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ΑΠΟΦΑΗ 3046/304 ΣΗ 30.1/3.2.1989   
  

Κηηξηνδνµηθόο Καλνληζµόο  
  

(Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989)  
   

Έρνληαο ππόςε:  

  

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 1577/1985 "Γεληθόο Οηθνδνµηθόο Καλνληζµόο” (ΦΕΚ 210/Α'/1985).  

  

2. Σελ αξηζµ. Τ.1291/1987 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ "ύζηαζε ζέζεο Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ ζηα 

Τπνπξγεία Εμσηεξηθώλ, Εζληθήο Άµπλαο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ, Μεηαθνξώλ θαη 

Επηθνηλσληώλ θαη Τθππνπξγνύ ζην Τπνπξγείν Εζληθήο Οηθνλνµίαο "(ΦΕΚ 526/Β'/1987).  

  

3. Σελ αξηζµ. Τ.1436/1987 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ "Καζνξηζµόο αξµνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ Μαλόιε Παπαζηεθαλάθε" (ΦΕΚ 549/Β'/1987), 

απνθαζίδνπµε:  

  

Άξζξν 1  

  

1. Εγθξίλεηαη ν Κηηξηνδνµηθόο Καλνληζµόο, σο ζηα επόµελα άξζξα.  

  

2. θνπόο:  

  

θνπόο ηνπ θαλνληζµνύ απηνύ είλαη ε ξύζµηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνµηθώλ έξγσλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη ζηα 

επί µέξνπο ζηνηρεία ηνπο, έηζη ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη θαη ζε θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, γηα µηα νηθνλνµηθώο απνδεθηή δηάξθεηα δσήο λα ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαθάησ 

απαηηήζεηο:  

  

- Βειηίσζε ηεο άλεζεο, ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ελνίθσλ θαη ησλ πεξηνίθσλ.  

  

- Σε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο αζθάιεηαο ηεο αληνρήο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ 

θηηξίσλ.  

  

- Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

  

- Σε δηεπθόιπλζε θαη πξνώζεζε ηεο επηζηεµνληθήο έξεπλαο ζην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ.  

  

 « -  Σελ εμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο».  

  

Σν παξαπάλσ µέζα ζε « » εδάθην πξνζηίζεηαη µε ηελ παξάγξαθν ηεο ππ’ αξηζµ. 49977/3068/27/30.6.1989 

(Φ.Ε.Κ. 535/Β/1989) απόθαζεο.   

  

- Σελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζην ηνµέα ηεο θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ.  

  

 

Με ζκοπό ηην εςκολόηεπη ενημέπυζη παπαθέηοςμε μόνο ηο ζσεηικό άπθπο ηος 

Κηιπιοδομικού Κανονιζμού πος αθοπά ηην ΔΟΜΙΚΗ ΗΧΟΠΡΟΣΑΙΑ. 

 

Άρθρο 12  

  

Ηχοµόνωση - Ηχοπροστασία  

  

1.ηόρνο  

  

Σα θηίξηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη έλνηθνη από θάζε 

µνξθήο ζνξύβνπο µέζα ζηα όξηα ηεο θαηνηθίαο, ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο θαη δηαµνλήο ηνπο,  
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Με ζκοπό ηην εςκολόηεπη πληποθόπηζη ζσεηικά με ηιρ απαιηήζειρ ηος Κηιπιοδομικού 

Κανονιζμού όζον αθοπά ζηην ΔΟΜΙΚΗ ΗΧΟΠΡΟΣΑΙΑ αναθέπεηαι μόνο ηο ζσεηικό άπθπο 12   

 

Άρθρο 12  

  

Ηχοµόνωση - Ηχοπροστασία  
  

1.ηόρνο  

  

Σα θηίξηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη έηζη, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη νη έλνηθνη από θάζε 

µνξθήο ζνξύβνπο µέζα ζηα όξηα ηεο θαηνηθίαο, ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο θαη δηαµνλήο ηνπο, όηαλ νη ζόξπβνη 

πξνέξρνληαη από άιινπο. ∆ειαδή, λα εμαζθαιίδεηαη απνδεθηή αθνπζηηθή άλεζε, ιαµβάλνληαο ηα 

απαξαίηεηα µέηξα θηηξηαθήο ερνµόλσζεο θαη ερνπξνζηαζίαο.  

