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Ο Σύμβουλος Ακουστικής στην Κτιριακή 
Ανακαίνιση 

 Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης/μετρήσεων ηχομόνωσης και στάθμης 
θορύβου/δονήσεων με βάση εθνικά (ΕΛΟΤ) και διεθνή πρότυπα (ΕΝ, ISO, 

κλπ) με την χρήση βαθμονομημένου μετρητικού εξοπλισμού. 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου αερόφερτου και 
στερεόφερτου  θορύβου και δονήσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία και 
τα διεθνή πρότυπα. 

 Η συμμετοχή του Συμβούλου Ακουστικής από την Προμελέτη ενός έργου 
μπορεί να συνδράμει σημαντικά την ομάδα μελέτης στην εύρεση των 
βέλτιστων τεχνοοικονομικά λύσεων. 
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Ακουστική Άνεση 

 Ο θόρυβος είναι μορφή ρύπανσης και επηρεάζει δυσμενώς:  
 την υγεία (βλάβη στην ακοή, αϋπνία, καρδιολογικές και ψυχικές ασθένειες)  

 την ποιότητα ζωής των ανθρώπων (απώλεια ηρεμίας, χαμηλή καταληπτότητα 
ομιλίας, διάσπαση προσοχής)  

 Με τον περιβαλλοντικό θόρυβο να έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 30+ 
χρόνια έχει γίνει πλέον επιτακτική η ανάγκη για την διασφάλιση συνθηκών 
ουσιαστικής ακουστικής άνεσης κυρίως στους κλειστούς χώρου (οικίες, 
χώροι εργασίας κλπ). 

 Η πλειονότητα των μεγάλης κλίμακας έργων (Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Κτίρια 
Γραφείων κλπ) κατασκευάζονται με την συνδρομή Ακουστικού Συμβούλου. 

 Η τάση δείχνει ότι ο Ακουστικός Σχεδιασμός μπαίνει σε όλο και μικρότερης 
κλίμακας έργα (σπίτια, διαμερίσματα, κλπ) 

www.eagroup.gr 



Νομοθεσία            (1/2) 
Προστασία Περιοίκων 

 ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)  

«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχαν ιών, 
βιοτεχν ιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου από Η/Μ στο όριο ιδιοκτησίας 

 

 

 

 

 

 Για περιπτώσεις που ο Η/Μ εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος σε όμορο ή στο ίδιο κτίριο με 
ευαίσθητο δέκτη τότε η ανώτερη επιτρεπτή στάθμη θορύβου από τον Η/Μ εξοπλισμό, 
μετρούμενα εντός του χώρου του δέκτη με ανοιχτά παράθυρα ορίζεται στα 45dB(A). 

Α/Α Περιγραφή περιοχής Ανώτατο όριο 

1 Βιομηχανική 70dB(A) 

2 Επικρατεί το Βιομηχανικό Στοιχείο 65dB(A) 

3 Επικρατεί Εξίσου το Βιομηχανικό & το Αστικό Στοιχείο 55dB(A) 

4 Αστική   50dB(A) 



Νομοθεσία            (2/2) 
Προστασία Κτιρίου 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΚΥΡΙΑΣ Ή 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ. 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ 

ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡ. 4.1) 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ 
ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡ. 4.2) 

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ 

ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  R'w L'n,w R'w L'n,w LAeq,h LpA R'w R'w L'n,w 

  dB dB dB dB dB(Α) dB(Α) dB dB dB 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 

54 55 - - 30 25 48 60 45 

ΓΡΑΦΕΙΑ - 
ΕΜΠΟΡΙΟ 52 60 58 52 35 30 - 55 55 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 57 58 58 52 30 25 - 60 45 
ΥΓΕΙΑ 57 55 58 52 30 25 - 60 45 
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 65 40 62 47 -25 -25 - (65) (40) 

ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ 
ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

ΚΥΡΙΑΣ Ή 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ. 
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟ 

ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡ. 4.1) 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

(ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ 
ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (ΠΑΡ. 4.2) 

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ 
ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ 

ΧΩΡΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  R'w L'n,w R'w L'n,w LAeq,h LpA R'w R'w L'n,w 

  dB dB dB dB dB(Α) dB(Α) dB dB dB 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 

50 60 - - 35 30 42 55 50 

ΓΡΑΦΕΙΑ - 
ΕΜΠΟΡΙΟ 40 65 52 55 40 35 - 53 60 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50 65 55 55 35 30 - 55 50 
ΥΓΕΙΑ 50 60 55 55 35 30 - 53 50 
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 60 45 60 48 -25 -25 - (62) (45) 

Υψηλή Ακουστική Άνεση Κανονική Ακουστική Άνεση 

 Κτιριοδομικός Κανονισμός Άρθρο 12 (ΦΕΚ 59/Δ/3-02-89) 

*Οι τιμές της στήλης 9 αφορούν μόνο την επιφάνεια έδρασης των μηχανημάτων.  



