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Προηλα υϕι, ε ϕσε  χελου βακαλ〈σκου πρ〈χι ϖετν πλοη ϖψπραχοϖαλα σα οστατν ποδ 

ϖεδεν  ϖεδουχηο βακαλ〈σκ πρ〈χε α υϖεδλ ϕσε  ϖ εχηνψ που ιτ ποδκλαδψ α λιτερατυρυ. 

 

 

ς Οστραϖ δνε       

 Ποδπισ στυδεντ 



 
 

Προηλα υϕι, ε 

• ϕσε  βψλ σεζν〈 εν σ τ , ε να οϕι βακαλ〈σκου πρ〈χι σε πλν ϖζταηυϕε  

ζ〈κον . 121/ 2000 Σβ.  αυτορσκ ζ〈κον, ζεϕ να ♣ 35  υ ιτ δλα ϖ ρ〈 χι οβανσκχη 

α ν〈βο ενσκχη οβαδ, ϖ ρ〈 χι κολνχη πεδσταϖεν α υ ιτ δλα κολνηο α ♣ 60  

κολν δλο 

• βερυ να ϖδο , ε ς Β  ΤΥΟ 〈 πρ〈ϖο νεϖδλεν κε σϖ ϖνιτν ποτεβ 

βακαλ〈σκου πρ〈χι υ τ (♣ 35 οδστ. 3 ζ〈κονα . 121/ 2000 Σβ.) 

• σουηλασ  σ τ , ε ϕεδεν ϖτισκ βακαλ〈σκ πρ〈χε βυδε υλο εν ϖ ∨στεδν κνιηοϖν 

ς Β  ΤΥΟ κ πρεζενν υ ναηλδνυτ α ϕεδεν ϖτισκ βυδε υλο εν υ ϖεδουχηο 

βακαλ〈σκ πρ〈χε. Σουηλασ  σ τ , ε δαϕε ο βακαλ〈σκ πρ〈χι βυδου ζϖεεϕννψ 

ϖ ινφορ αν  σψστ υ ς Β  ΤΥΟ 

• βψλο σϕεδν〈νο, ε σ ς Β  ΤΥΟ, ϖ ππαδ ζ〈ϕ υ ζ ϕεϕ στρανψ, υζαϖυ λιχενν σ λουϖυ 

σ οπρ〈ϖνν  υ τ δλο ϖ ροζσαηυ ♣ 12 οδστ. 4 αυτορσκηο ζ〈κονα. 

• βψλο σϕεδν〈νο, ε υ τ σϖ δλο  βακαλ〈σκου πρ〈χι νεβο ποσκψτνουτ ϕεϕ λιχενχι κ ϕεϕ υ 

ϖψυ ιτ οηυ ϕεν σε σουηλασε  ς Β  ΤΥΟ, κτερ〈 ϕε οπρ〈ϖννα ϖ τακοϖ  ππαδ οδε 

νε πο αδοϖατ πι εν πσπϖεκ να ηραδυ ν〈κλαδ, κτερ βψλψ ς Β  ΤΥΟ να 

ϖψτϖοεν δλα ϖψναλο ενψ (α  δο ϕεϕιχη σκυτεν ϖ ε). 

• βερυ να ϖδο , ε οδεϖζδ〈ν  σϖ πρ〈χε σουηλασ  σε ζϖεεϕνν  σϖ πρ〈χε ποδλε 

ζ〈κονα . 111/ 1987 Σβ., Ο ϖψσοκχη κολ〈χη α ο ζ ν α δοπλνν δαλ χη ζ〈κον 

(ζ〈κον ο ϖψσοκχη κολ〈χη), ϖε ζνν ποζδϕ χη πεδπισ, βεζ οηλεδυ να ϖσλεδεκ ϕεϕ 

οβηαϕοβψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ς Οστραϖ δνε       

 Ποδπισ στυδεντα 
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1 ∨ϖοδ 

 

ς δνε ν δοβ ϕε πι ρεκονστρυκχχη οβϕεκτ πο αδοϖ〈νο, αβψ βψλο δοσα ενο 

πστυπνηο προστεδ προ ϖ εχηνψ οβανψ. Τεντο τρενδ σε νεπροϕεϖυϕε ϕεν υ οβϕεκτ, ναπ. 

οβανσκ ϖψβαϖενοστι, αλε ι υ σουϖισεϕχηο ϖνϕ ηο προστεδ, κτερ δαν βεζβαριροϖ 

ε εν οβϕεκτ δοπλ∫υϕε. ϑε τεβα προτο δβ〈τ ν〈ϖαζνοστι ϖνϕ ηο προστεδ να ϖνιτν, αβψ 

βψλα βεζβαριροϖ〈 πραϖα κο πλεξν ϖε ϖ εχη σ ρεχη. Ποκυδ νεν δοδρ ενο ν〈σλεδυϕχ 

πραϖιδλο, στ〈ϖ〈 σε, ε α ϕε οβϕεκτ, κτερ χηχε ε ναϖ τϖιτ, σεβεϖχε ϖψβαϖεν 

βεζβαριροϖ ι πρϖκψ, βοηυ ελ σε κ ν υ δκψ νεοδποϖδαϕχ υ ϖνϕ  υ προστεδ 

νεδοστανε ε. ς β ν πραξι τεντο προβλ  νεβϖ〈 νοηδψ δοστατεν ϖν 〈ν ϕακο 

δλε ιτ α τακ σε στ〈ϖ〈, ε ι ϖ ππαδεχη, κδψ δοϕδε κ πραϖ κο υνικαχε ι οβϕεκτυ, νεν 

ζπσοβ ε εν ϖψηοϖυϕχ ποτεβ〈  οσοβ σ ποηψβοϖ , ζρακοϖ , σλυχηοϖ  ι 

εντ〈λν  ποστι εν , οσοβ〈  ποκροιληο ϖκυ, τηοτν  εν〈  ι οσοβ〈  

δοπροϖ〈ζεϕχ  δτ ϖ κο〈ρκυ ι δο τ λετ. Μνοηδψ σε σνα  ινϖεστορ να τχητο πραϖ〈χη 

ϖ ϕιστ  σ ψσλυ υ ετιτ α δοδρ υϕε ζ〈σαδψ πουζε ϖ ϕακ σι ο εζεν  ροζσαηυ,   νοηα 

λιδε  ζπσοβ νε αλ προβλ ψ. ϑε τεβα σι υϖδο ιτ, ε πστυπν προστεδ νε 〈 ϖελκ 

ϖζνα  ϕεν προ λιδι σ υριτ  ηανδιχαπε , αλε υσναδ∫υϕε πστυπ ι υ ϖ〈ν σταϖεβ ι λιδε  

ναπροστο ζδραϖ . 

 

1.1  Πεδ τ βακαλ〈σκ πρ〈χε 

 

Πεδ τε  βακαλ〈σκ πρ〈χε ϕε προβλε ατικα βεζβαριροϖηο υ ϖ〈ν Γψ ν〈ζια 

Μικολ〈 ε Κοπερνκα, Βλοϖεχ, πσπϖκοϖ〈 οργανιζαχε σε σδλε  ϖ Βλοϖχι, 17. λιστοπαδυ 

526/ 18. Ζα τ το ελε  βυδε προϖεδεν ροζβορ σουασνηο σταϖυ α ν〈ϖρη ε εν σ χλε  

ζϖ εν κϖαλιτψ α δοστυπνοστι προ οσοβψ σ ο εζενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε.  

ς δρυη πολοϖιν πρ〈χε βυδε ναστννο ο ν ε εν βεζβαριροϖ πραϖψ στ, κτερ 

ϕσου στ εϕν προ ζπστυπνν τοηοτο οβϕεκτυ. Πεϖ〈 ν σε βυδε ϕεδνατ ο ηψγιενιχκ 

προστορψ ϖε ϖ εχη πστυπνχη ποδλα χη, ατνοϖ προστορ α κο υνικαν προστορψ οβϕεκτυ. 

Βεζβαριροϖοστ βυδοϖψ βυδε ε ενα κο πλεξν ι σ πστυποϖ ι χεστα ι οδ ζαστ〈ϖεκ 

αυτοβυσυ α βυδε τακτ  ζπστυπννο ϖενκοϖν σπορτοϖι τ. Βηε  χεληο ν〈ϖρηυ βυδε 

κλαδεν δραζ να ζ〈σαδψ Ν〈ροδνηο ροζϖοϕοϖηο προγρα υ οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ. 
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1.2  Χλ βακαλ〈σκ πρ〈χε 

 

Χλε  βακαλ〈σκ πρ〈χε ϕε ζϖ εν κϖαλιτψ α δοστυπνοστι ϖζδλ〈ϖαχ πλε ιτοστι προ 

οσοβψ σ ο εζενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε. Πεδεϖ   σε βυδε ϕεδνατ ο ν〈ϖρηψ 

ηψγιενιχκχη α κο υνικανχη προστορ ε ενηο οβϕεκτυ. Ν〈ϖαζνοστ κο υνικανχη 

προστορ να ϖνϕ  κο υνικαχε πεδ οβϕεκτε  βυδε προϖεδενα δλε Ν〈ροδνηο ροζϖοϕοϖηο 

προγρα υ οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ, αβψ ϖ το το σ ρυ οηλψ βτ υπλατννψ δοταχε να πραϖψ. 

Οβϕεκτ βυδοϖψ Α ϕε ζ ροκυ 1946 α ϖ ροχε 1974 κ ν υ βψλψ πισταϖνψ δαλ  οβϕεκτψ. 

ς λετεχη ϖσταϖβψ νεβψλ βρ〈ν δοστατεν ζετελ να ϕακκολι βεζβαριροϖ πραϖψ α ϖ δνε ν 

δοβ ϕσου νοη προστορψ ζναν νεϖψηοϖυϕχ. ςστυπε   πρ〈χε βυδου ϖκρεσψ 

σ ο ν ι ν〈ϖρηψ σταϖεβνχη πραϖ α ϖιζυαλιζαχε πεδποκλ〈δανηο βυδουχηο σταϖυ. 〈λε 

πλ〈νυϕι εκονο ιχκψ ζηοδνοτιτ ϕεδνυ ζε ζϖολενχη σταϖεβνχη πραϖ. 

Ηλαϖν  χλε  ϕε ναϕτ ζπσοβ ϕακ εκονο ιχκψ α πεστο ελν ζρεκονστρυοϖατ στ〈ϖαϕχ 

67λετ σταρ οβϕεκτ α τακτ  ι ο 28λετ λαδ  πσταϖβυ, ϕε  ζ ηλεδισκα προστοροϖηο ναπροστο 

νεϖψηοϖυϕε. 

 

1.3  Που ιτ ποκλαδψ 

 

Κ που ιτ  ποκλαδ   ε ε ζααδιτ: 

• Προϕεκτοϖ〈 δοκυ ενταχε ζ ροκυ 1946 α 1974 

• Ν〈ροδν ροζϖοϕοϖ προγρα  οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ 

• Μετοδικα κ ϖψηλ〈 χε . 398/ 2009 Σβ., Ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη 

ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ 

• ςλαστν φοτοδοκυ ενταχε 

• Μαποϖ ποδκλαδψ που ιτ ζ ιντερνετοϖχη στρ〈νεκ 

• ςψηλ〈 κα . 410/ 2005 Σβ., Ο ηψγιενιχκχη πο αδαϖχχη να προστορψ α προϖοζ ζαζεν 

α προϖοζοϖεν προ ϖχηοϖυ α ϖζδλ〈ϖ〈ν δτ α λαδιστϖχη 

• ∪ΣΝ 73 4130  Σχηοδι τ α ικ  ρα πψ 

• ∪ΣΝ 73 4108  Ηψγιενιχκ〈 ζαζεν α ατνψ 

• εβοϖ στρ〈νκψ ϖροβχ ϖταη α ζδϖιηαχχη πλο ιν 
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2 Βεζβαριροϖοστ, πρ〈ϖν προστεδ  

 

2.1  Ροζδλεν βαριρ 

 

Μνοηδψ σι ανι νευϖδο υϕε ε, ε σε κολε  ν〈σ ϖψσκψτυϕε νοηο πεκ〈 εκ. Τυτο 

σκυτενοστ σι νκτε ζ ν〈σ υϖδο  α , κδψ  σε δοστανου δο σιτυαχε, ϖε κτερ σε προ ν τψτο 

πεκ〈 κψ στ〈ϖαϕ κλοϖ ι. Μ ε σε ϕεδνατ ο ν〈ηλ οχτνυτ σε να ϖοζκυ ι οσλαβεν ζρακυ 

νατολικ, ε λοϖκ νεν σχηοπεν οριενταχε ϖ προστορυ βεζ ϕιστ ρψ πο οχι. Προτο ϕε τεβα 

ϖψ εζιτ ν〈σλεδυϕχ σκυπινυ βαριρ, σε κτερ ι σε β ν σετκ〈ϖ〈 ε. 

Βαριρψ ϕε ο ν ροζδλιτ δο νκολικα σκυπιν ποδλε ρζνχη κριτρι [15]: 

 

1. Βαριρψ ϖερτικ〈λν   εζι ν  πατ σε σα οζεϕ οστ σχηοδψ α ϖ κοϖ ροζδλψ, κτερ 

πεκραυϕ ηοδνοτυ 20  

2. Βαριρψ ηοριζοντ〈λν  κ τ το πατ πεδεϖ   σκλονψ ρα π, κτερ βψ νε λψ βτ πλι  

πκρ α τυδ  ι νεβεζπεν, α ποτ ποϖρχηψ ποχηοζχη πλοχη 

3. Βαριρψ προστοροϖ  ϖ το το ππαδ σε ϕεδν〈 ζεϕ να ο αλ ανιπυλαν προστορψ α 

ναπροστο νεϖηοδν υ στν οβιλι〈ε, κτερ  ε ζτ ιτ ποηψβ ϖ δαν  προστορυ 

4. Αντροπο ετριχκ βαριρψ  πεδεϖ   σε ϕεδν〈 ο δοσαηοϖ ϖζδ〈λενοστι, κτερ ϕε δαν 

ποστι εν σχηοπεν πεκλενουτ α κ τ το βαριρ〈  σα οζεϕ  πατ ι ϖ κοϖ οσαζεν Χ, 

κτερ βϖ〈 νοηδψ οσαζενο δοστι ϖψσοκο νεβο ναοπακ νζκο α ζνεσναδ∫υϕε τακ ποηοδλν 

πεσυν. 

5. Εργονο ετριχκ βαριρψ  τυτο σκυπινυ ζαστυπυϕ νεϖηοδν ζϖολεν τϖαρψ αδελ, κλικ, 

νεϖηοδν ν〈βψτεκ α οβιλι〈, ατδ. 

6. Οριενταν βαριρψ  εζι νεϕβ νϕ  πατ χηψβϕχ τακτιλν ινφορ αχε, χηψβϕχ 

οριενταν σψστ  α πικτογρα ψ, κτερ οηου ϖελιχε υλεηιτ ποηψβ ϖ προστορυ 

 

2.2  Πστυπν προστεδ 

 

Βεζβαριροϖ νεβολι πστυπν προστεδ 〈 π〈ρ ζ〈σαδ, κτερ σε πι ϕεηο βυδοϖ〈ν υσ 

δοδρ οϖατ.  

