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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΟΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 



 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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Εξω αυτί 

(1) Το εξωτερικό αυτί συλλέγει τα ηχητικά κύματα 
που είναι δονήσεις στον αέρα και τους μεταφέρει 
μέσα από το ακουστικό κανάλι.  

 

(2) Αυτές οι δονήσεις μεταφέρονται μέσω του 
καναλιού στο ακουστικό τύμπανο του αυτιού.  

 

(3)Το τύμπανο τότε περνά τις δονήσεις στο μέσο 
αυτί.  

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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Μέσω αυτί 

(4) Το μεσαίο αυτί με το μικρότερα οστά 

του σώματος (σφύρα, άκμων και 

αναβολέας) μετατρέπει τις δονήσεις στον 

αέρα σε κινήσεις υγρού οι οποίες στη 

συνέχεια φθάνουν στο εσωτερικό αυτί.  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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Εσω αυτί 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

 

 

(5) Στο εσωτερικό αυτί (κοχλίας), το υγρό προκαλεί την 

μεμβράνη να δονείται. Πρόκειται για το σημείο όπου 

βρίσκεται το όργανο του Corti. Δημιουργούνται περίπου 

20.000 ηλεκτρικά ερεθίσματα κατά την ακρόαση.  

 

(6) Το ακουστικό νεύρο παραλαμβάνει τα ερεθίσματα και τα 

διαβιβάζει στο στέλεχος του εγκεφάλου.  
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Εσω αυτί 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

 

 

(7) Στον εγκέφαλο γίνεται η ταυτόχρονη επεξεργασία των 

σήματων από τα δύο αυτιά.  

 

(8) Ο εγκέφαλος στα "κέντρα επεξεργασίας" συνδέει τα 

εισερχόμενα ακουστικά ερεθίσματα με τις σχετικές 

πληροφορίες (γλώσσα/μουσική), και καταλαβαίνουμε τι 

ακούσαμε. 
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Η φυσική αρρώστια μπορεί να διαγνωσθεί αρκετά 
εύκολα, αλλά η εκτίμηση της πνευματικής και κοινωνικής 
κατάστασης είναι δύσκολη. Υπάρχουν σοβαρές 
αποδείξεις σήμερα που δείχνουν ότι ο θόρυβος επηρεάζει 
αρνητικά την πνευματική και κοινωνική κατάσταση των 
ανθρώπων. 
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Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

«Οι γιατροί είναι οριστικά πεπεισμένοι ότι ο θόρυβος 
συντρίβει το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, με αποτέλεσμα 
να ελαττώνονται και η φυσική αντίσταση του οργανισμού σε 
ασθένειες, αλλά και η φυσική ανάρρωση από ασθένεια. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο ο θόρυβος θέτει την υγεία σε κίνδυνο» 
(LORD HORDER, Quiet vol 1 p. 5-9, July 1937). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες επιπτώσεων. 

(α)  Στις επιπτώσεις στο ανθρώπινο σύστημα ακοής 
(Auditory effects) και, 

 

(β)  Στις επιπτώσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα 
ακοής (Non-Auditory effects). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

11 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Επιπτώσεις στο ανθρώπινο σύστημα ακοής 

Ο θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές δυσμενείς 
επιπτώσεις περιορισμένης χρονικά ακουστικής 
απώλειας (Temporary  Hearing Loss), ή μόνιμη 
ακουστική απώλεια (Permanent Hearing Loss),  

(W. BURNS, «Noise and Man», Ed. Jonh Murray) 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Επιπτώσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα ακοής  

 

α. Πρόκειται για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μέσω όμως 

μεταβατικών διαδικασιών. Η πλέον διαδεδομένη από αυτές είναι 

η περίπτωση του «άγχους» (stress). Το άγχος δημιουργείται 

πρωτογενώς από το θόρυβο, και στη συνέχεια έχει επιπτώσεις 

στην ψυχική και σωματική ευεξία, καθώς και στην υγεία. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Επιπτώσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα ακοής  

 

β. Ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που 
ήδη έχουν κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία. Ορισμένα 
μέρη του πληθυσμού είναι περισσότερο ευπαθή στις υψηλότερες 
στάθμες θορύβου, παραδείγματος χάριν αυτοί που πάσχουν από 
υπέρταση ή καρδιοαγγειακά προβλήματα, ή τμήμα του 
πληθυσμού με ψυχιατρικά προηγούμενα, κλπ. Στην περίπτωση 
αυτή ο ρόλος του θορύβου είναι έμμεσος. Προωθεί ή θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι και υποβοηθεί κάποιες επιπτώσεις 
στην υγεία, παρά τις προκαλεί. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Ο Freeman  το 1975 τόνιζε ότι υπάρχουν πολλές 

περιπτώσεις ψυχασθενειών (όχι μεγάλης έντασης) που 

εν μέρει οφείλονται στον υπερβολικό θόρυβο. 

(Int. Journal of Mental Health, vol. 4, Part 3, p. 6-14, 

1975). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι Abey-Wickrana και άλλοι (1969) έδειξαν ότι υπάρχει 
σημαντικά αυξημένος ρυθμός εισαγωγής ασθενών σε 
ψυχιατρικά νοσοκομεία από περιοχές κοντά στο 
αεροδρόμιο του Heathrow από ότι ασθενών από άλλες 
περιοχές.  

(LANCET, 13, December, 1969, p. 1275-1277). 

Λίγα χρόνια αργότερα, ως απάντηση σ' αυτήν τη μελέτη 
από τους Gatonni και Tarnopolsky (1973) έδειξε ότι 
συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση.  

(Phycholog. Medicine, Volume 3, p. 516, 1973). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ο Ando και ο Hattori (1970, 1973) υπέθεσαν ότι ο θόρυβος 

επηρεάζει το ανθρώπινο έμβρυο, και πως σε θορυβώδεις 

περιοχές γεννιούνται πολλά παιδιά με χαμηλό βάρος.  

(Journal of Acoustical Society of America vo. 47, p. 1128-1130, 

1970  και Journal of Sound and Vibration vol. 27, p. 101-

1101973). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

17 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Γενικά ο θόρυβος δεν συντελεί απλώς στην ύπαρξη του 
επαγγελματικού άγχους (stress). Ο θόρυβος είναι ισχυρός 
παράγοντας στην παραγωγή και παροξυσμού του στρες. Δύναται να 
επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου προκαλώντας διαταραχές ή τη 
συμπεριφορά μας προς τους γείτονες. Ακόμη και ο θόρυβος του 
ίδιου μας του παιδιού πιθανόν να μας αγχώνει. Η ίδια η μουσική που 
μας ηρεμεί, είναι υποκειμενική λέξη, όπως ο θόρυβος, ενεργεί 
πολλές φορές ως εξής: Η μουσική σου γίνεται ο θόρυβός μου. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα στις κατοικίες. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Όριο διαταραχών ύπνου 30 dB(A), στιγμιαία 45 dB(A). 

Όριο διαταραχών στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ευερεθιστότητας 
και επιθετικότητας, επίπεδα έκθεσης 80 dB(A).  

Εύκολη κόπωση, πρόκληση ατυχημάτων. 

Αρνητική επίδραση στην μαθησιακή διαδικασία. 

Ψυχολογικές επιπτώσεις που αφορούν την απόδοση στην εργασία, 
την ευεξία και τη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση. 

Ο θόρυβος μεταφέρει πληροφορία φόβου. 

  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ –  ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η αρτηριακή πίεση αυξάνεται (DAVIS, R.C. et al., Phychol. Monographs vol. 69 (20), No. 405, 1955).  

 

Επίσης αυξάνεται η κυκλοφορία του αίματος για ανθρώπους που εργάζονται σε θορυβώδες περιβάλλον. 

(REILLY, N. Medi Journal of Australia Vol. 1, p. 2000, 1959) 

 

Αυτή η άποψη, υποστηρίχθηκε αργότερα και από άλλους, μετά από κοινωνικές επισκοπήσεις.  

(STRAKHOV, A.B. 1966 Report No. 67-11646, Joint Publications Res. Services Washington D.C.) 

 

Το ίδιο βρέθηκε και για τα ζώα. Η αρτηριακή πίεση σε 20 ποντικούς βρέθηκε να αυξάνεται από περίπου 125 έως 
158 torr, όταν εκτέθηκαν σε διακοπτόμενο θόρυβο (90phons, 700  1000 Hz).  

