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ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.          Αποφ-3046/304/89  
ΑΡΘΡΟΝ-12.                      ( ΦΕΚ-59/ ∆/3-2-89)  

[ ΙΣΧΥΕΙ απο 18-2-90]  
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

  
      1. Στόχος  
      Τα κτίρια πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να 
προστατεύονται οι ένοικοι από κάθε µορφής θορύβους µέσα στα όρια της 
κατοικίας, του τόπου εργασίας και διαµονής τους, όταν οι θόρυβοι προέρχονται 
από άλλους. ∆ηλαδή, να εξασφαλίζεται αποδεκτή ακουστική άνεση, λαµβάνοντας τα 
απαραίτητα µέτρα κτιριακής ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας.  
      Οι παράµετροι και τα κτίρια ακουστικής άνεσης, από όπου εξαρτάται η 
ηχοµόνωση - ηχοπροστασία για κάθε είδους κτιρίου ή χώρου αυτού, και οι 
κατηγορίες ακουστικής άνεσης καθορίζονται στις επόµενες παραγράφους. Σε ειδικά 
κτίρα είναι δυνατόν να εφαρµόζονται κανονισµοί µε αυστηρότερα κριτήρια.  
 
      2. Παράµετροι ακουστικής άνεσης.  
      Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να προστατεύει τους 
ενοίκους του από εξωγενείς θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον 
κατάλληλο για διαµονή ή για διάφορες δραστηριότητες.  
      Η ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών 
παραµέτρων, που αφορούν την ηχοµόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από:  
      - τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους,  
      - τον κτυπογενή ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους,  
      - τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από κοινόχρηστες ή ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις του ίδιου κτιρίου,  
      - τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από εξωτερικές πηγές. Οι ορισµοί των 
παραµέτρων ακουστικής άνεσης, Rw, R'w, L'n.w L Aeqh LpA φαίνονται στον πίνακα 
1 της παρ.8 του παρόντος άρθρου.  
 
      3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ  
      Ολα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται µετά την ισχύ του παρόντος 
υπάγονται σε µια από τις πιο κάτω " κατηγορίες ακουστικής άνεσης".  
 
      α. Κατηγορία Α', " υψηλή ακουστική άνεση".  
      Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 2 της παρ.8.  
 
      β. Κατηγορία Β', " κανονική ακουστική άνεση".  
      Οταν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3 της παρ.8.  
 
      γ. Κατηγορία Γ', " χαµηλή ακουστική άνεση".  
      Οταν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια του πίνακα 3.  
 
      4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
      Τα κριτήρια ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας είναι οι οριακές τιµές των 
παραµέτρων ακουστικής άνεσης για κάθε είδος ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας και 
κάθε κατηγορία ακουστικής άνεσης.  
      Οι απαιτήσεις για όλα τα είδη των κτιρίων εκφράζονται µε εννέα συνολικά 
κριτήρια που περιλαµβάνονται στους πίνακες 2 και3.  
      Κατά τη σύνταξη µελετών, είναι δυνατόν να λαµβάνεται µεταξύ Rw & R'w η 
σχέση που ορίζεται στον πίνακα 4. Κατά την κατασκευή, θα πρέπει να λαµβάνονται 
τα απαραίτητα µέτρα, ώστε οι διαφορές µεταξύ Rw & R'w - που οφείλονται στις 
πλευρικές µεταδόσεις - να µην είναι µεγαλύτερες από τις τιµές που προκύπτουν 
από τον πίνακα 4. Μέτρα µείωσης των πλευρικών µεταδόσεων είναι, µεταξύ άλλων η 
διακοπή συνέχειας των οικοδοµικών στοιχείων µεταξύ των δύο χώρων και η αύξηση 
της επιφανειακής µάζας των πλευρικών στοιχείων ( π. χ. άνω των 350 kg/m2). Αν 
λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα για τη µείωση των πλευρικών µεταδόσεων, είναι 
δυνατόν να γίνονται αποδεκτές τιµές για τη διαφορά αυτή.  
      4.1. Ηχοµόνωση από γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης και 
ηχοµόνωση από χώρους κοινής χρήσης του κτιρίου.  
      Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα ανάµεσα σε:  
     - δύο διαµερίσµατα του ίδιου κτιρίου ( κατοικίες),  
     - χώρος κύριας χρήσης και γειτονικό χώρο κύριας ή βοηθητικής  
 χρήσης ( όλα τα άλλα κτίρια εκτός από κατοικίες).  
     - ένα διαµέρισµα ή ένα χώρο κύριας χρήσης και τους κοινής  