ϑε τεβα ροζδλιτ πστυπν προστεδ τακ ποδλε πραϖιδελ, κτερ βψ σε λψ δοδρ οϖατ 

[15]: 
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1. Πστυπνοστ  ζδε ϕε δλε ιτ πεδεϖ   δβ〈τ να ρζνοροδοστ υ ιϖατελ. Ζ〈κλαδε  ϕε, ε 

κα δ λοϖκ βψ λ τ ζαϕι τν πστυπ δο βυδοϖψ ζ ϖνϕ ηο προστεδ, ανι  βψ 

ποτεβοϖαλ ϕακουκολι χιζ πο οχ. 

2. Βεζπενοστ  ς ιχηνι λιδ αϕ πρ〈ϖο να ιϖοτ ϖ βεζπεν  προστεδ. Τ το ϕε τεβα 

δοχλιτ, αβψ ν〈ϖρη α ν〈σλεδν προϖεδεν βψλο βεζπεν ϖε ϖ εχη σ ρεχη προ ϖ εχηνψ 

υ ιϖατελε. 

3. Που ιτελνοστ  Σταϖβψ, κτερ ϕσου σηοδν ϖψβαϖενψ, υσ βτ ϖ χο νεϕϖτ  ο ν ε 

ϖψυ ϖ〈νψ. 

4. Πο ιτεκ  Προ κα δηο βψ λ βτ πο ιτεκ α ραδοστ ζ ϖψβυδοϖανηο προστεδ στεϕν. 

5. Οηλεδυπλνοστ  Πι κα δ  ν〈ϖρηυ α ποτ ϕεηο ν〈σλεδν ρεαλιζαχι υσ ε δβ〈τ να το, ε 

σε ϖψσκψτυϕ υριτ σπεχιφιχκ πο αδαϖκψ πστυπνηο προστεδ, κτερ ϕε τεβα δοδρ οϖατ. 

6. Σροζυ ιτελνοστ  υ ιϖατελ ϖνϕ ηο προστεδ α οβϕεκτ υσ τ στεϕνου ο νοστ 

ποηψβοϖατ σε α οριεντοϖατ σε ϖ το το προστεδ βεζ χιζ πο οχι. Κ το υτο πο αδαϖκυ ϕε 

ποτεβα ϖψτϖοιτ σροζυ ιτελν ινφορ αχε α προστοροϖ υσπο〈δ〈ν σταϖβψ. 

7. Φυνκνοστ  Ν〈ϖρηψ υσ βτ προϖεδενψ σ οδποϖδαϕχ ι δισποζιν ι ε εν ι α 

σ οδποϖδαϕχ  ανιπυλαν  προστορε . 

Τψτο πρϖκψ δοηρο αδψ τϖο πστυπν προστεδ, κτερ υσ κορεσπονδοϖατ 

σ ροζδλν ι πο αδαϖκψ ϕεδνοτλιϖχη υ ιϖατελ. Μυσ ε βρ〈τ ϖ ποταζ, ε κα δ λοϖκ σε 

σϖ  ζπσοβε  οδλι υϕε οδ τχη οστατνχη α  υ  σϖου ποσταϖου, ποηψβοϖ ι, ζρακοϖ ι ι 

σλυχηοϖ ι σχηοπνοστ ι. 

Ζ〈κλαδν  προβλ ε  ποστι ενηο λοϖκα ϕε, ε ϖψ αδυϕε ϖτ  προστοροϖ α 

ανιπυλαν ν〈ροκψ νε  λοϖκ ζδραϖ. ϑε τεβα υ υ ο νιτ τακ λεπ  οριενταχι ϖ προστορυ, 

κτερ〈 ϕε ζναν ζ〈ϖισλ〈 να σχηοπνοστι ζσκ〈ϖ〈ν ινφορ αχ ζ οκολνηο προστεδ. 

ϑακ σι οβεχν  πραϖιδλε  προ ϖψτϖ〈εν πστυπνηο προστεδ ϕε, ε τεντο προστορ 

υσ δισπονοϖατ ϖτ   ανιπυλαν  προστορε  α υσ ρεσπεκτοϖατ πεηλεδνοστ. 

Ποκυδ χηχε ε δοδρ οϖατ πρινχιπψ, κτερ ϖψ αδυϕε πστυπν προστεδ, ϕε τεβα σι 

ϖψ εζιτ τι ζ〈κλαδν ζπσοβψ ο εζεν [15]: 

1. ο εζεν ποηψβοϖ 

2. ο εζεν σ ψσλοϖηο ϖν 〈ν ϖιζυ〈λνηο 

3. ο εζεν σ ψσλοϖηο ϖν 〈ν σλυχηοϖηο   

Πι ναϖρηοϖ〈ν α  υ  ϖνϕ ηο προστεδ ι ϖνιτνηο προστορυ οβϕεκτυ ϕε τεβα δβ〈τ να το, 

ε σε ϖψσκψτυϕ ζ ι∫οϖαν τι ζπσοβψ ο εζεν. Προτο ϖ ϕεδνοτλιϖχη ν〈ϖρζχη υσ ε 

τολεροϖατ ϖ εχηνψ α τ  τακ ποτατ σ ροζδλνοστ υ ιϖατελ, προτο ε τψτο σκυπινψ λιδ αϕ 

κα δ σϖ σπεχιφιχκ πο αδαϖκψ να πραϖψ ϕεδνοτλιϖχη οβϕεκτυ ι ϖενκοϖνηο προστορυ. 
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ϑεδεν ποτεβυϕε δοστατεν κοντραστν οζναεν, δρυη ζασε δοστατεν ανιπυλαν 

προστορψ α τετ πο οχν ακυστιχκ πρϖκψ, ϖ εχηνψ τψτο ϖχι ζναν υσναδν οριενταχι 

ϖ προστορυ ϖ ε ζ ι∫οϖανχη σκυπιν. 

 

Μετοδιχκ ζαϕι τν πστυπνηο προστεδ  ζ〈κλαδν πρινχιπψ [15]: 

1. ζπστυπνν ζε   ϖψυ ιτ  βεζβαριροϖχη τρασ 

2. δοστυπνοστ οβϕεκτυ  ϖψτϖοεν  οδποϖδαϕχχη κο υνικαχ προ π  α 

δοστατεν ποετ παρκοϖαχχη στ  

3. ϖστυπν προστορψ ϖνϕ  α ϖνιτν 

4. ηοριζοντ〈λν ποηψβ ϖ ρ〈 χι οβϕεκτυ α ϕεηο ποδλα  

5. ϖερτικ〈λν ποηψβ ϖ ρ〈 χι οβϕεκτυ α ϕεηο ποδλα  

6. ηψγιενιχκ προστορψ α ατνψ 

7. σπεχι〈λν ϖψβαϖεν α ιντεριρ 

8. ινφορ αν α οριενταν σψστ  

 

2.3  Ποδ νκψ προ υσναδνν ποηψβυ α οριενταχε 

 

Ποδ νκψ προ σναδνϕ  ποηψβ α οριενταχι ϖ προστορυ ϕσου σπϕατψ σ δαν  δρυηε  

ποστι εν. Ζ τοηο ηλεδισκα λογιχκψ ϖψπλϖ〈, ε κα δ δρυη ποστι εν βυδε τ ϕιν 

σπεχιφιχκ πο αδαϖκψ να υ ϖ〈ν δανηο προστορυ. 

 

1. Οσοβψ σ ποηψβοϖ  ποστι εν  

λε ιτ ι πρϖκψ, κτερ ϕε ποτεβα δοδρ ετ ϕε, ε τψτο οσοβψ υσ τ ο νοστ 

πεκον〈ν ροζδλυ ϖ ϕεδνοτλιϖχη ϖ κοϖχη ροϖνχη. Προστορ, κτερ ϖψυ ϖαϕ, υσ τ 

δοστατεν ανιπυλαν πλοχηψ α ϖ το το προστεδ υσ βτ δοδρ ενψ ι δοσαηοϖ 

ϖζδ〈λενοστι ηοριζοντ〈λν ι ϖερτικ〈λν. 

 

α) Οσοβψ σ τ κ  ποηψβοϖ  ποστι εν  

Προβλ , κτερ σε υ τχητο οσοβ  ε ϕεϖιτ ϕακο ζ〈σαδν, ϕε πρ〈χε α ποηψβ, κτερ υσ 

ϖψκον〈ϖατ ϖ σεδ. ςε κερ ν〈ροκψ, κτερ τακοϖ λοϖκ ϖψ αδυϕε, ϖψχη〈ζ 

ζ προστοροϖχη παρα ετρ ινϖαλιδνηο ϖοζκυ. 
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Οβρ. . 1  οσαηοϖ ϖζδ〈λενοστι οσοβ να ϖοζκυ   Ζδροϕ: Ζδαιλοϖ〈 [1] 

 

β) Οσοβψ σ ο εζεν  ποηψβοϖ  ποστι εν  

Μανιπυλαν προστορ υσ βτ δι ενζοϖ〈ν τακ, αβψ οηλ βτ ϖψυ ιτ οσοβου σ ηολε ι, 

βερλε ι. ∪αστο ϕσου που ϖ〈νψ ποδλο κψ σ προτισκλυζοϖ  ποϖρχηε  προ σναδνϕ  

οπορυ τχητο πο χεκ. ς ππαδ τχητο οσοβ ϕε σλο ιτ πεκον〈ϖ〈ν ϖ κοϖχη 

ροζδλ. 

 

2. Οσοβψ σε ζρακοϖ  ποστι εν   Νεϖιδο  

ϑε δλε ιτ ζδραζνιτ, ε ζ〈κλαδν  πρϖκε  σλου χ  κ ζσκ〈ϖ〈ν ποτεβνχη 

ινφορ αχ ο δαν  προστεδ, ϕε η ατ, κτερ ϕε ϖψυ ϖ〈ν σ πο οχ βλ ηολε ι ζα πο οχι 

Βραιλλοϖα πσ α. Κ ζαϕι τν πλνοηοδνοτνηο προστεδ προ τακοϖ οσοβψ ϕε τεβα δβ〈τ 

υριτχη ποδ νεκ. ϑεδνου ζ τχητο δλε ιτχη ζ〈σαδ ϕε δοδρ οϖ〈ν ϖολνηο πρχηοδυ 

ποδλ ϖοδιχ λινιε, τυδ  νευ ισ οϖατ δο πρχηοζηο προστορυ πεκ〈 κψ, κτερ βψ οηλψ 

βρ〈νιτ ϖ βεζπεν χηζι. αλ   ζ πραϖιδελ ϕε δοδρ οϖ〈ν ποδχηοδν ϖ κψ, κτερ βψλψ 

ϖ εξτεριρυ στανοϖενψ 2200  α ϖ ιντεριρυ 2100 . Ποτ ϕε ποτεβα ζαϕιστιτ δοστατεν 

νο στϖ πιροζενχη ι υ λχη η ατοϖχη πρϖκ α δοστατεν η ατοϖ κοντραστ, κτερ ϕε 

δοχλεν που ιτ  οδλι νχη ατερι〈λοϖχη πρϖκ. 

Βεζπενοστ νεϖιδο χη οσοβ  ε σνι οϖατ πι πρχηοδυ ϖενκοϖν  προστεδ  

νεδοστατεκ ϖραζνχη οριεντανχη βοδ, εζι ν  πατ ναπ. ροη οβϕεκτυ, νεδοστατεκ 

ϖοδχχη λινι α ποτ πλι  ϖελκ〈 ϖολν〈 προστρανστϖ. αλ   νεβεζπε , κτερ  ε ηατ, 

ϕσου πεκ〈 κψ υ στν ϖε ϖ ι πασυ ι οβλιεϕε α νεϕσου τακ ζϕιστιτελν ποη ατε  βλου 

ηολ, νεζαϕι τν ϖκοπψ, κτερ νεϕσου δοστατεν ζαχηψτιτελν. 
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Πι πεχηοδυ τακοϖχη οσοβ πεσ κο υνικαχε  ε ναστατ προβλ  σ νεδοστατεν  

ποτε  οριεντανχη βοδ α ϖοδιχχη λινι, κτερ αϕ ζαβεζπεοϖατ βεζπροβλ οϖ 

πεχηοδ πεσ υλιχι. Πεχηοδψ ε εν ϖ οβλουκυ νεβο ϖεδεν ζε ικ α πεδσταϖυϕ ϕιστ 

κο πλικαχε πι πεχη〈ζεν. αλ   προβλ ε  ϕε ποκυδ νελζε υριτ πεσν ροζηραν εζι 

χηοδνκε  α ϖοζοϖκου,  ε σε στ〈τ, ε βψ σε νεϖιδο  νεεκαν οχιτλ υπροστεδ 

ϖοζοϖκψ, χο  προ νϕ πεδσταϖυϕε ϖελκ νεβεζπε. Μνοηδψ ϕσου υ πεχηοδ προ χηοδχε 

ϖψβυδοϖ〈νψ σε αφορψ, κτερ ϕσου ϖψβαϖεν ζϖυκοϖου σιγναλιζαχ, κτερ〈  ε βτ 〈λο 

ιντενζιϖν νεβο  ε πι υ στν νκολικα σε αφορ ζα σεβου ζαπινιτ ϕεϕιχη ϖζ〈ϕε ν 

ρυ εν. 

 

3. Οσοβψ σε ζρακοϖ  ποστι εν   Σλαβοζραχ 

Υ τχητο οσοβ ϕε δλε ιτ δβ〈τ να δοστατεν κοντραστψ, δοβρ οσϖτλεν, ζ νυ 

στρυκτυρψ ποϖρχηυ α ϕεδνοδυχη  δισποζιν  ε εν . Υ σναδνηο ροζποζν〈ν 

χελοσκλεννχη πλοχη, ν〈στυπνχη α ϖστυπνχη στυπ∫, οϖλ〈δαχχη πρϖκ ϕε ποδστατν 

ϖψυ ιτ δοστατενχη ϖιζυ〈λνχη κοντραστ. Υ ϖνιτνχη προστορ ϕε τεβα βρ〈τ ϖ ποταζ 

νε 〈δουχ ζρχαδλεν, οδλεσκψ ποϖρχη α ατερι〈λ , κτερ τακοϖ ϖλαστνοστι ϖψκαζυϕ σε 

ϖ ζ〈σαδ ϖψηβατ. 

Προβλ ψ πι πρχηοδυ σλαβοζρακχη οσοβ προστορε  πεϖ〈 ν ζπσοβυϕ προσκλεν 

πλοχηψ, κτερ ϖψϖολ〈ϖαϕ ποχιτ ϖολν πρχηοζηο προστορυ, δ〈λε ζρχαδλοϖ στνψ, οσλνν οδ 

σλυνχε, κτερ  ε ζπσοβιτ νεπϕε ν οδλεσκψ οδ νκτερχη πλοχη. Να δρυη στραν ϕε το 

τακ νεδοστατεκ σϖτλα, χο  ζνεσναδ∫υϕε οριενταχι ϖ προστορυ. ςελκ  προβλ ε  βϖαϕ 

νεδοστατεν ι 〈δν βαρεϖν κοντραστψ α δρυη  εξτρ ε  ϕε ναοπακ πεηρ ελ βαρεϖ. 