 

(ROTHLIN, E., GERLETTI, A., and EMMENEGER H. (1956), Experimental phycho-neurogenic hypertension and its 
treatment with hydrogenated alkaloids, Acta Medic. Scand. Vol. 154 and suppl. 312, p. 27). 

 

Οι ως άνω επιπτώσεις προωθούν γενικά την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων στο καρδιοαγγειακό 
σύστημα. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ –  ΑΛΛΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Έκθεση σε στάθμη θορύβου 70 dB(A), συντελεί σε σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης και 
αύξηση των καρδιακών παλμών. (Falk SA, Woods NF. Hospital noise levels and potential health 
hazards. N. Engl. J Med. 1973, 289: 774-781). 
 

Έχει αποδειχθεί ότι η έκθεση σε έντονες στάθμες θορύβου ελαττώνουν την ικανότητα για διανοητική 

εργασία και για εργασία που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς. (Frankenhauser M. Lundbrtg U. 

Immmediate and delayed effects of noise on performance and arousal. Biol. Psych. 1974, 2:27-33). 

Για νοσοκομεία προτείνονται στάθμες θορύβου ‹ 45 dB(A) την ημέρα και ‹ 35 dB(A) dB(A) την νύχτα. 

(American Academy of Pediatrics, Noise: a hazard for the fetus and the newborn. Pediatrcs 1997, 

100:724-727). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ –  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ 

ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ WHO  

Εσωτερικό κατοικιών: Μέτρια ενόχληση και αντίληψη του λόγου 
35 dB(A). 

Υπνοδωμάτιο: Διαταραχή του νυχτερινού ύπνου 30 dB(A). 

Τάξεις σχολείων και νηπιαγωγείων: Αρνητική επίδραση στην 
αντίληψη του λόγου, διαταραχή της αντίληψης πληροφοριών 
και μηνυμάτων, 35 dB(A). 

Εσωτερικό θαλάμων νοσοκομείων: Διαταραχή του ημερήσιου, 
απογευματινού, βραδινού και νυχτερινού ύπνου 30 dB(A). 

(Bergland B., Lindrall Th., Schwela D.: “Guidelines for  
community noise” Ed., by WHO, 1999). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
Ποσοστό υψηλών διαταραχών ύπνου (%HSD) μετά από έκθεση σε 
θόρυβο από εναέρια, οδικά και σιδηροδρομικά μέσα (Lnight, 
outside) 

 
Διαταραχές ύπνου 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ο WHO ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ.  

Επιπτώσεις διαφορετικών επιπέδων νυχτερινού 

θορύβου στην υγεία του πληθυσμού  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Μέσος Όρος 

νυχτερινού θορύβου 

για 1 χρόνο  

Lnight, outside 

Επιπτώσεις στην υγεία που παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό 

Έως 30 dB(Α) 
Παρόλο που οι ατομικές ευαισθησίες και συνθήκες μπορεί να διαφέρουν, φαίνεται 

ότι μέχρι αυτό το επίπεδο δεν παρατηρούνται σημαντικές βιολογικές επιδράσεις.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ο WHO ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ.  

Επιπτώσεις διαφορετικών επιπέδων νυχτερινού 

θορύβου στην υγεία του πληθυσμού  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Μέσος Όρος νυχτερινού 

θορύβου για 1 χρόνο  

Lnight, outside 

Επιπτώσεις στην υγεία που παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό 

 

 30 - 40 dB(Α) 

Μια σειρά επιπτώσεων στον ύπνο παρατηρούνται από αυτή την κατηγορία: κινήσεις 

του σώματος, αφύπνιση, καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων για διαταραχή 

ύπνου, εξάψεις. Η ένταση των συμπτωμάτων εξαρτάται από την φύση της πηγής 

και τον αριθμό των γεγονότων. Οι ευπαθείς ομάδες (για παράδειγμα παιδιά, χρόνια 

ασθενής και ηλικιωμένοι) είναι πιο επιρρεπής. Παρόλα αυτά, ακόμα και στις 

χειρότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι μάλλον μέτρια.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ο WHO ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ.  

