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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει συνεχή αύξηση µε σοβαρές επιπτώσεις στην υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος, στην εξάντληση των φυσικών πόρων και κατά συνέπεια στην ποιότητα ζωής. Για 

την αντιµετώπιση όλων αυτών των επιπτώσεων, πρωταρχικό ρόλο αποκτά η εξοικονόµηση ενέργειας, 

συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην παγκόσµια οικονοµία, στην κάλυψη των κοινωνικών και 

αναπτυξιακών αναγκών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι η 

φθηνότερη, εναλλακτική, ήπια, καθαρή και άµεσα διαθέσιµη πηγή ενέργειας για την αντιµετώπιση των 

σύγχρονων οικονοµικών και ενεργειακών αναγκών. 

Στην Ελλάδα, το 2005 ο κτηριακός τοµέας (οικιακός και τριτογενής), συµµετείχε σε ποσοστό 34% 

(που σήµερα πλησιάζει το 40%) στο ενεργειακό ισοζύγιο και σε ποσοστό 65% στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω της υψηλής συµµετοχής των κτηρίων στην κατανάλωση ενέργειας και 

κυρίως στον ηλεκτρισµό, τα κτήρια συµµετέχουν ετησίως στις εκποµπές ρύπων CO2 σε ποσοστό άνω 

του 43%. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας στα ελληνικά κτήρια για τη 

δεκαετία 1995-2005 ανέρχεται στο 5,5%, ενώ ο αντίστοιχος ρυθµός αύξησης για το σύνολο της 

καταναλισκόµενης ενέργειας στην Ελλάδα είναι περίπου 3%. Παράλληλα, η απαιτούµενη 

εγκατεστηµένη ισχύς για την κάλυψη των φορτίων αιχµής κυρίως κατά τους θερινούς µήνες (λόγω 

κλιµατισµού) αυξάνεται συνεχώς µε µέσο ετήσιο ρυθµό τα 400 MW, που συνεπάγεται την 

αναγκαιότητα για έναν επιπλέον σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.  

Στη χώρα µας οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στον κτηριακό τοµέα είναι ιδιαίτερα υψηλές 

και µπορούν να υλοποιηθούν σχετικά εύκολα µε την εφαρµογή κατάλληλων µέτρων. Πρέπει να 

επισηµανθεί ότι το 70% των ελληνικών κτηρίων δεν είναι θερµοµονωµένα, ενώ ταυτόχρονα το 

µεγαλύτερο ποσοστό από αυτά έχουν κακή αεροστεγανότητα και παλιάς τεχνολογίας 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις (θέρµανσης, ψύξης, φωτισµού κ.ά.). Η σηµερινή, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης τεχνολογία χρήσης και διαχείρισης ενέργειας µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά 

στην εξοικονόµηση στα κτήρια, ενώ η χρήση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακών 

συστηµάτων, γεωθερµίας, βιοµάζας κ.ά.) είναι πλέον ενεργειακά αποδοτικότερη και τεχνικοοικονοµικά 

βιώσιµη στα κτήρια.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά την πρώτη ενεργειακή κρίση του 1973, οι συµµετέχουσες χώρες 

εφάρµοσαν τα πρώτα εθνικά προγράµµατα εξοικοκονόµησης ενέργειας, τα οποία είχαν ως 

αποτέλεσµα την εντυπωσιακή µείωση της αποκαλούµενης «ειδικής κατανάλωσης ενέργειας» µέχρι και 

25%. Μέχρι σήµερα στην Ελλάδα δεν έχει εφαρµοστεί κανένα ολοκληρωµένο εθνικό πρόγραµµα 

εξοικονόµησης ενέργειας. Οι µέχρι τώρα προσπάθειες στη χώρα µας αφορούν κυρίως στην υλοποίηση 

ανταγωνιστικών κοινοτικών προγραµµάτων. Η καθιέρωση κινήτρων για την εφαρµογή οικονοµικά 

βιώσιµων και ενεργειακά αποδοτικών µέτρων εξοικονόµηση ενέργειας, θα πρέπει να είναι ο κύριος 

άξονας των προγραµµάτων που θα «τρέξουν» στον µέλλον. 

Στις 9 Απριλίου 2010, εκδόθηκε ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης - Κ.Εν.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 

407/9.4.2010), όπως προέβλεπε ο νόµος 3661/2008, που ουσιαστικά εναρµόνισε τη νοµοθεσία της 

χώρας µας προς την κοινοτική οδηγία 91/2000 περί ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η παρούσα 

Τεχνική Οδηγία του Τ.Ε.Ε., έχει στόχο να συµβάλει στην υποστήριξη της εφαρµογής του Κ.Εν.Α.Κ., ο 

οποίος θα τεθεί σε εφαρµογή τους επόµενους µήνες. Ουσιαστικά γίνεται µια πρώτη προσπάθεια να 

καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο όλες οι παράµετροι που επιδρούν στην ενεργειακή απόδοση ενός 

κτηρίου και θα βοηθήσουν το µελετητή µηχανικό και τον ενεργειακό επιθεωρητή στον υπολογισµό της 

ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. 