ς ππαδ τχητο οσοβ ϕε κλοϖ που ϖαν κοντραστ: 

• λυτ〈  ϖεστκοϖ οδρ〈 

• λυτ〈 − ερν〈 

• ζελεν〈  ερν〈 

• βλ〈  ερν〈 

 

4. Οσοβψ σ πλνου νεβο 〈στενου ζτρ〈του σλυχηυ  νεσλψ χ, νεδοσλχηαϖ 

Προ βεζπεν α βεζπροβλ οϖ ποηψβ τακοϖχη οσοβ ϕσου νυτν ϖιζυ〈λν σδλεν 

ινφορ αχε. Προ ζκϖαλιτνν ϖ ε ζ ι∫οϖανηο πατεν ϕε ποτεβα ζαϖστ ϖιζυ〈λν ινφορ αν 

α οριενταν σψστ ψ ναπ. ϖε ϖστυπνχη προστορεχη, οδβαϖοϖαχχη ηαλ〈χη, να ζαστ〈ϖκ〈χη, 

ν〈στυπι τχη. αλ   δλε ιτ  πρϖκε  ϕε σψστ  ϖαροϖνχη σιγν〈λυ, ϕακο ϖψβαϖεν 
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νκτερχη πεπ〈 εκ οβανσκχη βυδοϖ,   ϕσου ναπκλαδ ινδυκν σ ψκψ προ 

νεδοσλχηαϖ, κτερ σε ϖψυ ϖαϕ ι ϖ προστορ〈χη ζασεδαχχη στνοστ α ποσλυχη〈ρεν. 

 

2.4  Λεγισλατιϖα α βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν 

 

Ποϕε  βεζβαριροϖ πστυπνοστι ϕε ϖ δνε ν δοβ οβσα εν ϖ πο ρν δοστι προϖ〈δχχη 

ϖψηλ〈 κ〈χη, κτερ δοπλ∫υϕ σταϖεβν ζ〈κον. 

• ςψηλ〈 κα . 398/ 2009 Σβ., ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη να ζαβεζπευϕχ 

βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ 

• ςψηλ〈 κα . 62/ 12013 Σβ., κτερου σε ν ϖψηλ〈 κα . 499/2006 Σβ., ο 

δοκυ ενταχι σταϖεβ 

• ςψηλ〈 κα . 146/ 2008 Σβ., ο ροζσαηυ α οβσαηυ προϕεκτοϖ δοκυ ενταχε 

δοπραϖνχη σταϖεβ 

Τψτο ϖψηλ〈 κψ πατ κ τ  νεϕϖζνα νϕ  , κτερ ϖ δνε ν δοβ πι ν〈ϖρηυ 

βεζβαριροϖχη προστεδ υ ϖαϕ. 

Μεζι δαλ  ϖψηλ〈 κψ, ζ〈κονψ ι ναζεν ϖλ〈δψ πατ τψτο: 

♣ Ζ〈κον . 22/ 1997 Σβ., ο τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη να ϖροβκψ α ο ζ ν α 

δοπλνν νκτερχη ζ〈κον 

♣ Ναζεν ϖλ〈δψ . 163/ 2002 Σβ., κτερ  σε στανοϖ τεχηνιχκ πο αδαϖκψ να ϖψβραν 

σταϖεβν ϖροβκψ 

♣ Ζ〈κον . 13/ 1997 Σβ., ο ποζε νχη κο υνικαχχη 

♣ Ζ〈κον . 361/ 2000 Σβ., ο προϖοζυ να ποζε νχη κο υνικαχχη ϖετν ζ ν 

♣ ςψηλ〈 κα . 30/ 2001 Σβ., κτερου σε προϖ〈δϕ πραϖιδλα προϖοζυ να ποζε νχη 

κο υνικαχχη α πραϖα α ζεν προϖοζυ να ποζε νχη κο υνικαχχη 

 

Νορ ψ σουϖισεϕχ σ προβλε ατικου βεζβαριροϖηο υ ϖ〈ν σταϖεβ: 

• ∪ΣΝ ΕΝ 81−1 Βεζπενοστν πεδπισψ προ κονστρυκχι ϖταη  Ι: Ελεκτριχκ ϖταηψ  

• ∪ΣΝ ΕΝ 81−2 Βεζπενοστν πεδπισψ προ κονστρυκχι ϖταη  ΙΙ: Ηψδραυλιχκ 

ϖταηψ  

• ∪ΣΝ ΕΝ 81−70 Βεζπενοστν πεδπισψ προ κονστρυκχι ϖταη  ∪〈στ 70: Ζϖλ〈 τν 

πραϖα ϖταη υρενχη προ δοπραϖυ οσοβ α οσοβ α ν〈κλαδ  Πστυπνοστ ϖταη 

ϖετν οσοβ σ ο εζενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε  
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• ΕΝ 81−40 Βεζπενοστν πεδπισψ προ κονστρυκχι α οντ〈  ϖταη − Ζϖλ〈 τν ϖταηψ 

προ δοπραϖυ οσοβ α ν〈κλαδ − ∪〈στ 40: Σχηοδι οϖ ϖταηψ α ικ  ζϖεδαχ πλο ινψ 

προ δοπραϖυ οσοβ σ ο εζενου ποηψβλιϖοστ 

• ΕΝ 81−41 Βεζπενοστν πεδπισψ προ κονστρυκχι α οντ〈  ϖταη − Ζϖλ〈 τν ϖταηψ 

προ δοπραϖυ οσοβ α ν〈κλαδ − ∪〈στ 41: Σϖισλ ζδϖιηαχ πλο ινψ προ δοπραϖυ οσοβ σ 

ο εζενου σχηοπνοστ ποηψβυ. 

• ∪ΣΝ 73 4130 Σχηοδι τ α ικ  ρα πψ  

• ∪ΣΝ 73 4108 ατνψ, υ ϖ〈ρνψ α ζ〈χηοδψ 

 

2.5 ςψηλ〈 κα . 398/ 2009 Σβ., ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη 

ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ 

 

Τατο ϖψηλ〈 κα ϕε πλατν〈 να ζε  ∪εσκ ρεπυβλικψ. Ρυ  α ναηραζυϕε σταρου ϖψηλ〈 κυ 

.369/ 2001 Σβ., ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν 

οσοβα ι σ ο εζενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε, ϖε ζνν ποζδϕ χη πεδπισ. ς ττο 

ϖψηλ〈 χε ϕσου στανοϖενψ οβεχν τεχηνιχκ πο αδαϖκψ, κτερ ζαβεζπευϕ βεζβαριροϖ 

υ ϖ〈ν ϖνϕ ηο προστεδ ι προστορ υϖνιτ οβϕεκτυ. 

Ζ〈κλαδν στρυκτυρα ϖψηλ〈 κψ ϕε ροζδλενα να οβεχνου 〈στ, κδε σε ναχη〈ζεϕ ♣ ζνν, 

ποτ ϕσου πο αδαϖκψ δλενψ δο πλοη.  

 

Πλοηα . 1  Οβεχν τεχηνιχκ πο αδαϖκψ ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ 

ς ν σε ναχη〈ζεϕ ζ〈κλαδν πρϖκψ βεζβαριροϖηο υ ϖ〈ν σταϖεβ, ποτεβν ινφορ αχε προ 

σχηοδι τ, ϖψροϖν〈ϖαχ στυπν, ϖταηψ, ζδϖιηαχ πλο ινψ, ποηψβλιϖ σχηοδψ α ποηψβλιϖ 

χηοδνκψ. 

 

Πλοηα . 2  Τεχηνιχκ πο αδαϖκψ ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν ποζε νχη 

κο υνικαχ α ϖεεϕνηο προστρανστϖ 

Ζδε ϕε ποϕεδν〈νο ο κο υνικαχχη προ χηοδχε α ϖψηραζεν〈 στ〈ν, ϕσου ζδε ε ενψ πεχηοδψ 

προ χηοδχε, στα προ πεχη〈ζεν α κοριδορψ προ πεχη〈ζεν τρα ϖαϕοϖηο π〈συ, ν〈στυπι τ 

ϖεεϕν δοπραϖψ α ζπεϖνν πλοχηψ να ελεζνιχι α ϖ νεποσλεδν αδ ϖκοπψ α σταϖενι τ. 

 

Πλοηα . 3  Τεχηνιχκ πο αδαϖκψ ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ οβανσκηο 

ϖψβαϖεν ϖ 〈στεχη υρενχη προ υ ϖ〈ν ϖεεϕνοστ, σπολενχη προστορ α δο οϖνηο 
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ϖψβαϖεν βψτοϖχη δο , υπραϖιτελνηο βψτυ νεβο βψτυ ζϖλ〈 τνηο υρεν α σταϖεβ προ 

ϖκον πρ〈χε 

¬ε  πρι 〈ρν τψτο προβλ ψ: ϖστυπψ δο βυδοϖ, βεζβαριροϖ ρα πψ, δϖεε, οκνα, 

ηψγιενιχκ ζαζεν α ατνψ, προστορψ α ζαζεν, βψτοϖ δ  οβσαηυϕχ βψτ ζϖλ〈 τνηο 

υρεν, υπραϖιτελν βψτ, βψτ ζϖλ〈 τνηο υρεν α οβψτν 〈στι σταϖεβ. 

 

Πλοηα . 4  Σψ βολψ 

εφινυϕε βαρεϖνοστ α ϖελικοστ προϖεδεν σψ βολυ. ϑεδν〈 σε ο τψτο σψ βολψ οζναυϕχ 

προστορψ: − ϖιζ. οβρ..2 

Σψ βολ ζαζεν νεβο προστορυ προ οσοβψ να ϖοζκυ, 

Σψ βολ ζαζεν νεβο προστορυ προ οσοβψ σε ζρακοϖ  ποστι εν  

Σψ βολ ζαζεν νεβο προστορυ προ οσοβψ σε σλυχηοϖχη ποστι εν  

Σψ βολ ζαζεν νεβο προστορυ προ οσοβψ δοπροϖ〈ζεϕχ δτ ϖ κο〈ρκυ 

Σψ βολ προστορυ σ πεβαλοϖαχ  πυλτε  

 

 

Γραφιχκ ζν〈ζορν ν ϕεδνοτλιϖχη σψ βολ : 

  

 

  

 

Οβρ. . 2  Σψ βολψ ζν〈ζορ∫υϕχ ζπστυπνν οβϕεκτυ υριτ ι σκυπινα ι οσοβ  
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Κ ττο ϖψηλ〈 χε βψλα ϖψδ〈να ϖ ροχε 2011 ι ετοδικα, ϖε κτερ ϕε ϕι  ζ ι∫οϖαν〈 

ϖψηλ〈 κα δοπλννα ο τζϖ. γραφιχκ ι οβρ〈ζκοϖ κο εντ〈ε, κτερ ποδροβνϕι ϖψσϖτλυϕ 

δαν προβλ . Μετοδικα βψλα ϖψδ〈να προ Μινιστερστϖα προ στν ροζϖοϕ α ∪εσκου κο ορυ 

αυτοριζοϖανχη ιν ενρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3 Ν〈ροδν ροζϖοϕοϖ προγρα  οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ 

 

3.1  Χηαρακτεριστικα προγρα υ 

 

Κο πλεξν βεζβαριροϖ προποϕεν βυδοϖ οβανσκηο ϖψβαϖεν α δοπραϖν 

ινφραστρυκτυρψ ϕε ζ〈κλαδν σταϖεβν ϕεδνοτκου κϖαλιτψ να εηο ιϖοτα α νοηδψ ηραϕε 

κλοϖου ρολι πι ϖβρυ στα, κδε βυδε ε βψδλετ α ναϖ τϖοϖατ ζα στν〈ν. Ποκυδ βυδε 

δοπραϖν ινφραστρυκτυρα ϖψβαϖενα προ οσοβψ σε σν ενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε, 

ζαποϕ σε τ  τιτο οβαν δο β νηο ιϖοτα α ναϖ  σε τ  ι ϕεϕιχη εκονο ιχκ ακτιϖιτψ. 

ς δνε ν δοβ ϕε δοστυπνοστ δοπραϖν ινφραστρυκτυρψ ϖ νοηχη στεχη ναπροστο 

νεδοσταυϕχ. Προτο νοζ λιδ σ τ το ποστι εν  ινκλινοϖαλι κ δοπραϖ οσοβν ι 

αυτο οβιλψ, αϖ ακ ι τατο δοπραϖα ϕε ζ〈ϖισλ〈 να πο οχι ϕινχη, ϕελικο  τψτο σκυπινψ λιδ 

νε αϕ τυ ο νοστ σε πεπραϖιτ σα ι. Τ το δοχη〈ζ κ ϖψλε∫οϖ〈ν τχητο οσοβ ζε 

σπολενοστι. 

ςε ϖελκχη στεχη να  ρεπυβλικψ ϕε ζαϖεδενα στσκ〈 ηρο αδν〈 δοπραϖα, κτερ〈 

νοηδψ οβσλυηυϕε ι π στσκ οβλαστι. ς τχητο λοκαλιτ〈χη ϕε πεϖ〈 ν που ϖ〈να 

αυτοβυσοϖ〈 δοπραϖα, κδε το ϖ χεντρεχη στ ϕε υ ϖ〈νο ι τρα ϖαϕοϖ, τρολεϕβυσοϖ δοπραϖψ, 

ϖ ππαδ Πραηψ ι ετρα. ςηλεδε  κ το υ, ε σε τεντο τρενδ πο χελ ρεπυβλιχε πο ρν 

δοστι ροζ ιλ, ϕε τεβα δβ〈τ να το, αβψ βψλο δοχλενο στεϕνηο κο φορτυ προ ϖ εχηνψ σκυπινψ 

χεστυϕχχη ϖετν οσοβ σε σν ενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε. 

αλ   προβλ οϖ  στε  βϖαϕ βαριροϖ πεκ〈 κψ υ βυδοϖ οβανσκηο 

ϖψβαϖεν. Μεζι νεϕϖζνα νϕ  ινστιτυχε, κτερ βϖαϕ β ν τ ιτο οσοβα ι 

ναϖ τϖοϖ〈νψ, ϕσου αδψ, κολψ, οβχηοδψ, σπορτοϖι τ α ϕιν〈 ρεκρεαν ζαζεν. 

ςε ϖτ ιν ππαδ νεν βρ〈ν ζετελ να το, αβψ βεζβαριροϖ ε εν〈 ινφραστρυκτυρα βψλα 

προποϕενα σ βεζβαριροϖ ε εν  οβϕεκτε . ϑε τεβα προτο ζλεπ ιτ ποηλεδ να τυτο σιτυαχι α 

πι ϕακ κολι δαλ   νοϖ  ν〈ϖρηυ ι ρεκονστρυκχι δβ〈τ να το, αβψ δο λο κε ϖζ〈ϕε ν υ 

σποϕεν α υσναδνν τακ β νηο ιϖοτα οσοβ〈  σε σν ενου σχηοπνοστ ποηψβυ α οριενταχε. 

∪εσκ〈 ρεπυβλικα 〈 βοηατ κυλτυρν δδιχτϖ α δκψ το υ, ε νοη οβχε ι στα σε ο 

σϖ ϖεεϕν προστρανστϖ δοστατεν νεσταραϕ, κλεσ〈 τ  ι ν〈ϖ τϖνοστ τχητο στ οσοβα ι 

σ υριτ  δρυηε  ποστι εν. 

κψ πεδχηοζ  φακτ  ϕε ϕασν, ε να ε ρεπυβλικα ποτεβυϕε ζνανου ινϖεστιχι δο 

προποϕεν ϕεδνοτλιϖχη πρϖκ τακ, αβψ δο λο κε σϖοβοδν υ ποηψβυ ϖ εχη οβψϖατελ. Προτο 
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ϖζνικλ ι προγρα  οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ, κτερ σε σνα  ο κο πλεξν ε εν σϖοβοδνηο 

ποηψβυ. 

