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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η πολυετής µη εφαρµογή του κανονισµού ηχοµόνωσης (του άρθρου 12 όπως είναι γνωστό) από τις 
υπηρεσίες του ελληνικού δηµοσίου, έχει µεταξύ πολλών επιπτώσεων και δύο ενδιαφέρουσες 
συνέπειες. 

Η πρώτη είναι η συνεχιζόµενη διεύρυνση του τεχνολογικού χάσµατος µεταξύ του ελληνικού 
κανονισµού και των κανονισµών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή οφείλεται στην διεθνώς 
αυξανόµενη σηµασία της ενόχλησης από το θόρυβο και στο ότι οι τεχνολογίες των ευρωπαϊκών 
χωρών εξελίσσονται συνεχώς. 

Η δεύτερη είναι η αυξανόµενη εθελοντική εφαρµογή του κανονισµού από ιδιωτικούς κυρίως φορείς, 
όπως φαίνεται στις προδιαγραφές προκηρύξεων πολλών έργων. Αυτή οφείλεται στην ταχύτερη 
προσαρµογή του ιδιωτικού τοµέα στις ανάγκες της κοινωνίας, σε αντίθεση µε τον δηµόσιο τοµέα.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει το ότι σε αρκετές περιπτώσεις προκηρύξεων ζητείται η εφαρµογή ξένων 
κανονισµών, συνήθως του DIN 4109, σε περίπτωση µη επάρκειας των απαιτήσεων του κανονισµού. 

Τα παραπάνω καθιστούν επίκαιρη µία σύγκριση µεταξύ των απαιτήσεων του ελληνικού κανονισµού 
και των απαιτήσεων του DIN 4109, όπως αυτό εξελίχτηκε τα τελευταία 45 χρόνια. Ταυτόχρονα την 
καθιστούν αναγκαία, ώστε να επεκταθεί η εθελοντική εφαρµογή του κανονισµού και να εµπλουτιστούν 
οι απαιτήσεις των προκηρύξεων µε νέα στοιχεία, που αντανακλούν το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στον 
τοµέα της ηχοπροστασίας. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ : 
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ABSTRACT 
The long term delay in the implementation of the sound insulation regulation (known as Article 12) by 
the competent authorities has among others, two interesting consequences. 

The first is the widening of the technology gap between the Greek regulation and the regulations of 
other European countries. This is to be attributed to the internationally acknowledged increasing 
importance of noise annoyance and to the further development of the relevant technologies in Europe. 

The second is the voluntary implementation of the sound insulation regulation by private and non-state 
authorities, as is evident in the specifications of tender invitations. This is to be attributed to the faster 
understanding of the real needs of the society by the private sector, in contrast to the state authorities. 

Of special interest is the fact that in some cases, it is required by the tender invitation to use a foreign 
regulation, usually DIN 4109, in case the regulation proves inadequate. 

These developments are making a comparison between the requirements of the regulation and the 
requirements of DIN 4109 as they have changed during the last 45 years, well-timed. The comparison 
is at the same time needed, in order to help the voluntary implementation of the regulation and 
improve the requirements of the tender invitations with new data, representative of the current 
European technology in the field of sound protection. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο ελληνικός κανονισµός ηχοµόνωσης (άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού) αν και δεν 
θεωρείται σηµαντικός κανονισµός στην Ελλάδα µια και δεν έχει γίνει ποτέ υποχρεωτική η 
εφαρµογή του, εν τούτοις έχει υποστεί κατά καιρούς κριτική. Πρόκειται για έναν απλό σχετικά 



κανονισµό, κάτι που είναι θετικό αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά την εποχή της δηµοσίευσής 
του δεν συνέτρεχε καµία από τις βασικές προϋποθέσεις εφαρµογής του (εκπαιδευµένοι και 
έµπειροι µηχανικοί, τεχνολογίες και προϊόντα, κατασκευαστές και συνεργεία). 

Η προηγούµενη διατύπωσή του (1973) ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής, αν λάβει κανείς υπόψιν 
ότι το αντίστοιχο DIN 4109 του 1962 ήταν ήδη εν µέρει ξεπερασµένο. Λίγο µετά την έκδοσή 
του και στα πλαίσια µιας προσπάθειας εφαρµογής του, έγινε µία πρόταση από µία οµάδα 
συναδέλφων σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία έδειξε ότι µε κάποιες οδηγίες 
εφαρµογής και λίγες συµπληρώσεις, ο κανονισµός µπορούσε να εφαρµοστεί µε επάρκεια. 
Σήµερα βέβαια τα δεδοµένα έχουν αλλάξει και ο κανονισµός είναι σαφώς ανεπαρκής, κάτι 
που είναι ευρύτερα γνωστό. Όµως η ελληνική πολιτεία αρνείται ακόµη να αντιµετωπίσει το 
ζήτηµα αυτό, συσσωρεύοντας προβλήµατα σε πολλές πλευρές του δηµοσίου βίου. 

