισµό στερέωσης, σώµα από ανοδιωµένο αλουµίνιο, υψηλό βαθµό αντίστασης 
στην διάβρωση, µιικρό βάρος, µικρό όγκο και προεξοχή. ∆εν πρέπει να παθαίνει εύκολα 
εµπλοκή. Θα έχει αντιστρέψιµη λειτουργία (κανονική ή ανεστραµένη θέση για φύλλα 
παλινδροµικών θυρών) και να επιτρέπει άνοιγµα του θυροφύλλου υπό γωνία έως και 180 
µοίρες. Οι ρυθµίσεις του µηχανισµού θα πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιηθούν χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του. Εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών. 

Εκτός από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι θύρες των αρχείων, των χώρων υγιεινής, των 
κουζινών και των εξόδων κινδύνου θα είναι εφοδιασµένες και µε µηχανισµό κατά του πανικού 
και µε µηχανισµό επαναφοράς. Σε περιπτώσεις δίφυλλων θυρών αυτές θα διαθέτουν δύο 
µηχανισµούς και έναν επιλογέα προτεραιότητας. 

5. Εσωτερική αντιηλιακή προστασία. 

Η εσωτερική αντιηλιακή προστασία θα αποτελείται από κατακόρυφες λωρίδες. Η 
τοποθέτηση θα γίνεται ανεξάρτητα για κάθε παράθυρο ώστε ο χωρισµός των γραφείων µε 
κινητά πετάσµατα να είναι δυνατός χωρίς αποσυναρµολόγηση ή τροποποίηση του 
συστήµατος. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

• Οδηγοί ανοδιωµένου αλουµινίου. 

• Φορέας  αναρτηµένος σε πλαστικούς τροχιακούς  και  εφοδιασµένος  µε εσωτερικό  
σύστηµα ασφαλείας που µπαίνει σε λειτουργία σε περίπτωση λανθασµένης κίνησης, ώστε 
να αποφεύγεται  καταστροφή του µηχανισµού. 

• Ο προσανατολισµός του φορέα θα πραγµατοποιείται µε την βοήθεια µιας ράβδου από 
αλουµίνιο. 

• Οι αποστάσεις µεταξύ των φορέων θα υπολογισθεί σε συνάρτητη µε το µήκος του οδηγού 
ώστε οι φορείς να ισαπέχουν µεταξύ τους. 

• Ο µηχανισµός ελέγχου θα είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλο σύστηµα ώστε να είναι πιο 
ευέλικτη η αλλαγή κατεύθυνσης των λωρίδων. 

• Το  άνοιγµα και ο προσανατολισµός των λωρίδων  θα  ρυθµίζεται  ανάλογα  µε  τα   
φυσικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις κ.λπ.) κάθε παραθύρου. 

• Η περιστροφή κάθε λωρίδας περί τον άξονα της θα επιτυγχάνεται µε την βοήθεια µιας 
αλυσίδας από σφαιρίδια ανθεκτικής στην έλξη. 

• Οι λωρίδες θα µπορούν να µετακινούνται χάρις σε ένα νάυλον κορδόνι που θα καταλήγει 
σε µια χειρολαβή ABS.  

• Οι πλακέτες της ανάρτησης θα είναι από µη διαβρώσιµο συνθετικό υλικό. 
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• Η αλυσίδα που θα ενώνει αυτές τις πλακέτες θα είναι ιδίου τύπου µε αυτήν που 
αναφέρεται προηγουµένως. 

• Οι λωρίδες θα είναι κατασκευασµένες από ίνες υάλου, πυράντοχες. Το πλάτος κάθε λωρίδας 
θα είναι 127mm, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. 

• Το σύστηµα θα έχει εγγύηση 5 ετών. 

Παρατηρήσεις 

Για όλα τα προηγούµενα υλικά θα πρέπει να παραδοθεί στην Ε.Ε. ένα απόθεµα 10% επί της 
συνολικής ποσότητας, ταυτόχρονα µε την παράδοση του κτιρίου. 

Οσον αφορά την παράγραφο 1, το σχεδιάγραµµα του συστήµατος κλειθροποιίας, τα αντικλείδια 
και όλα τα κλειδιά του κτιρίου θα παραδοθούν στον υπεύθυνο της Ε.Ε. µια εβδοµάδα πριν από 
την έναρξη λειτουργίας του κτιρίου. Οι αριθµοί των κλειδιών για κάθε πόρτα χωριστά θα 
σηµειώνονται σε πλήρες σχεδιάγραµµα που θα συµπεριλαµβάνει όλους τους ορόφους και όλες 
τις πόρτες, καθώς και το υπόγειο και τους πιθανούς χώρους στην στέγη ή το δώµα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 28:   ΜΟΚΕΤΕΣ 
Εγγραφα αναφοράς 

Οδηγίες που εφαρµόζονται στα επιστρώµατα δαπέδων. 

Περιγραφή του έργου. 

Το έργο ανταποκρίνεται στις "Κοινές οδηγίες που εφαρµόζονται στα επιστρώµατα δαπέδων". 

Τρόπος κατασκευής : TUFTING 

∆οκιµή 
: 

Deutsches Tepp.Foruch. Inst. ΗerpoΙ 
Τµήµα πυρασφαλείας ICCO 

Προορισµός 
: 

Υλικό µη αναφλέξιµο 

Ταξινόµηση ICCO 
: 

Τ4 

Υφή επιφανείας 
: 

κοµµένο βελούδο 

∆είκτης  
: 

1/10" ή 5/64" 

Σύνθεση βελούδου  
: 

100% πολυαµίδη stainmaster 

Πυκνότης βελούδου gr/cm3 (din 54317) 
: 

+/- 0.100  

Υψος πέλους(ιτΐίτϊ) (din 54325)  
: 

+/- 5mm  

Συνολικό ύψος(ΓΤΐηι) (din 53855)  
: 

+/-8mm    

Συνολικό βάρος 
: 

+/-1.700gr. 

Βάρος χρησιµοποιούµενου βελούδου  
: 

+/- 600gr/m2  

Ωφέλιµο βάρος της επιφ. χρήσης  
: 

+/- 450gr/m2 

Αριθµός κόµβων ανά m2  : 
+/- 250.000 κατ’  ελάχιστον 

Φινίρισµα ή ράχη  
: 

διπλή ράχη  από γιούτα ή συνθετική 
γιούτα  

Βάση 
: 

P.P. VLIES  

Τρόπος βαφής  
: 

Μονοκόµατη 

Πυραντίσταση σύµφωνα µε τις  ισχύουσες 
προδιαγραφές  

: 
Α.2 ή αντίστοιχο  

Σταθερότητα διαστάσεων  
: 

Din 54318 ή αντίστοιχο ΕΛΟΤ  

Συµπεριφορά στην φθορά 
: 

Din 54322 ή αντίστοιχο ΕΛΟΤ  

Din 54323 ή αντίστοιχο ΕΛΟΤ 

Βακτηριδιοκτόνο 
: 

ΝΑΙ 

Αντοχή σε καθίσµατα µε ρόδες 
: 

ΝΑΙ 

Ηλεκτροστατική συµπεριφορά 
: 

µόνιµο αντιστατικό από την σύνθεση 
των ινών κατώτερο των 2 Kvolt. 

Απορρόφηση θορύβου 
: 

0,30 έως 1000 Η2 

Ηχοµόνωση 
: 

αβ27 

Αντίσταση στην θερµότητα 
: 

Din 52612 ή αντίστοιχο 
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Επίδραση φωτός 
: 

5-6 

Xenotest, Αντίσταση στο νερό 
: 

5 Din 54006 ή αντίστοιχο 

Στατική επανατακτικότητα (mm) 
: 

Din 54316 

Συµπεριφορά σε τριβή σε υγρή κατάσταση 
: 

5 

∆υνατότητα κοπής χωρίς ξέφτισµα    
: 

ΝΑΙ 

µήκος – πλάτος 
: 

+/-25m-400 cm 

Αντιρρυπαντική επεξεργασία 
: 

Ναι στην ίνα Stainmaster 

  

Για τον ποιοτικό έλεγχο των χρησιµοποιούµενων επενδύσεων η Επιτροπή απευθύνεται στα 
παρακάτω εξειδικευµένα και επίσηµα εργαστήρια : 

- Deutches Teppich - Forschungsinstitut e.v. Τµήµα ∆οκιµών  

Germanusstrasse 5 - 5100 AACHEN 

- Rijksunversiteit Gent  

(Πανεπιστήµιο Γάνδης) 

Laboratorium voor Aanwending der Brandastoffen en Warmteoverdracht Sint Pietersnienwwtraat 
41-9000 GENT 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29:   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 
Περιγραφή του έργου. 

∆ιακοσµητική και προστατευτική επένδυση η οποία συνίσταται από βαµβακερό ύφασµα 
εµποτισµένο µε χλωρίδιο του πολυβινυλίου, αντισηπτικό και αντιβακτηριδιακό. 

-σύνθεση :χλωρίδιο του πολυβινυλίου +/ - 60% 

πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές +/- 20% 

άλλα συστατικά +/ - 20% 

-συνολικό βάρος του PVC ανά m2 : +/- 400gr 

- βάρος του PVC ανά m2 : +/-350gr 

-βάρος του υφάσµατος στήριξης ανά m2 : +/ - 50gr 

-πάχος : +/ - 0,6mm 

-µήκος ρολών : +/ - 50m 

-τοξικολογία : µη βλαπτική. Din 53436 Η 

-γήρανση : καθόλου 

- σταθερότητα στο φως : Xenotest: 7 κατ'ελάχιστο 

- αντίσταση στο ψύχος : έως 15 

- αλλοίωση λόγω λεκέδων : αρνητική 

- αντίσταση σε απόξεση : Crochmetre : 4 κατ'ελάχιστο 

- µη αναφλεξιµότητα : Μ1 : τάξη 1 (µη αναφλέξιµο) 

 

Ο ανάδοχος, πριν από την εκτέλεση του έργου, πρέπει να παρουσίασα το πρωτόκολλο 
βεβαίωσης επιτυχών δοκιµών ττυρός, που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 521-
201-202 και 203 ή αντίστοιχες. 

•   Το ύφασµα δεν αλλοιώνεται από την σαπουνάδα και τα συνήθη προϊόντα συντήρησης 
και ανθίσταται στην φορµόλη. 