 

3.2  Χλε προγρα υ 

 

Ηλαϖν  χλε, κτερ σε σνα  τεντο προγρα  δοδρ οϖατ ϕε ζαϕι τν κϖαλιτψ α 

βεζβαριροϖοστι πε χη κο υνικαχ, δ〈λε χηχε ζπστυπνιτ αδψ, ζδραϖοτνιχκ〈 α σοχι〈λν 

ζαζεν, κολσκ οβϕεκτψ α κυλτυρν πα 〈τκψ. αλ   χλε  ϕε ζλεπ εν δοστυπνοστι δοπραϖψ 

προ ϖ εχηνψ σκυπινψ οβψϖατελ, σ   σουϖισ ι ζαϖεδεν σιγναλιζανχη α ινφορ ανχη 

προστεδκ ϖ δοπραϖ.  

 

3.3  Φινανχοϖ〈ν α ζ〈 ρ 

 

Φινανχοϖ〈ν προγρα υ οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ ζαϕι υϕε ςλ〈δν πλ〈ν, κτερ ν〈σλεδν 

υρυϕε ϖ ι ϖσλεδνηο σπολυφινανχοϖ〈ν ϖεεϕνχη ι στ〈τνχη ινστιτυχ να ϕεδνοτλιϖχη 

προϕεκτεχη. ςε κερ〈 πραϖιδλα σουϖισεϕχ σ τ το προγρα ε   ε ε ναλζτ να στρ〈νκ〈χη 

Μινιστερστϖα προ στν ροζϖοϕ (ωωω. ρ.χζ). 

Ζ〈 ρ δαν βεζβαριροϖ τρασψ ϕε ϖ δψ οδεϖζδ〈ν ϖε φορ  ελεκτρονιχκ α τακ τι τν α 

υσ οβσαηοϖατ ϕιστ ν〈λε ιτοστι, κτερ ϕσου δλε ιτ προ σχηϖ〈λεν προϕεκτυ. ς πρϖ αδ ϕε 

τεβα ϖψπλνιτ φορ υλ〈 προ πεδλο εν ζ〈 ρυ ο ϖψβυδοϖ〈ν βεζβαριροϖ τρασψ, δ〈λε ϕε 

τεβα χελου ε ενου οβλαστ στρυν χηαρακτεριζοϖατ α ζ〈ροϖε∫ δοπλνιτ δανου λοκαλιτυ ο 

δε ογραφιχκ δαϕε. Ποτ ϕε τεβα δολο ιτ πεηλεδ σουασνηο σταϖυ ϖ οβχι, ϖε κτερ 

χηχε ε δαν προϕεκτ ε ιτ. Οβϕεκτψ ι τρασψ, κτερ ϕσου υ  βεζβαριροϖ υπραϖενψ α κτερ 

ναοπακ νε. αλ   δλε ιτ  βοδε  ϕε ποπισ πλ〈νοϖαν τρασψ α ζδϖοδνν, προ ϕσ ε σι 

ζροϖνα ϕι ϖψβραλι. Σα οζεϕ  υσ βτ τατο τρασα ζασαζενα ϖ ρ〈 χι οβχε. ϑε ποτεβα τακ 

ϖψ εζιτ ϖσλεδκψ, κτερχη χηχε ε τουτο ζ νου δοσ〈ηνουτ α ποπισ ϕεδνοτλιϖχη δλχη 

φ〈ζ προϕεκτυ. Πολο κα, κτερ〈 βυδε ζ ηλεδισκα σπολυφινανχοϖ〈ν νεϕ 〈δανϕ , ϕε χελκοϖ〈 

ϖ ε ν〈κλαδ α ϖ ε πο αδοϖαν δοταχε. ϑακο υ ϕινχη δοτανχη προγρα  βυδε 

πο αδοϖ〈να προϕεκτοϖ〈 δοκυ ενταχε, ϖψϕ〈δεν οδποϖδνηο οργ〈νυ α ϖψϕ〈δεν οδβορυ 

ζε νηο πλ〈νοϖ〈ν, ϕεστλι δαν〈 τρασα κορεσπονδυϕε σ πλατν  ζε ν  πλ〈νε . 

Κ τακοϖ υ προϕεκτυ υσ ε ζαϕιστιτ ι ποτεβν ϖψϕ〈δεν οδβορνκα ζαβϖαϕχηο σε 

βεζβαριροϖ  ε εν  σταϖεβ, δοκλαδψ ο ϖλαστνιχτϖ ποζε κ, να νιχη  ηοδλ〈 ε δανου 

τρασυ ϖψσταϖτ. Ζ〈 ρ υσ βτ οδεϖζδ〈ν ϖ δαν  τερ νυ. 
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3.4  Ν〈ϖαζνοστ βακαλ〈σκ πρ〈χε να προγρα  οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ 

 

Ν〈ϖρη να βεζβαριροϖου πραϖυ γψ ν〈ζια Μικολ〈 ε Κοπερνκα ϖ Βλοϖχι ϕε ζα  λεν 

τακ, αβψ βψλα σα οτν〈 βυδοϖα γψ ν〈ζια ϖετν ιντερν〈τυ, ϕδελνψ α οκολνηο ϖνϕ ηο 

προστεδ ε ενα δλε ζ〈σαδ προγρα υ οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ. ςζηλεδε  κ το υ, ε ιντερν〈τν 

〈στ νεβψλα πεδ τε   βακαλ〈σκ πρ〈χε, νεβυδυ σε τ το οβϕεκτε  ζαβϖατ. ϑδελνα, 

κτερ〈 ϕε σου〈στ οβϕεκτυ α ϕε πστυπν〈 πουζε πεσ ϖεστιβυλ κολψ, ϕε ναϖ τϖοϖ〈να ι 

στρ〈ϖνκψ χιζ ι, κτε υριτ τακοϖου πραϖυ οχεν. Πο ϖψηοδνοχεν στ〈ϖαϕχχη τρασ οδ 

αυτοβυσοϖχη ζαστ〈ϖεκ ϕε ο ν σ αλ ι πραϖα ι ζϖα οϖατ ζα 〈δ〈ν ο δοταχε 

ζ προγρα υ. Ν〈ϖαζνοστ οβϕεκτυ να οκολν τερν ϕε βεζ ϕακηοκολι πεκον〈ν ϖ κοϖηο 

ροζδλυ α πρακτιχκψ ι πστυπ δο ϕδελνψ ϕε ε εν ϖ ρ〈 χι ϕεδνοηο ποδλα . Ζβϖαϕχ βυδου 

οβσλυηοϖ〈νψ ϕακ ζα πο οχι ϖταηυ, κτερ βυδε οδποϖδατ πο αδαϖκ  ϖψηλ〈 κψ . 398/ 

2009 Σβ., τακ ι ζα πο οχι ζδϖιηαχχη πλο ιν, κτερ βυδου σλου ιτ κ προποϕεν 

εζιροϖ∫οϖηο σποϕεν βυδοϖ. ς εχηνψ δϖεν κδλα υσ τ πατιν ϖψβαϖεν. 

Ηψγιενιχκ προστορψ βυδου ε ενψ ϖ ρ〈 χι χελ κολψ τακ, αβψ οδποϖδαλψ ϖ ε  

πο αδαϖκ  να βεζβαριροϖοστ. ατνψ υ σπορτοϖν ηαλψ βυδου ε εν οβδοβν  ζπσοβε  

α προστορ προ ηψγιενυ βυδε τακτ  υπραϖεν. Ζπστυπνν ϖνϕ ηο σπορτοϖι τ βυδε 

προϖεδενο ζα πο οχι λψ ιν, κτερ βυδου ινσταλοϖ〈νψ ϖ ποδζε ν  ποδλα , κδε σε 

ναχη〈ζεϕ ατνψ 〈κ. Τοτο ποδλα  ϕε σποϕενο σ ϖενκοϖν  προστορε  πεσ τι σχηοδι οϖ 

στυπν, κτερ βυδου πεκον〈νψ δκψ ττο πο χχε. Τουτο χελκοϖου πραϖου βυδε ζαϕι τνο 

κο πλεξνηο ε εν α ϖζνικνε τακ νοϖ〈 πλε ιτοστ προ 〈κψ, κτε τυτο κολυ χητλι 

ναϖ τϖοϖατ, αλε ζ δϖοδυ νεπστυπνηο προστεδ νε οηλι. 
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4  Ροζβορ ε ενηο κο πλεξυ 

 

Οβϕεκτ, κτερηο σε τκ〈 〈 βακαλ〈σκ〈 πρ〈χε, ϕε γψ ν〈ζιυ  Μικολ〈 ε Κοπερνκα 

ϖ Βλοϖχι, κτερ 〈 δλουηολετου τραδιχι ϖε ϖυχε ατε ατικψ. καζε  ο κϖαλιτ τοηοτο 

ζαζεν ϕσου σπχηψ 〈κ ϕακ να πολι ρεπυβλικοϖ , τακ ι χελοσϖτοϖ . ς δνε ν δοβ 

ϖ ακ ζ〈ϕε  ο στυδιυ  ατε ατικψ, κτερ〈 ϕε να το το οβορυ προποϕενα ι σ ινφορ ατικου, νεν 

οχ ϖελκ ζ〈ϕε . Λογιχκψ ϕε υπεδνοστ∫οϖ〈ν οβορ ζα εν να ϖ εοβεχν ζναλοστι 〈κ. 

Σταρ  〈στ οβϕεκτυ βψλα ποσταϖενα ϖ ροχε 1946 α βψλα ϖψυ ϖ〈να ϕακο οβεχν〈 κολα, κε 

κτερ βψλο πιποϕενο ι γψ ν〈ζιυ . ς ροχε 1974 βψλψ κε στ〈ϖαϕχ υ οβϕεκτυ πιποϕενψ δαλ  

τρακτψ α τακ ϖζνικλ κο πλεξ δνε νηο γψ ν〈ζια. ς το το ροχε σε ζδε ζααλα ϖψυοϖατ 

ατε ατικα. Ν〈ζεϖ γψ ν〈ζιυ  Μικολ〈 ε Κοπερνκα σι νεσε κολα οδ ροκυ 1978. 

Χελ κο πλεξ σε ναχη〈ζ ϖ βεζπροστεδν βλζκοστι χεντρα στα α τακτ  δϖου 

αυτοβυσοϖχη ζαστ〈ϖεκ. ςλακοϖ ν〈δρα  ϕε οδ βυδοϖψ ϖζδ〈λενο νχο 〈λο πεδ ϕεδεν 

κιλο ετρ. κολα ϕε δοβε ϖψβαϖενα προ ϖυκυ οδβορνχη πεδ τ, 〈 2 λαβορατοε φψζικψ, 

2 λαβορατοε βιολογιε, 2 λαβορατοε χηε ιε α 3 ποταοϖ υεβνψ. ςε κερ οδβορν 

στνοστι ϕσου πλν ϖψβαϖενψ. Κ ζαϕι τν ϖυκψ τλεσν ϖχηοϖψ σλου  〈κ  χελκε  δϖ 

τλοχϖινψ, κδψ τα εν  ϕε ϖψβαϖενα πρϖκψ προ γψ ναστικυ α ηορολεζεχκου στνου α τα 

ϖτ , σπορτοϖν ηαλα, ϕε υρενα προ οϖ σπορτψ 〈κ. ς ινυλχη λετεχη ζδε βψλ 

ϖψβυδοϖ〈ν ι προστορ προ ζδραϖοτν α ρελαξαν τεχηνικυ α ποσιλοϖνα. ςενκυ ϕε ϖψβυδοϖ〈ν 

πλνοηοδνοτν αρε〈λ σ υ λ  ποϖρχηε , κτερ ϕε υρεν πεϖ〈 ν προ ατλετικυ. 

κψ το υτο ϖψβαϖεν α ζα εν κολψ να ϖ εοβεχνου ϖυκυ σε δ〈 πεδποκλ〈δατ, ε 

βψ πο βεζβαριροϖ πεσταϖβ τοηο οβϕεκτυ, οηλο δοϕτ κε ζϖ εν ζ〈ϕ υ ι στυδεντ σε 

σν ενου ποηψβλιϖοστ. ϑε ζδε τακτ  οεκ〈ϖ〈νο, ε νκτερ ζε στυδεντ  ε τ ροδιε σε 

σν ενου ποηψβλιϖοστ ι οριενταχ νεβο σε ζδε οηου στραϖοϖατ οσοβψ, κτερ που ϖαϕ 

νκτερ σ ποδπρνχη προστεδκ. Τ το κροκε  βψ ϕι  βψλ υσναδνν πστυπ. ςζηλεδε  

κ το υ, ε νκτερ 〈στι οβϕεκτυ ϕσου κο πλικοϖαν ε ιτελν, βψλο ζ ηλεδισκα ν〈κλαδ 

ποδστατν ζπροϖοζνν, αλεσπο∫ ϕεδν ζ ϖψυοϖαχχη βυδοϖ α σα οζεϕ  σπορτοϖι . 

ςζηλεδε  κ το υ, ε ϕσε  ηλεδαλα ο νοστ ϕακ χο νεϕλεϖνϕι νκτερ πραϖψ προϖστ, 

ζααδιλα ϕσε  σϖηο ν〈ϖρηυ ι βεζβαριροϖ λψ ινψ, κτερ δοκ〈 ου πο οχι πεκονατ εν  

ϖ κοϖ ροζδλψ,   σε υ ετ ζα ν〈κλαδν ζδϖιηαχ πλο ινψ. κψ το υτο φακτυ ϖ ακ 

δοχη〈ζ κ το υ, ε ϕε τεβα ϖ υριτχη σεχχη ϖψυ τ πο οχι ι νκοηο ϕινηο, κτερ τυτο 

πο χκυ υπεϖν κε σχηοδ  α ποτ ϕι οπτ σλο . ς το το σ ρυ σε υϖα υϕε ο προ κολεν 

περσον〈λυ κολψ να ϖρ〈τνιχι, ι περσον〈λ κλιδοϖ σλυ βψ. 
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Οβϕεκτ βψ σε δαλ ροζδλιτ να νκολικ φυνκνχη 〈στ, κτερ ϕσου ϖιδιτελν να 

ν〈σλεδυϕχ  σχη ατυ: 

 

Οβρ. . 3  Σχη α ροζ στν ϕεδνοτλιϖχη βυδοϖ   Ζδροϕ: ςλαστν πρ〈χε 

 

1. Βυδοϖα Α  πϖοδν οβϕεκτ οβεχν κολψ α γψ ν〈ζια, ϖψσταϖν ϖ ροχε 1946 

2. Βυδοϖα Β  πσταϖβα ζ ροκυ 1974, κδε σε ναχη〈ζεϕ οδβορν υενψ 

3. Βυδοϖα Χ  ζδε σε ναχη〈ζεϕ προστορψ ατεν προ τλοϖχηοϖυ 

4. Βυδοϖα   σπορτοϖν ηαλα προ οϖ σπορτψ α ατλετικυ 

5. Βυδοϖα Ε  προστορψ κοτελνψ 

6. Βυδοϖα Φ  κυχηψν 

7. Βυδοϖα Γ  ϕδελνα 

8. Βυδοϖα Ι  σποϕοϖαχ τρακτ εζι ιντερν〈τε  α κολου 

9. Βυδοϖα Η  ιντερν〈τ προ δοϕ δϕχ 〈κψ 

 

Χελκοϖ αρε〈λ κολψ ζασαζεν δο οκολν ζ〈σταϖβψ ϕε ε εν ϖε ϖκρεσεχη . 1 α . 2, κδε 

υ πρϖνηο ϖκρεσυ ϕε οβϕεκτ υ στν ϖ ρ〈 χι στα α ϕσου ζδε ϖψζναενψ σ ρψ 

κ νεϕβλι   ϖτ   στ . ςε δρυη  ϖκρεσε ϕσου ζν〈ζορννψ βεζβαριροϖ τρασψ οδ 

αυτοβυσοϖχη ζαστ〈ϖεκ, σπολυ σ ϖψζναεν  παρκοϖαχχη στ ϖ αρε〈λυ κολψ. Να οβου 

τχητο ϖκρεσεχη ϕε πατρν ϖζταη χεληο κο πλεξυ κ δοπραϖν ινφραστρυκτυε α οβανσκ 

ϖψβαϖενοστι στα. 
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4.1  Ροζβορ ε ενχη βυδοϖ 

 

1. Οβϕεκτ βυδοϖψ Α 

ϑεδν〈 σε ο νεϕσταρ  σταϖεβν οβϕεκτ χεληο κο πλεξυ κολψ. Τατο βυδοϖα βψλα 

ϖψσταϖνα ϖ ροχε 1946 α πϖοδν βψλα υ ϖ〈να ϕακο οβεχν〈 κολα, κε κτερ βψλο πιδρυ ενο 

γψ ν〈ζιυ . 

