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1. Ηζηνξηθφ 
 

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ηνπ Α.Π.Θ. είλαη 

Δξγαζηήξην ηνπ Σνκέα Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο.  

 

Ζ αξρηθή ηνπ ππνδνκή άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ην 1972, ζηα 

πιαίζηα ηεο Έδξαο Δηδηθήο Kηηξηνινγίαο ηεο Πνιπηερληθήο 

ρνιήο ηνπ A.Π.Θ. (Γηεπζπληήο ν Kαζεγεηήο I. Γ. 

Tξηαληαθπιιίδεο) κε ηνλ ηίηιν Δξγαζηήξην Ζρνηερλίαο.  

 

Σππηθά ην Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ηδξχζεθε 

απφ ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ ην 1984 (ΦΔΚ 380/25-6-90) κε 

αληηθείκελα ηελ Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία, ηελ Οηθνδνκηθή 

θαη ηε Γνκηθή Φπζηθή. Οη βαζηθνί άμνλεο έξεπλαο θαη 

εθαξκνγψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε αθνπζηηθή, ε ελέξγεηα 

θαη ηα δνκηθά πξντφληα.  

 

Γηαζέηεη καθξνρξφληα εκπεηξία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο 

εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην, εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην θαη 

εξγαζηήξην παξνρήο ππεξεζηψλ. Έρεη ππνζηεξίμεη ηελ 

πινπνίεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έρεη ζπλεξγαζηεί κε επηηπρία κε πνιινχο 

ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο.  

 

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο είλαη 

πηζηνπνηεκέλν θαηά ΔΝ ISO 9001:2000 θαη νινθιήξσζε ηηο 

δηαδηθαζίεο δηαπίζηεπζήο ηνπ θαηά ΔΝ ISO 17025:2005 γηα 

δνθηκέο ζεξκνκφλσζεο θαη ερνκφλσζεο θαη κεηξήζεηο 

αθνπζηηθήο θαη ζνξχβνπ. 

 

2. πλεξγάηεο 
 

• E. Tδεθάθεο, Καζεγεηήο 

• N. Παλαγησηφπνπινο, Μέινο ΔΔΓΗΠ 

• M. Aξγπξνπνχινπ, Μέινο EΣΔΠ 

• Β. Εαθξαλάο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

• Π. Kαξακπαηδάθεο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

• Β. Βαζηιεηάδεο, Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

 

3. Σν έξγν ηνπ Δξγαζηεξίνπ 
 

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο αλαπηχζζεη ηελ 

εξεπλεηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

Γνθηκέο, Μεηξήζεηο Αθνπζηηθήο 

Σν Δξγαζηήξην δηαζέηεη εηδηθνχο ζαιάκνπο γηα ηε κέηξεζε 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αθνπζηηθψλ επηδφζεσλ δνκηθψλ 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα έλα δεχγνο 

ζαιάκσλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ δείθηε ερνκείσζεο 

ρσξηζκάησλ R θαη έλα δεχγνο ζαιάκσλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ 

δείθηε ερνκείσζεο θνπθσκάησλ R’.  

Θεξκνκφλσζε, Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο 

Σν Δξγαζηήξην δηαζέηεη εηδηθφ ζχζηεκα ζαιάκσλ γηα ηε 

κέηξεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο δνκηθψλ 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα έλα δεχγνο 

ζαιάκσλ (hot box) γηα ηε κέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U.  

Πεξηβάιινλ, Θφξπβνο, Ζρνπξνζηαζία  

Σν Δξγαζηήξην αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα κε ην ζέκα ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ θαη ηεο πνιενδνκηθήο 

ερνπξνζηαζίαο. ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνζκέλεο 

πνιενδνκηθήο ερνπξνζηαζίαο ην Δξγαζηήξην αζρνιείηαη 

ηδηαίηεξα κε ηηο εθαξκνγέο ερνπεηαζκάησλ, ηελ ηερλνινγία 

θαηαπνιέκεζεο θαη ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο 

αζηηθνχ ζνξχβνπ.  

ρεδηαζκφο, Βειηίσζε Γνκηθψλ Πξντφλησλ 

Σν Δξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη κε επηρεηξήζεηο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ λέσλ θαη ηελ βειηίσζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ, 



 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

ερνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο.  