• Ο χρωµατισµός και η υφή του υφάσµατος εναπόκεινται στην επιλογή του αρχιτέκτονα 
µετά από εξέταση σειράς δειγµάτων προερχοµένων από τρείς τουλάχιστον  
κατασκευαστές και  µε 25, τουλάχιστον διαφορετικά χρώµατα στην κάθε σειρά. 

• Η τοποθέτηση γίνεται σε επίπεδο ή καµπύλο υπόστρωµα, σταθερό και άκαµπτο, ξηρό 
και όχι εκτεθιµένο σε φαινόµενα ανιούσας υγρασίας. 

• Οι ενώσεις είναι κατακόρυφες, γίνονται χωρίς επικάλυψη και χρησιµοποιείται κόλλα 
που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. 

• Οποιεσδήποτε πτυχώσεις, φουσκώµατα, ή φυσαλίδες δεν είναι αποδεκτές. 

• Η κόλλα δεν πρέπει ν'αφήνει ίχνη µετά το πλύσιµο που θ'ακολουθήσει την ολοκλήρωση 
της τοποθέτησης. 

• Τυχόν σηµάδια ή επιγραφές πάνω στο υπόστρωµα δεν πρέπει να διαφαίνονται κάτω 
από την επένδυση. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται και η επικάλυψη 
αυτών των σηµαδιών (µε πλαστικό χρώµα) πριν την τοποθέτηση της επένδυσης. 
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Εξειδικευµένα εργαστήρια, µε επίσηµο και αναγνωρισµένο κύρος στα οποία η Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µπορεί ν'απευθυνθεί για ποιοτικό έλεγχο των παρεχοµένων 
επενδύσεων είναι τα ακόλουθα. 

Deutches Teppich – Forschungsinstitut e.v. Τµήµα ∆οκιµών 

Germanusstrasse 5 - 5100 AACHEN. 

Rijksunversiteit Gent (Πανεπιστήµιο Γάνδης). 

Laboratorium voor Aanwending der Brandastoffen en Warmteoverdracht Sint 
Pietersnienwwtraat 41 -9000 GENT. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30:   ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 

 

Εκτός από την περίπτωση των χώρων στάθµευσης, των αποθηκών, των χώρων Η/Μ 
εγκαταστάσεων και άλλων χώρων παρεµφερούς τύπου, όλοι οι χώροι του 
συγκροτήµατος προβλέπεται να διαθέτουν ψευδοροφή για την κάλυψη όλων των 
σωληνώσεων και καλωδίων. 

Οι ψευδοροφές θα ανταποκρίνονται στην λειτουργία του χώρου όπου τοποθετούνται, στις 
απαιτήσεις ηχοµόνωσης και φωτισµού καθώς και στους περιορισµούς που απορρέουν 
από την εσωτερική διαρρύθµιση κάθε ορόφου. Οι ψευδοροφές θα ακολουθούν τον 
κάνναβο του κτΙρίου και θα επιτρέπουν την εύκολη ενσωµάτωση των φωτιστικών 
σωµάτων, στοιχείων του συστήµατος αερισµού και των στοιχείων της εγκατάστασης 
πυρανίχνευσης και µεγαφώνων. 

Οι ψευδοροφές αυτές θα αποτελούνται από τυποποιηµένα στοιχεία, τα οποία θα 
µπορούν εύκολα να αποσυναρµολογηθούν και θα επιτρέπουν την επίσκεψη των 
ενσωµατωµένων εγκαταστάσεων. Επίσης η συντήρηση και ο καθαρισµός τους θα πρέπει 
να είναι εύκολος. 

Η τοποθέτηση ή αφαίρεση των κινητών στοιχείων πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αφαίρεση 
της ψευδοροφής. Η ψευδοροφή µπορεί επίσης να συµβάλλει στην ηχοµόνωση των 
χώρων. 

Τα διάφορα συστήµατα ψευδοροφών, που θα υιοθετηθούν πρέπει να είναι πυράντοχα µε 
δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30min. Η ποσότητα του εκπεµπόµενου καπνού από 
την καύση των υλικών της ψευδοροφής καθώς και η τοξικότητα του θα πρέπει να είναι 
αµελητέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 32:   ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

0.1 Τα µέσα πληροφορικής εντάσσονται σε µια από τις επόµενες τρείς κατηγορίες: 
συλλογικά συστήµατα, τοπικά συστήµατα και ατοµικές εγκαταστάσεις. 

Οι εγκαταστάσεις πληροφορικής, που συνιστούν ένα τοπικό σύστηµα, είναι 
απαραίτητο να συγκεντρωθούν σε µια ενιαία ζώνη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται µε 
ορθολογικό τρόπο η τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας, οι επικοινωνίες, η ασφάλεια 
κ.λπ. 

0.2 Το παρόν έχει ως αντικείµενο τον καθορισµό ενός τυπικού περιβάλλοντος, που θα 
υλοποιηθεί σε όλες τις ζώνες. Είναι αυτονόητο ότι περιορισµοί όπως το κόστος, ο 
διαθέσιµος χώρος, η επανεγκατάστασης των υπηρεσιών, µπορεί να παρεµποδίσουν 
την άµεση εφαρµογή όλων των κανονισµών που αναφέρονται ακολούθως. Ωστόσο, η 
πλήρης τελική εφαρµογή των κανόνων αυτών πρέπει να θεωρηθεί ως στόχος προς 
επίτευξη. 

0.3 Η επιλογή της θέσης-πρέπει να είναι αποτέλεσµα προκαταρκτικής συµφωνίας µεταξύ 
όλων των ενδιαφεροµένων µερών καθώς και των υπευθύνων: 

• του τηλεφωνικού δικτύου, 

• του τµήµατος εξοπλισµού, 

• της υπηρεσίας ασφάλειας και υγειινής της εργασίας, 

• των τεχνικών υπηρεσιών, 

• της υπηρεσίας ποιότητας και ασφάλειας των χώρων πληροφορικής, 

• του γραφείου ασφαλείας. 

0.4 Η συµφωνία όλων των µερών όσον αφορά τον σχεδιασµό πρέπει να προηγηθεί: 

• της κατασκευής κάθε αίθουσας τοπικού συστήµατος, 

• της εγκατάστασης του εξοπλισµού σ αυτήν την αίθουσα, 

• της έναρξης λειτουργίας. 

Καµία τροποποίηση δεν µπορεί να γίνει εκ των υστέρων χωρίς νέα συµφωνία όλων των 
µερών. Εποµένως, πλησίον των συγκεκριµένων χώρων δεν µπορεί να τοποθετηθεί 
τίποτε το οποίο να έρχεται σε αντίθεση µε τα κριτήρια επιλογής της θέσης. 

 

1. ΘΕΣΗ 

Η θέση δεν πρέπει να επιλεχθεί : 

1.1 πίσω από παράθυρο που βλέπει κατευθείαν στον δρόµο και σε στάθµη ισογείου, 

1.2 κοντά σε χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων, 

1.3 πάνω από ή κοντά σε πιθανή εστία φωτιάς, 

1.4 πάνω από ή κοντά σε σηµεία όπου υπάρχει κίνδυνος πληµµύρας, 

1.5 κοντά σε πηγή εντόνων δονήσεων, 

1.6 κοντά σε πηγή ισχυρού µαγνητικού πεδίου, 

1.7 κοντά σε πηγή εκποµπής εντόνων ραδιοσυχνοτήτων. 
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Η θέση δεν πρέπει να αναγνωρίζεται παρά µόνο µε το συνηθισµένο σύστηµα 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων (π.χ. IMCO 6/15) και να σηµατοδοτείται µε ειδική ένδειξη 
(π.χ. τοπικό σύστηµα πληροφορικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης XXX). 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. 

2.1 Σχήµα ορθογώνιο µε εµβαδόν το οποίο δεν υπερβαίνει τα 100m2. Τα ειδικά 
χαρακτηριστικά απορρέουν από την µελέτη για τον καθορισµό των απαιτήσεων σε 
κάθε περίπτωση λαµβάνοντας υπ΄όψη : 

• τον µέγιστο αριθµό των ατόµων παρόντων χρηστών, 

• την επιφάνεια και τον όγκο που απαιτούνται για την στέγαση     των υπολογιστών που 
θα εγκατασταθούν αρχικά καθώς και εκείνων που θα προστεθούν στο εγγύς µέλλον, 

• την απαραίτητη επιφάνεια για ευχερή πρόσβαση προς τις εγκαταστάσεις και την 
συντήρηση τους. 

Τα τοιχώµατα θα κατασκευασθούν µεταξύ δύο πλακών του φέροντος οργανισµού. 

Τα τοιχώµατα θα είναι πυράντοχα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον µιας ώρας, 
καθώς και αντίσταση σε βανδαλισµούς. 

2.4 Το γραφείο του LSA (δύο ατόµων) θα είναι κατά προτίµηση συνεχόµενο µε την 
αίθουσα υπολογιστών (βλέπε 3.2 και 10.3) µε ενδιάµεση θύρα προς την αίθουσα, 
καθώς και µια ακόµη προς τον διάδροµο. Εάν το γραφείο δεν είναι συνεχόµενο µε την 
αίθουσα, θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο όροφο και να απέχει το πολύ 25m. 

2.5 Η αίθουσα των υπολογιστών πρέπει να υποδιαιρείται σε χωριστά τµήµατα για: 

• τους υπολογιστές και τα άµεσα περιφερειακά τους (π.χ. πληκτρολόγια, οθόνες, µόντεµ 
κ.λπ.), 

• τα περιφερειακά, όπως εκτυπωτές που παράγουν σκόνη ή κινδυνεύουν να γίνουν εστία 
πυρκαγιάς, 

• χώρο ή ειδικό χρηµατοκιβώτιο την φύλαξη των απορρήτων µηχανογραφηµένων 
εγγράφων (εάν αυτό είναι απαραίτητο). 

 

3. ΨΕΥ∆Ο∆ΑΠΕ∆Ο 

3.1 Το καθαρό ύψος κάτω από το ψευδοδάπεδο θα είναι 21cm σε περίπτωση 
εγκατάστασης συστήµατος κλιµατισµού ειδάλλως θα είναι 15cm. 

3.2 Η ηλεκτρική αντίσταση της άνω επιφάνειας κάθε πλάκας πρέπει να είναι αρκετή, ώστε 
να αποτρέπει οποιοδήποτε βραχυκύκλωµα ή ηλεκτροπληξία σε περίπτωση τυχαίας 
επαφής µε τα κυκλώµατα υψηλής τάσης (220V, 380V ή 500V το πολύ). Η 
αγωγιµότητα της άνω επιφάνειας κάθε πλάκας πρέπει εττίσης να επιτρέπει την 
εξουδετέρωση του στατικού ηλεκτρισµού. 