Page 1 

28/7/2006



 χρήσης χώρους του κτιρίου ( εκτός από µονοκατοικίες),  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα 
και τα οριζόντια χωρίσµατα είναι ελάχιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους R'w σε 
ντεσιµπέλ (db).  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια 
χωρίσµατα είναι οι µέγιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους L' n.w σε ντεσιµπέλ 
(db).  
      4.2. Ηχοµόνωση κατοικίας ( διαµερίσµατος) από άλλο χώρο κύριας χρήσης. 
Αφορά όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα ανάµεσα σε:  
     - ένα διαµέρισµα και χώρους κτιρίου, που προορίζονται για άλλη κύρια χρήση 
εκτός κατοικίας. Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση αερόφετρου ήχου για τα 
κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσµατα είναι οι ελάχιστες τιµές του µονότιµου 
µεγέθους R'w σε ντεσιµπέλ (db).  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια 
χωρίσµατα είναι οι µέγιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους L'n.w σε ντεσιµπέλ 
(db).  
      4.3. Ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους. Αφορά τον εξωτερικό θόρυβο 
περιβάλλοντος ( κυκλοφοριακό, αστικό) που µεταδίδεται µέσα από όλα τα εξωτερικά 
οριζόντια και κατακόρυφα χωρίσµατα για όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια.  
      Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι µέγιστες τιµές της ωριαίας ισοδύναµης 
Α- ηχοστάθµης L Aeq,h σε ντεσιµπέλ - A(db(A)).  
      4.4. Ηχοπροστασία από εγκαταστάσεις.  
       Αφορά το θόρυβο που προέρχεται από τις κοινόχρηστες και ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις, που µεταδίδεται µέσα από όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα 
χωρίσµατα και από όλες τις άλλες ηχητικές διαδροµές για όλα ανεξαιρέτως τα 
κτίρια.  
      Το κριτήριο ηχοπροστασίας είναι οι µέγιστες τιµές της Α - ηχοστάθµης LpA 
σε ντεσιµπέλ -A(db(A)) µέσα στους χώρους κύριας χρήσης.  
      Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, είναι 
η υδραυλική, η ηλεκτρική, η εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης - ψύξης -  
αερισµού, οι ανελκυστήρες, οι αντλίες και τα κάθε είδους µηχανήµατα που 
εξυπηρετούν από κοινού τα διαµερίσµατα και τους άλλους χώρους.  
      Ιδιωτικές εγκαταστάσεις είναι εγκαταστάσεις ανάλογες µε τις κοινόχρηστες 
που εξυπηρετούν αποκλειστικά µια κατοικία ή ένα άλλο χώρο.  
      4.5. Ηχοµόνωση ανάµεσα σους χώρους της ίδιας κατοικίας. Αφορά τα 
εσωτερικά κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσµατα της ίδιας κατοικίας.  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση αερόφτερου ήχου για τα κατακόρυφα 
και οριζόντια χωρίσµατα είναι οι ελάχιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους R'w σε 
ντεσιµπέλ (dB).  
      4.6. Ηχοµόνωση χώρου κύριας χρήσης από χώρους εγκαταστάσεων.  
      Αφορά τα κατακόρυφα και οριζόντια χωρίσµατα ανάµεσα σε χώρους κύριας 
χρήσης και χώρους εγκαταστάσεων για όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων εκτός από 
το κτίρια κατοικίας.  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση αερόφερτου ήχου για τα κατακόρυφα 
και τα οριζόντια χωρίσµατα είναι οι ελάχιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους R'w 
σε ντεσιµπέλ (dB).  
      Το κριτήριο ηχοµόνωσης στην περίπτωση κτυπογενή ήχου για τα οριζόντια 
χωρίσµατα είναι οι µέγιστες τιµές του µονότιµου µεγέθους Ln,w σε ντεσιµπέλ -  
(dB).  
 
      5. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ .  
    Ολα ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις 
απαιτήσεις της κατηγορίας ακουστικής άνεσης Β.  
 
      6. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
      Για την αντιµετώπιση των αναγκών σε µετρήσεις - πιστοποιήσεις που 
απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, χρησιµοποιούνται εργαστήρια 
µετρήσεων κτιριακής ηχοπροστασίας. Αυτά λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη 
εξειδικευµένου διπλωµατούχου µηχανικού και διαθέτουν εξοπλισµό για τις 
εργαστηριακές και επιτόπιες µετρήσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ.  
 