 

Αθνπζηηθή, Ζρνκφλσζε 

Σν Δξγαζηήξην έρεη καθξνρξφληα εκπεηξία ζε ζέκαηα 

αθνπζηηθήο θαη ερνκφλσζεο, έρεη πινπνηήζεη κεγάιν αξηζκφ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ζηα αληηθείκελα απηά θαη έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη θνξείο γηα ηελ 

πξνψζεζή ηνπο.  

 

Φεθηαθέο Δθαξκνγέο ρεδηαζκνχ 

Σν Δξγαζηήξην έρεη αλαπηχμεη νξηζκέλεο εηδηθέο εθαξκνγέο 

ζρεδηαζκνχ κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή, ζηα πιαίζηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αθνπζηηθήο θαη ηνπ ζνξχβνπ. Με ηε βνήζεηα ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ ππνζηεξίδεηαη ν αθνπζηηθφο ζρεδηαζκφο ρψξσλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

 
 

Ψηυιακοί υασματικοί αναλστές ήτοσ και θορύβοσ. 

 

4. Γνθηκέο θαη Μεηξήζεηο 
 

Σν Δξγαζηήξην παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο δνθηκψλ, 

κεηξήζεσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ ζηνπο 

ηνκείο ηεο ερνκφλσζεο, ηεο ζεξκνκφλσζεο, ηεο αθνπζηηθήο 

θαη ηνπ ζνξχβνπ.  

 

ΘΑΛΑΜΟΗ ΓΟΚΗΜΧΝ ΖΥΟΜΟΝΧΖ   

 

Ζ ππνδνκή δνθηκψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη δχν 

δεχγε ζαιάκσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ερνκφλσζεο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ δείθηε ερνκφλσζεο R, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ DIN EN ISO 140 

"Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings 

and of building elements".  

 

Σα δνθίκηα πνπ δέρεηαη ην πξψην δεχγνο ζαιάκσλ είλαη 

θάζε είδνπο δνκηθά πιηθά, πξντφληα θαη θαηαζθεπέο (θπξίσο 

ερνκνλσηηθά) ζε ζηεξεή κνξθή, φπσο ειαθξά ρσξίζκαηα, 

ρσξίζκαηα μεξάο δφκεζεο, δηαρσξηζηηθά παλφ, πφξηεο, 

παινπεηάζκαηα θαη ζπζηήκαηα πξνζφςεσλ.  

 

Σν κέγηζην κέγεζνο δνθηκίνπ γηα ηηο δνθηκέο ερνκφλσζεο 

είλαη 3690x3080mm.  

 

Σα δνθίκηα πνπ δέρεηαη ην δεχηεξν δεχγνο ζαιάκσλ είλαη 

θάζε είδνπο παξάζπξα θαη παιψζεηο κε ηππνπνηεκέλν 

κέγεζνο 1480x1230mm ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην 

πξφηππν DIN EN ISO 140 εηδηθά γηα δνθίκηα παξαζχξσλ θαη 

παιψζεσλ.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

δνθηκίνπ κεηαμχ ησλ ζαιάκσλ, ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

ερεηηθψλ πεγψλ θαη ησλ κηθξνθψλσλ κεηξήζεσλ θαη ηελ 

δηελέξγεηα ηεο δνθηκήο πνπ ειέγρεηαη απφ ππνινγηζηή θαη 

δηαξθεί έσο θαη 2h.  

 

Ζ ερνκφλσζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ 

δείθηε ερνκφλσζεο αεξφθεξηνπ ήρνπ Rw ζε dB. Όιεο νη 

δνθηκέο πνπ πινπνηεί ην Δξγαζηήξην πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δνθίκηα ζε θπζηθφ κέγεζνο. Ζ δνθηκέο ερνκφλσζεο είλαη κε 

θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο.  

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηνλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U ζε W/m2K. Όιεο νη 

δνθηκέο πνπ πινπνηεί ην Δξγαζηήξην πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δνθίκηα ζε θπζηθφ κέγεζνο. Ζ δνθηκή ζεξκνκφλσζεο είλαη 

κε θαηαζηξνθηθή δνθηκή. 