Στην ακριβώς αντίθετη πλευρά, η Γερµανία εξέδωσε τον πρώτο της κανονισµό το 1940 (DIN 
4110) και τον αναθεώρησε έκτοτε 3 φορές. Η έκδοση του 1962 αποτελούσε ήδη έναν 
ολοκληρωµένο για την εποχή κανονισµό, µε νύξεις για πολλά ζητήµατα τα οποία στη 
συνέχεια κυριάρχησαν και άλλαξαν την µορφή του. Η νεώτερη έκδοση του 1989, αποτελεί 
τον πληρέστερο σχετικό κανονισµό του 20ου αιώνα. Με τη συµπλήρωση του Beiblatt 1 zu DIN 
4109 απέκτησε ο κανονισµός έναν οδηγό εφαρµογής πλήρη και αναλυτικό. Ήδη όµως από 
το 2000 άρχισαν να µεταβάλλονται και πάλι τα δεδοµένα, µε αποτέλεσµα να έχουµε την νέα 
έκδοση του 2006 (σε δηµόσια διαβούλευση), στην οποία έχουν γίνει σηµαντικές µεταβολές. 

Παρά το γεγονός ότι µία απλή περιήγηση στην τελευταία έκδοση του DIN 4109 µας δίνει 
πολλά εντυπωσιακά στοιχεία για την τεχνολογία της ηχοπροστασίας των κτιρίων στον 
ευρωπαϊκό χώρο, θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψιν ότι οι διαδικασίες προετοιµασίας και 
έκδοσης κανονισµών είναι µακροχρόνιες και το τεχνικό κείµενο τη στιγµή της έκδοσής του 
είναι ήδη πίσω από την τρέχουσα τεχνολογία. 

Στα επόµενα επιχειρείται µία σύγκριση ανάµεσα στον ελληνικό κανονισµό και στις 3 
τελευταίες εκδόσεις του DIN 4109. 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 
Ένα βασικό µέτρο σύγκρισης που επιτρέπει να αντιληφθεί κανείς την εξέλιξη των υπό 
συζήτηση κανονισµών, αποτελούν τα µεγέθη που ορίζουν οι ίδιοι οι κανονισµοί ως 
απαραίτητα στοιχεία για την εφαρµογή τους. Τα µεγέθη αυτά παρατίθεται στους παρακάτω 4 
πίνακες. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ 

Είδος Ηχοµόνωσης 
Ηχοπροστασίας 

Παράµετροι ακουστικής 
άνεσης  Μετρούµενο µέγεθος  

 Ονοµασία Σύµβολο Ονοµασία Σύµβολο 

Ηχοµόνωση από αερόφερτο 
ήχο 

Σταθµισµένος δείκτης 
ηχοµείωσης Rw ∆είκτης ηχοµείωσης R 

Σταθµισµένος φαινόµενος 
δείκτης ηχοµείωσης R'w Φαινόµενος δείκτης 

ηχοµείωσης R' 

Ηχοµόνωση από κτυπογενή 
ήχο 

Σταθµισµένη 
κανονικοποιηµένη στάθµη 
κτυπογενούς ήχου 

L'n,w Κανονικοποιηµένη στάθµη 
κτυπογενούς ήχου L'n 

Ηχοµόνωση από θόρυβο 
εξωτερικών πηγών 

Ωριαία ισοδύναµη Α - 
ηχοστάθµη Laeq,h Α - ηχοστάθµη LpA 

Ηχοπροστασία από θόρυβο 
εγκαταστάσεων Α - ηχοστάθµη LpA Α - ηχοστάθµη LpA 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ DIN 4109_62 



 Ονοµασία Σύµβολ
ο  Ονοµασία Σύµβολ

ο 
ΣΤΑΘΜΕΣ 
 Ηχοστάθµη L  A-Ηχοστάθµη L A 
ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΣ ΗΧΟΣ 
 ∆είκτης Ηχοµείωσης R  Φαινόµενος ∆είκτης Ηχοµείωσης R’ 
 Kανονικοποιηµένη ∆ιαφορά 

Ηχοστάθµης  
D n    

ΚΤΥΠΟΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ 
 Κανονικοποιηµένη Στάθµη 

Κτυπογενή Ήχου 
L n 
L' n 

 ∆είκτης Βελτίωσης Κτυπογενή Ήχου ∆L 

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΤΥΠΟΓΕΝΗ ΗΧΟΥ 
 Σταθµισµένος ∆είκτης Ηχοµείωσης R w  Σταθµισµένη Κανονικοποιηµένη 