      7. ΕΛΕΓΧΟΣ  
      Ο έλεγχος των εργασιών ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας γίνεται από τις κατά 
τόπους αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις ελέγχου που απαιτούν 
ειδικές συσκευές και εξειδίκευση, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τα 
εργαστήρια µετρήσεων της προηγούµενης παραγράφου 6.  
 
      8. Οι πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν προσδιορίζουν τις αραµέτρους 
ακουστικής άνεσης R'w, R'n,w LAeq,h LpA καθώς και τις τιµές των κριτηρίων 
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ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας για τις κατηγορίες ( Α) και ( Β). Ο πίνακας 4 
προσδιορίζει την σχέση µεταξύ RW και R'W.  

 

 
 
  

  

Παρατηρήσεις:  
------------  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Παράµετροι ακουστικής άνεσης 
Είδος 

Ηχοµόνωσης- 
Ηχοπραστασίας 

Παράµετρος ακουστικής άνεσης Μετρούµενο µέγεθος 

Ονοµασία Σύµβολο
Μονάδα 
µέτρησης

Πρότυπο
ΕΛΟΤ

Ονοµασία Σύµβολο
Μονάδα 
µέτρησης

Πρότυπο
ΕΛΟΤ

Ηχοµόνωση 
από 

αερόφερτο ήχο 

σταθµισµένος 
δείκτης 
ηχοµείωσης

Rw dB 461.1
δείκτης 
ηχοµείωσης

R dB 370.3

σταθµισµένος 
φαινόµενος 
δείκτης 
ηχοµείωσης

R'w dB 461.1
φαινόµενος 
δείκτης 
ηχοµείωσης

R' dB 370.4

Ηχοµόνωση 
από 

κτυπογενή ήχο

Σταθµισµένη 
κανονικοποιηµένη 
στάθµη 
ηχητικής πίεσης 
κτυπογενούς 
ήχου

L'nw dB 461.2

Κανονικοποιηµένη 
στάθµη 
ηχητικής πίεσης 
κτυπογενούς ήχου

L'n dB
370.7 
370.8

Ηχοµόνωση 
από 

αερόφερτο 
θόρυβο 

εξωτερικών 
πηγών

Ωριαία ισοδύναµη 
Α - ηχοστάθµη

LAeq.h dB(Α) 230 Α - ηχοστάθµη LρΑ dB(Α) 230

Ηχοµόνωση 
από 

αερόφερτο 
θόρυβο 

που παράγεται 
απο 

εγκαταστάσεις

Α - ηχοστάθµη LρΑ dB(Α) 229 Α - ηχοστάθµη LρΑ dB(Α) 229

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Κριτήρια ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας - Κατηγορία Α "υψηλή ακουστική άνεση". 

Είδος κτιρίου 

Ηχοµόνωση απο 
γειτονικό χώρο 

κύριας ή 
βοαηθητικής 

χρήσης. 
Ηχοµόνωση απο 
χώρους κοινής 

χρήσης  
(παρ.4.1) 

Ηχοµόνωση 
κατοικίας 

(διαµερίσµατος) 
απο άλλο 

χώρο 
κύριας 
χρήσης 

(παρ.4.2) 

Ηχοπροστασία 
απο 

Ηχοµόνωση 
ανάµεσα 
στους 
χώρους 
της 
ίδιας 
κατοικίας 

Ηχοµόνωση 
κύριου χώρου 
απο χώρους 

εγκαταστάσεων 
εξωτερικούς
θορύβους 

θορύβους 
εγκαταστάσεων

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R'w L'nw R'w L'nw LAeq.h LρΑ R'w R'w L'nw

dB dB dB dB
dB
(Α)

dB
(Α)