Καμπύλες NR 

 Οι καμπύλες NR (ΕΛΟΤ 360) 

συσχετίζουν το φάσμα του θορύβου 
με την επίπτωσή του στην 
καταληπτότητα της ομιλίας 

 Η Τεχνική Οδηγία (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86) 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου προτείνει 
τις ανεκτές στάθμες Η/Μ θορύβου 
ανάλογα το χώρο 

Καμπύλες NR ΧΡΗΣΗ 

NR 25 
αίθουσες συναυλιών, όπερας, Studio ηχογραφήσεων, θέατρα, εκκλησίες, αίθουσες συσκέψεων 
(>50 θέσεις) 

NR 30 σπίτια, ξενοδοχεία, θέατρα, cinema, αίθουσες συσκέψεων (50 θέσεων) 

NR 35 
βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες δικαστηρίων, σχολεία, νοσοκομεία, θέατρα, διαμερίσματα,  
κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχείων, μικρές αίθουσες συσκέψεων (20 θέσεων) 

NR 40 
εργαστήρια, αίθουσες υποδοχής ξενοδοχείων, μεγάλα εστιατόρια, bar, διάδρομοι χρήσης 

προσωπικού, night clubs, γραφεία, καταστήματα 

NR 45 
μαγειρεία νοσοκομείων, ξενοδοχεία, πλυντήρια, αίθουσες υπολογιστών, λογιστήρια, καφετέριες - 

καντίνες, supermarket κλπ 

NR 50 θεωρείται πολύ θορυβώδης χώρος και δικαιολογείται μόνο σε χώρους παραγωγής 

Καμπύλη NR41 

Leq = 46,5dB(A) 



Διάδοση θορύβου και δονήσεων (1/2) 
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Διάδοση θορύβου και δονήσεων (2/2) 
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Η Ευκαιρία της Ανακαίνισης 

 Η βελτίωση της ηχομόνωσης ενός κτιρίου συνδέεται στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων με ανακατασκευή ή επένδυση υφιστάμενων δομικών 
στοιχείων. 

 Η ανακαίνιση ενός κτιρίου δίνει την δυνατότητα της ένταξης των 
ηχομονωτικών επεμβάσεων στις λοιπές προμήθειες και εργασίες 
ελαχιστοποιώντας το κόστος τους. 

 Η κατάλληλη μέριμνα κατά την κατασκευή του χώρου μπορεί να 
μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των τοποθετούμενων υλικών: 
 Αποφυγή διαρροών θορύβου από οπές και ανελαστικές συνδέσεις δομικών 

στοιχείων (ηχογέφυρες)  

 Ολιστικός σχεδιασμός των χωρισμάτων ώστε όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν 
να έχουν εφάμιλλη ηχομονωτική ικανότητα 
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Τυπικές ηχομονωτικές 
επεμβάσεις  

 Πιστοποιημένα ηχομονωτικά 
κουφώματα με βάση τις ανάγκες του 
έργου (θέση, εξωτερικοί θόρυβοι κλπ). 

 Πλωτά δάπεδα που μπορούν 
ενσωματώνουν το σύστημα της 
ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

 Ηχομονωτικά χωρίσματα (ξηράς 
δόμησης, οπτοπλινθοδομής κλπ) 
απομονωμένα από τα λοιπά δομικά 
στοιχεία του κτιρίου 

 Ηχομονωτικές ψευδοροφές 
αναρτημένες αντικραδασμικά  

 Πλωτές σκάλες 
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Αποφυγή Αστοχίας στην Ανακαίνιση 

 Στην φάση της ανακαίνισης εγκαθίστανται ηλεκτομηχανολογικά συστήματα 
για την ψύξη/θέρμανση και τον αερισμό του κτιρίου, τα οποία ενδέχεται να 
επιβαρύνουν τις συνθήκες θορύβου και δονήσεων. 

 Η χωροθέτηση του μηχανοστασίου είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
στο δώμα ή στο υπόγειο του κτιρίου. 

 Κατά την εγκατάσταση των μονάδων θα πρέπει να προβλεφθούν οι 
κατάλληλες ηχομειωτικές διατάξεις ανάλογα με: 
 Το είδος της κάθε μονάδας (στροφές λειτουργίας, περιοδικότητα χρήσης κλπ) 

 Την εγγύτητα της σε ευαίσθητες χρήσεις 

 Το είδος των χρήσεων (υπνοδωμάτιο, γραφείο, καθιστικό κλπ) 

 Ο Σύμβουλος Ακουστικός οφείλει να συνδράμει και στην επιλογή των 
μονάδων με βάση και τα στοιχεία εκπομπών θορύβου και δονήσεων. 
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Επεμβάσεις περιορισμού 
μηχανολογικού θορύβου 

 Αντικραδασμική έδραση μονάδων 

 Αντικραδασμική σύνδεση δικτύων 

 Σφράγιση διελεύσεων δικτύων  

 Ηχοπέτασμα/Κουβούκλιο 

 Πιστοποιημένες ηχομονωτικές 
πόρτες 

 Ηχοπαγίδα προσαγωγής/ 
απαγωγής 

 Αντικραδασμική έδραση/στήριξη 
ανελκυστήρων 
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Κατακλείδα 

 Οι ηχομονωτικές επεμβάσεις στην φάση της κατασκευής 
ή της ανακαίνισης δεν ισοδυναμούν απαραίτητα με 
μεγάλου πάχους διατάξεις που αφαιρούν από τον 
χρηστικό χώρο. 

 Σε κάθε χώρο από το υπόγειο έως το δώμα υπάρχουν οι 
κατάλληλες λύσεις που ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του 
έργου. 

www.eagroup.gr 



Your Concern is our 
Project 
 

Ευχαριστώ! 

Κωνσταντίνος Δαδιώτης 

Φυσικός, Διδάκτωρ Ακουστικής 

Σύμβουλος Ακουστικής 

dadiotis@eagroup.gr 
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