Επιπτώσεις διαφορετικών επιπέδων νυχτερινού 

θορύβου στην υγεία του πληθυσμού  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Μέσος Όρος νυχτερινού 

θορύβου για 1 χρόνο  

Lnight, outside 

Επιπτώσεις στην υγεία που παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό 

 

 40 - 55 dB(Α) 

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην υγεία παρατηρήθηκαν μεταξύ του εκτιθέμενου 

πληθυσμού. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να προσαρμόσουν τη ζωή τους για να 

αντιμετωπίσουν το θόρυβο το βράδυ. Οι ευπαθείς ομάδες πλήττονται περισσότερο.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
Ο WHO ΕΧΕΙ ΥΙΟΘΕΤΉΣΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ.  

Επιπτώσεις διαφορετικών επιπέδων νυχτερινού 

θορύβου στην υγεία του πληθυσμού  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Μέσος Όρος νυχτερινού 

θορύβου για 1 χρόνο  

Lnight, outside 

Επιπτώσεις στην υγεία που παρατηρήθηκαν στον πληθυσμό 

 

 Άνω των 55 dB(Α) 

Η κατάσταση αυτή θεωρείται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. 

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα συμβαίνουν συχνά, ένα μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ενοχλημένο και έχει διαταραχές ύπνου. Υπάρχουν 

ενδείξεις ότι ο κίνδυνος καρδιοαγγειακών παθήσεων αυξάνεται.  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

               Θόρυβος οικιακών συσκευών 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Συσκευή/ Εξοπλισμός Μέτρηση σε dB(A) 

πριόνια αλυσίδων έως 116 

ανεμιστήρες φύλλων έως 112 

θεριστής χορτοταπήτων 80 έως 96  

εργαλεία εργαστηρίων 62 έως 96 

μπλέντερ τροφίμων 63 έως 90 

ηλεκτρική σκούπα 63 έως 88 

Ραπτομηχανή 70 έως 73  

ηλεκτρικό ανοιχτήρι δοχείων 54 έως 77  

πλυντήριο πιάτων  54 έως 72 

κλιματιστικό μηχάνημα εξωτερική 

μονάδα 
50 έως 68 

πλυντήριο ρούχων 48 έως 72 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 

June 2002 

relating to the assessment and management of environmental noise 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθμ. 13586/724  ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006 

«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 

θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 

«σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του 

Συμβουλίου της 25.6.2002». 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθμ. οικ. 211773   ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012 

Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών 

Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, 

τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής 

(ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης 

περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 



ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981 

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 

φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.  

 

Αστυν. Διάταξη 3/96 – ΦΕΚ 15/Β/12-01-1996. Ώρες κοινής ησυχίας 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 37393/2028 

Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:  7034/1298  ΦΕΚ 368/Β/24-3-2000 

Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85  ΦΕΚ 593/Β/2-10-85 

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών 

Καταστημάτων.  

 

Απόφαση: 3046/304 

Κτιριοδομικός Κανονισμός Άρθρο 12. ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΘΟΡΥΒΟΥ 

 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθμ. 13586/724  (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006) 

«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002». 

 

Για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, χρησιμοποιείται 
ο δείκτης Lden (day-evening-night level) σε dB(A). Ο Lden είναι ο νέος 
εναρμονισμένος δείκτης στάθμης θορύβου για το 24ωρο με κατηγοριοποίηση 
κατά την ημέρα, το απόγευμα και τη νύχτα.  Ο Lnight είναι ο δείκτης διαταραχών 
του ύπνου. Οι ανωτέρω δείκτες θορύβου χρησιμοποιούνται: για να καταρτιστούν 
οι χάρτες θορύβου, να εκπονηθούν και να αναθεωρηθούν οι κανονιστικές 
διατάξεις σχετικά με τη στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου, το σχεδιασμό 
μέτρων και την οριοθέτηση θορύβου.  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Ο δείκτης Lden έχει αποδεδειγμένη σχέση με τον βαθμό κοινής 

όχλησης θορύβου και ειδικότερα με το ποσοστό αντιδράσεων ισχυρής 

όχλησης (%ΗΑ) και προσδιορίζεται με τον παρακάτω τύπο : 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

Η ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012), αποτελεί το πλέον πρόσφατο 

νομοθέτημα και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου 

στο πλαίσιο εφαρμογής  των διατάξεων  του  άρθρου 14 του  Ν.1650/86, και των άρθρων 2, 