Για όλη αυτή την προσπάθεια, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία σε όλους αυτούς του ανθρώπους που 

πρωτοστάτησαν και αφιέρωσαν πολύ χρόνο προσωπική εργασίας, εν µέσω πολλών αντιπαραθέσεων 
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και αντιξοοτήτων, για να καταλήξουµε σήµερα µε ωριµότητα πλέον να εφαρµόζουµε τον Κανονισµό για 

την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Αρκετοί συνάδελφοι, ερευνητές και καθηγητές από 

ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήµια συνέβαλαν µέχρι σήµερα στη διαµόρφωση της νοµοθεσίας για 

την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.  

Η παρούσα τεχνική οδηγία είναι ιδιαιτέρως αφιερωµένη σε δύο πολύ αξιόλογες συναδέλφους που 

δεν βρίσκονται πια µαζί µας, στη Νιόβη Χρυσοµαλλίδου, καθηγήτρια στο Εργαστήριο Οικοδοµικής και 

Φυσικής των Κτιρίων του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και στη Τζένη Λάζαρη 

προϊσταµένη του Τµήµατος Κτηρίων στη ∆ιεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες για πολλά χρόνια ήταν υπέρµαχοι της προώθησης 

προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στα κτήρια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας τεχνικής οδηγίας είναι ο προσδιορισµός των θερµοφυσικών ιδιοτήτων των 

υλικών και των δοµικών στοιχείων, καθώς και ο καθορισµός της µεθοδολογίας για τον έλεγχο της 

θερµικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους, τόσο ως προς τα επιµέρους διαφανή και αδιαφανή 

στοιχεία του, όσο και στο σύνολό του. 

Ο έλεγχος της θερµικής επάρκειας του κτιρίου δεν αποσκοπεί µόνο στον περιορισµό της 

ανταλλαγής θερµότητας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και συνεπώς στη µείωση 

των απαιτήσεων για θέρµανση και ψύξη, αλλά διασφαλίζει ταυτόχρονα την επίτευξη συνθηκών 

θερµικής άνεσης, καθώς και την αποφυγή προσβολής των δοµικών στοιχείων από υγρασία λόγω 

συµπύκνωσης των υδρατµών σε ασθενή σηµεία του κελύφους.  

 

Η θερµοµονωτική προστασία του κτιρίου αξιολογείται σε δύο στάδια µε: 

• τον έλεγχο της επάρκειας των διαφανών και αδιαφανών στοιχείων του κελύφους µέσω του 

προσδιορισµού του συντελεστή θερµοπερατότητάς τους, ο οποίος οφείλει να είναι 

µικρότερος από τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ. και µε 

• τον έλεγχο της επάρκειας του κτιριακού κελύφους στο σύνολό του, µέσω του 

προσδιορισµού του µέσου συντελεστή θερµότητας του κτιρίου, ο οποίος οφείλει να είναι 

µικρότερος από τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ. Στον υπολογισµό του 

µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας του κτιρίου λαµβάνονται υπόψη όλα τα διαφανή και 

αδιαφανή δοµικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους, καθώς και οι γραµµικές θερµογέφυρες.   

 

Τόσο οι τιµές των θερµοφυσικών ιδιοτήτων των υλικών και όλων των επιµέρους παραµέτρων που 

υπεισέρχονται στον υπολογισµό, όσο και η µεθοδολογία εκτίµησης όλων των παραπάνω µεγεθών 

στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα.  
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Με τη θερµοµονωτική προστασία των δοµικών στοιχείων των κτιριακών κατασκευών επιδιώκεται ο 

περιορισµός στο ελάχιστο δυνατό των ανταλλαγών θερµότητας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος και η επίτευξη ενός ευχάριστου εσωκλίµατος στο εσωτερικό των κτιρίων µε τη 

µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 'Έτσι, κατά µεν τη χειµερινή (ψυχρή) περίοδο περιορίζονται 

οι θερµικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον, κατά δε τη θερινή (θερµή) περίοδο περιορίζεται η 

υπερθέρµανση λόγω θερµικών προσόδων από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Ταυτόχρονα όµως µε τη θερµοµονωτική προστασία των κτιρίων ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος 

εκδήλωσης του φαινοµένου της επιφανειακής συµπύκνωσης των υδρατµών (δρόσου)  και 

προστατεύονται οι κατασκευές από φαινόµενα υγρασίας του εσωτερικού χώρου. 

Σε γενικότερο επίπεδο περιορίζει την απαίτηση για κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια 

µειώνει την κατανάλωση των διαθέσιµων ενεργειακών πόρων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος από 

την παραγωγή αέριων ρύπων. 

Η απαίτηση για θερµοµονωτική προστασία των κτιριακών κατασκευών που επιβάλλει ο Κ.Εν.Α.Κ. 

συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση, επιβάλλοντας τον έλεγχο επάρκειας της θερµοµονωτικής 

προστασίας του κτιρίου σε δύο στάδια: 

• Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχεται η θερµική επάρκεια ενός εκάστου των επί µέρους δοµικών 

στοιχείων του κτιρίου. Για να ικανοποιεί ένα δοµικό στοιχείο τις απαιτήσεις θερµοµονωτικής 

προστασίας του κανονισµού, θα πρέπει η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας Uεξεταζ. αυτού 

του δοµικού στοιχείου να µην υπερβαίνει την τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου συντελεστή 

θερµοπερατότητας Umax που ορίζει ο κανονισµός, ανά κλιµατική ζώνη για κάθε κατηγορία 

δοµικών στοιχείων. Πρέπει, δηλαδή να ισχύει:  

 Uεξεταζ. ≤ Umax [W/(m²·K)] (1.1.) 

• Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται η θερµική επάρκεια του συνόλου του κτιρίου. Για να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κανονισµού πρέπει η µέση τιµή θερµοπερατότητας του 

εξεταζόµενου κτιρίου (Um) να µην υπερβαίνει τα όρια που θέτει ο κανονισµός για κάθε κτίριο 

(Um, max), αυτού εντασσοµένου σε µια από τις κλιµατικές ζώνες του ελλαδικού χώρου. Η µέγιστη 

επιτρεπόµενη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Um, max) υπολογίζεται λαµβανοµένου 

υπόψη του λόγου του συνόλου της εξωτερικής περιµετρικής επιφάνειας του κτιρίου προς τον 

όγκο του (F/V). Πρέπει δηλαδή να ισχύει: 

 Um. ≤ Um, max [W/(m²·K)] (1.2.) 

 

Η αντίσταση που προβάλλει µία οµογενής στρώση ενός δοµικού στοιχείου στη ροή θερµότητας 

υπολογίζεται από το γενικό τύπο: 

 R =
d

λ
 [m²·K/W] (1.3.) 

όπου: R [W/(m²·K)] η αντίσταση που προβάλλει στη ροή θερµότητας η συγκεκριµένη στρώση, 

 d [m] το πάχος της στρώσης, 

 λ [W/(m·K)] ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του υλικού της στρώσης, 

Το σύνολο των θερµικών αντιστάσεων όλων των στρώσεων ενός πολυστρωµατικού δοµικού 

στοιχείου, που αποτελείται από οµογενείς στρώσεις υλικών, ορίζει την αντίσταση θερµοδιαφυγής (Rss) 



8 

και προκύπτει από το άθροισµα των επί µέρους αντιστάσεων της κάθε στρώσης κατά τη γενικευµένη 

σχέση: 

 
1

n n
j

ss j
j jj

d
R R

λ
=

= =∑ ∑  [m²·K/W] (1.4.) 

Η σειρά των στρώσεων ενός δοµικού στοιχείου πρακτικά δεν επηρεάζει τη ροή θερµότητας µέσω 

αυτού, επηρεάζει όµως την αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητάς τους. 

• Η τοποθέτηση της θερµοµονωτικής στρώσης σε θέση πλησιέστερη προς την εσωτερική 

επιφάνεια περιορίζει τη θερµοχωρητικότητα του δοµικού στοιχείου, δηλαδή την ικανότητά του 

να αποθηκεύει θερµότητα στη µάζα του. 

• Αντίθετα, η τοποθέτηση της θερµοµονωτικής στρώσης σε θέση πλησιέστερη προς την 

εξωτερική επιφάνεια επαυξάνει τη θερµοχωρητικότητά του. 

Ωστόσο, η θερµοχωρητικότητα του δοµικού στοιχείου επηρεάζεται καθοριστικά από τη µάζα του. 

Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ικανότητα αποθήκευσης θερµότητας. Στόχος 

είναι η αποθηκευόµενη ποσότητα θερµότητας να µπορεί να επαναποδοθεί στο εσωτερικό περιβάλλον 

του κτιρίου, όταν η θερµοκρασία του χώρου πέφτει σε χαµηλότερα επίπεδα από τη θερµοκρασία της 

µάζας του. 

Η συνολική θερµική αντίσταση που προβάλλει ένα πολυστρωµατικό δοµικό στοιχείο, που 

αποτελείται από οµογενείς στρώσεις υλικών, ορίζεται από το άθροισµα των αντιστάσεων των επί 

µέρους στρώσεων και των αντιστάσεων του στρώµατος αέρα εκατέρωθεν των όψεών του κατά την 

εξίσωση: 

 RΤ = Ri + R1 + R2 + ..... +Rn + Ra [m²·K/W] (1.5.) 

όπου: RΤ [W/(m²·K)] η συνολική αντίσταση που προβάλλει στη ροή θερµότητας το δοµικό 

στοιχείο, 

 n [–] το πλήθος των στρώσεων του δοµικού στοιχείου, 

 Ri [W/(m²·K)] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δοµικό 

στοιχείο, 

 Ra [W/(m²·K)] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το δοµικό στοιχείο προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Οι θερµικές απώλειες µέσω ενός δοµικού στοιχείου ορίζονται από το συντελεστή 

θερµοπερατότητας (U), που δίνει την ποσότητα θερµότητας που µεταφέρεται στη µονάδα του χρόνου 

σε σταθερό θερµοκρασιακό πεδίο µέσω της µοναδιαίας επιφάνειας ενός δοµικού στοιχείου, όταν η 

διαφορά θερµοκρασίας του αέρα στις δύο όψεις του δοµικού στοιχείου ισούται µε τη µονάδα. 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου ορίζεται από τη σχέση: 

 U =
1

RT

 [W/(m²·K)] (1.6.) 

ή, σύµφωνα και µε τη σχέση 1.5.: 

 
1

1 n

i j a
j

R R R
U

=

= + +∑  [m²·K/W] (1.7.) 

όπου: U [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου, 

 n [–] το πλήθος των στρώσεων του δοµικού στοιχείου, 
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 Ri [W/(m²·K)] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δοµικό 

στοιχείο, 

 Ra [W/(m²·K)] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το δοµικό στοιχείο προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Κατά τον έλεγχο του πρώτου σταδίου θα πρέπει να εξετασθούν ως προς τη θερµοµονωτική τους 

επάρκεια όλα τα επί µέρους δοµικά στοιχεία του εξεταζόµενου κτιρίου, διαφανή και αδιαφανή. 