Οβϕεκτ 〈 τι ναδζε ν ποδλα  α ϕεδνο ποδζε ν, ϖε κτερ  σε ναχη〈ζελα πϖοδν 

κοτελνα α σκλεπν προστορψ κολψ. Σϖτλ〈 ϖ κα ϕεδνοτλιϖχη ποδλα  δλε στ〈ϖαϕχ 

δοκυ ενταχε ζ ροκυ 1946 ϕε 4030 . Πρϖν ναδζε ν ποδλα  σε ναχη〈ζ χχα 1500  

ναδ ροϖν τερνυ. Βυδοϖα ϕε ϖψσταϖνα ζ πλνχη π〈λενχη χιηελ, κδψ τλου κα στν ϕε 600 

 α ϖ νκτερχη στεχη ι 650 . ϖνιτν πκψ ϕσου τλου κψ 100 . 

Τεντο οβϕεκτ 〈 ϕεδεν ηλαϖν ϖχηοδ, κτερ νεν ϖ σουασν δοβ ϖψυ ϖ〈ν, ϖ προστορυ 

βϖαληο ϖστυπυ σε δνεσ ναχη〈ζ κνιηοϖνα ν εχκηο ϕαζψκα. Νψν ϕε ϖχηοδ δο τοηοτο 

οβϕεκτυ ε εν πεσ βυδοϖυ Β, κδε ϕε ι οροϖ∫οϖ ναποϕεν προϖεδενο πο οχ δϖου 

σχηοδι  ϖ πρϖν  ναδζε ν  ποδλα . ς δρυη  ποδλα  ϕε προποϕεν ε ενο τακτ  

πο οχ σχηοδι οϖηο ρα ενε. 

κα κο υνικανηο προστορυ ϕε πο χελ βυδοϖ 2300 . ϖεν κδλα ϕσου υ 

ηψγιενιχκχη προστορ α υεβεν ϖ ι 900 . Πραηψ υ τχητο δϖενχη κδελ ϕσου πο ρν 

ϖψσοκ α το χχα 50 . 

 

2. Οβϕεκτ βυδοϖψ Β   

Τεντο οβϕεκτ βψλ ποσταϖεν ϖ ροχε 1974 α λ ροζ ιτ στ〈ϖαϕχ γψ ν〈ζιυ  α ναϖ ιτ τακ 

ϖ πρϖ αδ ϕεηο καπαχιτυ α ζκϖαλιτνιτ ϖυκυ, δκψ ναϖ εν ποτυ οδβορνχη υεβεν. 

Βυδοϖα 〈 τι ναδζε ν ποδλα  α ϕεδνο ποδζε ν, ϖε κτερ  σε ναχη〈ζεϕ προστορψ 

ατεν. Μεζι σα οτν  οβϕεκτε  βυδοϖψ Β α βυδοϖου Α σε ναχη〈ζ ϖελκ ϖεστιβυλ, κτερ ϕε 

ναποϕεν να σποϕοϖαχ σχηοδι τ. Σϖτλα ϖ κα οβϕεκτυ ϕε δλε προϕεκτοϖ δοκυ ενταχε 3250 

. Πρϖν ποδλα  ϕε ϖ ροϖνι ϖνϕ ηο τερνυ. Οβϕεκτ ϕε ϖψσταϖεν ϕακο σκελετ, δο κτερηο 

ϕσου ϖσαζενψ βετονοϖ πρεφαβρικ〈τψ. Σλουπψ ϖνϕ  υ στν ϖ ροζχη α υ σχηοδι τ αϕ 

ροζ ρψ 450 ξ 450  α ϖε κερ δαλ  υ στν εζι νι ι ϕσου 400 ξ 400 . Τλου κα 

στνψ οριεντοϖαν να ϕιη ϕε 400  α ϖχηοδν, ζ〈παδν 250 . Πκψ αϕ τλου κυ 100 

 150 . 

ςχηοδ ϕε ε εν πεσ ϖεστιβυλ, κδε σε ναχη〈ζ προσκλεν〈 στνα σε δϖ α δϖεν ι κδλψ, 

ζ νιχη  ϕσου περ ανεντν που ϖ〈νψ ϕενο  ϕεδνψ. Οτϖραϖ δϖεν κδλο ϕε ϖ ι 900 . 
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Προποϕεν ϕεδνοτλιϖχη ποδλα  ϕε ζα πο οχ σχηοδι οϖχη ρα εν κψ 1800 . 

Ροζ ρψ ζρχαδλα υϖνιτ σχηοδι τ ϕσου 2000 ξ 2700 . 

ε χηοδβοϖηο προστορυ, κτερ〈 〈 3200 , ϕε δ〈να ροζεστυπψ ϕεδνοτλιϖχη σλουπ. 

ϖεν κδλα ϕσου κλασιχκχη ροζ ρ 800 / 1970 . Πραηψ ϖ ττο βυδοϖ νεϕσου 

προβλ ε . 

 

3. Οβϕεκτ βυδοϖψ Χ 

Τατο βυδοϖα βψλα ϖψβυδοϖ〈να ϖε στεϕν  ροχε ϕακο οβϕεκτ Β. ς ττο πσταϖβ, κτερ〈 ϕε 

δϖουποδλα ν, σε ϖ πρϖν  ναχη〈ζ προστορψ ατεν α δρυη ϕε ϖ δνε ν δοβ ϖψυ ϖ〈νο ϕακο 

στσκ〈 κνιηοϖνα. Οβϕεκτ Χ ϕε προποϕεν σ πϖοδν  οβϕεκτε  ζ ροκυ 1946 πεσ 

κο υνικαν προστορ. Σποϕεν τχητο οβϕεκτ ϖψ αδοϖαλο τακτ  ϖσταϖβυ σχηοδι τ, κτερ 

ϖ το το ππαδ οβσαηυϕε πουζε τψι σχηοδι οϖ στυπν. 

Σϖτλ〈 ϖ κα ϕε 3250 . Βυδοϖα ϕε ϖψσταϖνα ζ δυτχη χιηελ τλου κψ 400 . Πκψ 

ϕσου στανδαρδν τλου κψ 100 . ςχηοδ δο τοηοτο οβϕεκτυ ϕε ο ν ϕακ πεσ βυδοϖυ 

κολψ, κδε ϖ ακ οδ βυδοϖψ Β υσ ε πεκονατ τροϕε σχηοδι τ, τακ ι πεσ ϖχηοδ προ 

ν〈ϖ τϖνκψ κνιηοϖνψ. ςστυπν δϖεε ϕσου οπτ χελοπροσκλεν. 

ε κο υνικανηο προστορυ ϕε 2200 . ϖεε ϕακο το ϖστυπψ δο ϕεδνοτλιϖχη ατεν 

αϕ ροζ ρψ 800/ 1970 .  

 

4. Οβϕεκτ βυδοϖψ  

Βυδοϖα, ν  ϕε ϖελκ〈 σπορτοϖν ηαλα, ϕε σλο ενα ζ κοϖοϖ σενδϖιοϖ κονστρυκχε ζνακψ 

ΚΟΡ .  ς το το οβϕεκτυ ϕε πουζε ονα ηαλα σ αλ  ϖεστιβυλε . 〈 σε ζδε ϖστυποϖατ 

σα οστατν πεσ ϖχηοδ ζ υλιχε Οστραϖσκ νεβο πεσ οβϕεκτ, ϖε κτερ  σε ναχη〈ζεϕ ατνψ. 

Υϖνιτ ηαλψ σε ναχη〈ζ αλ〈 ν〈αοϖνα α οχηοζψ προ διϖ〈κψ, κτερ ϕσου πονκυδ 

νε αστν ε ενψ.  Ροζ ρψ χεληο οβϕεκτυ ϕσου 18 000 ξ 30 000 . 

 

5. Ζβϖαϕχ οβϕεκτψ  

Ζβϖαϕχ οβϕεκτψ πατχ δο χεληο κο πλεξυ νεβψλψ πεδ τε   βακαλ〈σκ πρ〈χε 

ανεβο υ  ϕσου υπραϖενψ προ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν. ϑ ενοϖιτ σε ϕεδν〈 ο βυδοϖυ κοτελνψ, 

κυχηψν σ ϕδελνου, σποϕοϖαχ κο υνικαν προστορ α ιντερν〈τ κολψ. ς ππαδ κοτελνψ α 

ιντερν〈τυ τψ σε νετκαλψ  βακαλ〈σκ πρ〈χε α κυχηψ∫ σ ϕδελνου ϕσου ϖ ποδστατ 

βεζβαριροϖ πστυπν α νεν τυδ  προβλ  σε τα  κ κολι δοστατ. 
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Βυδοϖψ ϕσου οντοϖ〈νψ σ βετονοϖχη πρεφαβρικ〈τ α κο πλεξν να σεβε ναϖαζυϕ. 

ςστυπ δο τχητο 〈στ ϕε πεσ ηλαϖν ϖχηοδ βυδοϖψ Β νεβο πεσ ιντερν〈τ, κτερ ϕε σα οστατν 

πστυπν. 

 

4.2  Προβλ οϖ〈 στα 

 

ςζηλεδε  κ το υ ο ϕακ σταρ οβϕεκτ σε ϕεδν〈 α ϖζηλεδε  κ φακτυ, ε τεντο οβϕεκτ ϕε τ 

νεπρο ελ 〈δνου ρεκονστρυκχ, τακ ϕε νο στϖ προβλ οϖχη στ ζναν. ϑεδιν  πλυσ, 

κτερ ϕε στ〈ϖαϕχ υ  οδ δοβψ ϖσταϖβψ, ϕε πστυπ δο οβϕεκτυ α ποηψβ πο πρϖν  ναδζε ν  

ποδλα  βυδοϖψ Β, Ε α Ι. Τεν ϕε χελ ε εν βεζ που ιτ ϕακχηκολι πεκ〈 εκ. Ποκυδ δοχη〈ζ 

ϖ τχητο οβϕεκτεχη κ νϕακ υ ναποϕεν ϖ ϕινχη ροϖνχη, ϕε το ρεαλιζοϖ〈νο ζα πο οχι 

ρα πψ. 

ϑ ενοϖιτ σε ϕεδν〈 ο τψτο προβλ οϖ προστορψ, κτερ βψ λψ βτ ε ενψ: 

• ηψγιενιχκ προστορψ ϖ εχη βυδοϖ  ϕσου ζναν νεϖψηοϖυϕχ ϕακ υσπο〈δ〈ν  

ϖ προστορυ τακ ι ϖψβαϖεν  

• σχηοδι οϖ προστορψ  προ προποϕεν ϕεδνοτλιϖχη ποδλα  βυδε ποτεβα 

ϖσταϖβψ ϖταηυ ι να οντοϖ〈ν ζδϖιηαχχη πλο ιν, κτερ ζπστυπν, αλεσπο∫ 

〈στ βυδοϖψ, αβψ οηλο δοχη〈ζετ κ πλνοηοδνοτν ϖυχε 〈κ α υ ο νν 

υ ϖ〈ν σπορτοϖν ηαλψ. 

• ϖστυπν προστορψ  − νοηο προσκλεν πλοχηψ, κτερ〈 σε υσ πατιν οζναιτ  

ςε σϖ πρ〈χι σε βυδυ πεϖ〈 ν ζαβϖατ πραϖου ηψγιενιχκχη προστορ, κτερ ναπροστο 

νεϖψηοϖυϕ δνε ν  πο αδαϖκ  οδερν σπολενοστι. Βυδε σε ϕεδνατ ϕακ ο προστορψ 

ϖ ρ〈 χι ϖψυοϖαχχη οβϕεκτ, τακ ι ο ζ〈ζε  υ σπορτοϖν ηαλψ. αλ   προβλ ε , κτερ σε 

βυδυ σνα ιτ ϖψε ιτ ϕε ζχελα ζπστυπνιτ βυδοϖυ Β, ϖε κτερ ϕε ϖτ ινα οδβορνχη υεβεν α 

βψλα βψ τακ ασπο∫ ζαϕι τνα κο πλεξν ϖυκα προ 〈κψ σ ο εζενου σχηοπνοστι ποηψβυ α 

οριενταχε. 

ςστυπν προστορψ, κτερ ϕσου ζ ϖτ  〈στι ϖ δψ ε ενψ πο οχ προσκλενχη δϖενχη 

κδελ ι πλοχη, σε δαϕ ϖψε ιτ ζα πο οχι κοντραστνηο οζναεν ϖε ϖ χε 800 α  1000  

α ζ〈ροϖε∫ ϖε ϖ χε 1400 α  1600 . Τοτο οζναεν υσ τ ινι 〈λν ι 50  α 

υσ το βτ ϖραζν πρυη νεβο ζνακψ, κτερ οδ σεβε νεσ  βτ ϖζδ〈λενψ ϖχε νε  150 . 

ϖεε υσ βτ ϕε τ οπατενψ αδλψ ϖε ϖ χε 800 α  900 .  

 

 



25 
 

5 Βεζβαριροϖ πραϖψ ν〈ϖρηοϖ 〈στι 

 

5.1 Βυδοϖα Β  βεζβαριροϖ ϖταη 

 

ςζηλεδε  κ το υ, ε ϖ σουασν δοβ νεν προ 〈κψ να ινϖαλιδν  ϖοζκυ ο ν 

πστυπ ανι δο ατεν α ανι δο οδβορνχη υεβεν ϖ βυδοϖ Β, ναϖρηλα ϕσε  προτο ϖ προστορυ 

εζι ϕεδνοτλιϖ ι σχηοδι οϖ ι ρα ενψ ϖταηοϖου αχητυ.  