  

Οη παξάµεηξνη θαη ηα θξηηήξηα αθνπζηηθήο άλεζεο, από όπνπ εμαξηάηαη ε ερνµόλσζεερνπξνζηαζία γηα 

θάζε είδνπο θηηξίνπ ή ρώξνπ απηνύ, θαη νη θαηεγνξίεο αθνπζηηθήο άλεζεο θαζνξίδνληαη ζηηο επόµελεο 

παξαγξάθνπο. ε εηδηθά θηίξηα είλαη δπλαηόλ λα εθαξµόδνληαη θαλνληζµνί µε απζηεξόηεξα θξηηήξηα.  

  

2. Παξάµεηξνη αθνπζηηθήο άλεζεο.  

  

Η αθνπζηηθή άλεζε ελόο θηηξίνπ είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα πξνζηαηεύεη ηνπο ελνίθνπο ηνπ από εμσγελείο 

ζνξύβνπο θαη λα παξέρεη αθνπζηηθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα δηαµνλή ή γηα δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο.  

  

Η αθνπζηηθή άλεζε ελόο ρώξνπ θαζνξίδεηαη από έλα ζύλνιν ερεηηθώλ παξαµέηξσλ, πνπ αθνξνύλ ηελ 

ερνµόλσζε θαη ερνπξνζηαζία ηνπ ρώξνπ από:  

  

- ηνλ αεξόθεξην ήρν, πνπ παξάγεηαη ζε γεηηνληθνύο ρώξνπο.  

  

- ηνλ θηππνγελή ήρν, πνπ παξάγεηαη ζε γεηηνληθνύο ρώξνπο.  

  

- ηνλ αεξόθεξην ήρν, πνπ παξάγεηαη από θνηλόρξεζηεο ε ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ.  

  

- ηνλ αεξόθεξην ήρν πνπ παξάγεηαη από εμσηεξηθέο πεγέο. Οη νξηζµνί ησλ παξαµέηξσλ αθνπζηηθήο 

άλεζεο RW΄ R’W΄ L'nW LΑeqh LpA θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1 ηεο παξαγξ. 8 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.   

3. Καηεγνξίεο αθνπζηηθήο άλεζεο  

  

Όια ηα λέα θηίξηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη µεηά ηελ ηζρύ ηνπ παξόληνο ππάγνληαη ζε µηα από ηηο πην θάησ 

"θαηεγνξίεο αθνπζηηθήο άλεζεο".  

  

 α.  Καηεγνξία α. "πςειή αθνπζηηθή άλεζε".  

  

Όηαλ πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 2 ηεο παξαγξάθνπ 8.  

  

β. Καηεγνξία β. "θαλνληθή αθνπζηηθή άλεζε". 

  

Όηαλ πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 3 ηεο παξαγξάθνπ 8.  

  

 γ.  Καηεγνξία γ. "ραµειή αθνπζηηθή άλεζε".  

  

Όηαλ δελ πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα ηνπ πίλαθα 3.  

  

4. Κξηηήξηα ερνµόλσζεο – ερνπξνζηαζίαο  

  

Κξηηήξηα ερνµόλσζεο-ερνπξνζηαζίαο είλαη νη νξηαθέο ηηµέο ησλ παξαµέηξσλ αθνπζηηθήο άλεζεο γηα 

θάζε είδνο ερνµόλσζεο-ερνπξνζηαζίαο θαη θάζε θαηεγνξία αθνπζηηθήο άλεζεο.  

  

Οη απαηηήζεηο γηα όια ηα είδε ησλ θηηξίσλ εθθξάδνληαη µε ελλέα ζπλνιηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιαµβάλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3.  
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Καηά ηε ζύληαμε µειεηώλ, είλαη δπλαηόλ λα ιαµβάλεηαη µεηαμύ RW & R'W ε ζρέζε πνπ νξίδεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4. Καηά ηελ θαηαζθεπή, ζα πξέπεη λα ιαµβάλνληαη ηα απαξαίηεηα µέηξα, ώζηε νη δηαθνξέο µεηαμύ 

RW & R'W πνπ νθείινληαη ζηηο πιεπξηθέο µεηαδόζεηο-λα µελ είλαη µεγαιύηεξεο από ηηο ηηµέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνλ πίλαθα 4. Μέηξα µείσζεο ησλ πιεπξηθώλ µεηαδόζεσλ είλαη, µεηαμύ άιισλ, ε 

δηαθνπή ζπλέρεηαο ησλ νηθνδνµηθώλ ζηνηρείσλ µεηαμύ ησλ δπν ρώξσλ θαη ε αύμεζε ηεο επηθαλεηαθήο 

µάδαο ησλ πιεπξηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. άλσ ησλ 350 Kg/m
2
). Αλ ιαµβάλνληαη πξόζζεηα µέηξα γηα ηε 

µείσζε ησλ πιεπξηθώλ µεηαδόζεσλ, είλαη δπλαηόλ λα γίλνληαη απνδεθηέο µηθξόηεξεο ηηµέο γηα ηε δηαθνξά 

απηή.  