Στάθµη Κτυπογενή Ήχου 
L n,w  
L' n,w 

 Σταθµισµένος Φαινόµενος ∆είκτης 
Ηχοµείωσης 

R’ w  Σταθµισµένος ∆είκτης Βελτίωσης 
Κτυπογενή Ήχου 

∆L w 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ DIN 4109_89 

Κω-
δικός Ονοµασία Σύµ-

βολο 
Κω-
δικός Ονοµασία Σύµ-

βολο 
Α.3 ΣΤΑΘΜΕΣ 
Α.3.2 Ηχοστάθµη L Α.3.3.4 Ισοδύναµη Συνεχής Ηχοστάθµη L eq 
Α.3.3 A-Ηχοστάθµη L A Α.3.3.5 Στάθµη Αξιολόγησης [DIN 45645/1] L r 
A.3.3.1 Χρονικά εξαρτηµένη ηχοστάθµη L AF(t) Α.3.3.7 Μέγιστη Α-Ηχοστάθµη L AF,max 
A.3.3.2 Περιοδικά µέγιστη ηχοστάθµη L AFΤ(t) Α.3.3.9 Στάθµη Θορύβου Υδραυλικών 

Εξαρτηµάτων 
L ap 

Α.3.3.3 Μέση A-Ηχοστάθµη L AFm Α.3.3.10 Ηχοστάθµη Εγκαταστάσεων L Ιn 
Α.6 ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΣ ΗΧΟΣ 
Α.6.1 ∆ιαφορά Στάθµης D Α.6.4 ∆ιαφορά Στάθµης Αγωγού  D K 
Α.6.2 Kανονικοποιηµένη ∆ιαφορά 

Ηχοστάθµης  
D n Α.6.8 Εργαστηριακός ∆είκτης Πλευρικής 

Ηχοµείωσης
R L 

Α.6.3 ∆είκτης Ηχοµείωσης R, [R tr]    
Α.7 ΚΤΥΠΟΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ 
Α.7.1 Στάθµη Κτυπογενή Ήχου L i Α.7.3 ∆είκτης Βελτίωσης Κτυπογενή Ήχου ∆L 
Α.7.2 Κανονικοποιηµένη Στάθµη 

Κτυπογενή Ήχου 
L n 
L' n 

   

Α.8 ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΤΥΠΟΓΕΝΗ ΗΧΟΥ 
Α.8.3 Σταθµισµένος ∆είκτης Ηχοµείωσης R w 

[R tr,w] 
Α.8.5 Σταθµισµένη Κανονικοποιηµένη 

Στάθµη Κτυπογενή Ήχου 
L n,w  
L' n,w 

Α.8.3 Σταθµισµένος Φαινόµενος ∆είκτης 
Ηχοµείωσης 

R’ w Α.8.6 Ισοδύναµη σταθµισµένη κανονι-
κοποιηµένη στάθµη κτυπογενή 
ήχου οροφών χωρίς επικάλυµµα 

L n,w,eq 

Α.8.4 Σταθµισµένος Εργαστηριακός 
∆είκτης Πλευρικής Ηχοµείωσης 

R L,w Α.8.7 Σταθµισµένος ∆είκτης Βελτίωσης 
Κτυπογενή Ήχου 

∆L w 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ DIN 4109_06 

Κω-
δικός Ονοµασία Σύµβολ

ο 
Κω-
δικός Ονοµασία Σύµβολ

ο 
3.1 ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     
3.1.1 ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΣ ΗΧΟΣ     
3.1.1.1 ∆ιαφορά Στάθµης D 3.1.1.4 ∆είκτης Ηχοµείωσης R, [R tr] 
3.1.1.2 Τυποποιηµένη ∆ιαφορά Στάθµης D nT 

[D nT,tr]
3.1.1.5 Φαινόµενος ∆είκτης Ηχοµείωσης R’ 

3.1.1.3 Σταθµισµένη Τυποποιηµένη ∆ιαφορά 
Στάθµης 

D nT,w 
[D nT,tr,w]

3.1.1.6 Σταθµισµένος ∆είκτης Ηχοµείωσης R w 
[R tr,w] 

    Σταθµισµένος Φαινόµενος ∆είκτης 
Ηχοµείωσης 

R’ w 

3.1,2 ΚΤΥΠΟΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ     
3.1.2.1 Στάθµη Κτυπογενή Ήχου L i 3.1.2.5 Σταθµισµένη Τυποποιηµένη Στάθµη 

Κτυπογενή Ήχου 
L' nT,w 



3.1.2.2 Κανονικοποιηµένη Στάθµη Κτυπογενή 
Ήχου 

L n 
L' n 

3.1.2.6 ∆είκτης Βελτίωσης Κτυπογενή Ήχου ∆L 

3.1.2.3 Τυποποιηµένη Στάθµη Κτυπογενή 
Ήχου 

L' nT 3.1.2.7 Σταθµισµένος ∆είκτης Βελτίωσης 
Κτυπογενή Ήχου 

∆L w 

3.1.2.4 Σταθµισµένη Κανονικοποιηµένη 
Στάθµη Κτυπογενή Ήχου 

L n,w  
L' n,w 

   