 

 

 
Πιστοποιητικό Δοκιμής τοσ Δείκτη Ητομείφσης. 

 

 



 

ΘΑΛΑΜΟΗ ΓΟΚΗΜΧΝ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ  

 

Ζ ππνδνκή δνθηκψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη έλα 

δεχγνπο ζαιάκσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ DIN EN ISO 8990 

“Thermal insulation – Determination of steady state thermal 

transmission properties – Calibrated and guarded hot box”  

 

Σα δνθίκηα πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα είλαη θάζε είδνπο 

επίπεδα πιηθά, θπξίσο ζεξκνκνλσηηθά πιηθά ζε ζηεξεή 

κνξθή, θαζψο θαη θάζε είδνπο επίπεδα πξντφληα, φπσο 

πφξηεο, παξάζπξα, παιψζεηο, δηαρσξηζηηθά παλψ, ειαθξά 

ρσξίζκαηα, ρσξίζκαηα μεξάο δφκεζεο ή θαη εηδηθέο 

ζχλζεηεο θαηαζθεπέο πάρνπο έσο θαη 200mm.  

Σν κέγηζην κέγεζνο δνθηκίνπ γηα ηηο δνθηκέο ζεξκνκφλσζεο 

είλαη 2500x2500mm.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

δνθηκίνπ κεηαμχ ησλ ζαιάκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηήξσλ θαη ηελ δηελέξγεηα ηεο 

δνθηκήο πνπ ειέγρεηαη απφ ππνινγηζηή θαη δηαξθεί έσο θαη 

24h αλάινγα κε ηελ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δνθηκίνπ.  

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηνλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U ζε W/m2K. Όιεο νη 

δνθηκέο πνπ πινπνηεί ην Δξγαζηήξην πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δνθίκηα ζε θπζηθφ κέγεζνο. Ζ δνθηκή ζεξκνκφλσζεο είλαη 

κε θαηαζηξνθηθή δνθηκή. 

 Οη κεηξεηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Eξγαζηεξίνπ 

πεξηιακβάλνπλ αθφκε κεηξήζεηο A-ερνζηάζκεο, αλαιχζεηο 

θαζκάησλ θαηά νθηάβα θαη ηξηηννθηάβα θαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζνξχβσλ (Ln, Leq), κεηξήζεηο ρξφλνπ αληήρεζεο 

ρψξσλ θαη κεηξήζεηο παξακέηξσλ παικηθήο απφθξηζεο 

ρψξσλ. 

 

5.  Γηαδηθαζίεο 

 

Kάζε ελδηαθεξφκελνο δεκφζηνο ή ηδησηηθφο θνξέαο, 

επηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα δεηήζεη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ δνθηκψλ, κεηξήζεσλ θαη 

πηζηνπνηήζεσλ απφ ην Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο 

Σερλνινγίαο (ΦΔΚ 380/25-6-90), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαδηθαζίεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Α.Π.Θ., παξέρνληαο ηε 

ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  

H δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ αξρίδεη κε 

ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ην Δξγαζηήξην θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ ηνπ A.Π.Θ.  

1. Γηα ηε δνθηκή ερνκφλσζεο αεξφθεξηνπ ήρνπ, ζε 

ζαιάκνπο ρσξίο πιεπξηθέο κεηαδφζεηο, γηα βαξηά ή ειαθξά 

ρσξίζκαηα απαηηείηαη δνθίκην δηαζηάζεσλ 3,69x3,08m.  

2. Γηα ηε δνθηκή ερνκφλσζεο αεξφθεξηνπ ήρνπ 

παξαζχξσλ θαη παιψζεσλ απαηηείηαη δνθίκην 1,48 x 1,23m 

(χςνο x πιάηνο) θαη γηα πφξηεο δνθίκην δηαζηάζεσλ 

2,00x1,00m.  

3. Γηα ηε δνθηκή ζεξκνκφλσζεο κε ηε κέζνδν hot box, γηα 

παξάζπξα θαη παιψζεηο απαηηείηαη δνθίκην δηαζηάζεσλ 1,48 

x 1,23m (χςνο x πιάηνο), γηα πφξηεο δνθίκην δηαζηάζεσλ 

2,00x1,00m θαη γηα ειαθξά ρσξίζκαηα θαη ζεξκνκνλσηηθά 

πιηθά δνθίκην δηαζηάζεσλ έσο 2,50x2,50m.  