  

4.1. Ηρνµόλσζε από γεηηνληθό ρώξν θύξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο θαη ερνµόλσζε από ρώξνπο θνηλήο 

ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ.  

  

   Αθνξά όια ηα νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα ρσξίζµαηα αλάµεζα ζε:  

  

- δπν δηαµεξίζµαηα ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ (θαηνηθίεο).  

  

- ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαη γεηηνληθό ρώξν θύξηαο ή βνεζεηηθήο ρξήζεο (όια ηα άιια θηίξηα εθηόο 

από θαηνηθίεο).  

  

- έλα δηαµέξηζµα ή έλα ρώξν θύξηαο ρξήζεο θαη ηνπο θνηλήο ρξήζεο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ (εθηόο 

από µνλνθαηνηθίεο).  

  

Σν θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξόθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθόξπθα θαη ηα νξηδόληηα 

ρσξίζµαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο R'w ζε ληεζηµπέι (db).  

Σν θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδόληηα ρσξίζµηα είλαη νη 

µέγηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο L'n,W ζε ληεζηµπέι (db).  

  

4.2. Ηρνµόλσζε θαηνηθίαο (δηαµεξίζµαηνο) από άιιν ρώξν θύξηαο ρξήζεο.  

Αθνξά όια ηα νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα ρσξίζµαηα αλάµεζα ζε:  

  

- έλα δηαµέξηζµα θαη ρώξνπο θηηξίνπ, πνπ πξννξίδνληαη γηα άιιε θύξηα ρξήζε εθηόο θαηνηθίαο. Σν 

θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξόθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα 

ρσξίζµαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο R'w ζε ληεζηµπέι (db).  

  

Σν θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδόληηα ρσξίζµαηα είλαη νη 

µέγηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο L'n,W ζε ληεζηµπέι (db).  

  

4.3. Hρνπξνζηαζία από εμσηεξηθνύο ζνξύβνπο. Αθνξά ηνλ εμσηεξηθό ζόξπβν πεξηβάιινληνο 

(θπθινθνξηαθό, αζηηθό) πνπ µεηαδίδεηαη µέζα από όια ηα εμσηεξηθά νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα 

ρσξίζµαηα γηα όια αλεμαηξέησο ηα θηίξηα.  

  

Σν θξηηήξην ερνπξνζηαζίαο είλαη νη µέγηζηεο ηηµέο ηεο σξηαίαο ηζνδύλαµεο Α- ερνζηάζµεο L Αeq,h ζε 

ληεζηµπέι - Α (db (A)).  

  

4.4. Hρνπξνζηαζία από εγθαηαζηάζεηο.  

  

Αθνξά ην ζόξπβν πνπ πξνέξρεηαη από ηηο θνηλόρξεζηεο θαη ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ 

µεηαδίδεηαη µέζα από όια ηα νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθα ρσξίζµαηα θαη από όιεο ηηο άιιεο ερεηηθέο 

δηαδξνµέο γηα όια αλεμαηξέησο ηα θηίξηα.  

  

Σν θξηηήξην ερνπξνζηαζίαο είλαη νη µέγηζηεο ηηµέο ηεο Α - ερνζηάζµεο LpA ζε ληεζηµπέι -Α(db (A)) 

µέζα ζηνπο ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο.  

   

Κνηλόρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ εθαξµνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, είλαη ε πδξαπιηθή, ε 

ειεθηξηθή, ε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξµαλζεο – ςύμεο - αεξηζµνύ, νη αλειθπζηήξεο, νη αληιίεο θαη 

ηα θάζε είδνπο µεραλήµαηα πνπ εμππεξεηνύλ από θνηλνύ ηα δηαµεξίζµαηα θαη ηνπο άιινπο ρώξνπο.  