3.3 ΘΟΡΥΒΟΣ     
3.3.1 Ηχοστάθµη L 3.3.4 Ισοδύναµη Συνεχής Ηχοστάθµη L eq 
3.3.2 A-Ηχοστάθµη L A 3.3.5 Στάθµη Αξιολόγησης [DIN 45645/1] L r 
3.3.2.1 Χρονικά εξαρτηµένη Α-Ηχοστάθµη L AF(t) 3.3.7 Μέγιστη Α-Ηχοστάθµη L AF,max 
3.3.2.2 Μέγιστη Τυποποιηµένη Α-Ηχοστάθµη 

Εγκαταστάσεων 
L AF,max,nT 3.3.8 Μέγιστη Α-Ηχοστάθµη [αεροπορικού 

θορύβου] 
L AF,max
  

3.3.3 Μέση A-Ηχοστάθµη L AFm 3.3.9 Στάθµη Θορύβου Υδραυλικών 
Εξαρτηµάτων 

L ap 

Όπως γίνεται φανερό, ο ελληνικός κανονισµός είναι σχετικά συγκρίσιµος, ως προς τον 
αριθµό και το είδος των µεγεθών µόνο µε την έκδοση του 1962. Οι διαφορές µε την έκδοση 
του 1989 είναι ήδη πολύ µεγάλες ενώ η τελευταία έκδοση του 2006 περιλαµβάνει σηµαντικές 
αλλαγές στα βασικά κριτήρια, που αντανακλούν την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
Το βασικότερο στοιχείο του κάθε κανονισµού είναι φυσικά οι απαιτήσεις που θέτει. Στις 
απαιτήσεις απεικονίζεται αφενός η σηµασία που αποδίδεται στο ζήτηµα της προστασίας της 
υγείας των πολιτών και αφετέρου η ικανότητα της κατασκευαστικής βιοµηχανίας να 
αντεπεξέλθει. Χωρίς ισορροπία ανάµεσα στα δύο αυτά δεδοµένα η έκδοση κανονισµών 
καθίσταται σύντοµα άσκηση επί χάρτου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κάθε νέα 
έκδοση κανονισµού γίνεται µετά από έρευνα δεδοµένων και δηµόσια διαβούλευση. 

Στους επόµενους πίνακες παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τις απαιτήσεις 
του ελληνικού κανονισµού και τις αντίστοιχες απαιτήσεις των τριών εκδόσεων του DIN 4109 
µε σκοπό τη σύγκριση και την εξαγωγή συµπερασµάτων. 
 

Κριτήρια ηχοµόνωσης – ηχοπροστασίας  Κατηγορία Β  "Κανονική ακουστική άνεση"

ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ηχοµόνωση από 
γειτονικό χώρο 
κατοικίας ή βοηθητικής 
χρήσης και από 
χώρους κοινής 
χρήσης (παρ. 4.1) 

Ηχοµόνωση 
κατοικίας από 
άλλο χώρο 
κύριας χρήσης 
(παρ.4.2) 

Ηχοπροστασία από Ηχοµόνωσ
η ανάµεσα 
σε χώρους 
της ίδιας 
κατοικίας 

Ηχοµόνωση 
κύριου 
χώρου από 
χώρους 
εγκαταστάσε
ων 

εξωτερικούς 
θορύβους 

θορύβους 
εγκαταστά-
σεων 

R'w L'nw R'w L'nw Laeq,h LpA R'w R'w L'nw 
dB dB dB dB dB dB dB dB dB 

Κατοικία-Προσωρινή διαµονή 50 60 - - 35 30 42 55 50 
Γραφεία - Εµπόριο 48 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)
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ DIN 4109_62 

Σειρά Kτιριακά στοιχεία Eλάχιστες απαιτήσεις 
  R’w [dB] L’nw [dB] 
  άµεσα ≥2 έτη 
 1.1. Πολυώροφα κτίρια µε χώρους κατοικίες και χώρους εργασίας 
 1 Oροφές κάτω από στέγες χωρίς σοφίτα    