3 και 5 της  ΚΥΑ 13586/724/ΦΕΚ/384/Β/28-3-2006. Η εν λόγω ΚΥΑ 211773/2012,  
εφαρμόζεται επίσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου με τις 

διαδικασίες και μεθοδολογίες που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α 13586/724/ΦΕΚ/384/Β/28-3-

2006 εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Οι δείκτες και τα όρια 

εφαρμόζονται για δέκτες κατοικίας ευρισκόμενης εντός πάσης φύσεως - εν ισχύ - 

θεσμοθετημένων ορίων οικιστικής ανάπτυξης όπως ΓΠΣ, σχεδίων πόλης, οικισμών κλπ. για 

τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση καθορισμού ορίων και όρων δόμησης.  

Με την ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012) καθορίζονται τα ακόλουθα 

ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των ανωτέρω δεικτών οδικού, σιδηροδρομικού και αεροπορικού 

θορύβου: 

α. Για τον δείκτη Lden (24 –ωρος) : τα 70 dB(A) 

β. Για τον δείκτη Lnight (8 –ωρος νυκτερινός) : τα 60 dB(A) 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Επίσης με την παρούσα ΚΥΑ καθορίζονται: 

οι δέκτες που χρήζουν προστασίας από τον περιβαλλοντικό 
συγκοινωνιακό θόρυβο  

οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης και έγκρισης των Ειδικών 
Ακουστικών Μελετών Υπολογισμού & Εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) 
αντιθορυβικών πετασμάτων για την αντιμετώπιση του οδικού και του 
σιδηροδρομικού  θορύβου, καθώς και 

οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης και έγκρισης συστημάτων και 
προγραμμάτων παρακολούθησης του περιβαλλοντικού 
συγκοινωνιακού θορύβου   

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Οι δείκτες και τα όρια εφαρμόζονται για δέκτες κατοικίας ευρισκόμενης 
εντός πάσης φύσεως - εν ισχύ - θεσμοθετημένων ορίων οικιστικής 
ανάπτυξης όπως ΓΠΣ, σχεδίων πόλης, οικισμών κλπ. για τα οποία 
υπάρχει σχετική απόφαση καθορισμού ορίων και όρων δόμησης. 
Επιπλέον, εφαρμόζονται για την προστασία ακουστικά ευαίσθητων 
δεκτών όπως: 

Εγκαταστάσεις Υγείας και Εκπαίδευσης (σχολεία, νοσοκομεία 
κλπ) 

Γηροκομεία, οίκοι τυφλών και συναφή ιδρύματα   

Χώροι πολιτιστικών/ κοινωνικών εκδηλώσεων (ανοικτά θέατρα, 
συνεδριακά κέντρα κλπ)   

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

35 



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Ως  δείκτες   αξιολόγησης   του περιβαλλοντικού  θορύβου  που  προέρχεται  από  την 
λειτουργία οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών έργων ορίζονται,  σύμφωνα με την 
Οδηγία  2002/49/ΕΚ και  σύμφωνα με το  άρθρο 3  παρ. στ, ζ, η, θ   της ΚΥΑ 13586/724 
(ΦΕΚ/384/Β/28-3-2006), οι : 

Lden (Lday-evening-night) = σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24–   

   ωρου = (Lημέρας-απογεύματος-νύκτας)  

Lday   (12-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ημέρας) 

Levening  (4-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης απογευματινού  

   θορύβου)  και 

Lnight    (8-ωρος σταθμισμένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου) 
 

Σημειώνεται ότι όλοι οι παραπάνω επιμέρους δείκτες αφορούν σταθµισµένες κατά Α-κλίμακα μακροπρόθεσμες μέσες 
ηχοστάθμες, όπως αυτές ορίζονται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987 και τις τυχόν αναθεωρήσεις του.  
 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Χρονική περίοδος ημέρας :   από 07:00 έως 19:00 

Χρονική περίοδος απογευματινή :  από 19:00 έως 23:00 

Χρονική περίοδος νύκτας :   από 23:00 έως 07:00 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) 

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει.  