ς σουασν δοβ ϖψπαδ〈 σταϖ τακτο: 

 

Οβρ. .4 −ςολν προστορ εζι σχηοδι οϖ ι ρα ενψ  Ζδροϕ: ςλαστν φοτοδοκυ ενταχε 

 

Προστορ, κδε βψ σε δαλα ζασαδιτ ϖταηοϖ〈 αχητα ϕε ροζ ρυ 2000 ξ 2700 , χο  βψ προ 

ν〈ϖρη ϖταηοϖ καβινψ νεϕ εν χη ο νχη ροζ ρ λο σταιτ. ςταηοϖ〈 καβινα υ 

νοϖοσταϖεβ  ε βτ ϖ νεϕ εν χη ροζ ρεχη 1100 ξ 1400 . κα ϖστυπυ ϕε δλε 

ϖψηλ〈 κψ . 398/ 2009 Σβ. βψ λα βτ ινι 〈λν 900 . ςζηλεδε  κ το υ, ε σε ϖ   

ππαδ νεϕεδν〈 ο νοϖοσταϖβυ,  ε βτ κα ϖστυπνχη δϖε σν ενα να 800 . 

ς ν〈ϖαζνοστι να τψτο ινφορ αχε ϕσε  ζϖολιλα ϕακο ϖηοδνου ϖαριαντυ τρακνηο ϖταηυ σε 

στροϕοϖνου α το ϖ ροζ ρυ 1100 ξ 1400  σ κου ϖστυπυ 800  οδ σπολενοστι 

Λιφτχο π. Μινι 〈λν νοσνοστ ττο καβινψ ϕε 630 κιλογρα . 

λε ιτ ϖψβαϖεν, κτερ βυδε υσετ καβινα ϖταηυ οβσαηοϖατ, αβψ σπλνιλα πο αδαϖκψ:  

• αδλο ϖε ϖ ι 900 , κτερ βυδε αλεσπο∫ να ϕεδν στν καβινψ 
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• σκλ〈πχ σεδαδλο, ϕε  βυδε οντοϖ〈νο ϖε ϖ χε 500  ναδ ποδλαηου α ο 

ινι 〈λν ηλουβχε 300 α  400  α χε 400  500 . Ζ〈ροϖε∫ νεσ  τοτο 

σεδ〈τκο ϖε σκλοπεν πολοζε νιϕακ πεκ〈 ετ. 

• ζρχαδλο ζ δϖοδυ σλεδοϖ〈ν ο νχη πεκ〈 εκ ζα σεβου πι ϖϕεζδυ ζ ϖταηυ. 

• Οϖλαδαε νουζοϖ σιγναλιζαχε α οϖλαδαε δϖε ϖ ινι 〈λν ϖ χε 900   να 

ν σε ϖζταηυϕε ι νυτν δοδρ εν ζ〈σαδ πι υσπο〈δ〈ν ϖοδοροϖν  α σϖισλ  

ςζοροϖ οβρ〈ζεκ ζ κνιηψ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ: 

 

 

Οβρ. . 5  ςζοροϖ ϖψβαϖεν ϖταηοϖ καβινψ, ϖετν ϖ κοϖηο οσαζεν ζαιζοϖαχχη 

πεδ τ α ροζ στν ϖ ρ〈 χι καβινψ 

Ζδροϕ: Ζδαιλοϖ〈 [1] 

5.2 Βυδοϖα Β, βυδοϖα Α, βυδοϖα Χ   ηψγιενιχκ προστορψ 

Βυδοϖα Β 

ςζηλεδε  κ το υ, ε σε ϕεδν〈 ο πσταϖβυ ζ ροκυ 1974, νεϕσου ηψγιενιχκ προστορψ 

που ιτελν ϕακο βεζβαριροϖ. Ζχελα νεελν βψλ ν〈ϖρη δϖχη Χ, κδε ϕε στο ϖψυ ιτο 

τακκα να ιλι ετρψ, α χηλαπεχκχη Χ, κτερ ναοπακ αϕ σπουστυ ναπροστο νεϖψυ ιτηο 

προστορυ.  Προτο βψλο νυτν στ〈ϖαϕχ προστορψ ζναν υπραϖιτ.  
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Οβρ. . 6  Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Β  Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

 

Ποκυδ βψ σε ρεαλιζοϖαλα ρεκονστρυκχε τχητο ηψγιενιχκχη προστορ, βυδε νυτν ροζ στιτ 

ϕεδνοτλιϖ καβινψ ϕινακ α προστορψ ϕεδνοτλιϖχη δϖχη ι χηλαπεχκχη Χ προστοροϖ 

υπραϖιτ. Ζ τοηο ϕσε  ϖψχη〈ζελα ι ϖε σϖ  ν〈ϖρηυ. Ζανεχηαλα ϕσε  πουζε ζδι, κτερ 

οηρανιοϖαλψ προστορ ϕι  ζ ννχη Χ, α ζβϖαϕχ πκψ υϖνιτ ϕσε  ϖψβουραλα. 

ς νοϖ  ν〈ϖρηυ βυδε υσπο〈δ〈ν πεκ ζ ηλεδισκα κο φορτυ υ ϖ〈ν ϕιν. Τ το ζ〈σαηε  

δο κονστρυκχ σε ζϖτ  προστορ νεϕεν καβιν, αλε ι πεδσν, ϖε κτερ σε ναχη〈ζεϕ υ ψϖαδλα 

προ οιστυ ρυκου. 

ς ρ〈 χι προστορ υ ι/ ενψ ϕε υϖα οϖ〈νο ϖ δψ πο ϕεδνο  βεζβαριροϖ  Χ, δο 

νηο  βυδε ϖστυπ πεσ δϖεε ζασουϖαν δο πουζδρα, αβψ τ  βψλ υ ετεν προστορ, κτερ βψ 

υσελ δκψ δϖεν  κδλ  οτϖραϖ  ζναν ναρστ. Καβινκψ κλασιχκηο Χ βψλψ 

ε ενψ τακ, αβψ οηλψ βτ δϖεε οτϖραϖ δοϖνιτ.  κα καβιν οδ 900  πο 1150 . 

ϖ ηψγιενιχκ προστορψ βυδου ϖψβαϖενψ ϕεδνου καβινου προ υιτελε, ϕεδν  

βεζβαριροϖ  Χ α τε ι καβινα ι προ ακψ. ϖ πεδσνι βυδου ινσταλοϖ〈να δϖ 

υ ψϖαδλα, κτερ〈 οδ σεβε βυδου οσοϖ ϖζδ〈λενα 750 . Κα δ〈 καβινα βυδε ϖψβαϖενα 

ζ〈ϖσν  Χ. 

Χηλαπεχκ προστορψ βυδου ζ ποηλεδυ χηοδβψ υ στνψ ζα δϖ ι. Βυδου ζδε υ στνψ 

δϖ καβινψ προ 〈κψ, ϕεδνα καβινα προ ϖψυυϕχηο, ϕεδνο βεζβαριροϖ Χ α κλιδοϖ〈 

στνοστ σ ϖλεϖκου προ κλιδοϖου σλυ βυ. ς πεδσνι βυδου ινσταλοϖ〈νψ δϖα πισο〈ρψ α δϖ 
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υ ψϖαδλα οσοϖ ϖζδ〈λενψ 750 . Προστορψ Χ βυδου τ δϖεε οτϖραϖ δοϖνιτ κψ 

700 , χελκοϖ〈 ε καβινψ πακ βυδε 900, α  1200  ζ〈λε  να υ στν. 

Ποδροβνϕ  ε εν ϖε ϖκρεσε . 8, κδε ϕσου ε ενψ κο πλεξν ϕακ δ〈 σκ τακ π〈νσκ 

προστορψ. 

 

Βυδοϖα Α 

ϑεδν〈 σε ο οβϕεκτ ϖψσταϖν ϖ δρυη πολοϖιν 40. λετ δϖαχ〈τηο στολετ. Υ  τεντο φακτ 

ναζναυϕε, ε ζπραχοϖ〈ν να τυ δοβυ βψλο σιχε δοβρ, αλε δνε ν  πο αδαϖκ  ναπροστο 

νεϖψηοϖυϕε. κψ το υ, ε ϕσου ηψγιενιχκ προστορψ υ στνψ ϖε ϖνλκυ τϖαρυ Τ, βψλο 

οβτ ν ν〈ϖρη πεσταϖβψ ϖψ ψσλετ. ϑακ χελκοϖ προστορ δνεσ ϖψπαδ〈, δοκλ〈δαϕ ν〈σλεδυϕχ 

φοτογραφιε: 

  

 

Οβρ. . 7, 8, 9  Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Α Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

 

ςζηλεδε  κ το υ, ε στ〈ϖαϕχ ροζ στν νεϕδε ζαχηοϖατ κϖλι υ στν βεζβαριροϖ 

καβινψ, βυδε ποτεβα πι ρεκονστρυκχι ϖ εχηνψ στ〈ϖαϕχ πκψ ϖψβουρατ α ροζ στιτ 

ϕεδνοτλιϖ καβινκψ ϕινακ. Οπροτι στ〈ϖαϕχ υ υ στν ποδλ δελ  ζε στν, νψν βυδε Χ 

σιτυοϖ〈νο πο οβου κρατ χη στραν〈χη.  

ς δϖ  ηψγιενιχκ  προστορυ βυδε ϕεδνα βεζβαριροϖ〈 καβινα, τι καβινψ προ ακψ α 

ϕεδνο Χ προ ϖψυυϕχ. ς πεδσνι βυδου υ στνα οπροτι στ〈ϖαϕχ υ σταϖυ τι υ ψϖαδλα 

ϖ οσοϖ ϖζδ〈λενοστι 750 , προ ζϖ εν κο φορτυ. ϖεε ϕεδνοτλιϖχη καβιν, κτερ βυδου 
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τ ι 900  σ δϖε ι ϖελικοστι 700 , βυδου οτϖραϖ δοϖνιτ, προ ζαϕι τν 

δοστατενηο προστορυ πεδ καβινκα ι. 

Να χηλαπεχκχη ζ〈χηοδχχη βυδε τακτ  ϕεδνα βεζβαριροϖ〈 καβινα, αλε δϖ ζ καβιν, 

κτερ ϕσου ναϖρ ενψ ϖ δϖ  προστορυ, βυδου ναηραζενψ δϖ α πισο〈ρψ ϖ οσοϖ 

ϖζδ〈λενοστι 750 . 〈λε ζδε βυδε ϕεδνα καβινα προ 〈κψ α ϕεδνο προ υιτελε. ς πεδσνι 

σε οπτ βυδου ναχη〈ζετ τι υ ψϖαδλα ϖ οσοϖ ϖζδ〈λενοστι 750 . 

Ν〈ϖρη νοϖηο σταϖυ ϕε ποδροβν ε εν ϖε ϖκρεσε . 5 ( Χ ενψ) α . 6 ( Χ υ ι).  

 

Βυδοϖα Χ 

Τεντο οβϕεκτ σε ναχη〈ζ ϖ βλζκοστι σπορτοϖν ηαλψ α προτο ϕε ποτεβα ϕεϕ τακψ 〈δν 

ϖψε ιτ. ϑακο υ  υ ζ ι∫οϖανχη δϖου πεδε λχη ηψγιενιχκ προστορψ ναπροστο νεϖψηοϖυϕ 

δνε ν  πο αδαϖκ . Να χο  πουκαζυϕ ν〈σλεδυϕχ φοτογραφιε: 

 

 

Οβρ. . 10, 11, 12 − Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Χ 

Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

Ρεκονστρυκχε βψ βψλα ε ενα ϖ προστορυ Χ ϖψβουρ〈ν  στ〈ϖαϕχχη πεκ α  δο στνψ 

οδδλυϕχ προστορψ Χ α ατνψ. ς ε βψ βψλο ναηραζενο πκα ι νοϖ ι, αλε υ στν ι 

να ϕινχη ποζιχχη. 

ς το το ππαδ βυδε βεζβαριροϖ〈 καβινα πουζε ϕεδνα προ οβ ποηλαϖ α πστυπν〈 

ζ κο υνικανηο προστορυ. 

ϖ προστορψ βυδου υ στνψ βλ ε κε ϖστυπυ δο ηαλψ α ϖ ν〈ϖρηυ σε πεδποκλ〈δ〈 σε 

δϖ α καβινα ι υ στν ι ποδ οκνψ α ϖ πεδσνι βυδε υ στνο ϕεδνο υ ψϖαδλο 
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ϖ δοστατεν ϖζδ〈λενοστι δο κονστρυκχε στνψ. κα καβιν βψλα ϖζηλεδε  κ προστορυ 

ναϖρ ενα 1400  σ δϖε ι ε 700  οτϖραϖ ι δοϖνιτ. 

Χηλαπεχκ ηψγιενιχκ προστορψ βυδου οβσαηοϖατ ϕεν ϕεδνο Χ α δϖα πισο〈ρψ υ στν 

ϖ πεδσνι. Ζδε βυδε τακτ  υ στνο ι ϕεδνο υ ψϖαδλο ϖ οσοϖ ϖζδ〈λενοστι 550  οδ 

ναϖρ εν κονστρυκχε. κα προστορυ βψλα πονεχη〈να να στ〈ϖαϕχχη 1200  σ δϖεν  

κδλε  700  οτϖραϖ  δοϖνιτ καβινψ. 

 

ς προστορυ βυδοϖψ Χ σε ναχη〈ζεϕ ι ατνψ προ οδκλ〈δ〈ν οδϖυ πι ηοδιν〈χη τλεσν 

ϖχηοϖψ, προτο ϕε ποτεβα πραϖψ. ς εχηνψ κονστρυκχε ζστανου ϖ πϖοδν  ροζϖρ εν, 

δοϕδε πουζε κ οδβουρ〈ν ϕεδν πκψ εζι δϖ α σπρχηοϖ ι κουτψ, ζε κτερχη ϖζνικνε 

ϕεδεν βεζβαριροϖ. Υ ψϖαδλα βυδου ζε στ〈ϖαϕχηο στανοϖι τ ναπροτι σπρχη〈  πε στνψ 

ποδ οκνο, αβψ βψλο δοχλενο ϖτ ηο προστορυ προ πρϕεζδ α οτοεν ινϖαλιδνηο ϖοζκυ. 

   

 

Οβρ. . 13, 14, 15  Φοτογραφιε στ〈ϖαϕχηο σταϖυ ατεν  Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 
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Οβρ. . 16, 17  ςιζυαλιζαχε νοϖηο σταϖυ ατεν α σπρχη  Ζδροϕ: ςλαστν πρ〈χε 

ςκρεσψ σουϖισεϕχ σ ϖ ε ζ ι∫οϖαν  προβλ ε  αϕ οζναεν ϖκρεσ . 9 α 10. 

¬εζψ σουϖισεϕχ σ βεζβαριροϖ  κουτε  ϕε ϖ ποαδ 11. 

 

λε ϖψηλ〈 κψ . 398/ 2009 Σβ., ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη ζαβεζπευϕχ 

βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ, ϕσου στανοϖενψ ινι 〈λν ροζ ρψ Χ καβινψ να  

1800 ξ 2150 , χο  βψλο ϖε ϖ εχη ππαδεχη δοδρ ενο. ςε ϖ εχη ηψγιενιχκχη 

προστορεχη βψλψ υ στνψ ϖ κα δ  σεκτορυ υ ι/ ενψ ϕεδνο βεζβαριροϖ Χ 

πο αδοϖανχη ροζ ρυ, ϕεν ϖ ππαδ ατεν α νεδοστατενηο προστορυ βυδε ναϖρ ενα 

καβινα πουζε ϕεδνα. 

