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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.) 

 

Οι προδιαγραφές αυτές είναι γενικής εφαρμογής και έχουν σκοπό να δώσουν μια εικόνα των 

οικοδομικών εργασιών που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν με δαπάνες τους οι ιδιοκτήτες 

ακινήτων, που προσφέρονται για να μισθωθούν από τον Ε.Φ.Κ.Α., προκειμένου αυτά να 

καταστούν κατάλληλα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.  

Μετά την επιλογή των ακινήτων και πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού θα 

συνταχθούν σχέδια και ειδική Τεχνική Περιγραφή για το συγκεκριμένο πλέον ακίνητο σε 

συνεργασία με το μηχανικό του ιδιοκτήτη και θα παραδοθούν στους ιδιοκτήτες για εφαρμογή. 

 

Τα προσφερόμενα για μίσθωση οικήματα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Προδιαγραφές : 

1. Τοιχοποιίες. Η εσωτερική διαρρύθμιση θα γίνεται με: 

 Οπτοπλινθοδομές με επίχρισμα για τους υγρούς χώρους (WC, καθαριότητα) και τους 

μηχανολογικούς χώρους του Υπογείου (λεβητοστάσια, μηχανοστάσια). 

 Πετάσματα μονής γυψοσανίδας (αμφίπλευρη κάλυψη σκελετού με μονή πυράντοχη 

γυψοσανίδα) για βοηθητικούς χώρους Αρχείων & Αποθηκών. 

 Πετάσματα διπλής γυψοσανίδας (αμφίπλευρη κάλυψη σκελετού με διπλή γυψοσανίδα 

& πετροβάμβακα) για τα υπόλοιπα γραφεία των Υπηρεσιών Ασφάλισης. 

2.  Κουφώματα. 

Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να είναι αλουμινίου και να έχουν διπλούς υαλοπίνακες.  
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Οι εσωτερικές πόρτες πρέπει να έχουν πρεσσαριστά θυρόφυλλα με κάσα ξύλινη ή 

μεταλλική και καθαρό άνοιγμα: 

 Στα γραφεία: 0,90m 

 Στα WC: 0,80m, πλην του WC ΑμΕΑ που θα είναι 0,90m (βλέπε παρ. 11.6) 

Πόρτες πυρασφάλειας πρέπει να υπάρχουν στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με αρ. 11 του Κτιριοδομικού Κανονισμού όλοι οι χώροι κύριας χρήσης 

των κτιρίων πρέπει να έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό κι αερισμό, άμεσο ή έμμεσο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Ο φυσικός φωτισμός στους χώρους κυρίας χρήσης πρέπει να εξασφαλίζεται με 

εξωτερικά κουφώματα. Το εμβαδόν των ανοιγμάτων δεν πρέπει να υπολείπεται το 10% 

του καθ. εμβαδού του χώρου για την περίπτωση του φυσικού φωτισμού και 5% του καθ. 

εμβαδού του χώρου για τον άμεσο φυσικό αερισμό.  

Τα εξωτερικά κουφώματα πρέπει να έχουν εύκολο χειρισμό (οι χειρολαβές τους να 

είναι σε ύψος μικρότερο των 1.70 μ.) και να υπάρχει δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν σταθερά υαλοστάσια από το δάπεδο μέχρι την οροφή, 

πρέπει αυτά να τροποποιούνται, ώστε ορισμένα τμήματά τους να είναι ανοιγόμενα και να 

μπορεί να επιτευχθεί φυσικός αερισμός, όπως περιγράφεται πιο πάνω. 

Σύμφωνα πάλι με το αρ. 11 του Κτιριοδομικού Κανονισμού επιτρέπεται οι χώροι 

κύριας χρήσης των ειδικών κτιρίων να μην έχουν φυσικό αερισμό, όταν έχουν τεχνητό 

αερισμό που είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται από πλήρη σχετική μελέτη και βεβαίωση 

του φορέα που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς τους. 

3. Έλεγχος φωτισμού. Ανεξάρτητα εάν υπάρχουν στα εξωτερικά κουφώματα πατζούρια ή 

ρολά πρέπει να τοποθετηθούν εσωτερικά σκίαστρα από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου 

για τον έλεγχο του φυσικού φωτός. 