 

Ως ανώτατα  επιτρεπόμενα  όρια  θορύβου, στο όριο ιδιοκτησίας της δραστηριότητας καθορίζονται τα  
ακόλουθα : 

α.  Για αστικές περιοχές : τα  50 dB(A)  

β.  Για περιοχές που κυριαρχεί εξ ίσου το αστικό και το βιομηχανικό στοιχείο: τα 55 dB(A)  

γ. Για περιοχές που κυριαρχεί το βιομηχανικό στοιχείο: τα 65 dB(A)  

δ. Για θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές : τα 70 dB(A)  

ε. Μέσα σε κατοικούμενα κτίσματα, ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή βρίσκονται: τα 45 dB(A 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 
 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) 

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.  

 

Για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε επαφή με κατοικούμενα κτίσματα το 
ανώτερο επιτρεπόμενο όριο θορύβου καθορίζεται στα 45 dB(Α), ανεξάρτητα από την 
περιοχή που βρίσκεται η εγκατάσταση. Ο θόρυβος τότε μετριέται μέσα στο 
κατοικημένο κτίσμα με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. 

 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΑΤΑΞΗ 3/96 – (ΦΕΚ 15/Β/12-01-1996) 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ 
 

(Αστυν. Διάταξη 3/96 – ΦΕΚ 15/Β/12-01-1996) 
 

 

 

Χειμερινή Περίοδος (1η  Οκτωβρίου – 31η Μαρτίου) 
 

 

15:30        ΕΩΣ   17:30 και 

22:00  ΕΩΣ   07:30 
 

 

 

 

 

 

Θερινή Περίοδος (1η  Απριλίου – 30η  Σεπτεμβρίου) 
 

 

 

15:00        ΕΩΣ   17:30 και 

23:00  ΕΩΣ   07:00 

40 



ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

 
 

 

 
Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους.  

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003) 

 

Η αντιμετώπιση του θορύβου από τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε 
εξωτερικούς χώρους γίνεται σήμερα στην Ελλάδα από την Οδηγία 2000/14/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία έχει εναρμονιστεί 
στο Ελληνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. με αριθμό: 37393/2028/2003, (ΦΕΚ) 1418/Β/01-
10-2003 .  

Σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία, ελέγχεται η εγγυημένη από τον 
κατασκευαστή στάθμη ηχητικής ισχύος για κάθε μηχάνημα ή συσκευή. Η 
στάθμη ηχητικής ισχύος αποτελεί χαρακτηριστικό του μηχανήματος και 
επομένως θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την ακουστική του ταυτότητα. 
 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 37393/2028 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003) 

  

ΑΡΘΡΟ 11 

Ένα σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση του θορύβου από την λειτουργία 
τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, είναι το 
άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. με αριθμό: 37393/2028/2003. Δίνεται η δυνατότητα στις 
αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α, να λαμβάνουν «κάθε 
αναγκαίο μέτρο για τη ρύθμιση της χρήσης του νόμιμα υφιστάμενου ή του νέου 
εξοπλισμού, σε περιοχές που κρίνει ότι είναι ευαίσθητες και ότι έχουν ανάγκη 
ειδικής προστασίας από το θόρυβο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
περιορισμού του ωραρίου λειτουργίας του εξοπλισμού». Επίσης, στο ίδιο 
άρθρο, παράγραφος 2, δίνεται η δυνατότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α,  να «λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αντιθορυβικής προστασίας του κοινού, κατά 
την χρήση υφιστάμενου ή νέου εξοπλισμού». 
 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

 
 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:  7034/1298  (ΦΕΚ 368/Β/24-3-2000) 

Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

43 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/3010/85  (ΦΕΚ 593/Β/2-10-85) 

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των 

Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.  

 



ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

 

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.  

  

Άρθρο 12. Ηχομόνωση – Ηχοπροστασία 

Η μελέτη ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας-ακουστικής θα πρέπει να 

ικανοποιεί τα κριτήρια ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας που σχετίζονται 

με τις βασικές απαιτήσεις για ηχομόνωση-ηχοπροστασία των κτιρίων 

και αναφέρονται στο άρθρο 12 του κτιριοδομικού κανονισμού.  