3.3 Οι πλάκες πρέπει να είναι πυράντοχες και χάρις στο κατάλληλο πάχος τους να 
εξασφαλίζουν µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταξύ της πάνω και κάτω επιφανείας 
τους. 

3.4 Ολα τα µεταλλικά υποστηρίγµατα και άλλα µεταλλικά µέρη του ψευδοδαπέδου όπως 
υποστηρίγµατα καλωδιώσεων και σωληνώσεων κ.λπ. πρέπει να είναι γειωµένα. 

3.5 Οι πλάκες του ψευδοδαπέδου πρέπει να µπορούν να αφαιρεθούν µε την βοήθεια δύο 
βεντουζών, ώστε ολόκληρη η επιφάνεια κάτω από το ψευδοδάπεδο να είναι 
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επισκέψιµη σε περίπτωση πυρόσβεσης, επεµβάσεων στις καλωδιώσεις ή 
καθαρισµού. 

3.6 Ολα τα µεταλλικά στοιχεία τα οποία περιέχουν σίδηρο πρέπει να προστατεύονται από 
την οξείδωση. 

 

4. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

4.1 Προβλέπεται εγκατάσταση µονόφυλλης θύρας από την αίθουσα των υπολογιστών 
προς το γραφείο του L.S.A. ή προς τον διάδροµο, ανάλογα µε την επιλεγµένη 
διαρρύθµιση. Η θύρα θα είναι πυράντοχη µε δείκτη πυραντίστασης µισής έως µιας 
ώρας, σύµφωνα µε την κατά τόπους ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που η θύρα 
ανοίγει στον διάδροµο πρέπει να τοποθετείται σε εσοχή για να µην παρεµποδίζει την 
κυκλοφορία. 

4.2 Η θύρα θα είναι εφοδιασµένη µε δύο γλωσσίδες που θα την κρατούν κλειστή ή 
κάποιον άλλο µηχανισµό ο οποίος θα εξασφαλίζει αντίστοιχη αντίσταση σε 
προσπάθεια παραβίασης. 

4.3 Ενας µηχανισµός αυτόµατης επαναφοράς θα είναι τοποθετηµένος από την πλευρά 
της αίθουσας Η/Υ. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

5.1 Εγκεκριµένες κάρτες για τον έλεγχο της εισόδου. 

5.2 Κατάλληλος ηλεκτρονικός µηχανισµός ανάγνωσης καρτών. 

5.3 Πληκτρολόγιο για τον κώδικα αναγνώρισης της κάρτας. 

5.4 Μονάδα ελέγχου της εισόδου στην αίθουσα Η/Υ από το γραφείο L.S.A. και/ή από τον 
διάδροµο (στο µέλλον, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της µονάδας αυτής 
µε το κεντρικό σύστηµα ελέγχου της εισόδου). 

5.5 Η θύρα θα διατηρείται κλειστή µε την βοήθεια ηλεκτροµαγνήτη, ο οποίος θα δύναται 
να αντιστέκεται σε εφαρµοζόµενη δύναµη τουλάχιστον 600kg και θα τροφοδοτείται 
από επαναφορτιζόµενο επί τόπου ηλεκτρικό συσσωρευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 

5.6 για την είσοδο υπό κανονικές συνθήκες απαιτείται η αναγνώριση ειδικής κάρτας µε 
ατοµικό κωδικό που θα απεµπλέκει τον ηλεκτροµαγνητικό φραγµό της θύρας. 

5.7 για την είσοδο σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, ένα σύστηµα απεµπλοκής µε 
κοµβίο θα είναι τοποθετηµένο κοντά στην πόρτα και µέσα σε ένα στιβαρής 
κατασκευής κυτίο εφοδιασµένο µε ηλεκτρονική κλειιδαριά ελεγχόµενη από 
πληκτρολόγιο. Ο συνδυασµός της ηλεκτρονικής κλειδαριάς θα καθορίζεται από το 
γραφείο ασφαλείας του κτιρίου. Τον συνδυασµό αυτό γνωρίζει µόνον το γραφείο 
ασφαλείας και το τοπικό S.H.T. Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης η µια από τις δύο 
αυτές υπηρεσίες θα µττορεί να δίνει τον συνδυασµό τηλεφωνικά (βλέπε παράγραφο 
5.10). 

5.8 Η έξοδος θα εξασφαλίζεται µε εσωτερική χειρολαβή ή κοµβίο το οποίο θα 
απενεργοποιεί τον ηλεκτροµαγνήτη για να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η έξοδος σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί εφεδρικός διακόπτης. 

5.9 Η αυτόνοµη λειτουργία όλων των παραπάνω εγκαταστάσεων εξασφαλίζεται επί 72 
ώρες χάρη σε συσσωρευτές ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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5.10 Εξω από την ζώνη ασφαλείας και κοντά στην έξοδο κινδύνου πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένη µια τηλεφωνική συσκευή τοίχου (βλέπε παράγραφο 5.7). 

 

6. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

6.1 Τα καλώδια, οι οχετοί αγωγών κ.λπ. που διέρχονται από το δάπεδο, τους τοίχους και 
την οροφή, πρέπει να είναι µεµονωµένα και όχι κατά δέσµες γιατί στην δεύτερη 
περίπτωση είναι πρακτικά αδύνατο να πληρωθούν τα διάκενα µεταξύ τους µε 
πυροφραγµούς. Αλλωστε όλες οι οπές, ρωγµές κ.λπ. που θα µπορούσαν να 
επιτρέψουν την διείσδυση της φωτιάς και του καπνού από άλλα τµήµατα του κτιρίου 
πρέπει να πληρωθούν µε κατάλληλα υλικά. 

6.2 Τα εξαρτήµατα των αεραγωγών, τα ψευδοδάπεδα, οι ψευδοροφές, τα διαχωριστικά 
πετάσµατα, η επίπλωση, οι συσκευές και οι καλωδιώσεις πρέπει να παρουσιάζουν 
ορθή συµπεριφορά έναντι της φωτιάς και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις 
και προδιαγραφές, τοπικές ή/και ευρωπαϊκές (π.χ. υλικά µη αναφλέξιµα). 

6.3 Στο εσωτερικό και εξωτερικό των αιθουσών σήµατα απαγόρευσης του καπνίσµατος. 

6.4 Κάλαθοι αχρήστων από υλικό το οποίο δεν ευνοεί την διάδοση της πυρκαγιάς. 

6.5 Εξωτερικές αίθουσες αποθήκευσης εύφλεκτου υλικού (χαρτί κ.λπ.) προσεγγίσιµες µε 
τα συστήµατα πυρόσβεσης του κτιρίου. 

6.6 Στο εσωτερικό του τµήµατος Η/Υ θα πρέπει να είναι αναρτηµένες ευδιάκριτες και 
ευανάγνωστες πινακίδες µε τις οδηγίες, που αφορούν την ασφάλεια έναντι 
ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. 

 

7. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

7.1 Σύστηµα πυρανίχνευσης αποτελούµενο από δύο µέρη διαφορετικής τεχνολογίας. 

7.2 Αυτόµατο σύστηµα συναγερµού στο εσωτερικό του τµήµατος καθώς και σύστηµα 
συναγερµού εξ αποστάσεως. 

 

8. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

8.1 Είναι απαραίτητοι δύο τουλάχιστον φορητοί πυροσβεστήρες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 
χρήση πυροσβεστικής σκόνης ως κατασβεστικού µέσου. 

8.2 Σύστηµα ολικής κατάκλυσης αερίου (halon 1301), αυτόµατο και χειροκίνητο και για 
σηµειακή προστασία (CΟ2 ή halon) κατά περίπτωση. Η τοπική υπηρεσία ασφάλειας 
και υγιεινής του χώρου εργασίας θα επιλέξει τα κατάλληλα συστήµατα. 

8.3 Τα σηµεία εντολής (κοµβία, µοχλοί κ.λπ.) της χειροκίνητης λειτουργίας των 
πυροσβεστικών συστηµάτων ολικής κατάκλυσης αερίου δεν πρέπει ποτέ να 
τοποθετούνται έξω από το τµήµα Υπολογιστών, σε χώρους ελεύθερης πρόσβασης, 
αλλά στο γραφείο του L.S.A. εάν αυτό είναι συνεχόµενο µε αυτούς τους χώρους 
(βλέπε παράγραφο 2.4). 

8.4 Οι εγκαταστάσεις αερισµού του τµήµατος πρέπει να διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα 
διακοπής λειτουργίας, ενεργοποιούµενο από το σύστηµα πυρανίχνευσης, καθώς και 
χειροκίνητο σύστηµα επαναλειτουργίας, τοποθετηµένο µέσα στην αίθουσα Η/Υ. 
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8.5 Η εγκατάσταση γείωσης παρουσιάζει πολύ καλή (αντίσταση < 3 Ohms). Κάθε 
υπολογιστής θα είναι συνδεδεµένος µε τον πίνακα διανοµής του χώρου και αυτός µε 
την σειρά του θα είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την εγκατάσταση γείωσης. 

Σηµείωση : Μόνο οι εγκαταστάσεις πληροφορικής και τηλεποικοινωνιών του SL είναι 
συνδεδεµένες σε αυτήν την εγκατάσταση γείωσης. 

 

9. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

9.1 Ο φωτισµός θα είναι τέτοιος ώστε να µην προξενείται οπτική κόπωση του 
προσωπικού. 

9.2 Ενα αυτόµατο εφεδρικό σύστηµα φωτισµού θα επιτρέπει την συνέχιση των εργασιών 
σε περίπτωση βλάβης του κανονικού δικτύου φωτισµού στο τµήµα, και θα διευκολύνει 
την εκκένωση του χώρου από το προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης. 

9.3 Η αφή των φωτιστικών σωµάτων θα είναι δυνατή το εσωτερικό αλλά και από το 
εξωτερικό της αίθουσας Υπολογιστών, ενώ η σβέση θα είναι δυνατή µόνον από το 
εσωτερικό. 

 

10. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

10.1 Ο εξαερισµός και κλιµατισµός πρέπει να διαθέτουν αεραγωγούς και παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας αυτονόµων και ανεξάρτητων από το κεντρικό σύστηµα 
εξαερισµού και κλιµατισµού του κτιρίου. 