4. Ασφάλεια  κτιρίου: Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα που υπάρχει δυνατότητα 

πρόσβασης από διερχόμενους, πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώματα ασφαλείας σταθερά. 

Στην είσοδο του κτιρίου κι εφόσον ενοικιάζεται ολόκληρο το κτίριο από το ΕΦΚΑ, 

τοποθετούνται ρολά ασφαλείας ανασυρόμενα ηλεκτροκίνητα τύπου «Λυρίτη». Τα ρολά θα 

είναι κλειστού τύπου από προφίλ διάτρητης γαλβανισμένης λαμαρίνας, αποτελούμενα 

από ανασυρόμενα ή/και σταθερά τμήματα σύμφωνα με την μελέτη και  τις οδηγίες της 

Επίβλεψης, τα οποία θα λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ο χειρισμός θα 

γίνεται με τηλεχειριστήριο, με μπουτόν από κατάλληλο σημείο του τοίχου δίπλα στην 

είσοδο εσωτερικά, αλλά και με κλειδαριές εξωτερικά. Εάν στο κτίριο υπάρχουν και άλλες 

χρήσεις, οι χώροι που μισθώνονται από το Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να ασφαλίζονται με πόρτες 

ασφαλείας στις εισόδους χρήσης του ΕΦΚΑ, από το κλιμακοστάσιο. 
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5. Δάπεδα.  Σαν υλικό δαπέδων χώρων κύριας χρήσης είναι αποδεκτό: 

 μάρμαρο. 

 κεραμικά πλακίδια. 

 επικολλούμενα δάπεδα από ξύλο. 

 βινυλικά δάπεδα σε λωρίδες ή σε πλάκες σε εμφάνιση ξύλου ή κεραμικού. 

 

Δεν είναι αποδεκτό σαν υλικό γενικής χρήσης η μοκέτα. 

Η επένδυση των κλιμάκων πρέπει να είναι με υλικό αντοχής και στο άκρο της κάθε 

βαθμίδας να επικολλάται αντιολισθητική ταινία. 

6. Ύψη ορόφων. Το καθαρό ύψος ορόφου πρέπει να είναι 2.65 μ. (ΝΟΚ 4067/2012). Εάν 

το ύψος του ορόφου είναι πολύ μεγάλο πρέπει να τοποθετηθεί ψευδοροφή, ώστε το 

καθαρό ύψος να μειωθεί και να είναι μικρότερο από 3.50 μ. Το ελάχιστο αποδεκτό ύψος 

ορόφου, μέχρι την ψευδοροφή είναι 2.40μ. σε υφιστάμενα προ ΝΟΚ κτίρια και 2,65μ σε 

νέα κτίρια. Στην περίπτωση αυτή κανένα στοιχείο (π.χ. φωτιστικά, δοκοί Φ.Ο., αγωγοί ή 

στόμια κλιματισμού) δεν επιτρέπεται να μειώνει το ελάχιστο αυτό ύψος. Σε βοηθητικούς 

χώρους (αρχεία – αποθήκες – χώρους στάθμευσης) μπορεί να γίνει δεκτό ελάχιστο ύψος 

2.20 μ. Η κρέμαση δοκών ή άλλων δομικών στοιχείων στην οροφή δεν επηρεάζει το 

ελεύθερο ύψος εφόσον τα μεταξύ τους κενά είναι > του 1,5μ. (παρ.2.1, άρθρο 8 του Κτιρ. 

Καν.). 

7. Ψευδοροφές. Εφόσον το ελεύθερο ύψος του ορόφου το επιτρέπει τοποθετούνται σε 

όλους τους χώρους, ψευδοροφές ορυκτών ινών με ενσωματωμένα φωτιστικά για 

λειτουργικούς (διέλευση ηλεκτρικών καλωδιώσεων & αεραγωγών, ενσωμάτωση 

φωτιστικών σωμάτων & κλιματιστικών συσκευών) και αισθητικούς λόγους (απόκρυψη 

εμφανών δοκών). 