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  (8) μετά το άρθρο 4, παρ. 3. 6 

Μεταξύ κτιρίων… «ο αρμός  πρέπει να κατασκευάζεται έτσι ώστε να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις… ηχομόνωσης… των…κτιρίων. 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  9, παρ. 3. 5 

Ηχομόνωση τοίχων και κουφωμάτων 

Οι τοίχοι και τα κουφώματα των κτιρίων να έχουν την ηχομονωτική ικανότητα 

που απαιτείται κατά περίπτωση όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κτιριοδομικού 

κανονισμού 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  26, παρ. 1. 7 

Θόρυβος υδραυλικών εγκαταστάσεων 

Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι υπολογισμένες και 

κατασκευασμένε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος κατά τη 

λειτουργία τους ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση θορύβου.  

Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα 

(π.χ. στήριξη των σωληνώσεων στην εξωτερική παρειά των τοίχων που περιβάλλουν τους 

χώρους με παρεμβολή ηχομονωτικού κλπ.). 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

  

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  27, παρ. 1. 7 

Θόρυβος λεβητοστασίου 

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι υπολογισμένη και κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία ούτε να διευκολύνεται η 

μετάδοση θορύβου. Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, πρέπει να 

λαμβάνονται ειδικά μέτρα. Επίσης μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε χώρους με πηγές 

θορύβου (π.χ. λεβητοστάσια), ώστε να μη δημιουργείται ενόχληση σε παρακείμενους 

χώρους. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

  

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  27, παρ. 2. 4.1.2 

Θύρα λεβητοστασίου 

Η θέση του λεβητοστασίου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της 

καπνοδόχου, με τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την 

κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του 

κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου… 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

Απόφαση: 3046/304 (ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989)- Κτιριοδομικός Κανονισμός.   

 

Άρθρο  29, παρ.5 

Ηχομόνωση ανελκυστήρων 

Κατά την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων σε κτίρια, λαμβάνονται τα κατά 

περίπτωση κατάλληλα μέτρα ηχομόνωσης, ώστε να μη υπάρχει μεταφορά θορύβου σε 

διπλανά διαμερίσματα ή χώρους του κλιμακοστασίου, ώστε να μη μεταδίδονται στο 

κτίριο κραδασμοί. 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 
Άρθρο. 27, παρ. 2.5.2.2 και 2.5.2.3. 

Θόρυβος μέσω αεραγωγών 

 

παρ. 2.5.2.2 :  Οι αεραγωγοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλα υλικά, όπως σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, 

σκυρόδεμα, φυσικούς η τεχνητούς λίθους, άργιλλο . Επίσης, πρέπει να είναι στεγανοί σε όλη τους τη διαδρομή και να μη έχουν 

άλλα ανοίγματα, εκτός από αυτά που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος. 

Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα και μέτρα, ώστε να μη μεταδίδεται διαμέσου των αεραγωγών θόρυβος που να 

είναι πάνω από τα ανεκτά όρια είτε αυτός προέρχεται από τη λειτουργία μηχανημάτων είτε από χώρους μέσα από τους 

οποίους διέρχεται ο αεραγωγός. 

 

παρ. 2.5.2.3 :  Για τους αεραγωγούς ισχύουν επίσης τα αναφερόμενα στην απόφαση 2423/1986 ΤΟΤΕΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΦΕΚ 

177/Β/ 31-3-1988). 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

  

Άρθρο  28, Παρ. 1.2, Παρ. 1.6 & Παρ. 4. 

Παρ. 1.2 Θόρυβος λειτουργίας εγκαταστάσεως κλιματισμού-αερισμού 

 

Η εγκατάσταση κλιματισμού υπολογίζεται και κατασκευάζεται με τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζει τις επιθυμητές συνθήκες άνεσης, ευεξίας και υγιεινής στους διάφορους 

χώρους του κτιρίου, την ασφάλεια των χρηστών και την αθόρυβη, οικονομική και 

αυτοματοποιημένη λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: 

 

 
 

 

Άρθρο  28, Παρ. 1.6  

Παρ. 1.6 Θόρυβος και μετάδοσή του από τις εγκαταστάσεις κλιματισμού 

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι υπολογισμένη και κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μη δημιουργείται θόρυβος πάνω από τα ανεκτά όρια κατά τη λειτουργία της ούτε 

να διευκολύνεται η μετάδοση θορύβου. 

Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα. 