4. Σα δνθίκηα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ παξαζχξσλ 

θαη παιψζεσλ 1,48 x 1,23m (χςνο x πιάηνο) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα γηα δνθηκέο ερνκφλσζεο θαη 

ζεξκνκφλσζεο, θαζφζνλ νη δνθηκέο είλαη κε θαηαζηξνθηθέο 

θαη ηα πξφηππα πξνβιέπνπλ ηηο ίδηεο ηππνπνηεκέλεο 

δηαζηάζεηο δνθηκίσλ. 

 

6.  Πεξηβαιινληηθφο ζφξπβνο 
 

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο αζρνιήζεθε 

ζπζηεκαηηθά κε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εηδηθφηεξα κε ην 

ζέκα ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ θαη ηεο πνιενδνκηθήο 

ερνπξνζηαζίαο, κε κεηξήζεηο αζηηθνχ ζνξχβνπ, 

ραξηνγξάθεζε ζνξχβνπ, κνληέια θαη ηερληθέο πξφβιεςεο 

ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ. 

. 

 

 

Σταθμός παρακολούθησης  αστικού θορύβοσ. 

 

Αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο πνπ 

αθνξνχλ ζέκαηα αζηηθνχ ζνξχβνπ θαη ερνπξνζηαζίαο. 

- Αλάιπζε θαη πηινηηθή εθαξκνγή κέηξσλ ερνπξνζηαζίαο 

απφ ηνλ αζηηθφ ζφξπβν, YΠEXΧΓE 

- Υάξηεο ζνξχβνπ ειιεληθψλ πφιεσλ, YΠEXΧΓE 

- Παξαθνινχζεζε αζηηθνχ ζνξχβνπ Θεζζαινλίθεο, 

ΤΠΔΥΧΓΔ, ΟΡΘ 

- Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζην ζφξπβν θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ, κε έκθαζε ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπξσπατθή Έλσζε 

- Γείθηεο Θνξχβνπ - Αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή 

εθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζνξχβνπ, Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 



 

- Οινθιεξσκέλν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Καηαπνιέκεζεο 

Θνξχβνπ, Γήκνο Βέξνηαο. 

- Δξγαζηήξην δνκηθψλ πξντφλησλ θαη θαηαζθεπψλ 

ΑΚΜΧΝ - Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 
 Σν πξφγξακκα “Αλάιπζε θαη πηινηηθή εθαξκνγή 

κέηξσλ ερνπξνζηαζίαο απφ ηνλ αζηηθφ ζφξπβν” ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη: 

 α. Πξνζδηνξηζκφο ησλ βέιηηζησλ ζέζεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ερνπεηαζκάησλ. 

 β. Αλαιπηηθέο κεηξήζεηο εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ θαη 

ε ηππνπνίεζε θαηά θαηεγνξίεο. 

 γ. Πηινηηθέο εθαξκνγέο ησλ αλσηέξσ  ζε πιήξε 

θιίκαθα θαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 δ. Πξνηππνπνηεκέλε εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο 

θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ. 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απεηέιεζε ν πξνζδηνξηζκφο πεξηνρψλ ηεο Θεζζαινλίθεο 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη αλάγθε παξέκβαζεο κε κέηξα 

ερνπξνζηαζίαο θαζψο θαη νη νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ θηηξηαθήο ερνπξνζηαζίαο πνπ πξνεηνηκάζηεθαλ 

ελφςεη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ζην άκεζν κέιινλ. 
 
 

    
Μείφση στάθμης αστικού θορύβοσ με μέτρα ητοαπορ-

ρόυησης και ητοπροστασίας στην πρόσουη κτιρίοσ. 