8. Γκισέ συναλλαγής:  Σε κάθε τμήμα, προς τους ανοικτούς χώρους αναμονής, 

κατασκευάζονται γκισέ συναλλαγής και εξυπηρέτησης του κοινού. Αυτά θα τοποθετηθούν 

σύμφωνα με ειδικό σχέδιο διαρρύθμισης του κτιρίου, που θα εκπονηθεί από το 

Αρχιτεκτονικό Γραφείο του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Οι διαστάσεις τους και ο τρόπος κατασκευής φαίνονται στα σχέδια 

λεπτομερειών (Σχ.Β1-1 έως 4, Β1 ΑΜΕΑ-1 έως 4, Β1 ταμείου-1 έως 4) και την τεχνική 

περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα σε ιδιαίτερο παράρτημα, καθώς και την Ειδική 

Τεχνική Περιγραφή όλων των απαιτούμενων εργασιών η οποία θα συνταχθεί από την 

Τεχνική Διεύθυνση για το ακίνητο που τελικά θα επιλεγεί. 

Στα Τμήματα Παροχών, Μητρώου και Συντάξεων από το σύνολο των 

προβλεπομένων θέσεων θα κατασκευαστεί μία θέση γκισέ ανά τμήμα για εξυπηρέτηση 

ΑΜΕΑ. 
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Τα γκισέ θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 2,5cm και θα αποτελούνται από: 

 Το σώμα του γκισέ πάνω στο οποίο στηρίζονται και σταθεροποιούνται τα επί μέρους 

στοιχεία της κατασκευής. 

 Την επιφάνεια εργασίας προσωπικού κατάλληλα διαμορφωμένη για χρήση Η/Υ, 

αποτελούμενη από δύο μελαμίνες υπόλευκες την μία πάνω στην άλλη, (2,5 cm Χ 2 

τεμάχια), μήκους 1,70m έως 1,80m ανά θέση, με πλαϊνά (ποδαρικά) στήριξης κάθε 

θέσης σε ύψος 0,75m από το δάπεδο. 

 Την επιφάνεια συναλλαγής με το κοινό από μελαμίνη υπόλευκη πλάτους 0,32m, η 

οποία στο σύνολο των προβλεπομένων θέσεων γκισέ κάθε τμήματος πρέπει να 

καταλήγει (αρχή και τέλος) πάνω σε τοιχοπέτασμα για την ασφαλή στήριξη του 

υαλωτού διαφράγματος προστασίας των υπαλλήλων. Θα έχει μήκος 1,70 m έως 1,80 

m ανά θέση) σε ύψος 1,10 από το δάπεδο. Στο γκισέ ταμείου η επιφάνεια συναλλαγής 

θα έχει πλάτος 0,40m και θα φέρει στην κατάλληλη θέση σκαφίδιο συναλλαγής με το 

κοινό από ανοξείδωτη λαμαρίνα,  διαστάσεων 0,24Χ0,30m, βάθους 5cm. 

  Το υαλωτό διάφραγμα προστασίας του προσωπικού, το οποίο θα τοποθετηθεί πάνω 

στο επίπεδο συναλλαγής και θα είναι για όλα τα τμήματα SECURIT πάχους 10mm, 

ύψους 0,70m και θα φέρει στο κάτω μέρος θυρίδα συναλλαγής διαστάσεων υ=0,10m 

και μ=0,60 ενώ για το ταμείο θα είναι αλεξίσφαιρο αντιβανδαλικό πάχους 20 mm, 

ύψους 1,00m και θα φέρει οπή επικοινωνίας Φ10 με επικάλυψη οπής Φ20 από το ίδιο 

κρύσταλλο.    

 Την προέκταση από μελαμίνη για την τοποθέτηση του εκτυπωτή διαστάσεων 

επιφανείας 0,60Χ0,80m και με πλαϊνά (ποδαρικά) στήριξης σε ύψος 0,75m από το 

δάπεδο.  

 τη συρταροθήκη (μία κυλιόμενη ανά θέση εργασίας), 0,55mΧ0,45m και ύψος 0,65m. 