Ειδικότερα, οφείλουν να είναι θερµοµονωµένα και να ελέγχονται ως προς τη θερµική τους επάρκεια 

όλα τα δοµικά στοιχεία του κελύφους που περικλείουν τη θεωρούµενη ως θερµαινόµενη περιοχή του 

κτιρίου, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.4.  

Επιπλέον όµως, θερµοµονωµένα οφείλουν να είναι και όλα τα οριζόντια και κατακόρυφα δοµικά 

στοιχεία που διαχωρίζουν µεταξύ τους δύο διαφορετικά διαµερίσµατα του ιδίου κτιρίου ή χώρους µε 

διαφορετική χρήση ή χώρους µε διαφορετικά ωράρια λειτουργίας. 

 

 

2.1. Υπολογισµός των συντελεστών θερµοπερατότητας των αδιαφανών δοµικών στοιχείων 

Ο βαθµός θερµοµονωτικής προστασίας ενός αδιαφανούς δοµικού στοιχείου προσδιορίζεται από το 

συντελεστή θερµοπερατότητας (U), αυτού οριζοµένου από το αντίστροφο του αθροίσµατος των 

θερµικών αντιστάσεων που προβάλλουν οι διαδοχικές στρώσεις του δοµικού στοιχείου στη 

θεωρούµενη κατά παραδοχή µονοδιάστατη και κάθετη στην επιφάνειά του ροή θερµότητος µέσω 

αυτού και των αντίστοιχων θερµικών αντιστάσεων που προβάλλουν οι εκατέρωθεν των όψεών του 

στρώσεις αέρα. 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου n στρώσεων ορίζεται από τον τύπο: 

 

 [W/(m²·K)] (2.1.) 

 

 

όπου: U [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου, 

 n [–] το πλήθος των στρώσεων του δοµικού στοιχείου, 

 d [m] το πάχος της κάθε στρώσης του δοµικού στοιχείου, 

 λ [W/(m·K)] ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του υλικού της κάθε στρώσης, 

 Ral [m²·K/W] η θερµική αντίσταση του στρώµατος αέρα σε τυχόν υφιστάµενο διάκενο 

ανάµεσα στις στρώσεις του δοµικού στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι ο 

αέρας του διακένου δεν επικοινωνεί µε το εξωτερικό περιβάλλον και 

θεωρείται πρακτικά ακίνητος, 

 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δοµικό 

στοιχείο, 

 Rα [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το δοµικό στοιχείο προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Η υπολογιζόµενη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας κάθε δοµικού στοιχείου, αναλόγως της 

θέσης του στο κτίριο, θα πρέπει να προκύπτει µικρότερη ή ίση της µέγιστης επιτρεπόµενης τιµής, 

όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα 5 για κάθε κλιµατική ζώνη του ελλαδικού χώρου. 

Αν η τιµή προκύπτει µεγαλύτερη, θα πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί, αφού προηγουµένως 

βελτιωθούν τα θερµοτεχνικά χαρακτηριστικά του δοµικού στοιχείου:  

– µε ενδεχόµενη αύξηση του πάχους της θερµοµονωτικής στρώσης,  

– µε αντικατάσταση του θερµοµονωτικού υλικού µε άλλο (ενδεχοµένως και των υλικών άλλων 

στρώσεων) που θα έχει χαµηλότερη τιµή συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας,  

j=1 j

1
n

j
i al a

U
d

R R R
λ

=

+ + +∑
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ώστε να προκύπτει µικρότερη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας U. 

 

Πίνακες τιµών 

• Οι τιµές των συντελεστών θερµικής αγωγιµότητας (λ) των διαφόρων υλικών λαµβάνονται από 

τον πίνακα 1. Όταν ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ δεν ορίζεται στον πίνακα από µία 

µόνο τιµή αλλά από ένα εύρος τιµών, στον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η µεγαλύτερη τιµή. 

Μπορεί επίσης για κάθε υλικό να ληφθεί στον υπολογισµό τιµή του λ µικρότερη από την 

οριζόµενη στον πίνακα, αρκεί αυτή να πιστοποιείται και να συνοδεύεται στη µελέτη από το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό.  

• Οι τιµές λ υλικών που δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα είναι αποδεκτές µε την 

προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου εργαστηρίου βάσει του 

προτύπου προδιαγραφών του υλικού για σήµανση CE. 

• Οι τιµές των αντιστάσεων θερµικής µετάβασης των επιφανειακών στρωµάτων αέρα 

εκατέρωθεν των όψεων του δοµικού στοιχείου λαµβάνονται από τον πίνακα 2 (πίνακα 2α ή 

πίνακα 2β). 

• Η τιµή της θερµικής αντίστασης (Ral) οριζόντιου ή κατακόρυφου στρώµατος εγκλωβισµένου 

αέρα στο διάκενο ανάµεσα στις στρώσεις του δοµικού στοιχείου λαµβάνεται από τον πίνακα 3. 

και ορίζεται για τις εξής περιπτώσεις: 

– Για θερµική αντίσταση του αέρα, όταν δεν υπάρχει σε καµία πλευρά του διακένου κάποια 

µεµβράνη χαµηλής εκπεµψιµότητας (απουσία ανακλαστικής επιφάνειας). 