dB dB dB

Κατοικία 
Προσωρινή 
∆ιαµονή

54 55 - - 30 25 48 60 45

Γραφεία - 
Εµπόριο

52 60 58 52 35 30 - 55 55

Εκπαίδευση 57 58 58 52 30 25 - 60 45

Υγεία 57 55 58 52 30 25 - 60 45

Συνάθροιση 
Βιοµηχανία

65 40 62 47 (25) (25) - (65) (40)
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1. Οι  τιµές σε  παρενθέσεις αποτελούν  µόνο οδηγό  για σχεδιασµό  
   θεάτρων,  κινηµατογράφων,  αιθ.  συγκεντρώσεων,  αιθ. µουσικής  
   χώρων ηχογράφησης  και επεξεργασίας ήχου,  εκκλησιών και άλλων  
   χώρων,   στους  οποίους   η  αυξηµένη   ηχοπροστασία  αποτελεί  
   προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της εσωτερικής ακουστικής τους.  
2. Για   κτίρια   στα   οποία   συνυπάρχουν   επιµέρους   τµήµατα  
   διαφορετικών κυρίων χρήσεων, η επιλογή των τιµών των κριτηρίων  
   γίνεται   έτσι  ώστε   να  ικανοποιούνται   οι  απαιτήσεις  σε  
   ηχοµόνωση,  ηχοπροστασία κάθε  χώρου κύριας  χρήσης. Η επιλογή  
   ακολουθεί  τις  τιµές  των   χώρων  µε  περισσότερο  αυξηµένες  
   απαιτήσεις,  έτσι ώστε  να καλύπτονται  και οι  απαιτήσεις των  
   άλλων χώρων.  
3. Οι τιµές  της στήλης 9 αφορούν µόνο  την επιφάνεια έδρασης των  
   µηχανηµάτων. 

  

 
 
 
      ( * Σ. Σ Στον πίνακα 3 του Αρθ-12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού 
      στην στήλη 1 στη γραµµή: " Γραφεία - Εµπόριο" από τυπογραφικό 
      λάθος στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ) έχει γραφεί  
      ως τιµή R'w 40 αντί του ορθού 48). 
      Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ - Τεύχος 1582 - ∆ευτέρα 18 Σεπτ.1989 

Παρατηρήσεις: 
      1. Οι τιµές σε παρενθέσεις αποτελούν µόνο οδηγό για σχεδιασµό 
θεάτρων, κινηµατογράφων, αιθ. συγκεντρώσεων, αιθ. µουσικής χώρων 
ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου, εκκλησιών και άλλων χώρων, στους 
οποίους η αυξηµένη ηχοπροστασία αποτελεί προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της 
εσωτερικής ακουστικής τους. 
      2. Για κτίρια στα οποία συνυπάρχουν επιµέρους τµήµατα διαφορετικών 
κυρίων χρήσεων, η επιλογή των τιµών των κριτηρίων γίνεται έτσι ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ηχοµόνωση, ηχοπροστασία κάθε χώρου κύριας 
χρήσης. Η επιλογή ακολουθεί τις τιµές των χώρων µε περισσότερο αυξηµένες 
απαιτήσεις, έτσι ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις των άλλων χώρων. 
      3. Οι τιµές της στήλης 9 αφορούν µόνο την επιφάνεια έδρασης των 
µηχανηµάτων.  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Κριτήρια ηχοµόνωσης - ηχοπροστασίας - Κατηγορία Β κανονική ακουστική άνεση 

Είδος κτιρίου 

Ηχοµόνωση απο 
γειτονικό χώρο 

κύριας ή 
βοαηθητικής 

χρήσης. 
Ηχοµόνωση απο 
χώρους κοινής 

χρήσης  
(παρ.4.1) 

Ηχοµόνωση 
κατοικίας 

(διαµερίσµατος) 
απο άλλο 

χώρο 
κύριας 
χρήσης 

(παρ.4.2) 

Ηχοπροστασία 
απο 

Ηχοµόνωση 
ανάµεσα 
στους 
χώρους 
της 
ίδιας 
κατοικίας 

Ηχοµόνωση 
κύριου χώρου 
απο χώρους 

εγκαταστάσεων 
εξωτερικούς
θορύβους 

θορύβους 
εγκαταστάσεων

1 2 3 4 5 6 7 8 9

R'w L'nw R'w L'nw LAeq.h LρΑ R'w R'w L'nw

dB dB dB dB
dB
(Α)

dB
(Α)

dB dB dB

Κατοικία 
Προσωρινή 
∆ιαµονή

50 60 - - 35 30 42 55 50

Γραφεία - 
Εµπόριο

40* 65 52 55 40 35 - 53 60

Εκπαίδευση 50 65 55 55 35 30 - 55 50

Υγεία 50 60 55 55 35 30 - 53 50

Συνάθροιση 
Βιοµηχανία

60 45 60 48 (25) (25) - (62) (45)
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      9. Οι αποδεκτές κατασκευαστικές λύσεις είναι αυτές που αναφέρονται στις 
ισχύουσες κάθε φορά τεχνικές οδηγίες. Σε περίπτωση κατασκευαστικών λύσεων που 
δεν περιλαµβάνονται σε τεχνικές οδηγίες, απαιτούνται εργαστηριακές µετρήσεις, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.  
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σχέση µεταξύ Rw & R'w  

R'w  
(dB)  

Rw 
(dB)  

....... έως 42  
από 43 έως 48  
από 48 έως 52  
από 53 έως 55  
από 56 έως 60  
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