10.2 Το σύστηµα εξαερισµού πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να 
αποκλείει την επιστροφή και διέλευση καπνού, αερίων ανάφλεξης ή αερίου 
πυρόσβεσης στην αίθουσα των Η/Υ και προς άλλες αίθουσες σε περίπτωση 
πυρκαγιάς στο τµήµα. 

10.3 Η µέγιστη θερµότητα στην µονάδα του χρόνου και ανά µονάδα επιφάνειας που θα 
εκπέµπεται από τις εγκαταστάσεις πληροφορικής θα πρέπει να είναι 500 W/m2. 

10.4 Το σύστηµα εξαερισµού και κλιµατισµού πρέπει να παρέχει τουλάχιστον 30m3 
νωπού φιλτραρισµένου αέρα ανά ώρα και ανά άτοµο και να διατηρεί την 
θερµοκρασία µεταξύ 18°C και 25°C, αφού ληφθεί υπ'όψη ότι η εκποµπή θερµότητος 
στην µονάδα του χρόνου και ανά µονάδα επιφάνειας είναι προσαυξηµένη κατά 
150% εκείνης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 10.3. 

10.5 Σε περίπτωση που η απαιτούµενη θερµοκρασία δεν επιτυγχάνεται, αυτό πρέπει να 
επισηµαίνεται µε ένα υποχρεωτικό σύστηµα συναγερµού στο εσωτερικό του 
τµήµατος αλλά και στον χώρο ελέγχου του κτιρίου. 

10.6 Υποχρεωτική σχετική υγρασία των χώρων µεταξύ 50% και 60%, χωρίς δυνατότητα 
υγροποίησης των υδρατµών του αέρα. 

10.7 Σε περίπτωση παρέκκλισης από την προηγούµενη σχετική υγρασία, αυτό θα 
επισηµαίνεται από ένα σύστηµα συναγερµού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 33:   ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (κλιµατισµός, ηλεκτρικές και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες, κ.λπ.) θα είναι εφοδιασµένες µε πλήρες σύστηµα 
τηλεδιαχείρισης, τύπου D.D.C., ώστε να επιτυγχάνεται χειρισµός από απόσταση, µε ένα 
από τα δύο συστήµατα που χρησιµοποιεί η Ε.Ε : 

Honeywell ή Landis & Gyr 

Οι σχετικοί µηχανισµοί πρέπει υποχρεωτικά να προέρχονται από έναν από αυτούς τους 
κατασκευαστές. 

Τα επί µέρους σηµεία, τα προβλεπόµενα προγράµµατα και ο εν γένει σχεδιασµός σε 
επίπεδο κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και η καλωδίωση, επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Γενική παρατήρηση: για κάθε εντολή πρέπει να προβλέπεται τοπικός διακόπτης τριών 
θέσεων που να επιτρέπει ανά πάσα στιγµή την παράκαµψη των εν ενεργεία 
προγραµµάτων. Οι θέσεις του διακόπτη (0 - αυτόµατη λειτουργία -1) καθώς και το 
σύστηµα εντολής (Feed-back) πρέπει να είναι µελετηµένα εκ των προτέρων. 

 

1. Εγκατάσταση κλιµατισµού. 

1.1 Παραγωγή και διανοµή της θερµότητας. 

Παραγωγή. 

• Πίνακας ελέγχου των λεβήτων, 

• Χειριστήριο των κυρίων αντλιών (µετά την παύση λειτουργίας των λεβήτων, οι αντλίες 
σταµατούν µόνο µετά από παρέλευση κάποιου ειδική ρυθµισµένου χρονικού 
διαστήµατος). 

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας εκκίνησης σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία του 
εξωτερικού περιβάλλοντος.Τα µέγιστα και τα ελάχιστα των θερµοκρασιών θα µπορούν 
να ρυθµίζονται κατά περίπτωση. 

• Η λειτουργία της εγκατάστασης κλιµατισµού θα µπορεί να προσαρµόζεται αυτόµατα, 
σε συνάρτηση µε τις ώρες λειτουργίας ή σε περίπτωση βλάβης του κύριου καυστήρα. 

• Η έναρξη λειτουργίας των λεβήτων πρέπει να εξαρτάται από την εξωτερική 
θερµοκρασία (ρυθµιζόµενη κλίµακα) και τις απαιτήσεις της ρύθµισης. 

• Οι εγκαταστάσεις θέρµανσης θα ρυθµιστούν µε στόχο τον βέλτιστο χρόνο εκκίνησης 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του κτιρίου: 

 

1. Ανάγκες κατά ζώνες (µε διατήρηση κατώτατης θερµοκρασίας 16°C κατά το διάστηµα 
εκτός ωρών λειτουργίας του κτιρίου). 

2. Προτεραιότητα δίνεται όταν η εξωτερική θερµοκρασία είναι κατώτερη των 4 C. 

• Μέτρηση θερµοκρασίας εκκίνησης και επιστροφής του ρευστού. 

• Συναγερµοί. 
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- Περίπτωση ανετοιµότητος λειτουργίας των καυστήρων και αντλιών στις εντολές του   
πίνακα ελέγχου. 

- Ασφάλεια των καυστήρων. 

- Ελλειψη νερού (σύστηµα διαστολής). 

- ∆ιακοπή ροής. 

- Υπερθέρµανση των αντλιών.  

- Απόκκλιση της θερµοκρασίας του συλλέκτη κατά +/- 5°C σε σχέση µε το επιθυµητό. 

• Μέτρηση παροχής καυσίµου αερίου. 

• Για τις κύριες αντλίες προβλέπεται διακοπή της λειτουργίας επί 15 λεπτά την ηµέρα. 

∆ιανοµή 

• Ελεγχος των αντλιών διαφορετικών κυκλωµάτων. 

• Μέτρηση της θερµοκρασίας εκκίνησης κάθε κυκλώµατος. 

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας εκκίνησης κάθε κυκλώµατος σε συνάρτηση µε την 
εξωτερική θερµοκρασία. 

• Πρέπει να προγραµµατισθούν διάφοροι τρόποι λειτουργίας : 

1. Λειτουργία αναµονής : Η δικλείδα είναι κλειστή και ο κυκλοφορητής δεν λειτουργεί. 
Εάν η εξωτερική θερµοκρασία είναι κατώτερη των 4°C, η αντλία λειτουργεί συνεχώς 
και η θερµοκρασία εκκίνησης είναι 10°C. 

2. Κανονική λειτουργία: Η ρύθµιση διατηρεί την θερµοκρασία εκκίνησης που έχει 
υπολογισθεί σε σχέση µε την εξωτερική θερµοκρασία. 

3. Πλήρης λειτουργία : Η δικλείδα είναι πλήρως ανοικτή ενώ ταυτόχρονα τηρούνται οι 
µέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες σε συνάρτηση µε τα θερµαντικά σώµατα ( 60°C 
για τα fan coils και τα σώµατα επαγωγής). 

Η µετάβαση από τον ένα τρόπο λειτουργίας στον άλλο γίνεται αυτοµάτως µέσω ενός 
προγράµµατος βελτιστοποίησης (αυτορρυθµιζόµενο µετά από δοκιµές τριών ηµερών σε 
συνάρτηση µε τις διακυµάνσεις της εσωτερικής και εξωτερικής θερµοκρασίας). 

Συναγερµοί. 

1. Περίπτωση ανετοιµότητος λειτουργίας των αντλιών στις εντολές του πίνακα ελέγχου. 

2. Υπερθέρµανση των αντλιών. 

3. Υπέρβαση των ορίων της θερµοκρασίας εκκίνησης κατά +/- 5°C σε σχέση µε την 
θερµοκρασία λειτουργίας σε κανονική-.χρήση. Κατά την λειτουργία αναµονής (κτίριο 
κενό) ενεργοποιείται συναγερµός όταν η θερµοκρασία εκκίνησης πέφτει κάτω από 
τους 5°C. 

4. Για τις αντλίες προβλέπεται διακοπή της λειτουργίας επί 15 λεπτά την ηµέρα. 

 

1.2 Παραγωγή και διανοµή της ψύξης 

 Παραγωγή: ψυκτικές µηχανές 

• Εντολές ελέγχου των ψυκτικών µηχανών. 
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• Εντολές ελέγχου των κυρίων αντλιών: µετά την παύση λειτουργίας των ψυκτικών 
µηχανηµάτων οι αντλίες σταµατούν µόνο µετά από παρέλευση κάποιου ειδικά 
ρυθµισµένου χρονικού διαστήµατος), 

• ∆ιατήρηση της θερµοκρασίας εκκίνησης µε επέµβαση στην διαδοχική εκκίνηση 
λειτουργίας των ψυκτικών µηχανηµάτων. 

• Η έναρξη λειτουργίας των ψυκτικών µηχανηµάτων έχει σχέση µε την εξωτερική 
θερµοκρασία και τις απαιτήσεις των εν γένει ρυθµίσεων. 

• Η λειτουργία της εγκατάστασης κλιµατισµού θα µπορεί να προσαρµόζεται αυτόµατα, 
σε συνάρτηση µε τις ώρες λειτουργίας ή σε περίπτωση βλάβης του κυρίου ψυκτικού 
µηχανήµατος. 

• Μέτρηση θερµοκρασίας εκκίνησης και επιστροφής του ρευστού. 

Συναγερµοί 

- Περίπτωση ανετοιµότητος λειτουργίας των ψυκτικών µηχανών και αντλιών στις εντολές 
του πίνακα ελέγχου. 

- Ασφάλεια των ψυκτικών µηχανών.   

- Ελλειψη νερού (σύστηµα διαστολής). 

- ∆ιακοπή ροής. 

- Υπερθέρµανση των αντλιών. 

- Απόκκλιση της θερµοκρασίας του συλλέκτη κατά +/- 2°C σε σχέση µε το επιθυµητό. 

• Μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Για τις κύριες αντλίες προβλέπεται διακοπή της λειτουργίας επί 15 λεπτά την ηµέρα. 

∆ιανοµή 

• Ελεγχος των αντλιών διαφορετικών κυκλωµάτων. 

• Μέτρηση της θερµοκρασίας εκκίνησης κάθε κυκλώµατος. 

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας εκκίνησης κάθε κυκλώµατος σε συνάρτηση µε την 
εξωτερική θερµοκρασία. 

Συναγερµοί. 

1. Περίπτωση ανετοιµότητος λειτουργίας των αντλιών στις εντολές του πίνακα ελέγχου. 

2. Υπερθέρµανση των αντλιών. 

3. Υπέρβαση των ορίων της θερµοκρασίας εκκίνησης κατά +/- 2°C σε σχέση µε την 
θερµοκρασία λειτουργίας. 