 2 Oροφές κάτω από στέγες µε σοφίτα που κατοικείται 52 60 63 
 3 Oροφές µεταξύ διαµερισµάτων και χώρων εργασίας 52 60 63 
 4 Oροφές πάνω από υπόγεια, διαδρόµους, χώρους κλιµακοστασίων 52 60 63 
 5 Oροφές πάνω από pilotis και εισόδους γκαράζ 55 60 63 
 6 Oροφές κάτω από εξώστες, και εξωτερικούς διαδρόµους  60 63 
 7 Oροφές κάτω από εξωτερικούς διαδρόµους  60 63 
 8 Oροφές διώροφων διαµερισµάτων  60 63 
 9 Tοίχοι µεταξύ διαµερισµάτων και χώρων εργασίας 52   
10 Tοίχοι κλιµακοστασίων και τοίχοι διαδρόµων 52   
11 Tοίχοι pilotis, εισόδων γκαράζ 55   
1.2. Mονοκατοικίες 
12 Oροφές µονοκατοικιών σε σειρά και διπλοκατοικιών  60 60 
13 Oροφές µεµονωµένων µονοκατοικιών    
14 Mεσοτοιχίες µεταξύ µονοκατοικιών σε σειρά και διπλοκατοικιών 55   
1.3. Eστιατόρια, κινηµατογράφοι και βιοτεχνίες σε επαφή µε κατοικίες ή χώρους εργασίας µε διαφορετικούς 
χρήστες 
15 Oροφές 62 43 43 
16 Tοίχοι 62   
1.4. Ξενοδοχεία, ξενώνες, νοσοκοµεία 
17 Oροφές µεταξύ "ήσυχων" (διανυκτέρευσης) και "θορυβωδών" χώρων 62 43 43 
18 Tοίχοι όπως στη σειρά 17 62   
19 Oροφές µεταξύ "ήσυχων" χώρων (διανυκτέρευσης, ασθενών) 52 60 63 
20 Tοίχοι όπως στη σειρά 19 49   
1.5. Σχολεία 
21 Oροφές µεταξύ αιθουσών διδασκαλίας (και διαδρόµων) 55 50 53 
22 Tοίχοι µεταξύ αιθουσών διδασκαλίας 55   
23 Tοίχοι µεταξύ αιθουσών διδασκαλίας και διαδρόµων ή κλιµακοστασίων 52   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ DIN 4109_89 

Σειρά ∆οµικό στοιχείο Απαιτήσεις 
R'w dB L'n,w dB

1. Πολυώροφα κτίρια µε χώρους κατοικίας και επαγγελµατικούς χώρους εργασίας 
1 Οροφές κάτω από στέγες µε λειτουργικούς χώρους όπως αποθήκες, διάδροµοι κλπ 53 53 
2 ∆ιαχωριστικές οροφές κατοικιών και οροφές µεταξύ ξένων επαγγελµατικών χώρων 54 53 
3 Οροφές πάνω από υπόγεια, διαδρόµους, κλιµακοστάσια 52 53 
4 Οροφές πάνω από διόδους διέλευσης, εισόδους γκαράζ και ανάλογους χώρους   
5 Οροφές κάτω/πάνω από χώρους παιχνιδιού ή ανάλογους κοινόχρηστους χώρους 55 46 
6 Οροφές κάτω από µπαλκόνια και ταράτσες πάνω από χώρους διαµονής - 53 
7 Οροφές κάτω από υπαίθριους κοινόχρηστους διαδρόµους προσπέλασης - 53 
8 Οροφές και σκάλες στο εσωτερικό διώροφων κατοικιών - 53 
9 Οροφές κάτω από µπάνια και WC, µε ή χωρίς αποχέτευση δαπέδου 54 53 

10 Οροφές κάτω από κοινόχρηστους διαδρόµους - 53 
11 Βαθµιδοφορείς και πλατύσκαλα - 58 
12 Τοίχοι κατοικιών και τοίχοι µεταξύ ξένων επαγγελµατικών χώρων εργασίας 53  
13 Τοίχοι κλιµακοστασίων και τοίχοι κοινοχρήστων διαδρόµων 52  
14 Τοίχοι δίπλα σε διόδους διέλευσης, εισόδους γκαράζ και ανάλογους χώρους. 55  
15 Τοίχοι κοινόχρηστων χώρων 55  
16 Πόρτες εισόδου σε προθάλαµο κατοικιών ή επαγγελµατικών χώρων εργασίας 27  
17 Πόρτες εισόδου κατ' ευθείαν σε χώρους διαµονής κατοικιών (χωρίς προθάλαµο) 37  

2. ∆ιπλοκατοικίες και µονοκατοικίες σε σειρά 
18 Οροφές - 48 
19 Βαθµιδοφορείς και πλατύσκαλα και οροφές κάτω από διαδρόµους. - 53 
20 ∆ιαχωριστικοί τοίχοι κατοικιών 57  

3. Ξενοδοχεία και ανάλογες µονάδες 
21 Οροφές 54 53 
22 Οροφές κάτω από πισίνες, χώρους παιχνιδιού ή άλλους κοινόχρηστους χώρους 55 46 
23 Βαθµιδοφορείς και πλατύσκαλα - 58 
24 Οροφές κάτω από διαδρόµους - 53 
25 Οροφές κάτω από λουτρά και WC µε ή χωρίς αποχέτευση δαπέδου 54 53 

26 Τοίχοι µεταξύ χώρων διανυκτέρευσης και µεταξύ διαδρόµων και χώρων 
διανυκτέρευσης 

47  



27 Πόρτες µεταξύ διαδρόµων και χώρων διανυκτέρευσης 32  
4. Νοσοκοµεία και σανατόρια 

28 Οροφές 54 53 
29 Οροφές κάτω από πισίνες, χώρους παιχνιδιού ή άλλους κοινόχρηστους χώρους 55 46 
30 Βαθµιδοφορείς και πλατύσκαλα - 58 
31 Οροφές κάτω από διαδρόµους - 53 
32 Οροφές κάτω από λουτρά και WC µε ή χωρίς αποχέτευση δαπέδου 54 53 