Επίσης μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε χώρους με πηγές θορύβου, ώστε να μη 

δημιουργείται ενόχληση σε παράπλευρους χώρους ούτε να μπορεί να μεταφέρεται ο 

θόρυβος μέσα από τα στοιχεία της εγκατάστασης. 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

53 



ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ 
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Άρθρο  28, Παρ. 4  

Παρ. 4 Θόρυβος –κραδασμοί εγκατάστασης κλιματισμού 

 

Ειδική πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται για την απόσβεση ήχων και 

κραδασμών που προέρχονται από τη λειτουργία των μηχανημάτων και 

συσκευών της εγκατάστασης κλιματισμού. 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Δαλαμάγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Περιβάλλοντος 

ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067 
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός  
Άρθρο 16, Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία 
στις όψεις του κτιρίου, παρ. 10 Κλιματιστικά στοιχεία 
 
10. Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι λέβητες αερίου για θέρμανση ή παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του 
παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προ− 
εξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου. 
Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα (50) εκατοστά και 
μόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να 
τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00 μ.) μέτρων από τη στάθμη του 
πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων 
υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία 
τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης. Στις όψεις του 
κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων 
φυσικού αερίου. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Θόρυβος μοτοδικύκλων 
 

 

ΚΥΑ 25006/2234 – (ΦΕΚ 523 /Β/ 13 ΙΟΥΛ 93) 

Περί μέτρων για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται 

από Μοτοσικλέτες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των Οδηγιών 

78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ και 89/235/ΕΟΚ, Αποδεκτές ηχητικές 

στάθμες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, μέθοδοι μέτρησης κλπ.) 
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 Στην πηγή (διακοπή ή περιορισμός λειτουργίας, 

αντικατάστασή με λιγότερο θορυβώδη, εγκιβωτισμός 

της σε ηχομονωτικό κάλυμμα). 

 Στη διαδρομή (εγκατάσταση ηχοπετάσματος, 

περιορισμός των ανακλάσεων με ηχοαπορρόφηση). 

 Στο δέκτη (ηχομόνωση τοίχων, δαπέδων, παραθύρων). 
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 Οι επιπτώσεις του είναι σημαντικές στην ανθρώπινη 
υγεία, συμπεριφορά, παραγωγικότητα, στις αξίες 
που ο καθένας θεωρεί. 

 Υπάρχει κατάλληλη νομοθεσία, αλλά δεν 
εφαρμόζεται.  

 Η λήψη μέτρων πρέπει να γίνεται στον αρχικό 
σχεδιασμό δραστηριοτήτων και στην αρχική 
κατασκευή κατοικιών 

 Διαπιστώνεται έλλειψη περιβαλλοντικής 
συνείδησης κατά την πρόκληση θορύβου. 
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Μελέτες 
Έρευνες 
Μετρήσεις 
Χαρτογραφήσεις 
Παρακολουθήσεις 
Έλεγχοι 
Κανονισμοί 
Προδιαγραφές 
Πρότυπα, 
Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση, 
Επιμόρφωση κ.λπ. 
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Ηχοπετάσματα 
Ηχομονώσεις 
Ζώνες πρασίνου 
Ενδιάμεσες ζώνες προστασίας, ζώνες ελεγχόμενης 
ανάπτυξης (noise buffer zones) 
Έργα διαχείρισης κυκλοφορίας, 
Ειδικές αντιθορυβικές ασφαλτοστρώσεις, 
Μείωση ταχυτήτων οχημάτων, 
Συστήματα παρακολούθησης θορύβου κ.λπ. 
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Ανάπτυξη και Ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης εξετάζοντας κατά πόσο ενοχλούμε 
τον συνάνθρωπο με τις ενέργειές μας 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΟΡΥΒΟΥ  
http://www.who.int/environmental_information/Noise/Commnoise2.htm 
 
NOISE POLLUTION CLEARING HOUSE 
http://www.nonoise.org/ 
 
NOISE CENTER 
http://www.lhh.org/noise/ 
 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY - EΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/noise 
 
ΥΠΕΧΩΔΕ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ 
http://www.minenv.gr/4/41/4104/g4104.html 
 
 
ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ  
French Centre d' Information et de Documentation sur le Bruit  
 
http://www.infobruit.org/FR/info/00  
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