Τα χρώματα  της μελαμίνης για κάθε στοιχείο (υπόλευκο και απομίμηση κερασιάς) θα 

είναι επιλογής της Υπηρεσίας βάσει δειγμάτων που θα προσκομισθούν. 

 

9. W.C.: 

 ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις αποχωρητηρίου: 1,00Χ1,20m. καθώς και του 

προθαλάμου του, δηλαδή εμβαδόν αποχωρητηρίου και προθαλάμου τουλάχιστον 

2,50 m². 

 Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αποχωρητηρίων ως ο παρακάτω πίνακας:  

 

Αριθμός 
απασχολουμένων 

ατόμων  

Αριθμός απαιτουμένων 
αποχωρητηρίων 

προσωπικού 

Αριθμός απαιτουμένων 
αποχωρητηρίων κοινού 

Μέχρι 10 άτομα 1 αποχωρητήριο 1 κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 
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11 έως 50 2 αποχωρητήρια 1+1 κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 
51 έως 75 3 αποχωρητήρια 1+1 κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 
76 έως 100 4 αποχωρητήρια 1+1 κατάλληλο και για ΑΜΕΑ 

                

 Εφόσον στο κτίριο υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα wc, γίνονται  αποδεκτά τα 

υπάρχοντα, ως προς τις διαστάσεις, αλλά θα εξασφαλίζεται ο ελάχιστος 

απαιτούμενος αριθμός ως ο πίνακας και κατ’ ελάχιστο 1 κατάλληλο για ΑΜΕΑ κατά 

προτίμηση στο πρώτο επίπεδο πρόσβασης στο Υποκ/μα. 

Στην δυσμενέστερη περίπτωση (λόγω ιδιομορφιών του κτιρίου) σε κάθε όροφο 

πρέπει να υπάρχουν κατ' ελάχιστον δύο (2)  W.C. για το προσωπικό - ένα Ανδρών και 

ένα Γυναικών - και ένα (1) W.C. για το κοινό το οποίο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και για 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ.  

Για τα  W.C. Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες βλέπε παράγραφο 11.6. 

 

10. Χρώματα. 

Για τον χρωματισμό των εσωτερικών χώρων ισχύουν τα εξής: 

α) Οι τοίχοι των κλιμακοστασίων, των χώρων αναμονής του κοινού, των εισόδων, οι 

πόρτες και όλες οι ξύλινες επιφάνειες, βάφονται με ριπολίνη σατινέ σπατουλαριστή 

(εφόσον απαιτείται). 

β) Οι τοίχοι των κυρίων χώρων εργασίας βάφονται με πλαστικό σπατουλαριστό σε δύο 

στρώσεις (εφόσον απαιτείται). 

γ)  Οι οροφές και οι βοηθητικοί χώροι βάφονται με πλαστικό απλό. 

Τα χρώματα θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. 

 

11. Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ).  

Οι χώροι των κτιρίων θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση της 

οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης των ατόμων με κινητικά προβλήματα 

(άνθρωποι με αναπηρία, έγκυοι, ηλικιωμένοι, τυφλοί κλπ), καθώς και τουλάχιστον ένα 

χώρο υγιεινής κατάλληλο για χρήση από άτομα που κινούνται σε αμαξίδιο (ΦΕΚ 18Β/15-

01-2002 Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια). 

11.1. Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν πλάτος 0.90μ. ελεύθερο από κάθε εμπόδιο. 

11.2. Οι θύρες θα πρέπει να έχουν: 

 ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο θυρόφυλλο πλάτους τουλάχιστον 0,90μ.  

 κατάλληλες χειρολαβές σε ύψος 1,00 μ.  ή και οριζόντιες μπάρες σε ύψος 0,75μ. 

 επαρκή χώρο για τους ελιγμούς και από τις δύο πλευρές, διαμέτρου 1.50μ. 

 κατώφλι με μέγιστο αποδεκτό ύψος 2 εκ. και εκμηδένιση της διαφοράς από το 

δάπεδο μέσω ειδικής διατομής.  
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11.3. Ράμπες.  

Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές 

θα καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα – Ράμπες. Αυτές πρέπει να έχουν: 

 μέγιστη κλίση 6%. 