4. Για τις αντλίες προβλέπεται διακοπή της λειτουργίας επί 15 λεπτά την ηµέρα. 

 

1.3 Αερισµός 

Οµάδες προσαγωγής. 

• Εντολές ελέγχου της οµάδας προσαγωγής. 

• Εντολές ελέγχου των κυκλοφορητών των θερµών συστοιχιών : 
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Ο κυκλοφορητής δεν µπορεί να λειτουργεί παρά µόνο όταν η ρυθµιστική δικλείδα είναι 
ανοιχτή. 

• Εντολή ελέγχου του υγραντή σε συνάρτηση µε την σχετική υγρασία στον αέρα 
ανακύκλωσης. 

• Εντολή ελέγχου των ρυθµιστών του αέρα ανάµειξης (εάν υπάρχει) σε συνάρτηση µε 
την ενθαλπία και διατήρηση µιας ελάχιστης ποσότητας νωπού αέρα. 

• Ρύθµιση της θερµοκρασίας προσαγωγής µε κατάλληλες βάννες. 

• Η οµάδα προσαγωγής ελέγχεται κατά περίπτωση από : 

1. ωριαίο πρόγραµµα (παροχή νωπού αέρα). 

2. πρόγραµµα βέλτιστης απόδοσης (πρέπει να προβλέπεται ρύθµιση της θερµοκρασίας 
των χώρων σε πλήρη λειτουργία : ολική ανακύκλωση του αέρα). 

3. Αερισµό κατά την διάρκεια της νύκτας σε περίπτωση που : 

◊ η µέση θερµοκρασία περιβάλλοντος θα είναι ανώτερη των 22°C ( ρυθµιζόµενη). 

◊ η εξωτερική θερµοκρασία είναι ανώτερη των  10°C  και κατώτερη των 3°C σε σχέση µε   
την µέση εσωτερική θερµοκρασία.  

◊ η σχετική υγρασία του εξωτερικού αέρα είναι κατώτερη του 70%. 

Μετρήσεις. 

• θερµοκρασία νωπού αέρα. 

• θερµοκρασία αέρα µείξης (εάν υπάρχει). 

• θερµοκρασία αέρα προσαγωγής. 

Συναγερµοί 

• κατά του παγετού. 

• απόκκλιση της θερµοκρασίας προσαγωγής αέρα κατά +/- 5°C σε σχέση µε την 
επιθυµητή θερµοκρασία των χώρων. 

• υπερθέρµανση του κινητήρα της οµάδας προσαγωγής. 

• υπερθέρµανση των κινητήρων των αντλιών. 

• κατάσταση των φίλτρων. 

• ασυµφωνία µεταξύ λειτουργίας και των τιµών των διαφόρων εντολών ελέγχου. 

Οµάδες απαγωγής 

• Εντολή ελέγχου της οµάδας απαγωγής (ενδεχοµένως υπάγεται στην οµάδα 
προσαγωγής). 

• Μετρήσεις: 

1. της σχετικής υγρασίας του αέρα απαγωγής (εάν υπάγεται σε οµάδα προσαγωγής 
εφοδιασµένης µε υγραντή). 

2. θερµοκρασίας του αέρα απαγωγής. 

• Συναγερµός για την υπερθέρµανση της οµάδας απαγωγής. 
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Χώροι εγκατάστασης Η/Υ ή παρεµφερείς 

• Μέτρηση της θερµοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος 

• Συναγερµός προβληµατικής λειτουργίας του συστήµατος κλιµατισµού. 

Fan coils 

• Ενας ρυθµιστής DDC ανά δύο fan coils. 

• ∆υνατότητα ελέγχου των fan coils ανά όροφο. 

∆ιάφορα  

• Μέτρηση της εξωτερικής υγρασίας. 

• Μέτρηση της εξωτερικής θερµοκρασίας ανά όψη του κτιρίου. 

• Μέτρηση της εσωτερικής θερµοκρασίας µε δύο τουλάχιστον αισθητήρες ανά όψη  
κτιρίου και ανά θερµικό κύκλωµα. 

•.   Θερµοστάτες στους χώρους αναφοράς. 

Για µια προκαθορισµένη ζώνη, κατά την διάρκεια χρήσης των χώρων και σε σχέση µε την 
εποχή του έτους που προσδιορίζει την διακοπή λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων 
και την έναρξη λειτουργίας των ψυκτικών µηχανηµάτων, επιτρέπεται να ξεπερνούν τις 
σταθερές θερµοκρασίες οι οριακές τιµές της θερµοκρασίας άνεσης (21 °C). 

Χειµώνας Καλοκαίρι 

Ανω όριο   :    21°C + 2°C          21°C + 4°C 
Κάτω όριο  :    21°C-1°C     21°C-1°C 

Εκτός ωραρίου εργασίας,  ο συναγερµός "άνω όριο" απενεργοποιείται και ο συναγερµός 
"κάτω όριο" ορίζεται στους 15°C. 

Ο συναγερµός θα ενεργοποιείται πέραν αυτών των ανοχών (ρυθµιζόµενες τιµές). 

• Συναγερµός διαρροής καυσίµου αερίου και συγχρόνως αυτόµατο κλείσιµο της 
κεντρικής δικλείδας. 

• Συναγερµός έλλειψης πεπιεσµένου αέρα (εάν υπάρχει). 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

• Θάλαµος υψηλής τάσης 

1. Συναγερµός για την θερµοκρασία των µετασχηµατιστών. 

2. Λειτουργική κατάσταση διακοπτών υψηλής τάσης. 

3. Γενικός µετρητής ηλεκτρισµού µε επισήµανση των αιχµών κατανάλωσης. 

• TGBT 

1. Συναγερµός ελλείψεως τάσης. 

2. Κατάσταση γενικών διακοπτών. 

3. Κατάσταση αναστροφέων. 
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• Πίνακες διανοµής, 

Ενα σύστηµα ελέγχου ανά πίνακα διανοµής (φωτισµός και ρευµατοδότες). Ενας 
διακόπτης τριών θέσεων (0 - αυτόµατη λειτουργία - 1) επιτρέπει να παρακαµφθεί το 
πρόγραµµα TCCC. Η θέση του διακόπτη (τοπικό/αυτόµατο) καθώς και η κατάσταση του 
επισηµαίνονται στο TCCC. 

 

Πυρανίχνευση. 

1. Γενικός συναγερµός πυρανίχνευσης. 

2. Συναγερµός σε περίπτωση βλάβης του συστήµατος πυρανίχνευσης. 

• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. 

o Λεπουργική κατάσταση της ζεύγους. 

o Γενικός συναγερµός. 

o Λειτουργική κατάσταση του διακόπτη. 

o Συναγερµός για παρρέκλιση λειτουργίας. - 

• No- Break. 

1. Γενικός συναγερµός 

• Ψυγεία κουζίνας. 

1. Συναγερµός σε περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

• Λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων. 

1. Συναγερµός ανά θαλαµίσκο σε περίπτωση βλάβης (κουµττί συναγερµού εντός του 
θαλαµίσκου). 

2. Συναγερός βλάβης στο µηχανοστάσιο. 

 

4. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

• Παροχή ύδατος από το δίκτυο της πόλης. 
1. Κεντρικός µετρητής. 

• Αντλία(ες) για απορρόφηση ύδατος. 

1. Συναγερµός βλάβης λειτουργίας. 

2. Συναγερµός στάθµης νερού. 

3. Συναγερµός παρέκκλισης της λειτουργίας. 

4. Λειτουργική κατάσταση της αντλίας. 

• ∆εξαµενή ύδατος 

1. Συναγερµός βλάβης λειτουργίας. 
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2. Συναγερµός παρέκκλιση της λειτουργίας. 

3. Μέτρηση της πίεσης του νερού. 

4. Κατάσταση της αντλίας. 

 

• Αποσκληρυντής ύδατος. 

1.  Μετρητής ύδατος. 

• ∆ιανοµή ζεστού ύδατος. 

1. Κατάσταση του κυκλοφορητή. 

2. Συναγερµός θερµοκρασίας. 

• Καταιονητήρες. 

1.  Κατάσταση ανά ζώνη. 

• ∆ιαχωριστής λιπών. 

3. Συναγερµός βλάβης λειτουργίας. 

4. Συναγερµός παρέκκλισης της λειτουργίας. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

• Ωριαίο πρόγραµµα. 

• Πρόγραµµα αντίδρασης. 

• Πρόγραµµα απενεργοποίησης των συναγερµών. 

• Πρόγραµµα περιορισµού της αιχµής βάρδιας ωραρίου. 

• Πρόγραµµα υπολογισµού συνολικών ωρών λειτουργίας. 

• Πρόγραµµα παρακολούθησης των οριακών τιµών. 

• Πρόγραµµα επαναφοράς της ηλεκτρικής τάσης (προοδευτική   ηλεκτρική   
επανασύνδεση των εγκαταταστάσεων). 

• Πρόγραµµα βελτιστοποίησης. 

• Πρόγραµµα νυκτερινού δροσισµού. 

• Στατιστικό πρόγραµµα για αποµνηµόνευση των συναγερµών, θερµοκρασιών κ.λπ. 

• ∆ιάφορα προγράµµατα : οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα  που λειτουργεί σε επίπεδο 
υπολογιστών τηλεχειρισµού της Ε.Ε. 

 

6. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Γενικά και ειδικά διαγράµµατα των εγκαταστάσεων πρέπει να αποθηκευθούν στον κεντρικό 
υπολογιστή. Θα πρέπει, όταν χρειασθεί, να µπορούν να εµφανίζονται στην οθόνη, 
συνοδευόµενα από όλες τις σχετικές µετρήσεις και τα άλλα δεδοµένα σε πραγµατική 
κλίµακα χρόνου. 
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7. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ 

Ο αριθµός των τοπικών τερµατικών θα καθορισθεί σε συνάρτηση µε την σπουδαιότητα του κτιρίου 
και µε την εξέλιξη του εξοπλισµού του για τηλεδιαχείρηση. (Honeywell: Excell 500 και Landis και Gyr: 
Unigyr). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 34:   ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

 

1. Χειρολισθήρες και εσωτερικά κιγκλιδώµατα 

Πρέπει να συµφωνούν µε τον ισχύοντα Κτιριοδοµικό Κανονισµό. 

Τα   κιγκλιδώµατα   κατασκευάζονται   χωρίς   συγκολλήσεις,   αλλά   µε   µηχανική   
συναρµολόγηση προκατασκευασµένων τµηµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8. 