  

Ιδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη εγθαηαζηάζεηο αλάινγεο µε ηηο θνηλόρξεζηεο πνπ εμππεξεηνύλ 

απνθιεηζηηθά µηα θαηνηθία ή έλα άιιν ρώξν.  

  

4.5. Ηρνµόλσζε αλάµεζα ζηνπο ρώξνπο ηεο ίδηαο θαηνηθίαο. Αθνξά ηα εζσηεξηθά θαηαθόξπθα θαη 

νξηδόληηα ρσξίζµαηα ηεο ίδηαο θαηνηθίαο.  
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 Σν θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξόθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα ρσξίζµαηα 

είλαη νη ειάρηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο R'W ζε ληεζηµπέι (db).  

  

4.6. Hρνµόλσζε ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο από ρώξνπο εγθαηαζηάζεσλ.  

  

 Αθνξά ηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα ρσξίζµαηα αλάµεζα ζε ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο θαη ρώξνπο 

εγθαηαζηάζεσλ γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θηηξίσλ εθηόο από ηα θηίξηα θαηνηθίαο.  

 Σν θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε αεξόθεξηνπ ήρνπ γηα ηα θαηαθόξπθα θαη ηα νξηδόληηα 

ρσξίζµαηα είλαη νη ειάρηζηεο ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο R'W ζε ληεζηµπέι (db).  

  

 To θξηηήξην ερνµόλσζεο ζηελ πεξίπησζε θηππνγελή ήρνπ γηα ηα νξηδόληηα ρσξίζµαηα είλαη νη µέγηζηεο 

ηηµέο ηνπ µνλόηηµνπ µεγέζνπο L’n,W ζε ληεζηµπέι -(db).  

  

5. Ειάρηζηεο απαηηήζεηο αθνπζηηθήο άλεζεο  

  

Όια αλεμαηξέησο ηα λέα θηίξηα πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο 

αθνπζηηθήο άλεζεο Β.  

  

6. Μέηπηζη και πιζηοποίηζη  

  

Για ηην ανηιµεηώπιζη ηυν αναγκών ζε µεηπήζειρ-πιζηοποιήζειρ πος αποππέοςν από ηην 

εθαπµογή ηος παπόνηορ άπθπος, σπηζιµοποιούνηαι επγαζηήπια µεηπήζευν κηιπιακήρ 

ησοπποζηαζίαρ. Αςηά λειηοςπγούν κάηυ από ηην επίβλετη εξειδικεςµένος διπλυµαηούσος 

µησανικού και διαθέηοςν εξοπλιζµό για ηιρ επγαζηηπιακέρ και επιηόπιερ µεηπήζειρ ζύµθυνα µε ηα 

ππόηςπα ΕΛΟΣ.  

  

7. Έιεγρνο  

  

Ο έιεγρνο ησλ εξγαζηώλ ερνµόλσζεο-ερνπξνζηαζίαο γίλεηαη από ηηο θαηά ηόπνπο αξµόδηεο 

πνιενδνµηθέο ππεξεζίεο. ε πεξηπηώζεηο ειέγρνπ πνπ απαηηνύλ εηδηθέο ζπζθεπέο θαη εμεηδίθεπζε, είλαη 

δπλαηό λα ρξεζηµνπνηεζνύλ ηα εξγαζηήξηα µεηξήζεσλ ηεο πξνεγνπµέλεο παξ.6.  

  

8 .Οη πίλαθεο 1,2 θαη 3 πνπ αθνινπζνύλ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξαµέηξνπο αθνπζηηθήο άλεζεο R'W R'n,w LAeq,h 

LpA θαζώο θαη ηηο ηηµέο ησλ θξηηεξίσλ ερνµόλσζεοερνπξνζηαζίαο γηα ηηο θαηεγνξίεο (Α) θαη (Β). Ο 

πίλαθαο 4 πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε µεηαμύ RW θαη R'W.  