 – Για θερµική αντίσταση του αέρα, όταν υπάρχει στη µία πλευρά του διακένου µεµβράνη 

χαµηλής εκπεµψιµότητας (ύπαρξη ανακλαστικής επιφάνειας) µε εκπεµψιµότητα (ε) ίση 

προς 0,05, 0,10 και 0,20. 
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2.1.1. Το κλειστό διάκενο αέρα ανάµεσα στις στρώσεις του δοµικού στοιχείου 

Ο αέρας του διακένου ανάµεσα στις στρώσεις του δοµικού στοιχείου που δεν έρχεται σε επαφή µε 

το εκατέρωθεν των όψεων του δοµικού στοιχείου εξωτερικό περιβάλλον θεωρείται πρακτικά ακίνητος 

και λαµβάνει τιµές, όπως προαναφέρθηκε, από τον πίνακα 3. 

• Οι τιµές του πίνακα δίνονται για στρώση αέρα που ορίζεται µεταξύ δύο παράλληλων 

επιφανειών, οι οποίες είναι κάθετες στην κατεύθυνση της θερµικής ροής και υπό τις 

προϋποθέσεις ότι: 

– ο αέρας βρίσκεται εγλωβισµένος µέσα στο δοµικό στοιχείο, δηλαδή δεν έχει εναλλαγές µε 

το εξωτερικό περιβάλλον εκατέρωθεν των όψεων του δοµικού στοιχείου, 

– η στρώση έχει πάχος µικρότερο του 1/10 εκάστης των άλλων δύο διαστάσεων και πάντως 

όχι µεγαλύτερο των 30 cm. 

• Ως οριζόντια θεωρείται η θερµική ροή που παρουσιάζει απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο 

µέχρι ±30°. 

Η θερµική αντίσταση του στρώµατος αέρα στην περίπτωση τοποθέτησης ανακλαστικής µεµβράνης 

στη µία πλευρά του διακένου έχει υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του προτύπου ISO 6946 

(παράρτηµα Β) για µέση τιµή θερµοκρασίας 10oC και διαφορά θερµοκρασίας κατά το πλάτος του 

διακένου ίση µε 5°C. Θεωρήθηκε ότι η µία κατακόρυφη επιφάνεια του διακένου διαµορφώνεται από 

συµβατικά δοµικά υλικά (π.χ. σκυρόδεµα ή οπτόπλινθους) µε εκπεµψιµότητα ίση µε ε = 0,8. Η 

εκπεµψιµότητα της ανακλαστικής µεµβράνης που εφαρµόζεται στη δεύτερη πλευρά του διακένου 

λήφθηκε διαδοχικά ίση µε 0,05, 0,10 και 0,20, προκειµένου να καλύψει όλο το φάσµα των 

συγκεκριµένων υλικών που διατίθενται στην αγορά.  

 

2.1.2. ∆ιάκενο µε θερµοανακλαστική µόνωση 

Στην περίπτωση τοποθέτησης θερµοανακλαστικής µόνωσης στο διάκενο, η θερµική αντίσταση Ral 

λαµβάνεται ίση µε την τιµή της θερµικής αντίστασης της θερµοανακλαστικής µόνωσης, η οποία 

παρέχεται από τον κατασκευαστή της και συνοδεύεται απαραίτητα από το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

2.1.3. ∆ιάκενο σε επικοινωνία µε το εξωτερικό περιβάλλον 

Όταν ο αέρας του διακένου επικοινωνεί µε το εξωτερικό περιβάλλον µιας των όψεων του δοµικού 

στοιχείου µέσω οπών, σχισµών ή άλλου τύπου ανοιγµάτων, αδιαφόρως του µεγέθους αυτών των 

στοιχείων επικοινωνίας, τότε δεν θεωρείται ακίνητος αλλά ήπια κινούµενος και η προβαλλόµενη 

αντίσταση στη ροή θερµότητας θεωρείται ανάλογη αυτής που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα αέρα 

στην εσωτερική όψη του δοµικού στοιχείου και λαµβάνει τιµές από τον πίνακα 2α (ή από τον πίνακα 

2β). Ισχύει δηλαδή: 

 Ral = Ri [m²·K/W] (2.2.) 

Ως προς τον υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου: 

• Αν το διάκενο έχει επικοινωνία µε το εσωτερικό περιβάλλον, τότε οι αντιστάσεις των στρώσεων 

του δοµικού στοιχείου µεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος και του διακένου δεν λαµβάνονται 

υπόψη στον υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου (U) και ως 

επιφανειακό στρώµα αέρα από την εσωτερική πλευρά θεωρείται αυτό του διακένου. 

• Αν το διάκενο έχει επικοινωνία µε το εξωτερικό περιβάλλον, τότε δεν λαµβάνονται υπόψη στον 

υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου U οι αντιστάσεις των 

στρώσεων του δοµικού στοιχείου µεταξύ του διακένου και του εξωτερικού περιβάλλοντος και 
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ως επιφανειακό στρώµα αέρα από την εξωτερική πλευρά θεωρείται αυτό του διακένου 

(λαµβάνει όµως και πάλι –λόγω της θεωρούµενης ήπιας κίνησης του αέρα σ' αυτό– τιµές Ri και 

όχι Rα). 