Πλήρωση στηθαίων µε κρύσταλλα ασφαλείας φυµέ (απόχρωση κατ' επιλογή) πάχους αναλόγου 
µε τις λοιπές διαστάσεις (τουλάχιστον 6mm), οι οποίοι στερεώνονται µε κατάλληλες λαβίδες. 

 

2. Εξωτερικά κιγκλιδώµατα 

Πρέπει να συµφωνούν µε τον ισχύοντα Κτιριοδοµικό Κανονισµό. Κατασκευάζονται  από 
ανοδιωµένο προφίλ αλουµινίου, ή ηλεκτροστατικής βαφής. Ελάχιστο πάχος 4mm. 

 

3. Εσχάρες 

Εφαρµόζονται πάνω σε επισκέψιµους αγωγούς κάθε είδους (σωληνώσεων, καλωδίων κ.λπ.) 
καθώς και στις απολήξεις των αεραγωγών στην στέγη. Αντιθέτως απαγορεύεται η χρήση 
τους στα : 

• κλιµακοστάσια κινδύνου, 

• οδεύσεις διαφυγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 35:   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Επικίνδυνοι χώροι είναι αυτοί, των οποίων το περιεχόµενο ή η λειτουργία µπορεί να προκαλέσει : 

• πυρκαγιά, 

• έκρηξη 

• διάβρωση, 

• δηλητηρίαση, 

• ηλεκτροπληξία. 

Η σοβαρότητα του κινδύνου ποικίλλει, ανάλογα µε το περιεχόµενο του χώρου, των 
εγκαταστάσεων καθώς και το είδος της συσκευασίας, την ποσότητα ή την πίεση (περίπτωση 
αερίων). Πρακτικά σχεδόν όλοι αυτοί οι χώροι πρέπει να διαθέτουν: 

• κατάλληλη σήµανση, 

• αποτελεσµατικό εξαερισµό, 

• µέσα ανίχνευσης αερίων ή πυρκαγιάς, 

• πυράντοχα και ανθεκτικά τοιχώµατα στα προϊόντα που περιέχουν. 

Ο πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να είναι διαθέσιµος στο εσωτερικό των χώρων ή έξω από 
αυτούς, κοντά στην είσοδο. 

Στους χώρους µεγάλων διαστάσεων, φωτισµός ασφαλείας τοποθετηµένος στο εσωτερικό επιτρέπει 
τον εντοπισµό της, ή των, εξόδων του χώρου σε περίπτωση πυρκαγιάς και διακοπής του 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα µέσα ενεργοποίησης του σήµατος συναγερµού τοποθετούνται σε άµεση 
γειτνίαση µε τον χώρο κοντά στις εισόδους του. Στην περίπτωση µεγάλων χώρων, αυτά τα µέσα 
θα είναι τοποθετηµένα και στο εσωτερικό τους. Πρόκειται βασικά για τηλεφωνικές συσκευές και 
για κοµβία σήµανσης συναγερµού στον χώρο επίβλεψης. (Χώρος υποδοχής του κτιρίου, σταθµός 
πρώτων βοηθειών). 

 

2. ΚΥΡΙΟΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Σηµείωση : Ο κατάλογος αυτών των χώρων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.3 της εισαγωγής " 
Τυπικό Κτίριο". 

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει µια γενική εικόνα των κυρίων επικινδύνων χωρών καθώς και των 
κινδύνων που τους χαρακτηρίζουν. ∆εν περιλαµβάνονται ορισµένοι χώροι που διατρέχουν 
ειδικούς κινδύνους πυρκαγιάς, όπως οι κουζίνες και οι υπόγειοι χώροι στάθµευσης, διότι 
αποτελούν ήδη αντικείµενο προδιαγραφών σε άλλα παραρτήµατα και συγκεκριµένα στα 
παραρτήµατα 1,2,7, 8 και 10. 

 

2.1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Χώροι αποθήκευσης: 

2.1.1 Απορριµάτων χάρτου, αποκοµµάτων και εν γένει καταλοίπων κοπτικών µηχανών 
και εργαστηρίων ανατύπωσης: προϊόντα πολύ εύφλεκτα (βλέπε σχετικό κείµενο). 

2.1.2 Χάρτου εκτυπωτών (Η/Υ) χάρτου φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και 
εργαστηρίων ανατύπωσης (βλέπε σχετικό κείµενο). 

2.1.3 Χάρτου υγείας. 
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2.1.4 Μεγάλων αρχείων. 

2.1.5 Αποθήκευσης ταπήτων.  

2.1.6 ∆ιαχωριστικώνπετασµάτων, επίπλων, κλπ. 

 

2.2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Χώροι που περιέχουν: 

2.2.1 Προϊόντα για µηχανές OFFSET (εργαστήρια ανατύπωσης), διαλυτικά υγρά, χρώµατα, 
κόλλες. 

Κίνδυνοι : - για την υγεία, 

- για πυρκαγιά, 

- για έκρηξη λόγω συγκέντρωσης ατµών. 

2.2.2 ∆εξαµενές καυσίµου πετρελαίου : Κίνδυνος διαρροής και πυρκαγιάς. 

2.2.3 Τροφοδοσία ηλεκτροπαραγωγών ζευγών : καύσιµο πετρέλαιο - κίνδυνος πυρκαγιάς, 

2.2.4 Προϊόντα συντήρησης (διαλυτικά): κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος για την υγεία. 

2.2.5 Χώροι αποθήκευσης υγρών εύφλεκτων προϊόντων (εργαστήρια ανατύπωσης): 
κίνδυνοι πυρκαγιάς. 

2.2.6 Αποθήκευση οίνων και οινοπνευµατωδών ποτών: κίνδυνοι πυρκαγιάς σε περίπτωση 
θραύσης των φιαλών. 

 

2.3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΧΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2.3.1 Αποθήκευση υποχλωριώδους νατρίου, υδροχλωρικού οξέως για την επεξεργασία του 
νερού: προϊόντα που προκαλούν διαβρώσεις και ερεθισµούς. 

2.3.2 Αποθήκευση και χρήση προϊόντων για µικροφίλµ (αµµωνία): κίνδυνοι για την υγεία 
(τοξικότητα, ερεθισµός). 

2.3.3 Αποθήκευση και χρήση οξέων για τον καθαρισµό και συντήρηση εξαρτηµάτων των 
κλιµατιστικών και άλλων εγκαταστάσεων : διαβρωτικά προϊόντα - κίνδυνοι για την 
υγεία  και την διάβρωση υλικών. 

2.3.4 Αποθήκευση οργανικών και χλωριούχων διαλυτών : κίνδυνοι για την υγεία (τοξικότητα 
, ερεθισµός). 

 

2.4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Τα καύσιµα αέρια υπό πίεση αποτελούν πηγή κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης. 
Απαντώνται στους ακόλουθους χώρους: 

2.4.1 Λεβητοστάσια τα οποία λειτουργούν µε καύσιµο αέριο. 

2.4.2 Χώροι   όπου είναι εγκατεστηµένοι µειωτήρες πίεσης αερίου, οχετοί αγωγών όπου 
ευρίσκονται σωληνώσεις καυσίµου αερίου. 

2.4.3 Εργαστήρια κλειθροποιϊας και µηχανουργεία : υλικά οξυγονοκόλλησης. 

2.4.4 Αποθήκευση φιαλών καυσίµων αερίων (βουτάνιο, οξυγόνο, ασετυλίνη, κ.λπ.). 

 

2.5. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 
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2.5.1 Χώροι ηλεκτρικών µετασχηµατιστών  Υ/Τ και Χ/Τ : Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, κίνδυνοι 
ττυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώµατος ή υπέρτασης, διαρροή ψυκτικών υγρών (κίνδυνος 
για την υγεία). 

2.5.2 Χώροι φόρτισης συσσωρευτών για περονοφόρα µηχανήµατα: εργαστήρια 
ανατύπωσης, κεντρικά κουζίνα, 

Χώροι συσσωρευτών τηλεφωνικού κέντρου, συστήµατα No break. 

• Κίνδυνοι έκρηξης λόγω συσσώρευσης υδρογόνου κατά την δίαρκεια της φόρτισης (έλλειψη 
εξαερισµού),  

• Κίνδυνοι διαρροής ή υπερχείλησης του ηλεκτρολύτη - κίνδυνοι διάβρωσης, 

• Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας. 

 

2.6. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

2.6.1 Εργαστήρια ανατύπωσης (φωτοαντιγράφων κ.λπ.) και εργαστήρια offset: 

•  κίνδυνοι τοξικών και ερεθιστικών αναθυµιάσεων (βλέπε 2.1), 

•  κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, 

• κίνδυνοι  πυρκαγιάς λόγω  παρουσίας  ποσοτήτων  χάρτου,  λιπαντικών,   (µηχανές,πρέσσες)  
και οργανικών διαλυτών (βλέπε 1.1 και 1.2.), 

•  κίνδυνοι σωµατικών βλαβών (µηχανήµατα, οχήµατα). 

2.6.2  Αποθήκευση άλατος 

• Κίνδυνοι διασκορπισµού έξω από τον χώρο. 

• •    Κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση αποθήκευσης σε ανοιχτό χώρο 
(απορρόφηση αττό το έδαφος). 

2.6.3 Χώροι ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 

• Κίνδυνοι πυρκαγιάς (πετρέλαιο θέρµανσης),  

• Κίνδυνοι ρύπανσης του αέρα, 

• Κίνδυνοι για την υγεία (καυσαέρια). 

2.6.4  Εργαστήρια κλειθροποιίας, µηχανουργεία 

• Κίνδυνοι πυρκαγιάς συναφείς µε υλικά οξυγονοκολλήσεως, µε λιπαντικά και διαλύτες, 

• Κίνδυνοι συναφείς µε αναθυµιάσεις από συγκόλληση - ατµοί µετάλλων, 

• Κίνδυνοι συναφείς µε την δηµιουργία εντόνων εστιών φωτός (κίνδυνοι για την όραση) και 
επικίνδυνες ακτινοβολίες (υπέρυθρες, υπεριώδεις) λόγω ηλεκτροκολλήσεως. 

2.6.5 Αποθήκευση απορριµάτων που υπόκεινται σε αποσύνθεση (κουζίνα) 

• Κίνδυνοι δυσοσµίας. 

• Κίνδυνοι πυρκαγιάς λόγω παρουσίας κυτίων συσκευασίας και άλλων εύφλεκτων υλικών. 