  

   



 

                             Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο, Άξζξν 12     ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 1. Παξάµεηξνη αθνπζηηθήο άλεζεο  

  

Είδνο  

Ηρνµόλσζεο - 

Ηρνπξνζηαζίαο  

Παξάµεηξνο αθνπζηηθήο άλεζεο  Μεηξνύµελν µέγεζνο   

Ολνµαζία  ύµβνιν  
Μνλάδα 

µέηξεζεο  

Πξόηππν  

ΕΛΟΣ  
Ολνµαζία  ύµβνιν  

Μνλάδα 

µέηξεζεο  

Πξόηππν  

ΕΛΟΣ  

Ηρνµόλσζε 

από αεξόθεξην 

ήρν  

ηαζµηζµέλνο 

δείθηεο 

ερνµείσζεο  

R W  dB  461.1  

∆είθηεο 

ερνµείσζεο  R  dB  370.3  

ηαζµηζµέλνο 

θαηλόµελνο 

δείθηεο 

ερνµείσζεο  

R’ W  dB  461.1  

Φαηλόµελνο 

δείθηεο 

ερνµείσζεο  
R’  dB  370.4  

Ηρνµόλσζε 

από θηππνγελή 

ήρν  

ηαζµηζµέλε 
θαλνληθνπνηε 
µέλε ζηάζµε 

ερεηηθήο  
πίεζεο  

θηππνγελνύο 

ήρνπ  

L’n,W  dB  461.2  

Καλνληθνπνηεµέ 
λε ζηάζµε  
ερεηηθήο 

πίεζεο  

θηππνγελνύο 

ήρνπ  

L’n  dB  
370.7  

370.8  

Ηρνπξνζηαζία 

από αεξόθεξην 

ζόξπβν 

εμσηεξηθώλ 

πεγώλ  

Ωξηαία 
ηζνδύλαµε   

Α -  

ερνζηάζµε  
LAeq,h  dB (A)  230  Α - ερνζηάζµε  LpA  dB (A)  230  

Ηρνπξνζηαζία 

από ηνλ 

αεξόθεξην 

ζόξπβν πνπ 

παξάγεηαη από 

εγθαηαζηάζεηο  

Α -  

ερνζηάζµε  
LpA  dB (A)  229  Α - ερνζηάζµε  LpA  dB (A)  229  

  

  

ΠΙΝΑΚΑ 2. Κξηηήξηα ερνµόλσζεο - ερνπξνζηαζίαο.  

Καηεγνξία Α "ςτηλή ακοςζηική άνεζη"  

  

Είδνο θηηξίνπ 

Ηρνµόλσζε  

από γεηηνληθό  

ρώξν θύξηαο 
ή βνεζεηηθήο 

ρξήζεο. 
Ηρνµόλσζε 
από ρώξνπο  

θνηλήο 

ρξήζεο  

(§ 4.1)  

Ηρνµόλσζε 
θαηνηθίαο 

(δηαµεξίζµαηνο) 
από άιιν ρώξν  
θύξηαο ρξήζεο  

(§ 4.2)  

Ηρνπξνζηαζία από  

Ηρνµόλσζε 
αλάµεζα 

ζηνπο  
ρώξνπο ηεο 

ίδηαο 

θαηνηθίαο  

Ηρνµόλσζε θύξηνπ 

ρώξνπ από ρώξνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  
εμσηεξηθνύο  

ζνξύβνπο  

ζνξύβνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  

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 (A)  dB (A)  dB  dB  dB  

  
ΚΑΣΟΙΚΙΑ- 
ΠΡΟΩΡΙΝΗ  
∆ΙΑΜΟΝΗ  

54  55  -  -  30  25  48  60  45  

 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ  

52  60  58  52  35  30  -  55  55  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ  57  58  58  52  30  25  -  60  45  

ΤΓΕΙΑ  57  55  58  52  30  25  -  60  45  

 

ΤΝΑΘΡΟΙΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

65  40  62  47  (25)  (25)  -  (65)  (40)  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  

  

1. Οη ηηµέο ζε παξελζέζεηο απνηεινύλ µόλν νδεγό γηα ζρεδηαζµό ζεάηξσλ, θηλεµαηνγξάθσλ, αηζ. 

ζπγθεληξώζεσλ, αηζ. µνπζηθήο, ρώξσλ ερνγξάθεζεο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, εθθιεζηώλ θαη άιισλ 

ρώξσλ, ζηνπο νπνίνπο ε απμεµέλε ερνπξνζηαζία απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαµόξθσζε ηεο 

εζσηεξηθήο αθνπζηηθήο ηνπο.  

  

2. Γηα θηίξηα ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ επηµέξνπο ηµήµαηα δηαθνξεηηθώλ θύξησλ ρξήζεσλ, ε επηινγή ησλ 

ηηµώλ ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ζε ερνµόλσζε, ερνπξνζηαζία 

θάζε ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο. Η επηινγή αθνινπζεί ηηο ηηµέο ησλ ρώξσλ µε πεξηζζόηεξν απμεµέλεο 

απαηηήζεηο, έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ άιισλ ρώξσλ.  