• Αν το διάκενο έχει επικοινωνία τόσο µε το εσωτερικό, όσο και µε το εξωτερικό περιβάλλον, 

θεωρείται ότι το συγκεκριµένο δοµικό στοιχείο δεν προσφέρει θερµοµονωτική προστασία στο 

κτίριο. 

Στα παθητικά συστήµατα µε οπές αερισµού (π.χ. τοίχο Trombe) η τιµή του συντελεστή 

θερµοπερατότητας (U) του δοµικού στοιχείου λαµβάνεται ίση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη για εξωτερικό 

τοίχο σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα για την αντίστοιχη κλιµατική ζώνη. 

 

2.1.4. ∆οµικά στοιχεία προς µη θερµαινόµενους χώρους 

Ως µη θερµαινόµενος χώρος ορίζεται κάθε κλειστός χώρος που δεν θερµαίνεται και 

περιλαµβάνεται στον όγκο του κτιρίου ή βρίσκεται στην περίµετρό του. Ο µη θερµαινόµενος χώρος δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο θερµοµονωτικά προστατευόµενο όγκο του κτιρίου και εφόσον διαχωρίζεται 

από τους λοιπούς θερµαινόµενους χώρους µε κοινά προς αυτούς δοµικά στοιχεία, αυτά οφείλουν να 

θερµοµονώνονται πλήρως και να ελέγχονται ως προς τη θερµική τους επάρκεια σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του κανονισµού (πίνακας 5). 

• Συνήθως µη θερµαινόµενοι χώροι είναι: 

– Οι χώροι των υπογείων, όταν δεν θερµαίνονται.  

– Οι χώροι των αποθηκών που βρίσκονται µέσα στο κυρίως σώµα του κτιρίου ή σε επαφή µε 

αυτό και δεν διαθέτουν θέρµανση. 

– Οι κλειστοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων. 

– Κάθε κλειστός χώρος που από τη φύση της λειτουργίας του δεν θερµαίνεται (π.χ. 

βιοµηχανικά εργαστήρια). 

• Θεωρούνται θερµαινόµενοι χώροι, αδιαφόρως αν θερµαίνονται ή όχι, βοηθητικοί χώροι και 

µικρές αποθήκες που συνυπολογίζονται στον ωφέλιµο χώρο ενός διαµερίσµατος και έχουν 

συνεχή χρήση στη λειτουργικότητα του κτιρίου. 

• Ο χώρος της εισόδου µονοκατοικίας ή πολυκατοικίας, το κλιµακοστάσιο και η απόληξή του στο 

δώµα, οι διάδροµοι πολυκατοικίας και γενικώς όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι µπορούν να 

θεωρηθούν είτε ως θερµαινόµενοι είτε ως µη θερµαινόµενοι: 

– Στην πρώτη περίπτωση οφείλουν να προστατεύονται και ισχύει και γι' αυτούς ό,τι ισχύει για 

κάθε θερµαινόµενο χώρο. 

– Στη δεύτερη περίπτωση εξαιρούνται της θερµοµοµονωτικά προστατευµένης περιοχής του 

κτιρίου. 

Ο µελετητής οφείλει εξαρχής να ορίσει ποιους χώρους του κτιρίου θεωρεί ως θερµαινόµενους και 

να τους συµπεριλάβει στη µελέτη θερµοµονωτικής προστασίας και ποιους θεωρεί ως µη 

θερµαινόµενους και να τους αποκλείσει απ' αυτήν. Οι θερµαινόµενοι χώροι ορίζονται επάνω σε 

αρχιτεκτονικές κατόψεις και τοµές µε συνεχή περιβάλλουσα γραµµή, κόκκινου χρώµατος. 

Για τον υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας (Uu) ενός δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει 

ένα θερµαινόµενο από ένα µη θερµαινόµενο χώρο εφαρµόζεται ή ίδια διαδικασία που εφαρµόζεται για 

τον υπολογισµό ενός δοµικού στοιχείου που έρχεται σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον και 

χρησιµοποιώντας την ίδια σχέση 2.1., λαµβάνοντας όµως τη θερµική αντίσταση του επιφανειακού 

στρώµατος αέρα προς το µη θερµαινόµενο χώρο ίση µε αυτήν του εσωτερικού.  

∆ηλαδή ισχύει: 
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 Rα = Ri [m²·K/W] (2.3.) 

Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου προς µη θερµαινόµενο χώρο 

(Uu) υπεισέρχεται στον υπολογισµό του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) µε 

ένα µειωτικό συντελεστή bu, όπως αναλυτικά παρακάτω περιγράφεται. 

 

2.1.5. Οριζόντια οροφή κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη 

Ο συντελεστής θερµοπερατότητας κλειστών χώρων που διαµορφώνονται µεταξύ των οριζόντιων 

οροφών των τελευταίων ορόφων των κτιρίων και των κεκλιµένων επιστεγάσεών τους που δεν είναι 

θερµοµονωµένες υπολογίζεται λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη τη θερµική αντίσταση που προβάλλει το 

στρώµα αέρα του ενδιάµεσου αυτού χώρου. Η στρώση του αέρα αυτού του χώρου θεωρείται πρακτικά 

οµογενής και λαµβάνεται υπόψη ως πρόσθετη θερµική αντίσταση. 

Έτσι, ο συντελεστής θερµοπερατότητας οριζόντιας οροφής κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη θα 

υπολογιστεί βάσει της σχέσης: 

 

 [W/(m²·K)] (2.4.) 

