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Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου καθορίζεται από την παροχή αποδεκτών συνθηκών διαµονής, 

διαβίωσης και εργασίας των ατόµων που ζουν και δραστηριοποιούνται στους χώρους του κτιρίου 

αυτού. 

Ένα σύνολο ηχητικών παραµέτρων, οι οποίες καθορίζονται µε τη χρήση ειδικών υπολογιστικών 

µεθόδων αλλά και µετρήσεων, κάνουν δυνατή τη διάκριση «επιπέδων ακουστικής άνεσης». 

Στην πράξη και σε ό,τι ειδικότερα αφορά τα παράθυρα, πόρτες, υαλοπετάσµατα κ.λπ., έχει 

ιδιαίτερη σηµασία να γνωρίζουµε την ηχοµείωση που µπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο παράθυρο, σε 

σχέση µε το επίπεδο των συνήθων θορύβων, τους οποίους δέχεται ο χώρος που προστατεύεται 

από το παράθυρο αυτό. 

Μάλιστα, η ηχοµείωση αυτή έχει ενδιαφέρον στην περιοχή των χαµηλών σχετικά συχνοτήτων 

(περίπου µέχρι τα 600 Hz), µέσα στην οποία περιλαµβάνονται οι συνήθεις ήχοι της 

καθηµερινότητάς µας. 

Σύµφωνα µε υπάρχοντα κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιορίζονται τα επίπεδα 

«Μέγιστης ανεκτής στάθµης θορύβων» σε κτίρια, ως ακολούθως.  

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συνήθη επίπεδα θορύβων (σε Ντεσιµπέλ - dB) σε διάφορους 
χώρους που ζούµε, κινούµαστε και εργαζόµαστε καθηµερινά. 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ Μέγιστη στάθµη 
θορύβου σε dB 

Γραφεία 35 

Οικίες ηµέρα 30-35 

Οικίες νύχτα 20-25 

Θέατρα 25 

Νοσοκοµεία - Studio 26 



 
 
Στον επόµενο πίνακα φαίνονται τα επίπεδα «ακουστικής άνεσης» µε παραδείγµατα χώρων στους 
οποίους αυτά συµβαίνουν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΑΘΜΗ 
ΘΟΡΥΒΟΥ 

dB(A) 
ΠΗΓΗ ή ΧΩΡΟΣ 

120 
Κινητήρας αεροπλάνου κατά την απογείωση σε απόσταση 
100 m 

    Κτυπήµατα σφυριού σε ατσάλι 

    Σιδηρουργείο, χαλκουργείο, λεβητοποιείο 

    Ορχήστρα µουσικής ποπ 

Μόλις υποφερτός θόρυβος 

110 Σταθµός κατά το πέρασµα ταχείας 

Γεωτρύπανο µε πεπιεσµένο αέρα 
Πολύ ενοχλητικός θόρυβος 100 

Σφυρηλάτηση 

90 Συµφωνική ορχήστρα 

Κλάξον αυτοκινήτου 
80 

∆έκτης ραδιοφώνου δυνατά 

Θορυβώδης δρόµος 

Θορυβώδες περιβάλλον 

70 

Μουσική δωµατίου 

Μέσο εργοστάσιο 

Θορυβώδες εστιατόριο 

Θορυβώδες γραφείο 

Συνηθισµένη οµιλία ή µουσική 60 

Συνήθης οµιλία σε απόσταση 1 m 

Συνηθισµένος θόρυβος 
περιβάλλοντος 

50 Θορυβώδες διαµέρισµα 

Συνηθισµένο γραφείο ή διαµέρισµα 
Ησυχία 40 

Σιγανή µουσική ραδιοφώνου 

30 Ήσυχη κατοικία 

Studio ραδιοφώνου πολύ καλά µονωµένο Πολύ µεγάλη ησυχία 
20 

Ήσυχος κήπος 

10 Εργαστήριο ακουστικής πολύ καλά µονωµένο 

5 
Μη κανονική (και ενοχλητική) 

ησυχία 

0 

Στάθµη ελάχιστης ακουστικότητας 



ΠΙΝΑΚΑΣ- ME  ΠΡΟΤΙΜΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ dB  ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΧΩΡΟΥ dB ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ακουοµετρικά και ακουστικά εργαστήρια                                                                  15 

Όπερα,υπνοδωµάτιο έξω από την πόλη                                                               20 

Θαυµάσιες ακουστικές 
συνθήκες 

Θέατρο, δωµάτιο µουσικής, studio τηλεόρασης 
20-
25 

Υπνοδωµάτιο σε προάστιο, αίθουσα διαλέξεων- διδασκαλίας, 
studio κινηµατογράφου. 25 

πολύ καλές ακουστικές 
συνθήκες 

Αίθουσα συνεδριάσεων, εκκλησία, δικαστήριο. 
25-
30 

Υπνοδωµάτιο στην πόλη, κινηµατογράφος, νοσοκοµείο 30 

  

Αµφιθέατρο,ξενοδοχείο 
25-
35 

Υπνοδωµάτιο σε περιοχή αυξηµένης κυκλοφορίας 35 

  

Ιδιωτικό γραφείο, βιβλιοθήκη 
30-
35 

Υπνοδωµάτιο σε βιοµηχανική περιοχή, µαγαζιά 40 

Γραφεία γενικά 
30-
45   

Εστιατόριο 
35-
50 

Γυµναστήριο 
45-
50 

αποδεκτές συνθήκες 
εργασίας 

 
 
Εύκολα συµπεραίνει κανείς πως από το συσχετισµό των τριών αυτών πινάκων και γενικότερα 

όταν γνωρίζουµε τα επίπεδα των εξωτερικών θορύβων, µπορούµε να επιλέξουµε παράθυρα µε 

κατάλληλα πλαίσια, υαλοπίνακες (αλλά και βοηθητικά υλικά και κατασκευές, στο πλαίσιο 

ολοκληρωµένης µελέτης) τέτοια, ώστε να προκαλούν µείωση των θορύβων (ηχοµείωση), η οποία 

να φτάνει στα ανεκτά επίπεδα για γραφείο, οικία, νοσοκοµείο κ.λπ.  

Είναι προφανές ότι µια τέτοια επιλογή προυποθέτει εξειδικευµένες γνώσεις. Γι αυτό το λόγο 

απαιτείται η συµβουλή Μηχανικού ή εκπαιδευµένου, στο συγκεκριµένο αντικείµενο, Τεχνικού από 

πλευράς της επιχείρησης προµήθειας-κατασκευής των παραθύρων, υαλοπετασµάτων κλπ    

 
 
 