  

3. Οη ηηµέο ηεο ζηήιεο 9 αθνξνύλ µόλν ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ µεραλεµάησλ.  

  

  

ΠΙΝΑΚΑ 3. Κξηηήξηα ερνµόλσζεο - ερνπξνζηαζίαο.  

                                 Καηεγνξία Β "κανονική ακοςζηική άνεζη"  

  

Είδνο θηηξίνπ  

Ηρνµόλσζε  

από 

γεηηνληθό  

ρώξν 
θύξηαο ή 

βνεζεηηθήο 
ρξήζεο. 

Ηρνµόλσζ
ε από 

ρώξνπο  
θνηλήο 

ρξήζεο  

(§ 4.1)  

Ηρνµόλσζε 
θαηνηθίαο 

(δηαµεξίζµαηνο) 
από άιιν ρώξν  

θύξηαο ρξήζεο  

(§ 4.2)  

Ηρνπξνζηαζία από  

Ηρνµόλσζε 
αλάµεζα 

ζηνπο  
ρώξνπο ηεο 

ίδηαο 

θαηνηθίαο  

Ηρνµόλσζε 

θύξηνπ ρώξνπ 

από ρώξνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  

εμσηεξηθνύο  

ζνξύβνπο  

ζνξύβνπο 

εγθαηαζηάζεσλ  

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 (A)  dB (A)  dB  dB  dB  

ΚΑΣΟΙΚΙΑ- 
ΠΡΟΩΡΙΝΗ  

∆ΙΑΜΟΝΗ  
50  60  -  -  35  30  42  55  50  

ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ  
40  65  52  55  40  35  -  53  60  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ  50  65  55  55  35  30  -  55  50  

ΤΓΕΙΑ  50  60  55  55  35  30  -  53  50  

ΤΝΑΘΡΟΙΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  
60  45  60  48  (25)  (25)  -  (62)  (45)  

  

  

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:  

  

1. Οη ηηµέο ζε παξελζέζεηο απνηεινύλ µόλν νδεγό γηα ζρεδηαζµό ζεάηξσλ, θηλεµαηνγξάθσλ, αηζ. 

ζπγθεληξώζεσλ, αηζ. µνπζηθήο, ρώξσλ ερνγξάθεζεο θαη επεμεξγαζίαο ήρνπ, εθθιεζηώλ θαη άιισλ 

ρώξσλ, ζηνπο νπνίνπο ε απμεµέλε ερνπξνζηαζία απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηε δηαµόξθσζε ηεο 

εζσηεξηθήο αθνπζηηθήο ηνπο.  

  

2. Γηα θηίξηα ζηα νπνία ζπλππάξρνπλ επηµέξνπο ηµήµαηα δηαθνξεηηθώλ θύξησλ ρξήζεσλ, ε επηινγή ησλ 

ηηµώλ ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο ζε ερνµόλσζε, ερνπξνζηαζία 

θάζε ρώξνπ θύξηαο ρξήζεο. Η επηινγή αθνινπζεί ηηο ηηµέο ησλ ρώξσλ µε πεξηζζόηεξν απμεµέλεο 

απαηηήζεηο, έηζη ώζηε λα θαιύπηνληαη θαη νη απαηηήζεηο ησλ άιισλ ρώξσλ.  

  

3. Οη ηηµέο ηεο ζηήιεο 9 αθνξνύλ µόλν ηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ µεραλεµάησλ.  
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ΠΙΝΑΚΑ 4.ρέζε µεηαμύ Rw θαη R'w  

  

R'w  

  

(dB)  

R w  

  

(dB)  

έσο 42 από 

43 έσο 48 από 

48 έσο 52 από 

53 έσο 55 από 

56 έσο 60  

R’ w + 0  

R’ W + 2  

R’ W + 3  

R’ W + 4  

R’ W + 6  

  

9. Οη απνδεθηέο θαηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά ηερληθέο 

νδεγίεο. ε πεξίπησζε θαηαζθεπαζηηθώλ ιύζεσλ πνπ δελ πεξηιαµβάλνληαη ζε ηερληθέο νδεγίεο, 

απαηηνύληαη εξγαζηεξηαθέο µεηξήζεηο, ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ.  

  

 