 

 

όπου: U [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας της οριζόντιας οροφής κάτω από τη µη 

θερµοµονωµένη στέγη, 

 n [–] το πλήθος των στρώσεων της οριζόντιας οροφής, 

 d [m] το πάχος της κάθε στρώσης της οριζόντιας οροφής, 

 λ [W/(m·K)] ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του υλικού της κάθε στρώσης της 

οριζόντιας οροφής, 

 Ral [m²·K/W] η θερµική αντίσταση του στρώµατος αέρα σε τυχόν υφιστάµενο διάκενο 

ανάµεσα στις στρώσεις της οριζόντιας οροφής, µε την προϋπόθεση ότι ο 

αέρας του διακένου θεωρείται πρακτικά ακίνητος και δεν επικοινωνεί ούτε µε 

τον αέρα του εσωτερικού χώρου ούτε µε τον αέρα κάτω από τη µη 

θερµοµονωµένη στέγη, 

 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς την 

οριζόντια οροφή, 

 Ru [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το στρώµα αέρα µεταξύ της 

οριζόντιας οροφής και της κεκλιµένης στέγης, συµπεριλαµβανοµένης της 

θερµικής αντίστασης των στρώσεων της κεκλιµένης στέγης, 

 Rα [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από την κεκλιµένη στέγη προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. 

Πίνακες τιµών 

Οι τιµές θερµικής αντίστασης του στρώµατος αέρα µεταξύ της οριζόντιας οροφής και της 

κεκλιµένης στέγης, λαµβάνονται από τον πίνακα 4. Σ' αυτήν την τιµή συµπεριλαµβάνεται και η θερµική 

αντίσταση των στρώσεων της κεκλιµένης µη θερµοµονωµένης στέγης. 

Σε περίπτωση που η κεκλιµένη στέγη είναι θερµοµονωµένη, ο έλεγχος της θερµοµονωτικής 

επάρκειας θα γίνει σ' αυτήν και όχι στην οριζόντια οροφή. Τότε η κεκλιµένη στέγη υπολογίζεται: 

– ως να επρόκειτο για οριζόντια επιφάνεια οροφής, όταν η κλίση της στέγης είναι φ ≤ 30° και 

– ως να επρόκειτο για κατακόρυφη επιφάνεια, όταν η κλίση της στέγης είναι φ > 30°. 

j=1 j

1
n

j
i al u a

U
d

R R R R
λ

=

+ + + +∑
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2.1.6. ∆οµικό στοιχείο σε επαφή µε το έδαφος 

Η ροή θερµότητας από ένα δοµικό στοιχείο που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος είναι ένα 

σύνθετο τρισδιάστατο φαινόµενο που εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, βασικότερες των 

οποίων είναι: 

• η θερµική αγωγιµότητα του εδάφους, 

• το πάχος του στρώµατος εδάφους που το διαχωρίζει από τον εξωτερικό αέρα,  

• η γεωµετρία του κτηρίου,  

• η ίδια η θερµική αντίσταση του δοµικού στοιχείου. 

Για να γίνει εφικτή η απλοποιητική παραδοχή της µονοδιάστατης ροής θερµότητας, γίνεται 

χρήση του ισοδύναµου συντελεστής θερµοπερατότητας UFΕ,eq, ο οποίος όταν πρόκειται για 

οριζόντιο δοµικό στοιχείο υπολογίζεται συναρτήσει: 

• του ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U του δοµικού στοιχείου,  

• του βάθους έδρασης z του δοµικού στοιχείου και 

• της χαρακτηριστικής διάστασης της πλάκας (Β’),  

ενώ όταν πρόκειται για κατακόρυφο δοµικό στοιχείο υπολογίζεται συναρτήσει: 

• του ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U του δοµικού στοιχείου και 

• του βάθους z, µέχρι το οποίο φτάνει το δοµικό στοιχείο. 

 

Ο ονοµαστικός συντελεστής θερµοπερατότητας U ενός δοµικού στοιχείου που έρχεται σε 

επαφή µε το έδαφος υπολογίζεται κανονικά από τη σχέση 2.1., θεωρώντας ότι πρακτικά δεν 

υπάρχει εξωτερικό στρώµα αέρα που θα προβάλει αντίσταση στη ροή θερµότητας και ότι η 

εξωτερική αντίσταση θερµικής µετάβασης, µηδενίζεται, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στη 2.1.3. 

ενότητα. Είναι δηλαδή: Rα = 0. Ο έλεγχος επάρκειας θερµοµόνωσης δοµικού στοιχείου που έρχεται 

σε επαφή µε το έδαφος γίνεται για τον ονοµαστικό συντελεστή θερµοπερατότητας του δοµικού 

στοιχείου 

Ως χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας (Β’) σε m ορίζεται το διπλάσιο του λόγου του καθαρού 

εµβαδού της πλάκας (Α) σε m2 προς την εκτεθειµένη περίµετρό της (Ρ) σε m. 

  
P
A

2B ⋅=′  [m] (2.5.) 