33 Τοίχοι µεταξύ δωµατίων, διαδρόµων και δωµατίων, διαδρόµων και χώρων εξέτασης 
και γραφείων ιατρών, δωµατίων και χώρων εργασίας ή περίθαλψης 

47  

34 Τοίχοι µεταξύ χώρων χειρουργείων και µεταξύ διαδρόµων και χώρων χειρουργείων 42  
35 Τοίχοι µεταξύ δωµατίων εντατικής θεραπείας και µεταξύ δωµατίων και διαδρόµων 37  
36 Πόρτες µεταξύ χώρων εξέτασης και µεταξύ διαδρόµων και χώρων εξέτασης 37  
37 Πόρτες µεταξύ διαδρόµων και δωµατίων και διαδρόµων και χειρουργείων 32  

5. Σχολεία και ανάλογες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις 
38 Οροφές µεταξύ χώρων διδασκαλίας ή ανάλογων χώρων 55 53 
39 Οροφές κάτω από διαδρόµους - 53 
40 Οροφές µεταξύ χώρων διδασκαλίας και ιδιαίτερα θορυβωδών χώρων 55 46 
41 Τοίχοι µεταξύ χώρων διδασκαλίας ή ανάλογων χώρων 47  
42 Τοίχοι µεταξύ χώρων διδασκαλίας ή ανάλογων χώρων και διαδρόµων 47  
43 Τοίχοι µεταξύ χώρων διδασκαλίας ή ανάλογων  χώρων και κλιµακοστασίων 52  
44 Τοίχοι µεταξύ χώρων διδασκαλίας και ιδιαίτερα θορυβωδών χώρων 55  
45 Πόρτες µεταξύ χώρων διδασκαλίας ή ανάλογων χώρων και διαδρόµων 32  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ DIN 4109_06 

Πίνακας 2 – Απαιτήσεις προστασίας αερόφερτου ήχου για κτίρια κατοικιών 

Στήλη 1 2 3 4 5 6 

Σειρά 
Κωδικός 
οµάδας 

Οµάδα χώρων 
απαιτούµενη DnT,w  σε dB 

µεταξύ των οµάδων χώρων 
WL 1 WL 2 WL 3 WL 4 

1 WL 1 Χώροι κατοικιών και γραφείων (µε κουζίνες, 
τουαλέτες, διαδρόµους, βοηθητικούς χώρους 

53    

2 WL 2 Όπως η οµάδα WL 1, αλλά µε άµεση πρόσβαση 
σε κλιµακοστάσιο 

53 53   

3 WL 3 Χώροι εισόδου κατοικιών και γραφείων 53 53 53  
4 WL 4 Κοινόχρηστοι και επαγγελµατικοί χώροι άθλησης 

και χώροι µε ανάλογη χρήση 
58 58 58 55 

5 WL 5 Ήσυχα εστιατόρια (λειτουργία µέχρι τις 22.00) και 
εµπορικά µε περιορισµένο θόρυβο 

55 55 55 55 

6 WL 6 Εστιατόρια και εµπορικά µε αυξηµένο θόρυβο 62 62 62 55 
7 WL 7 Θορυβώδη εστιατόρια µε µουσική και χορό 72 72 72 65 
8 WL 8 Κέντρα διασκέδασης και αίθουσες µπόουλιγκ 85 85 85 85 
9 WL 9 Κλιµακοστάσια, διάδροµοι 53 40 30 40 

10 WL 10 Κοινόχρηστα πάρκιγκ µε τις προσβάσεις τους 55 55 55 55 
11 WL 11 Χώροι εγκαταστάσεων (ανελκυστήρες, θέρµανση) 

Ισχύουν οι τιµές του πίνακα 11. 
12 WL 12 Άλλες παραγωγικές χρήσεις 

 

Πίνακας 9 – Απαιτήσεις προστασίας κτυπογενή ήχου για ειδικά κτίρια (όλες οι κατευθύνσεις) 
Στήλη 1 2 3 

Σειρά 
Κωδικός 
οµάδας 

Οµάδα χώρων 

επιτρεπόµενη σταθµισµένη 
τυποποιηµένη στάθµη κτυπογενή 

ήχου 
L’

nT,w σε dB 
µεταξύ των οµάδων χώρων 

KT 1 



1 KT 1 Ήσυχοι χώροι διαµονής νοσοκοµείων, σανατορίων, 
ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων και κτιρίων γραφείων, 
αίθουσες ακροάσεων και συνεδριάσεων 