 

Σν πξφγξακκα “Οινθιεξσκέλν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην 

Καηαπνιέκεζεο Θνξχβνπ” ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, απνηειεί ην 

πξψην Διιεληθφ ρέδην θαη απνηέιεζε πηιφην θαη γηα άιιεο 

πφιεηο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο Οδεγίαο γηα ηνλ Θφξπβν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σν ρέδην Καηαπνιέκεζεο Θνξχβνπ πεξηιακβάλεη κέηξα 

φπσο: 

 Ζρνπεηάζκαηα 

 Εψλεο πξαζίλνπ 

 Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο 

 Βειηίσζε εμσζηψλ θηηξίσλ 

 Βειηίσζε θνπθσκάησλ θηηξίσλ 

 Βειηίσζε θειπθψλ θηηξίσλ 

 Ζρναπνξξνθεηηθή δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ 

 Ζρναπνξξνθεηηθή δηακφξθσζε νδψλ 

Σν ρέδην επηηξέπεη ζην Γήκν Βέξνηαο ηε κείσζε ηνπ 

αζηηθνχ ζνξχβνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε βειηησκέλσλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ. 

 

Αλάινγν εξεπλεηηθφ έξγν απνηειεί ην πξφγξακκα 

“Παξαθνινχζεζε Αζηηθνχ Θνξχβνπ ζηελ πφιε ηεο 

Θεζζαινλίθεο”, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο -επί 

24ψξνπ βάζεσο- ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ, ζε επηιεγκέλα 

ζεκεία ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζηφρν ηε 

καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζνξχβνπ 

(πάλσ απφ έλα έηνο) θαη ηελ ηεθκεξησκέλε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ηφζν γηα ηηο επηπηψζεηο, φζν θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο καθξνρξφληαο 

παξαθνινχζεζεο έδσζαλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2002/49/ΔΔ ζηελ 

Διιάδα ε νπνία εηζάγεη ηελ παξάκεηξν κέηξεζεο ζνξχβνπ 

LDEN ( D-Day, E-Evening, N-Night) πξνζπαζψληαο λα 

δηαρσξίζεη ην 24ψξν ζε ηξεηο πεξηφδνπο κε δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ζηάζκεο ζνξχβνπ. 

 

 

 
 

Φφτογραυία πιλοτικού ητοπετάσματος ποσ σλοποιήθηκε 

στα πλαίσια προγράμματος. 



 

 

 

7. Σερλνινγία 
 

Απφ ην 1990 ην Δξγαζηήξην έρεη πξνρσξήζεη ζηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ Computer Aided 

Design (CAD) θαζψο επίζεο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία λεζίδαο κε κηθξνυπνινγηζηέο γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. 

 

Σν Δξγαζηήξην αζρνιήζεθε παξάιιεια θαη κε ην ζρεδηαζκφ 

Γηθηχσλ Yπνδνκψλ (ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ), 

θαζψο θαη κε άιια ζέκαηα εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο, ζηα 

πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλάκεζα 

ζηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην "Σνπηθφ Γίθηπν 

Μεγάιεο θιίκαθαο γηα ην AΠΘ", ην "Φεθηαθφ 

Σειεπηθνηλσληαθφ Γίθηπν ηνπ AΠΘ", ην πξφγξακκα 

"Αξηζηνηέιεο" θαη ην αθαδεκατθφ ηειεκαηηθφ δίθηπν 

"Northstar". 

 

Σν Δξγαζηήξην έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε 

εηδηθνχ ινγηζκηθνχ γηα ηνλ αθνπζηηθφ ζρεδηαζκφ ρψξσλ θαη 

ηελ πξφβιεςε ηνπ αζηηθνχ ζνξχβνπ. 

 

8. Πξννπηηθέο 
 

Σν Δξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθήο Σερλνινγίαο επεθηείλεη 

ζπζηεκαηηθά ηηο εγθαηαζηάζεηο δνθηκψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη, απμάλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

ρψξν ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο παξέρνληαο 

ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηηο ειιεληθέο βηνκεραληθέο θαη 

βηνηερληθέο επηρεηξήζεηο δνκηθψλ πξντφλησλ. 

 

Παξάιιεια ην Δξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη ηδηαίηεξα γηα 

ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ εξγαζηεξίσλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκαρηψλ κε εξγαζηήξηα θαη θνξείο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κεγαιχηεξα εζληθά θαη θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηελ εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην 

επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ. 