 Κα δ〈 βεζβαριροϖ〈 καβινα βυδε τ τοτο ϖψβαϖεν: 

• Ζ〈ϖσν Χ Ολψ π προ ηανδιχαποϖαν, ϑΙΚΑ  ϕε  δισπονυϕε πο αδοϖανου 

ηλουβκου 700  α βυδε οσαζενο ϖε ϖ χε 460  ναδ ποδλαηου 

• Μαδλο υνιϖερζ〈λν, νερεζ, ϑΙΚΑ  κτερ βυδε οσαζενο ϖε ϖ χε 800  ναδ 

ποδλαηου α βυδε δλκψ 600  

• Μαδλο τοαλετν, σκλοπν, νερεζ, ϑΙΚΑ  οσαζενο ϖε ϖ χε 800  ναδ 

ποδλαηου α δλκψ 834 , ϖ οσοϖ ϖζδ〈λενοστι 600  οδ αδλα πεϖνηο 

• Μαδλο ροϖν πεϖν, ΟΡΤΟΣΕΡςΙΣ  κτερ βυδε σϖισλ α βυδε υ στνο υ 

υ ψϖαδλα, δλκα αδλα 800 , οσαζενο 700  ναδ ποδλαηου 

• Νουζοϖ ν〈στνν ηλ〈σιε, ΠΥΛΛ  ροζ ρ: 100 ξ100 ξ 10 , οσαζενψ 

ϖ ρζνχη ϖ κ〈χη να δϖου στεχη ϖ καβιν ϖ δοσαηοϖ ϖζδ〈λενοστι α κονεχ 

λανκα προ ακτιϖοϖ〈ν ηλ〈σιε βυδε υ στν 150  ναδ ποδλαηου 

• Βεζβαριροϖ υ ψϖαδλο ΜΙΟ, ϑΙΚΑ  ο ροζ ρεχη 640 ξ 550 ξ 165 , 

ϕεηο ηορν ηρανα βυδε οσαζενα ϖε ϖ χε 800  
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• Υ ψϖαδλοϖ〈 βατεριε Ολψ π, ϑΙΚΑ  ϕεδν〈 σε ο π〈κοϖου βατεριι, κτερ〈 ϕε υ 

βεζβαριροϖηο Χ ϖψ αδοϖ〈να 

• Ζρχαδλο  υ στν ϖε ϖ χε 900 , ο ροζ ρεχη 500 ξ 900 

• ρ 〈κ τοαλετνηο παπρυ σ κρψτε , Αθυαλινε ΑΙ Α  − δρ 〈κ ϖε ϖ ι 700  

ναδ ποδλαηου 

• Ν〈στνν〈 Χ ττκα, Αθυαλινε ΑΙ Α 

• 〈ϖκοϖα δλα, Αθυαλινε  ο οβσαηυ 250 λ, οσαζεν 900  ναδ ζε  

• Ζ〈σοβνκ να παπροϖ ρυνκψ ΗΟΤΕΛ, Νοϖασερϖισ  − ηορν ηρανα τοηο 

ζ〈σοβνκυ ϖε ϖ χε 1200  

• Κο  να οδπαδ 

 

ςιζυ〈λν βψ βψλψ ϖ εχηνψ καβινψ λαδνψ ϖ το το δυχηυ: 

 

 

Οβρ. . 18  ςιζυαλιζαχε βεζβαριροϖηο Χ   Ζδροϕ: ςλαστν πρ〈χε 

 

¬εζ βεζβαριροϖ  Χ ϕε ποδροβν ε εν να ϖκρεσε . 7. 
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5.3 Βυδοϖα Α  ν〈ϖρη προποϕεν σ βυδοϖου Β α βυδοϖου Χ 

 

ς σουασν δοβ ϕσου βυδοϖψ Β α Χ προποϕενψ πο οχ σχηοδι οϖχη στυπ∫, κτερ 

ϖ ακ ϖ βεζβαριροϖ  προστορυ πεδσταϖυϕ πεκ〈 κψ. Αβψ οηλο δοϕτ κε ζπστυπνν, α 

προποϕεν ϖ εχη τχητο οβϕεκτ ναϖζ〈ϕε  ϕε τεβα προϖστ πραϖψ, κτερ τοτο υ ο ν. 

Ναϖρηοϖανου πραϖου ϖζηλεδε  κ δοστατεν ιροκ υ σχηοδι οϖ υ προστορυ ϕε οντ〈  

ικ χη ζδϖιηαχχη πλο ιν. 

Πο δκλαδν  προστυδοϖ〈ν ιντερνετοϖχη ναβδεκ ϕσε  που ιλα ϖ ν〈ϖρηυ τψπ ΙΠΜ 300 

οδ φιρ ψ Μανυσ ϖ Προστϕοϖ, κτερ〈 βυδε οντοϖ〈να να οβ σχηοδι τ. ςοδχ κονστρυκχε 

σε υπεϖ∫υϕε δο νοσνηο ζδιϖα. Ροζ ρψ πλο ινψ βυδου 800 ξ 900 . Προϖεδεν βυδε 

ϖ ϕεδνο  ππαδ λεϖ α ϖ δρυη  πραϖ. Μινι 〈λν κα σχηοδι τ, να κτερ  ε βτ τατο 

πλο ινα οντοϖ〈να ϕε ϖροβχε  στανοϖενα να 980 , οδσαζεν οδ ζδι ϕε ινι 〈λν 290 

. λε ϖψηλ〈 κψ . 398/2009 Σβ. υσ βτ ϖεδλε πλο ινψ ϖ προϖοζυ προστορ 550 . 

Σκλ〈πν πεπραϖν δεσκψ  ε βτ ϖ προϖεδεν ανυ〈λν  ι αυτο ατιχκ . Μαξι 〈λν 

νοσνοστ ϕε 300 κγ. Ποϕεζδοϖ〈 ρψχηλοστ πεπραϖν δεσκψ ϕε οδ 0,06 /σ δο 0,12 /σ. 

Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ: 

 

 

Οβρ. . 19, 20  Σουασν σταϖ σχηοδι τ    Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

 

ς ππαδ προποϕεν βυδοϖψ Α σ βυδοϖου Χ σε ζα ϕι  ζ ι∫οϖαν  σχηοδι τ , κτερ 

βυδε βεζβαριροϖ ζπστυπννο ζα πο οχι πλο ινψ, ναχη〈ζ τι σχηοδι οϖ στυπν, κτερ 
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βυδου ϖ το το ππαδ πεκον〈νψ ζα πο οχι ν〈ϕεζδοϖχη λψ ιν. Ζα πο οχι τοηοτο 

προστεδκυ βυδε υ ο νν ι πστυπ να ϖενκοϖν σπορτοϖι τ.  
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6 Μο νοστ βεζβαριροϖηο πστυπυ κε κολε α ϕεηο 

νεδοστατκψ 

 

Μο νοστ ϕακ σε δοστατ βεζ ϕακηοκολι προβλ υ οδ αυτοβυσοϖ ζαστ〈ϖκψ κε κολε ϕε 

πο ρν νοηο. ς οκολ γψ ν〈ζια σε ναχη〈ζεϕ χελκε  τι ζαστ〈ϖκψ, ζ νιχη  δϖ ϕσου 

ϖ βεζπροστεδν βλζκοστι α ϕεδνα ϕε ϖζδ〈λενα χχα 250 α  300 ετρ 

 

ϑε το ϕεδνα ζε τ ζαστ〈ϖεκ, κτερ〈 σε ναχη〈ζ ϖε ϖζδ〈λενοστι χχα 250 ετρ οδ κολψ. 

Ποκυδ σε ποτεβυϕε ε δοστατ κε γψ ν〈ζιυ, υσ ε πεκονατ πο ρν δοστι 

φρεκϖεντοϖανου σιλνιχι, κτερ〈 ϕε ηλαϖν  ταηε  ζ Βλοϖχε να Οστραϖυ. Κριτιχκ  βοδε  

ττο τρασψ ϕε κ εν υλιχ 17. λιστοπαδυ α Οστραϖσκ υλιχε. Τ το υζλε  δενν προϕεδε τσχε 

ϖοζ α προτο ϕε ζδε βρ〈τ ζϖ εν οπατρνοστι. 

 

 

Οβρ. . 21  Σουαστν σταϖ ζαστ〈ϖκψ Υ ηασισκ ζβροϕνιχε  

Ζδροϕ: Γοογλε απσ  Στρεετ ϖιεω 

 

ϑακ ϕε ο ν ϖιδτ να φοτογραφιι, υ ζαστ〈ϖκψ ζχελα χηψβ ϖψζναεν βεζπενοστνηο 

οδστυπυ 500  οδ ϖοζοϖκψ. Σιγν〈λν π〈σ ϖ χε 800  1000  α ινι 〈λν δλκψ 1500 

, ζχελα πακ χηψβ ναϖεδεν να υ λου ι πιροζενου ϖοδιχ λινιι. Να ν〈στυπι τι ϕε ο ν 

που ϖατ πουζε δϖου βαρεϖ, χο  ταδψ τακτ  νεν δοδρ ενο. 
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Νεν δοδρ ενα ανι ϖ κα 200 , κτερ〈 ϕε νυτν〈 προ ϖστυπ α ν〈στυπ δο αυτοβυσυ. Νεν 

ζδε που ιτ ανι βεζβαριροϖ ζαστ〈ϖκοϖ οβρυβνκ. ϑακ ϕε ο ν ϖιδτ τατο ζαστ〈ϖκα νεν 

ϖβεχ βεζβαριροϖ ε ενα, τυδ  βψ βψλο νυτν ϖ ππαδ φινανχοϖ〈ν  προγρα υ Μοβιλιτψ 

προ ϖ εχηνψ υδλατ ζναν πραϖψ. 

 

 

Οβρ. . 22  Πχηοδ κε κι οϖατχε υλιχ 17. λιστοπαδυ α Οστραϖσκ 

Ζδροϕ: Γοογλε απσ  Στρεετ ϖιεω 

 

Οβρ. . 23  Πεχηοδ πεσ ν〈ϕεζδ να παρκοϖι τ  

Ζδροϕ: Γοογλε απσ  Στρεετ ϖιεω 
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ς το το ππαδ ϕε ϖιδτ, ε ϕε οβρυβνκ σν εν να ροϖε∫ ϖοζοϖκψ α κονεχ χηοδνκυ ϕε 

δοπλνν ο ϖαροϖν π〈σ κψ 400 . 

 

 

Οβρ. .24  Πεχηοδ πεσ υλιχι Οστραϖσκου 

Ζδροϕ: Γοογλε απσ  Στρεετ ϖιεω 

ς ππαδ τοηοτο πεχηοδυ προ χηοδχε ϕε ϖιδτ, ε νεν δοκονεν σιγν〈λν π〈σ πεχηοδυ, 

κτερ 〈 βτ νεϕ ν δλκψ 1500 , κψ 800 α  1000  α υσ βτ δοϖεδεν κ υ λ 

ι πιροζεν ϖοδιχ λινιι. ςε ϖοζοϖχε ναπροστο χηψβ ϖοδχ π〈σ πεχηοδυ, κτερ σε σκλ〈δ〈 

ζ δϖακρ〈τ δϖου πρυη ι δϖακρ〈τ τι πρυηψ. 

Νεϕϖτ   προβλ ε  ϕε ϖ αρε〈λυ κολψ οβρυβνκ ηνεδ ζα βρανου, κτερ νεν πατιν 

σν εν, α τυδ  ϕε νυτν ϕτ ι ϕετ να ϖοζκυ πο πϕεζδοϖ χεστ. Ν〈σλεδυϕχ προβλ  ϕε 

ϖιδιτελν να ν〈σλεδυϕχ  οβρ〈ζκυ: 
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Οβρ. .25  εταιλ οβρυβνκυ πι ϖχηοδυ δο βυδοϖψ 

Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

Ποκυδ βυδε ϕακκολι τεντο προβλ  ϖψε εν, τακ ϕε πστυπ δο κολψ βεζπροβλ οϖ α 

βεζβαριροϖ 

.  

Οβρ. . 26,27  Ποηλεδ να ϖϕεζδ δο αρε〈λυ α χηοδνκ πεδ ϖστυπε  

Ζδροϕ: ςλαστν φοτογραφιε 

Υ δρυηχη δϖου τρασ ϖεδουχχη οδ αυτοβυσοϖχη ζαστ〈ϖεκ ϕε πο ρν βεζπροβλ οϖ. 

Στανοϖι τ σ ρε  να Οστραϖυ ϕε ϖ βεζπροστεδν βλζκοστι βυδοϖψ Χ, κδε σε ναχη〈ζεϕ 

ατνψ α σπορτοϖν ηαλα. ς ππαδ ττο ζαστ〈ϖκψ νεν νυτν πεϕτ 〈δνου ζ κο υνικαχε. Υ 

τ ϖ οπαν  σ ρυ ϕε τεβα πεκονατ υλιχι Οστραϖσκου, κτερ〈 ϕε πο ρν δοστι 

φρεκϖεντοϖαν〈. Κδψσι βϖαλ ϖ βλζκοστι στανοϖι τ πεχηοδ προ χηοδχε σε σϖτελνου 
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σιγναλιζαχ. Σε αφορ βψλ πεδ νκολικα λετψ οδ οντοϖ〈ν, τυδ  ϕε πεχηοδ νεβεζπενϕ  

ϖζηλεδε  κ φρεκϖενχι ϖοζιδελ υ ϖαϕχ τυτο κο υνικαχι. 

Υ τχητο ζαστ〈ϖεκ σε ϖψσκψτυϕ στεϕν προβλ ψ ϕακο υ τρασψ νεϕδελ . Χηψβ ϖαροϖν 

π〈σψ, σιγν〈λν α τακψ οβρυβνκ ϖ κψ 200  προ ποηοδλν ϖψστυποϖ〈ν ζ βεζβαριροϖηο 

αυτοβυσυ.  Υ πεχηοδυ προ χηοδχε ροϖν  χηψβ ϖοδχ π〈σ.  

Ζ〈ϖρε  τοηο οδδλυ ϕε νυτνο χι, ε ποκυδ χηχε ε κο πλεξν ε ιτ χελ οβϕεκτ, βυδε 

ποτεβα υπραϖιτ ι πχηοδψ οδ στανοϖι  ηρο αδν δοπραϖψ 
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7 Ζ〈ϖρ 

 

Ζ〈ϖρε  ϕε νυτν χι, ε χλε  βψλο κο πλεξν υπραϖιτ ϕακ στ〈ϖαϕχ βυδοϖυ γψ ν〈ζια, 

τακ ι οκολν ϖνϕ  προστεδ, κτερ δοπλ∫υϕε βεζβαριροϖ ε εν οβϕεκτψ. ςζηλεδε  

κ το υ, ε σε ϕεδν〈 ο οβϕεκτ α οκολ πο ρν ϖελκηο ροζσαηυ, νελζε ϖ εχηνψ ζ〈ϖαδψ ε ιτ 

ϖ ϕεδν βακαλ〈σκ πρ〈χι. Σνα ιλα ϕσε  σε ϖψε ιτ αλεσπο∫ ζ〈κλαδν πρϖκψ, ϕακο ϕσου 

ηψγιενιχκ προστορψ α κο υνικαν, α προποϕιτ ϕε σ ϖνϕ   προστεδ  τακ, αβψ σπλ∫οϖαλψ 

πο αδαϖκψ προγρα υ Μοβιλιτψ προ ϖ εχηνψ. 