55 

2 KT 2 ∆ιάδροµοι χωρίς διερχόµενη κίνηση, λουτρά και 
τουαλέτες της οµάδας KT 1   

55 

3 KT 3 Μεγάλοι χώροι γραφείων, εργασίας, διαµονής, 
προετοιµασίας ασθενών, θορυβώδη χειρουργεία (π.χ. 
από εγκαταστάσεις αερισµού, υπολογιστών, 
εργαστηριακού και ιατρικού εξοπλισµού κλπ) 

55 

4 KT 4 Αναγνωστήρια, ησυχαστήρια, χώροι πνευµατικής 
συγκέντρωσης και εµπιστευτικών συνοµιλιών 

55 

5 KT 5 Κοινόχρηστα κλιµακοστάσια και διάδροµοι 45 
6 KT 6 Αίθουσες γυµναστικής, άθλησης, βιοτεχνικοί χώροι, 

κέντρα διασκεδάσεως, αίθουσες χορού και µπόουλιγκ  
15 

Οι βασικές µεταβολές που παρατηρούνται µεταξύ των τριών εκδόσεων του DIN 4109 
δίδονται αµέσως παρακάτω. 

1. Βασικές διαφορές µεταξύ των εκδόσεων του DIN 4109 του 1962 και του 1989 

• Καθιέρωση των δεικτών R’w και L’n,w έναντι των παλαιοτέρων LSM και TSM για την 
µόνωση αερόφερτου και κτυπογενή ήχου αντίστοιχα. 

• Ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα των πλευρικών µεταδόσεων, αναλυτικές οδηγίες για τον 
περιορισµό της επίδρασής τους. 

• Έκδοση του Beiblatt 1 zu DIN 4109 µε διεξοδικές οδηγίες εφαρµογής του κανονισµού 
στην πράξη. 

• ∆ιάκριση µεταξύ θορυβωδών χώρων και χώρων που χρήζουν ηχοπροστασίας, 
θέσπιση ειδικών απαιτήσεων. 

• Ένταξη µεθοδολογίας στις απαιτήσεις του κανονισµού, για την προστασία των 
κτιρίων έναντι θορύβων περιβάλλοντος. 

• Πρόβλεψη δεικτών αυξηµένης ηχοπροστασίας για κατηγορίες κτιρίων ειδικών 
απαιτήσεων. 

2. Βασικές διαφορές µεταξύ των εκδόσεων του DIN 4109 του 1989 και του 2006 

• Καθιέρωση των δεικτών DnT,w και L’nT,w έναντι των παλαιοτέρων R’w και L’n,w για την 
µόνωση αερόφερτου και κτυπογενή ήχου αντίστοιχα. 

• ∆ιασφάλιση του αποτελέσµατος και απλούστευση του προσδιορισµού των 
απαιτήσεων και του ελέγχου µε µετρήσεις στο έργο. 

• Μεταφορά των ευθυνών του προσδιορισµού των απαιτουµένων δεικτών των δοµικών 
στοιχείων στον µελετητή. 

• Μείωση των πολλών και πολύπλοκων προϋποθέσεων για την διασφάλιση του 
αποτελέσµατος έναντι του κινδύνου των πλευρικών µεταδόσεων. 

• Αναλυτικές απαιτήσεις ως προς τον θόρυβο των κτιριακών και των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων του κτιρίου. 

• Θέσπιση νέων χαρακτηριστικών για τον καθορισµό των σχέσεων των χώρων – 
Ευαισθησία στο θόρυβο, Παραγωγή θορύβου, Ιδιωτικότητα.  

Παρά το γεγονός ότι στην παραπάνω σύγκριση λαµβάνονται υπόψιν αποσπάσµατα µόνον 
των εκδόσεων του DIN 4109, είναι φανερό ότι το πλήθος των κτιριακών στοιχείων για τα 
οποία υπάρχουν απαιτήσεις και η ανάλυση των απαιτήσεων αυτών στον ελληνικό κανονισµό 
έχουν ξεπεραστεί σε βαθµό που δεν επιδέχεται διόρθωση. Αν η ελληνική πολιτεία αποφάσιζε 
να ασχοληθεί µε το θέµα, θα έπρεπε να αρχίσει από το µηδέν Η διαπίστωση αυτή είναι 
ενδεχοµένως και η αιτία που σε προκηρύξεις µη δηµοσίων έργων ζητείται η εφαρµογή του 
κανονισµού σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις του DIN 4109/89. 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ DIN 4109 



Παρά τα παραπάνω, στον ακόλουθο πίνακα γίνεται µία προσπάθεια να συγκριθούν 
ορισµένες απαιτήσεις του κανονισµού µε τις αντίστοιχες των τριών εκδόσεων του DIN 4109. 
Επελέγησαν ορισµένες απαιτήσεις για αερόφερτο ήχο, για κτυπογενή ήχο και για θόρυβο 
εγκαταστάσεων. Όπως και στον πίνακα απαιτήσεων του κανονισµού που παρουσιάστηκε 
στα προηγούµενα, χρησιµοποιούνται τα κριτήρια της κανονικής ακουστικής άνεσης (Πίνακας 
2) του κανονισµού. 
 