 πλάτος 1.30μ. 

 πλατύσκαλο 1,30x1,50 μ. στην αρχή και στο τέλος της ράμπας και σε κάθε 

αλλαγή κατεύθυνσης. 

 για μήκος ράμπας μεγαλύτερο των 10 μ. ενδιάμεσο πλατύσκαλο μήκους 1,50μ. 

 συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψος 0,90μ. από την τελική επιφάνεια του 

δαπέδου. 

 αντιολισθητική επίστρωση. 

11.4. Ανελκυστήρες. 

Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να έχουν : 

 ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου 1.10x1.40 μ. 

 πλάτος θύρας ελάχιστο 0.85 μ (στη μικρή πλευρά του θαλάμου). 

 χειριστήρια σε ύψος 0.90-1.20 μ από το δάπεδο και σε γραφή Braille. 

 ηχητική αναγγελία ορόφων. 

 πλατύσκαλο πλάτους 1.50 μ. 

11.5. Τοποθέτηση χειρολισθήρων στον τοίχο της σκάλας προς όλα τα επίπεδα στέγασης 

των Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. 

11.6. Χώροι υγιεινής. Από τα W.C. κοινού, 1 τουλάχιστον πρέπει να έχει προδιαγραφές 

για εξυπηρέτηση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Εσωτερικές διαστάσεις 2,00Χ2,25μ. με πόρτα πλάτους 0,90μ. που να ανοίγει προς 

τα έξω. Σε υφιστάμενα κτίρια είναι αποδεκτές και οι διαστάσεις 1,60μ Χ 1,90μ.  και 

1,70 Χ 1,80μ. για το χώρο του W.C., με την πόρτα να τοποθετείται στη μεγάλη 

πλευρά (Σχ. 4, Σχ. 5). 

 Πρέπει να υπάρχει χώρος προσέγγισης, ελιγμών και περιστροφής μέσα και έξω 

από τις πόρτες, διαμέτρου 1,50 μ. 

 Η λεκάνη να τοποθετείται σε ύψος 0,50μ, ο άξονάς της να είναι σε απόσταση 

0.50μ. από τον πλαϊνό τοίχο. Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης να υπάρχει 

ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90μ για την πλευρική προσέγγιση του αμαξιδίου (Σχ. 

7). 

 Ο νιπτήρας να τοποθετείται σε ύψος 0,85μ από το δάπεδο και να μένει ελεύθερος 

χώρος από κάτω για τα γόνατα, χωρίς να εμποδίζονται από το σιφώνι (Σχ. 6). 

 Εκατέρωθεν της λεκάνης τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75μ. και 

σε ύψος 0,70μ. (Σχ. 8). 
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 Ειδικές μπάρες στήριξης και άλλα εξαρτήματα όπως μηχανισμοί χειρισμού για το 

καζανάκι και το χαρτί, άγγιστρα, κ.λπ. να είναι προσεγγίσιμα από ΑΜεΑ (Σχ. 9). 

 

12.  Κανονισμοί. Στο κτίριο θα πρέπει να έχουν εφαρμοσθεί οι κανονισμοί που ίσχυαν κατά 

το χρόνο έκδοσης της Οικοδομικής του Άδειας (π.χ. θερμομόνωση, πυροπροστασία, 

Κτιριοδομικός Κανονισμός, διατάξεις για ΑμΕΑ κλπ) και θα ελέγχεται για την 

καταλληλότητα του σύμφωνα με αυτούς. 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

Μ.ΦΛΟΥΔΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 
 

ΣΤ. ΛΕΚΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΣΤ. ΛΕΚΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ 
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Σχ.- 4   ΚΑΤΟΨΗ WC ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  - 1 

 
Σχ.- 5   ΚΑΤΟΨΗ WC ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  - 2 
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Σχ.- 6   ΝΙΠΤΗΡΑΣ                                    Σχ.- 7   ΛΕΚΑΝΗ 
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Σχ.- 8   ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ 
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Σχ.- 9   ΜΠΑΡΕΣ 
 

 
 
 
 

 
 

 