• ∆ιείσδυση τρωκτικών. 

 

3. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Στον ακόλουθο πίνακα ανακεφαλαιώνονται οι προδιαγραφές και οι διατάξεις που αντιστοιχούν 
στους διάφορους τύπους των ως άνω χώρων. 

Η ονοµατολογία των χώρων αντιστοιχεί µε αυτήν του κεφαλαίου 2. 
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* σε εξωτερικό αεριζόµενο στεγασµένο χώρο 
(1) εν ανάγκη 
(2) αποµάκρυνση αερίων καύσεως µέσω σωλήνων (Καπνοδόχος) 
(3) βλ. ειδικές συνθήκες για 2.6 

 ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 1.1 
έως 
1.6 

2.1 
έως 
2.6 

3.1 
έως 
3.4 

4.1 
έως 
4,4 

4.4 
* 

5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 

Πυράντοχα τοιχώµατα 2h 2h 1h 2h  2h 2h 2h  2h 2h 1h 

Πυράντοχες θύρες-
θυρίδες 

1h 1h 1/2h 1h  1/2 
h 

1/2h 1h  1/2 
h 

1h 1/2 
h 

Πυράντοχα διαφράγµατα 1h ih  1/2h 1h  1/2 
h 

1/2h 1h   1h 1/2 
h 

Προθάλαµοι, δείκτης 
πυραντίσταοτκ; 2 ωρών 

χ χ χ χ    χ   (1)  

ΕτταΥωγείς καπνού χ χ      χ  (2) (2)  

Επεξεργασία δαπέδου µε 
οδική επάλειψη 

 χ χ   χ χ χ χ χ (1) χ 

Φρεάτια χ       (1) (1)   χ 

Ανύψωση κατωφλίων χ χ χ   χ χ  χ    

Πυροσβεστήρες σκόνης 
(Ρ) 

χ χ χ χ χ χ χ χ  χ χ χ 

Πυροσβεστήρες C02      χ χ χ  χ χ  

Πυροσβεστήρες ύδατος χ χ χ    χ χ   χ  

Πυροσβεστικές φωλεές χ χ χ χ χ   χ   χ χ 

Καταιονπήρες χ  (1)         χ 

Πυρανίχνευση χ χ χ   χ (1) χ  χ χ χ 

Ανίχνευση αερίων    χ       ,  

Φωτισµός ασφαλείας χ χ χ χ (1) χ χ χ  χ χ  

Μηχανικός αερισµός (1) χ χ     χ (1)  χ χ 

Φυσικός αερισµός χ  χ χ  χ χ χ (1) χ χ χ 

Σήµανση:   ' -"          

Απαγορευτικό γυµνής 
Φλόγας 

χ χ χ χ χ χ χ χ     

Απαγόρευση καπνίσµατος χ χ  χ χ  χ χ     

Κίνδυνος έκρηξης   (1) χ χ  χ      

Εύφλεκτες ύλες  χ (1)     χ     

Τοξικά υλικά  (1) (1)   (1)  (1)     

∆ιαβρωτικά υλικά  (1) (1)          

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας      χ χ (1)     

Αλλες Προφυλάξεις   (3)          
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

• Τεχνικές προδιαγραφές σχετικά µε την αποθήκευση απορριµάτων µέσα και έξω από 
Επιτροπής. 

• Χώροι 1.2. 

• Προδιαγραφές ασφαλείας σχετικά µε χώρο αποθήκευσης χάρτου. 

• Χώροι  2.6. 

• Προδιαγραφές ασφαλείας κατά της πυρκαγιάς που αφορούν χώρο αποθήκευσης οίνου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

 

Τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται εδώ αφορούν την αποθήκευση εύφλεκτων 
απορριµάτων (Χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, κ.λπ.) στο εσωτερικό των κτιρίων. ∆εν αφορούν την 
αποθήκευση εύφλεκτων υγρών ή αερίων, η οποία αποτελεί αντικείµενο ειδικών µέτρων. 

1.    ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Ο στόχος είναι να περιορισθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς από τον συγκεκριµένο χώρο σε 
ένα ή περισσότερα σηµεία του κτιρίου. Πρόκειται για την αρχή της διαµερισµατοποίησης. Αυτό 
µεταφράζεται µε τα ακόλουθα συγκεκριµένα µέτρα: 

1.1. Τοιχώµατα, δάπεδο και οροφή πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον δύο ωρών. 

1.2. Τα ανοίγµατα στους τοίχους πρέπει να διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης αντίστοιχο µε εκείνον 
των τοιχωµάτων. Συγκεκριµένα, οι θύρες πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης µιας ώρας εάν 
πρόκειται για µια µόνον θύρα, και δείκτη πυραντίστασης 1/2 ώρας, εάν υφίστανται 
προθάλαµοα µε δύο συνεχόµενες θύρες. 

Οι θύρες και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει να είναι στεγανά σε αέρια και καπνό προερχόµενα 
από καύση. 

1.3. Αερισµός του χώρου 

1.3.1 Φυσικός αερισµός 

Αυτός πρέπει να έχει  τέτοια διαµόρφωση  ώστε να µην ευνοεί την εξάπλωση της πυρκαγιάς 
και του καπνού σε άλλους χώρους. 

Τα πυράντοχα διαφράγµατα, τα οποία ενεργοποιούνται από τους ττυρανιχνευτές που είναι 
τοποθετηµένοι µέσα στον χώρο, πρέπει να τοποθετούνται στα σηµεία εισαγωγής και 
απαγωγής του αέρα. 

Ο ατταγόµενος αέρας πρέπει να οδηγείται προς το εξωτερικό του κτιρίου από την 
συντοµώτερη διαδροµή. 

1.3.2 Μηχανικός αερισµός/ κλιµατισµός. 

Πρέπει να προβλέπεται απαγωγή του αέρα του χώρου προς το εξωτερικό του κτιρίου. Ο αέρας 
του χώρου δεν πρέπει να ανακυκλώνεται µέσα από το γενικό κλιµατιστικό δίκτυο. 

Για τα πυράντοχα διαφράγµατα ισχύει ότι και στο 1.3.1. Στην περίπτωση ύπαρξης ανεµιστήρα 
στον χώρο, η λειτουργία του διακόπτεται αυτοµάτως µε εντολή από το σύστηµα πυρανίχνευσης. 

1.4 ∆ιέλευση αγωγών ρευστών στον χώρο. 

Στο µέτρο του δυνατού πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση ρευστών, όπως 

• πετρέλαιο θέρµανσης, 

• πεπιεσµένος ή νωπός αέρας, 

• νερό, 

• ηλεκτρικό ρεύµα. 
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µέσα σε εµφανείς αγωγούς. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, οι εν λόγω αγωγοί πρέπει να καλύπτονται µε  
πυράντοχη επικάλυψη δείκτου πυραντίστασης τουλάχιστον µιας ώρας. 

Η µόνη εµφανής εγκατάσταση στο εσωτερικό του χώρου πρέπει να είναι αυτή του 
φωτισµού και της πυρανιχνεύσης. 

 

2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

Προβλέπεται εγκατάσταση συστήµατος ανίχνευσης καπνού. 

Αυτό το σύστηµα εκτός της ενεργοποίησης των πυράντοχων διαφραγµάτων πρέπει 
επίσης να διακόπτει και την λειτουργία των ανεµιστήρων, εάν υπάρχουν, καθώς και να 
δίνει οπτικό και ακουστικό σήµα συναγερµού, στο κέντρο επίβλεψης του κτιρίου το οποίο 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 

 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

3.1 Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. 

Συνιστάται  η τοποθέτηση καταιονητήρα στο εσωτερικό της αποθήκης. Σ'αυτήν την 
περίπτωση τοποθετείται απαραιτήτως σιφώνι δαπέδου. 

Οι χώροι αποθήκευσης απορριµάτων τοποθετούνται κατά προτίµηση στα υπόγεια των 
κτιρίων. 

3.2 Πυροσβεστική φωλεά. 

Πυροσβεστική φωλεά µε εύκαµπτο πυροσβεστικό σωλήνα τυλιγµένο σε τύµπανο 
περιέλιξης πρέπει να βρίσκεται κοντά στην θύρα του χώρου. 

3.3 Αλλα µέσα πυρόσβεσης. 

Κοντά στην θύρα του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι τοποθετηµένοι ένας ή 
περισσότεροι πυροσβεστήρες σκόνης. 

 

4. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4.1 Πρόσβαση στην αίθουσα 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό της αίθουσας πρέπει να είναι ευχερής ανά πάσα στιγµή, για 
τον σκοπό αυτό, δίπλα στην θύρα τοποθετείται θήκη µε τζάµι η οποία περιέχει το κλειδί. 

4.2 Η αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων όπως : 

• εύφλεκτα υγρά, 

• τοξικά και επιβλαβή χηµικά προϊόντα, 

• προϊόντα συντήρησης, 

• αέρια υπό πίεση, 

• µέταλλα υπό µορφή σκόνης, 

• χηµικά προϊόντα υψηλής αντίδρασης, 

αποτελεί αντικείµενο ειδικών συνθηκών ασφαλείας. 

4.3 ∆ιάρκεια αποθήκευσης και συχνότητα αποκοµιδής των απορριµάτων. 
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Για λόγους υγιεινής και πυρασφάλειας, η ποσότητα των αποθηκευµένων   απορριµάτων 
καθώς και η διάρκεια της παραµονής τους στο κτίριο πρέπει να είναι περιορισµένες. 

Γι΄αυτόν τον λόγο η αποκοµιδή των απορριµάτων πρέπει να γίνεται σε συχνά και τακτά 
διαστήµατα ανάλογα µε τον όγκο τους. 

4.4 Απολύµανση - παρασιτοκτονία. 

Για λόγους υγιεινής, η συντήρηση του χώρου αποθήκευσης πρέπει να περιλαµβάνει   και 
εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και ενδεχοµένως µυοκτονία. 

4.5 Απαγορεύεται αυστηρά   η αποθήκευση   εύφλεκτων απορριµάτων σε χώρους 
εκτός από τους ειδικούς για αυτόν τον σκοπό. 

 

5. Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: 

• κοντά σε αγωγούς υγραερίου, 

• κοντά σε αγωγούς µαζούτ, 

• κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς, 

• κοντά σε θύρες ή θυρίδες, 

• κοντά σε πλέγµατα εισαγωγής ή απαγωγής νωπού αέρα, 

• κάτω από παράθυρα, 

• πάνω στις εσχάρες που καλύπτουν τους φεγγίτες, 

• πάνω στα καλύµµατα των φρεατίων. 

Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να βρίσκεται: 

• είτε σε ελεύθερο χώρο, αποµακρυσµένο από τα κτίρια, 

• είτε επί τυφλού τοίχου. 

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεταλλικοί κάδοι ή δοχεία 
απορριµάτων µε σκέπασµα. 

Είναι προφανές ότι απαγορεύεται η αποθήκευση απορριµάτων στο εσωτερικό των κτιρίων 
εκτός των ειδικών χώρων των προορισµένων γι΄ αυτόν το σκοπό. 
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ΧΩΡΟΙ 1.2 



 

K:\CF0000\cons\tefxi\Prod ktirion EU.doc 162 CF0000/4932/B10 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΟΥ 

 

Αυτοί οι χώροι προορίζονται για την φύλαξη µεγάλων ποσοτήτων χάρτου σε δεσµίδες, 
όπως το µηχανογραφικό χαρτί των εκτυπωτών Η/Υ καθώς και το χαρτί για τα µηχανήµατα 
ανατύπωσης (φωτοαντιγραφικά και offset). 

Η αποθήκευση των απορριµάτων χάρτου αποτελεί αντικείµενο των προδιαγραφών που 
προβλέπονται για τους "χώρους αποθήκευσης απορριµάτων". 

1. Οι χώροι αποθήκευσης χάρου πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στα πυροδιαµερίσµατα, στην πυραντίσταση και την πρόσβαση. 

2. για διευκόλυνση της φόρτωσης και εκφόρτωσης, η θύρα προσπέλασης πρέπει να έχει 
ικανό εύρος ώστε να επιτρέπει την ευχερή είσοδο των ειδικών οχηµάτων. Η θύρα θα 
είναι δίφυλλη. 

3. Εκτός από τις ώρες λειτουργίας η θύρα προσπέλασης παραµένει κλειστή. 

4. Ο χώρος θα είναι εφοδιασµένος µε ανιχνευτή καπνού. 

5. Κρίνεται απαραίτητο να υφίσταται πυροσβεστική φωλεά µε εύκαµπτο πυροσβεστικό 
σωλήνα κοντά στον χώρο αποθήκευσης χάρτου. 

6. Στην θύρα προσπέλασης και στο εσωτερικό της αποθήκης θα υπάρχουν σήµατα 
"απαγορεύεται το κάπνισµα". 

7. Η προσπέλαση στον χώρο σε περίπτωση πυρκαγιάς εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή 
µε κατάλληλο µέσο. 

Η λύση που υιοθετείται συνήθως είναι η ύπαρξη κλειδιού ή passepartout το οποίο 
φυλάσσεται στον χώρο υποδοχής του κτιρίου. 

8. Στους µεγάλους χώρους αποθήκευσης, της τάξεως των 40 m2 και άνω, προβλέπεται 
εγκατάσταση συστήµατος κσταιονητήρων, µε την επιφύλαξη ότι αυτό θα είναι εφικτό. 
Επίσης θα εξασφαλισθούν όλες ο διαµορφώσεις για την ταχεία ροή του νερού µε σχετικά 
σιφώνια και σωληνώσεις ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες. 
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ΧΩΡΟΙ 2.6 

 

 

 

Σηµείωση  του  Μεταφραστού:  Οι χώροι  αυτοί στο γαλλικό  κείµενο  αναφέρονται  ως 
χώροι αποθήκευσης οινοπνευµατωδών ποτών.  Επειδή,  στο εγκεκριµένο κτηριολογικό 
πρόγραµµα που εκπονήθηκε από το Αρχιτεκτονικό γραφείο Γ. και Α. Ζωίδη δεν 
προβλέπονται αυτού του είδους χώροι, δεν έγινε και η σχετική µετάφραση. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ME ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ 

1.  Ο χώρος θα βρίσκεται κατά προτίµηση στο υπόγειο του κτιρίου. Θα είναι εύκολα 
προσπελάσιµος για τα αυτοκίνητα και άλλα µέσα µεταφοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να διαθέτει 
τουλάχιστον µια πόρτα µονόφυλλη ή δίφυλλη µε αρκετό πλάτος ώστε να επιτρέπει την δίοδο 
των αµαξιών. Σε περίπτωση που η διαγώνιος του χώρου είναι πάνω από 10m, προβλέπεται 
µια δεύτερη πόρτα για την είσοδο προσώπων. 

2.  Εφ'όσον αυτή η αποθήκη θα περιέχει κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά πρέπει να 
παίρονται µέτρα προφύλαξης εναντίον της πυρκαγιάς σε περίπτωση θραύσης των µπουκαλιών 
καθώς και σε περίπτωση ανάφλεξης εύφλεκτων υλικών µέσα ή απέξω από την αποθήκη 
(χαρτόκουτες, ξύλινα κιβώτια κ.λπ.). Για τα πυροδιαµερίσµατα οι προδιαγραφές είναι ίδιες µε 
εκείνες του χώρου της πρώτης οµάδας (κεφάλαιο 52.3.3 του RGPT) δηλαδή : 

 

- Φέροντα στοιχεα (τοίχοι, πλάκες, υποστηλώµατα και δοκοί): Rf 2h τουλάχιστον. 

- Στοιχεία µη φέροντα : Rf 1/2 h τουλάχιστον. 

- Χτιστές κλίµακες. 

- Πόρτες προσπέλασης Rf 1h ή ανεµοφράκτης µε πόρτες Rf 1/2 h. 

3. Ο Κλιµατισµός και εξαερισµός του χώρου πρέπει να ανταποκρίνονται στις παρακάτω 
συνθήκες. 

-  Ελεγχος θερµοκρασίας, ώστε να είναι αυτή  που απαιτείται για την διατήρηση των κρασιών. 

- Επαρκής ανανέωση του αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η διαφυγή των πιθανών αναθυµιάσεων 
οινοπνεύµατος δια µέσου σωλήνων εξαερισµού Rf 1h  κατ΄ ευθείαν προς τον έξω χώρο. 

Η κατάτµηση του χώρου σε πυροδιαµερίσµατα µε γνώµονα τις σωληνώσεις επαγωγής 
και απορρόφησης αέρα θα πραγµατοποιείται µε κλαπέτα Rf1h τουλάχιστον τα οποία θα 
κλείνουν αυτόµατα ταυτόχρονα µε την πυρανίχνευση. 

4. Τα ανοίγµατα στους περιµετρικούς στοίχους του χώρου θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
τεχνικές προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν: 

- πυραντίσταση. 

- στεγανότητα σε αέρια και καπνό τόσο σε συνθήκες θερµοκρασίας περιβάλλοντος όσο και 
θερµοκρασίας ανάφλεξης οινοπνεύµατος. 

Οι πόρτες θα είναι ειδικές για πυρκαγιές Rf 1h και θα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

5. Το δάπεδο θα έχει επένδυση στεγανή και ανθεκτική στις εκδορές, στα χτυπήµατα και 
στο οινόπνευµα. Τα κατώφλια στις πόρτες θα είναι ανυψωµένα κατά 12 εκ. τουλάχιστον και 
κεκλιµµένα για την ευχερή διέλευση των καροτσιών. Το κατώφλι και το δάπεδο γύρω από αυτό 
πρέπει να παρουσιάζει την ίδια στεγανότητα µε το υπόλοιπο δάπεδο. Το ίδιο και όλες οι ενώσεις 
µεταξύ τοίχων και δαπέδου. 

6. Οι συσκευές πυρανίχνευσης µε την βοήθεια αναλογικών ανιχνευτών, που δίνουν 
συναγερµό σε ένα γραφείο επιφυλακής που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, εξασφαλίζουν την 
γρήγορη επέµβαση κατά την έναρξη της πυρκαγιάς. Η ανίχνευση θα ενεργοποιήσει επίσης το 
αυτόµατο πλύσιµο των ειδικών κλαπέτων. Απαγορεύεται η ενεργοποίηση της παραπάνω 
λειτουργίας µόνο µε ηλεκτρικές ασφάλειες. 

7. Πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση ηλεκτρικών και τηλεφωνικών καλωδίων, σωληνώσεων 
παντός τύπου, και αεραγωγών µέσα από την αποθήκη αυτή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό οι 
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παραπάνω σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από την φωτιά µε την µέθοδο του 
εγκιβωτισµού ώστε να εξασφαλίζεται πυραντίσταση 2h . 

8. Η σήµανση ασφαλείας πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω σήµατα : 

- Σήµα " απαγόρευση γυµνής φλόγας" 

- Σήµα " απαγόρευση καπνίσµατος" 

 

Εκτός από αυτά θα πρέπει να υπάρχει και µια δίγλωσση πινακίδα που να επισηµαίνει ότι 
“απαγορεύεται η είσοδος στους µη έχοντες εργασία” 

 

9. Τα µέσα πυρόσβεσης θα είναι τα ακόλουθα: 

- ∆υο πυροσβεστήρες σκόνης έξω από την αποθήκη δίπλα στην είσοδο. 

- Τουλάχιστον ένας σωλήνας αξονικής τροφοδότησης σε κοντινή απόσταση. 

Σε περίπτωση που αυτή η συσκευή βρίσκεται πολύ µακρυά και η χρήση της θα ήταν 
δύσκολη λογω της διαρρύθµισης των χώρων, τότε πρέπει να προβλέπεται µια δεύτερη 
συσκευή πυροσβεστικού σωλήνα σε µικρή απόσταση από την αποθήκη.  

- Αν χρειάζεται µια συσκευή ραντισµού στην περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων 
αποθηκευµένου υλικού (βλέπε σηµείο 10).  

 

10. Σε περίπτωση µεγάλων ποσοτήτων αποθηκευµένου υλικού δηλαδή όταν η 
επιφάνεια της αποθήκης είναι ίση ή µεγαλύτερη των 30 m2,  εκτός από τα προηγούµενα 
µέσα πυρόσβεσης πρέπει να προβλέπεται και ένας πυροσβεστήρας αυτόµατου 
ραντισµού. Φυσικά πρέπει να προβλέπεταικαι παροχή νερού. Οι σωληνώσεις αυτής της 
εγκατάστασης πρέπει να είναι από υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά στην θερµότητα. 

Μέσα στην αποθήκη πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση φωτισµού ασφαλείας. 

 

11. Η πρόσβαση στον χώρο σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να εξασφαλίζεται µε όλα τα 
µέσα τα εγκεκριµένα από το γραφείο Ασφαλείας και το USHT. 
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