 Αερόφερτος ήχος Κτυπογενής ήχος Θόρυβος εγκαταστάσεων 
Κανονισµός ‘62 ‘89 ‘06  Αρθ. 12  ‘62 ‘89 ‘06  Αρθ. 12  ‘62 ‘89 ‘06  Αρθ. 12  

Μεγέθη R’ w 

dB 
R’ w 

dB 
D nT,w 

dB 

R'w 

dB 
L' n,w 

dB 
L' n,w 

dB 
L' nT,w 

dB 
L'n,w 

dB *) L A 

dB(A) 
LAF,max,nT

dB(A) 
L pA 

dB(A) 
Κατοικία 52 52-57 53-85 50 63 46-58 45-55 60 *) 35 25-35 30 
Νοσοκοµείο 52 47-55 47-52 50 63 46-58 45-55 60 *) 35 25-35 30 
Σχολείο 55 47-55 45-60 50 53 46-53 45-55 65 *) 35 35-45 30 
*) Αναφέρει ως ανώτατα όρια τα 30 και 40 DIN-PHON, σε σχέση µε τους θορύβους εγκαταστάσεων. 

Οι βασικές παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν από τον πίνακα αυτό είναι οι εξής. 

• Μόνο η έκδοση του 1962 δίνει ένα κριτήριο ανά χρήση, όπως ακριβώς και ο 
ελληνικός κανονισµός. Οι άλλες νεώτερες εκδόσεις έχουν υψηλότερες απαιτήσεις 
αλλά παρέχουν και αναλυτικότερα κριτήρια, ώστε να µην γίνεται σπατάλη. 

• Ο ελληνικός κανονισµός είναι ελαστικότερος στον αερόφερτο ήχο και αυστηρότερος 
στον κτυπογενή σε σχέση µε την έκδοση του 1962. Στο ζήτηµα του θορύβου δεν 
µπορεί να γίνει άµεση σύγκριση. 

• Οι δύο τελευταίες εκδόσεις του DIN έχουν υψηλότερες απαιτήσεις στον κτυπογενή 
ήχο και εν µέρει και στον αερόφερτο. Η ανάλυση των περιπτώσεων επιτρέπει την 
ένταξη στον κανονισµό και χαµηλότερων απαιτήσεων, όπου αυτό είναι δυνατό. 

• Οι απαιτήσεις θορύβου είναι σταθερά υψηλότερες στον ελληνικό κανονισµό, µε 
εξαίρεση κάποιες ειδικές περιπτώσεις στην τελευταία έκδοση. 

• Οι διακυµάνσεις που παρατηρούνται στις απαιτήσεις της τελευταίας έκδοσης του 
2006 είναι πολύ µεγάλες, γεγονός που δείχνει την µεγάλη αδυναµία του ελληνικού 
κανονισµού, αλλά και της τεχνολογίας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα. Οι ακραίες 
τιµές είναι 85 dB για ηχοµόνωση αερόφερτου ήχου και 15 dB για ηχοµόνωση 
κτυπογενή ήχου. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αύξηση του πλήθους και η διαφοροποίηση στα είδη των µεγεθών που χρησιµοποιούνται 
στους σύγχρονους κανονισµούς, έχει καταστήσει πλέον ακατάλληλο τον (µη εφαρµοζόµενο) 
ελληνικό κανονισµό. Παράλληλα, οι απαιτούµενες τιµές και το εύρος των περιπτώσεων που 
εξετάζονται αποκλείουν κάθε δυνατότητα εφαρµογής του κανονισµού µετά από διορθώσεις. 
Συνεπώς απαιτείται νέα επεξεργασία ενός σύγχρονου κανονισµού. 

Η µη εφαρµογή κανονισµού ηχοπροστασίας επί δεκαετίες αποτελεί πλέον ένα 
περιβαλλοντικό και οικονοµικό έγκληµα που περιµένει να αποκαλυφθεί. Οι άµεσες και 
έµµεσες επιπτώσεις στην υγεία και στην οικονοµία είναι πολλαπλές. Η πλέον δυσβάστακτη 
είναι µάλλον η συνεχιζόµενη παραγωγή κτιρίων χαµηλών προδιαγραφών, που σε κάθε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα θα εθεωρούντο ακατάλληλα. Σε αυτά τα κτίρια θα ζήσουν οι πολίτες της 
χώρας για πολλές ακόµη δεκαετίες, σε βάρος της υγείας τους. 

Η µόνη θετική είδηση είναι η εθελοντική εφαρµογή κανονισµών από τον ιδιωτικό και τον µη 
δηµόσιο τοµέα, που δείχνει µία κατανόηση της πραγµατικής ανάγκης για ηχοπροστασία. 
∆είχνει όµως και το πόσο περιορισµένη αντίληψη έχουν οι δηµόσιες αρχές για τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της 
έστω επικουρικής εφαρµογής του DIN 4109 αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα. 
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