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Ηχοπροστασία σε περιοχές κατοικίας 
 

Η διαπίστωση της ανάγκης για ακουστική άνεση ξεκινά από την 
κατανόηση της τάσης του ανθρώπου να αναζητά ιδιωτικότητα. Πέρα από τις 
κοινωνικές και συλλογικές του δραστηριότητες, ο άνθρωπος δηµιουργεί και 
προστατεύει την «ιδιωτική σφαίρα» του. Τα βασικά στοιχεία αυτής είναι, ότι εδώ 
δεν µπορεί να εισβάλλει κανείς. Δεν τον βλέπει, δεν τον αισθάνεται, δεν τον ακούει 
κανείς. Αντίστοιχα, και ο ίδιος, δεν αισθάνεται την παρουσία άλλων, δεν τους 
βλέπει και δεν τους ακούει.   

Κατά τη δηµιουργία αυτής της «ιδιωτικής σφαίρας», ζητούµενο είναι να 
πληρείται µια σειρά από προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν άνεση. Σε αυτές 
περιλαµβάνεται η ασφάλεια, η σωστή υγρασία και θερµοκρασία, ο σωστός 
φωτισµός, η ηχοµόνωση.  

Ωστόσο στην Ελλάδα, η έννοια της ακουστικής άνεσης, έως τώρα δεν 
αποτελεί προτεραιότητα της δοµικής τεχνολογίας. Για τον κατασκευαστή προέχει 
η λειτουργικότητα των χώρων, η στατική, που προσδίδει ασφάλεια, η 
θερµοµόνωση, που συνεπάγεται εξοικονόµηση ενέργειας και άρα άµεσο 
οικονοµικό όφελος, και τέλος, η πυρασφάλεια, που δηµιουργεί συνθήκες 
ασφαλούς εγκατάλειψης του κτηρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τις 
περισσότερες όµως φορές, ούτε λόγος για ηχοµόνωση… 
 Όµως, κανείς δε λέει ότι οι ένοικοι / χρήστες των κτηρίων είναι 
συµβιβασµένοι µε αυτή την χρόνια ανεπάρκεια σε ακουστική άνεση.  Με το 
πέρασµα του χρόνου, η ζήτηση για προστασία από κάθε µορφής θορύβους 
µέσα στα όρια της κατοικίας, ολοένα και αυξάνεται.  Οι επιπτώσεις της 
ηχορύπανσης στην ψυχική και σωµατική υγεία ενηλίκων και παιδιών, αρχίζουν 
να γίνονται αντιληπτές από µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού, που 
διαισθάνεται ότι ο θόρυβος µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της 
ζωής του. Αυτό σηµαίνει ότι η κατασκευαστική αγορά χρειάζεται να 
ανταποκριθεί διαφορετικά από ότι σήµερα, στην ανάγκη για χώρους που να 
εξασφαλίζουν ακουστική άνεση.  
 Όλες οι µέχρι σήµερα προσπάθειες εφαρµογής κανονισµού 
ηχοµόνωσης στην Ελλάδα απέτυχαν, διότι επικράτησε ο φόβος της αύξησης του 
κόστους της κατασκευής εκ µέρους των κατασκευαστών. Έτσι επί δεκαετίες 
κατασκευάζονται εκατοντάδες χιλιάδες ακατάλληλα κτίρια στα οποία η µεγάλη 
πλειοψηφία των Ελλήνων ζει σε κακές ακουστικές συνθήκες. 
 
Η προδιαγραφές για την ηχοµόνωση κτιρίων που ισχύουν σήµερα στην Ελλάδα 
φαίνονται στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό (1989), στο άρθρο 12. Η παρούσα 
εργασία παρουσιάζει µια νέα προσέγγιση, του Ελληνικού Κανονισµού Κτιριακής 
Ηχοπροστασίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής. 



 Ο προτεινόµενος νέος κανονισµός εισάγει τον διαχωρισµό της 
ακουστικής άνεσης σε επιµέρους κατηγορίες, όπου η κατηγορία 1 αντιστοιχεί 
στην µέγιστη ηχοµόνωση και η 5 στην ελάχιστη. Με τον τρόπο αυτό, ο κύριος 
του έργου θα υποχρεούται να δηλώνει την κατηγορία που θέλει να εµπίπτει το 
κτίριο και έτσι ο ενδιαφερόµενος αγοραστής θα µπορεί να γνωρίζει εκ των 
προτέρων, αν και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη του για 
ακουστική άνεση και ηχοπροστασία. Έτσι ο κανονισµός εισάγει απαίτηση για 
κατάταξη µόνο και όχι για συγκεκριµένη κατηγορία ηχοµόνωσης. Συνεπώς δεν 
τίθεται θέµα αύξησης του κατασκευαστικού κόστους. 
 Η ζήτηση για καλύτερα κτίρια από ακουστική άποψη, προσδοκάται ότι µε 
έναν απλό και ανώδυνο για την κατασκευαστική αγορά τρόπο, θα αυξήσει και 
την προσφορά κτιρίων µε µια ικανοποιητική, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 
ενοίκων / χρηστών, ακουστική άνεση, χωρίς την επιβολή ελαχίστων απαιτήσεων 
από την πλευρά του δηµοσίου. Το µόνο που χρειάζεται να επιβληθεί είναι η 
πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων, δηλαδή τελικά η διαφάνεια. 
Με την πάροδο του χρόνου και την εφαρµογή του κανονισµού, θα επιτευχθεί και 
η σύγκλιση µε τις εναρµονισµένες πρακτικές και µεθοδολογίες που ισχύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να συµµετάσχει και η Ελλάδα στην ανάπτυξη του 
κλάδου αυτού της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. 
 
 
 
 
 
 