Ποκυδ βψ σε υϖα οϖαλο οπραϖδυ ο ρεκονστρυκχι τοηοτο οβϕεκτυ, βψλο βψ ζαποτεβ 

ϖελκηο φιναννηο οβνοσυ, κτερ βψ χελ προϕεκτ ποκρψλ. Τεντο συδεκ ϖψπλϖ〈 ζ ϖελκηο 

νο στϖ ρεκονστρυκχ α οπραϖ, κτερ βψ σε υσελψ προϖστ, αβψ βψλο βεζβαριροϖηο 

προστεδ δοχλενο. ς ττο πρ〈χι ϕσε  σε ναϖχ νεζαϕ αλα ο ε εν ιντερν〈τυ, κτερ ϕε 

σου〈στ κολψ. Χο  βψ βψλα ϖ ροζποτυ πο ρν ϖελκ〈 〈στκα. Κδψβψ σε λο υϖα οϖατ ι 

σε ζπστυπνν  χελ βυδοϖψ Α, ν〈κλαδψ βψ νοηον〈σοβν ϖζροστλψ. 

Ζπστυπνν βυδοϖψ Β σε ποϖεδλο πο ρν δοβε οβσλου ιτ ζα πο οχι ϕεδνοηο ϖταηυ, 

κτερ τακ υ ο ν ναϖ τϖοϖατ οδβορν υεβνψ. 

Ν〈ϖρη ηψγιενιχκχη προστορ βψλψ πο ρν οβτ ν, ϕελικο  ϖ νεϕσταρ  〈στι ϕε ο εζυϕχ 

πο ρν αλ προστορ, κτερ σε νεδ〈 δκψ ηιστοριι βυδοϖψ νιϕακ ζϖλ〈  νιτ. ς βυδοϖ Β α 

Χ βψλ ν〈ϖρη ο νχο σναζ , αϖ ακ βψλο νυτν προϖστ ζναν βουραχ πρ〈χε. 

ςζηλεδε  κ το υ, ε δο ν〈ϖρηυ πατ ι πραϖα κο υνικανχη προστορ βψλο τεβα ζϖ ιτ 

κοντραστνοστ δϖενχη κδελ οπροτι ζδιϖυ, χο  ϖψϖολ〈 δαλ  νε αλ ν〈κλαδψ. ς αλβα 

χηοδεβ  ε ζστατ στ〈ϖαϕχ σϖτλ〈, αλε βυδε νυτν δοστατεν ζϖραζνιτ ζ〈ρυβν δϖε ι 

σα οτν κδλα. 

Να ζ〈ϖρ βψχη χητλα ποδκοϖατ σϖ ϖεδουχ βακαλ〈σκ πρ〈χε παν Ινγ. Ρενατ 

Ζδαιλοϖ, Πη. . ζα πο οχ πι τϖορβ α ζα ραδψ, κτερ κ ν〈σλεδυϕχ  ν〈ϖρη  πισπλψ. 

〈λε βψχη χητλα ποδκοϖατ εδιτελι κολψ Μγρ. Παϖλυ Μρϖοϖι, κτερ ι οχηοτν ποσκψτλ 

ϖε κερ ποτεβν ποδκλαδψ α ινφορ αχε, κτερ ζ δοκυ ενταχε νεβψλψ πατρνψ. 
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8 Σεζνα  λιτερατυρψ α που ιτχη ινφορ ανχη ζδροϕ 

 

Πυβλικαχε: 

 

[1] Ζ Α¬ΙΛΟςℑ Ρ.: Βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ, Μετοδικα κ ϖψηλ〈 χε .398/ 2009 Σβ., 

ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη ζαβεζπευϕχ βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν, Ινφορ αν 

χεντρυ  ∪ΚΑΙΤ, Πραηα 2011 

[2] ςλ〈δν ϖβορ προ ζδραϖοτν ποστι εν οβανψ, Ν〈ροδν ραδα οσοβ σε ζδραϖοτν  

ποστι εν : Ν〈ροδν ροζϖοϕοϖ προγρα  οβιλιτψ προ ϖ εχηνψ, ∨αδ ϖλ〈δψ, Πραηα 2008 

[3] ςψηλ〈 κα . 398/ 2009 Σβ., ο οβεχνχη τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη ζαβεζπευϕχ 

βεζβαριροϖ υ ϖ〈ν σταϖεβ, Μινιστερστϖο προ στν ροζϖοϕ, Πραηα 2010 

[4] ςψηλ〈 κα . 268/ 2009 Σβ., ο τεχηνιχκχη πο αδαϖχχη να σταϖβψ, Μινιστερστϖο προ 

στν ροζϖοϕ, Πραηα 2010 

[5] ςψηλ〈 κα . 410/2005 Σβ., ο ηψγιενιχκχη πο αδαϖχχη να προστορψ α προϖοζ ζαζεν α 

προϖοζοϖεν προ ϖχηοϖυ α ϖζδλ〈ϖ〈ν δτ α λαδιστϖχη, Μινιστερστϖο ζδραϖοτνιχτϖ 

σ Μινιστερστϖε  κολστϖ, λ〈δε ε α τλοϖχηοϖψ α Μινιστερστϖε  πρ〈χε α σοχι〈λνχη ϖχ, 

Πραηα 2009  

[6] ∪ΣΝ 73 4130 Σχηοδι τ α ικ  ρα πψ, Πραηα, ∪εσκ νορ αλιζαν ινστιτυτ 

[7] ∪ΣΝ 73 4108 ατνψ, υ ϖ〈ρνψ α ζ〈χηοδψ, Πραηα, ∪εσκ νορ αλιζαν ινστιτυτ 

 

Ιντερνετοϖ οδκαζψ 

 

[8] ηττπ://ινοϖαχε−σι.ϖσβ.χζ/στυδιϕνι_ ατεριαλψ/τψπολογιε_βχ/ 

[9] ηττπ://ωωω.λιφτχο π.χζ 

[10] ηττπ://ωωω.ϖλαδα.χζ/ 

[11] ηττπ:// απσ.γοογλε.χζ/ 

[12] ηττπ://ωωω. ανυσπϖ.χζ/ 

[13] ηττπ://ωωω.γ κ.χζ/ 

[14] ηττπ://ωωω.βιλοϖεχ.χζ/ 
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Χιταχε: 

 

[15] Ζ Α¬ΙΛΟςℑ ΡΕΝΑΤΑ. Τψπολογιε βψτοϖχη α οβανσκχη σταϖεβ. Οστραϖα, 2011. 

οστυπν ζ: ηττπ://ινοϖαχε−σι.ϖσβ.χζ/στυδιϕνι_ ατεριαλψ/τψπολογιε_βχ/ 

 

 

 



 
 

Σεζνα  που ιτχη οβρ〈ζκ 

 

Οβρ. .1  οσαηοϖ ϖζδ〈λενοστι οσοβ να ϖοζκυ    

Οβρ. .2  Σψ βολψ ζν〈ζορ∫υϕχ ζπστυπνν οβϕεκτυ υριτ ι σκυπινα ι οσοβ  

Οβρ. .3  Σχη α ροζ στν ϕεδνοτλιϖχη βυδοϖ   

Οβρ. .4  ςολν προστορ εζι σχηοδι οϖ ι ρα ενψ   

Οβρ. .5  ςζοροϖ ϖψβαϖεν ϖταηοϖ καβινψ ϖετν ϖ κοϖηο οσαζεν 

ζαιζοϖαχχη πεδ τ α ροζ στν ϖ ρ〈 χι καβινψ     

Οβ.ρ .6  Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Β   

Οβρ. .7,8,9 Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Α   

Οβρ. .10,11,12 Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ Χ βυδοϖψ Χ   

Οβρ. .13,14,15 Φοτογραφιε σουασνηο σταϖυ ατεν    

Οβρ. .16,17 ςιζυαλιζαχε νοϖηο σταϖυ ατεν α σπρχη   

Οβρ. .18  ςιζυαλιζαχε βεζβαριροϖηο Χ    

Οβρ. .19,20 Σουασν σταϖ σχηοδι τ     

Οβρ. .21  Σουασν σταϖ ζαστ〈ϖκψ Υ ηασισκ ζβροϕνιχε  

Οβρ. .22  Πχηοδ κε κι οϖατχε υλιχ 17. λιστοπαδυ α Οστραϖσκ  

Οβρ. .23  Πεχηοδ πεσ ν〈ϕεζδ παρκοϖι τ    

Οβρ. .24  Πεχηοδ πεσ υλιχι Οστραϖσκου    

Οβρ. .25  εταιλ οβρυβνκυ πι ϖχηοδυ δο βυδοϖψ   

Οβρ. .26,27 Ποηλεδ να ϖϕεζδ δο αρε〈λυ α χηοδνκ πεδ ϖστυπε   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Σεζνα  πλοη 

 

Π λοηα .1  Εκονο ιχκ ζηοδνοχεν ν〈κλαδ να πραϖυ ηψγιενιχκχη προστορ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTÍLOHA Č.1 

Ekonomické zhodnocení náklad] na úpravu hygienických prostor 

 

Bezbariérové užívání – Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



 

 

Hygienická zaUízení budova A 

Název úkonu Jednotka Množství Cena za 

úkon v Kč 

Demolice zdiva z cihel dutých metrických 

do 10%, malta vápenocementová 

m
3 

8,28 12 834 

PUesun suti a vyhouraných hmot m
3
 8,28 14 200 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku 

m
3
 8,28 4 058 

Demontáž zaUizovacích pUedmEt] - - 3 100 

PUesuny stavebních hmot a materiálu m
3
 8,28 12 834 

Zdivo YTONG 100 x 249 x 599  m
2 

28 10 330 

Zdivo YTONG 150 x 249 x 599 m
2
 1,9 1 000 

Osazení ocelových zárubní, včetnE dovozu ks 6 6 600 

DveUe posuvné do pouzdra včetnE zárubnE, 

dovozu 

ks 2 11 400 

Jednosložková samonivelační hmota, 15 

mm 

kg 250 3 500 

Disperzní nátEr m
2
 153 1 125 

Omítka štuková m
2
 94 9 400 

Obklad keramický vnitUní 300 x 200 mm m
2
 52 28 340 

Dlažba vnitUní keramická 300 x 300 mm m
2
 50 28 750 

Malba bílá – bez penetrace m
2
 94 1 927 

DveUe interiérové dekor_ svEtlý dub, plné 

včetnE zámku a kování 
ks 6 6 900 

Umyvadlo standardní ks 6 5 700 



 

 

Umyvadlo bezbariérové ks 2 2 646 

WC komplet zabudované - handicap ks 2 9 308 

WC komplet zabudované ks 6 34 800 

Pisoár ks 2 2 600 

Dávkovač mýdla ks 6 1 050 

Madlo univerzální nerez ks 4 2 400 

Nouzová signalizace pro imobilní ks 4 2 700 

Odpadkový koš ks 4 1 000 

Páková baterie ks 8 9 600 

Zrcadlo ks 4 2 800 

Elektro instalace - - 5 400 

Vodoinstalace - - 12 300 

Kanalizace - - 6 200 

Doprava osob a materiálu - - 7 000 

Celkové náklady na rekonstrukci hygienických prostor – budovy A = 264 902 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hygienická zaUízení budovy B 

 

Název úkonu Jednotka Množství Cena za 

úkon v Kč 

Demolice zdiva z cihel dutých metrických 

do 10%, malta vápenocementová 

m
3 

8,49 13 159,5 

PUesun suti a vyhouraných hmot m
3
 8,49 14 560 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku 

m
3
 8,49 4 160 

Demontáž zaUizovacích pUedmEt] - - 3 100 

PUesuny stavebních hmot a materiálu m
3
 8,49 13 159,5 

Zdivo YTONG 100 x 249 x 599  m
2 

65 23 980 

Zdivo YTONG 150 x 249 x 599 m
2
 1,9 5 790 

Osazení ocelových zárubní, včetnE dovozu ks 8 8 800 

DveUe posuvné do pouzdra včetnE zárubnE, 

dovozu 

ks 4 22 800 

Jednosložková samonivelační hmota, 15 

mm 

kg 250 3 500 

Disperzní nátEr m
2
 213 1 570 

Omítka štuková m
2
 125 12 500 

Obklad keramický vnitUní 300 x 200 mm m
2
 69 37 605 

Dlažba vnitUní keramická 300 x 300 mm m
2
 50 28 750 

Malba bílá – bez penetrace m
2
 125 2 570 

DveUe interiérové dekor_ svEtlý dub, plné 

včetnE zámku a kování 
ks 8 9 200 



 

 

Umyvadlo standardní ks 4 3 800 

Umyvadlo bezbariérové ks 2 2 646 

WC komplet zabudované - handicap ks 2 9 308 

WC komplet zabudované ks 7 40 600 

Pisoár ks 2 2 600 

Dávkovač mýdla ks 4  700 

Madlo univerzální nerez ks 4 2 400 

Nouzová signalizace pro imobilní ks 4 2 700 

Odpadkový koš ks 4 1 000 

Páková baterie ks 6 7 200 

Zrcadlo ks 4 2 800 

Elektro instalace - - 6 700 

Vodoinstalace - - 14 900 

Kanalizace - - 9 200 

Doprava osob a materiálu - - 8 900 

Celkové náklady na rekonstrukci hygienických prostor – budovy B = 320 658 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hygienická zaUízení budovy C 

 

Název úkonu Jednotka Množství Cena za 

úkon v Kč 

Demolice zdiva z cihel dutých metrických 

do 10%, malta vápenocementová 

m
3 

3,29 5 099,5 

PUesun suti a vyhouraných hmot m
3
 3,29 5 642 

Odvoz suti a vybouraných hmot na 

skládku 

m
3
 3,29 1 612 

Demontáž zaUizovacích pUedmEt] - - 3 100 

PUesuny stavebních hmot a materiálu m
3
 3,29 5 099,5 

Zdivo YTONG 100 x 249 x 599  m
2 

37 13 650 

Osazení ocelových zárubní, včetnE dovozu ks 11 12 100 

Jednosložková samonivelační hmota, 15 

mm 

kg 150 2 100 

Disperzní nátEr m
2
 176 1 297 

Omítka štuková m
2
 75 7 500 

Obklad keramický vnitUní 300 x 200 mm m
2
 74 40 330 

Dlažba vnitUní keramická 300 x 300 mm m
2
 110 63 250 

Malba bílá – bez penetrace m
2
 75 1 650 

DveUe interiérové dekor_ svEtlý dub, plné 

včetnE zámku a kování 
ks 11 12 650 

Umyvadlo standardní ks 5 4 750 

Umyvadlo bezbariérové ks 1 1 323 

WC komplet zabudované - handicap ks 1 4 654 



 

 

WC komplet zabudované ks 3 17 400 

Pisoár ks 2 2 600 

Dávkovač mýdla ks 5  875 

Madlo univerzální nerez ks 2 1 200 

Nouzová signalizace pro imobilní ks 2 1 350 

Odpadkový koš ks 5 1 250 

Páková baterie ks 6 7 200 

Zrcadlo ks 4 2 800 

Elektro instalace - - 8 600 

Vodoinstalace - - 14 300 

Kanalizace - - 12 800 

Doprava osob a materiálu - - 9 500 

Celkové náklady na rekonstrukci hygienických prostor – budovy C = 265 682 Kč 

 

Souhrn celkových náklad] na rekonstrukci hygienických prostor 

 

Hygienické prostory budovy A    264 902 Kč 

Hygienické prostory budovy B 320 658 Kč 

Hygienické prostory budovy C 265 682 Kč 

Celkové náklady na hygienické prostory  851 242 Kč 