Για κτήριο πανταχόθεν ελεύθερο η εκτεθειµένη περίµετρος της πλάκας ισούται µε την 

περίµετρο της πλάκας, ενώ για κτήριο σε επαφή µε άλλα θερµαινόµενα κτήρια η εκτεθειµένη 

περίµετρος ισούται µε το άθροισµα των  µηκών των πλευρών της που δεν έρχονται σε επαφή µε τα 

όµορα θερµαινόµενα κτίσµατα. Οµοίως, όταν από κάποια πλευρά της περιµέτρου της πλάκας 

υπάρχει µη θερµαινόµενος χώρος του κτιρίου, η πλευρά εκείνη δεν συνυπογίζεται στο άθροισµα 

των µηκών των πλευρών της περιµέτρου. 

 

Ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας UFΕ,eq πλάκας που εδράζεται σε βάθος z και 

κατακόρυφου δοµικού στοιχείου που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος δίνεται από τον πίνακα 8α και 

8β συναρτήσει: 

– του ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας UFΕ,  

– του βάθους έδρασης z, 

– και της χαρακτηριστικής διάστασης της πλάκας B’ (µόνο για τα πλάκα) 

 

Η τιµή του ισοδύναµου συντελεστή θερµοπερατότητας είναι αυτή που υπεισέρχεται στη σχέση 

για τον υπολογισµό του Um. 
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Στην περίπτωση κτηρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιµένο έδαφος ή σε έδαφος µε διαφορετικές 

στάθµες, το βάθος έδρασης της πλάκας θα λαµβάνεται ίσο µε το µέσο όρο των διαφορετικών 

αποστάσεων της πλάκας από την τελική στάθµη εδάφους σε επαφή µε το κτήριο. Το βάθος 

έκτασης κάθε  κατακόρυφου δοµικού στοιχείου σε επαφή µε το έδαφος θα λαµβάνεται ίσο µε το 

µέσο βάθος έκτασης του δοµικού στοιχείου. 

Για παράδειγµα, στην απλή περίπτωση του σχήµατος 3.2. το βάθος έδρασης της πλάκας θα 

ληφθεί ίσο µε z=(z1+z2)/2, ενώ τα κατακόρυφα δοµικά στοιχεία θα υπολογιστούν για τα βάθη στα 

οποία εκτείνεται το καθένα, δηλαδή z1 και z2. 
  

z1

z2

 

Σχήµα 1. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του το βάθους έδρασης πλάκας επί εδάφους µε 

διαφορετικές στάθµες έδρασης λόγω κεκλιµένου εδάφους. 

 

Στην περίπτωση κατακόρυφου δοµικού στοιχείου που ξεκινά από βάθος z1 και εκτείνεται σε 

βάθος z2 από τη στάθµη του εδάφους (σχήµα 2) ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας 

Ubw,eq του δοµικού στοιχείου θα προκύπτει από τη σχέση: 

 
12

1z,eq,bw12z,eq,bw2
eq,bw zz

UzUz
U

−

⋅−⋅

=  [3.2.] 

όπου: Ubw,eq,zi [W/(m²·K)] ο ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας για βάθος έκτασης zi 

 z1 [m] το βάθος από το οποίο ξεκινάει το δοµικό στοιχείο, 

 z2 [m] το βάθος µέχρι το οποίο εκτείνεται το δοµικό στοιχείο. 
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h

Hθερµαινόµενος

χώρος

θερµαινόµενος

χώρος

µη θερµαινόµενος
χώρος

z1

z2

z2-z1

 

Σχήµα 2. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του τρόπου υπολογισµού του ισοδύναµου 

συντελεστή θερµοπερατότητας κατακόρυφου δοµικού στοιχείου ευρισκόµενου σε στάθµη 

χαµηλότερη αυτής της επιφάνειας του εδάφους. 

 

Στην περίπτωση υπερυψωµένης πλάκας (σχήµα 3), ακόµη και όταν ο υποκείµενος χώρος είναι 

πληρωµένος µε έδαφος, αυτός λαµβάνεται ως κενός µη θερµαινόµενος χώρος και το κάτω όριο 

του ως πλάκα εδραζόµενη στο έδαφος µε ονοµαστικό συντελεστή θερµοπερατότητας U ίσο µε 4,50 

W/(m2K). 
 

h
µη θερµαινόµενος
χώρος

Hθερµαινόµενος

χώρος

κάτω όριο µη θερµαινόµενου χώρου
 

Σχήµα 3. Ενδεικτική διατοµή κτηρίου για τον προσδιορισµό του τρόπου υπολογισµού του ισοδύναµου 

συντελεστή θερµοπερατότητας πλάκας υπερυψωµένης κατά απόσταση h από τη στάθµη του 

εδάφους. 
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2.1.7. ∆οµικό στοιχείο σε επαφή µε όµορο κτίριο 

Κατά τον έλεγχο της θερµοµονωτικής επάρκειας ενός κτιρίου στη µελέτη θερµοµόνωσης όλα τα 

δοµικά στοιχεία, τα οποία έρχονται σε επαφή µε δοµικά στοιχεία όµορων κτιρίων, θεωρούνται ως 

ελεύθερα προς τον εξωτερικό αέρα και κατά τον υπολογισµό το κτίσµα θεωρείται συνολικά ως 

πανταχόθεν ελεύθερο. 

Κατά τον έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή τα όµορα κτίρια θα λαµβάνονται υπόψη  και τα 

δοµικά στοιχεία ή τα τµήµατά τους, τα ερχόµενα σε επαφή µε το όµορο κτίριο, θα υπολογίζονται: 

– ως αδιαβατικά, αν ο χώρος του όµορου κτιρίου είναι θερµαινόµενος, 

– ως ερχόµενα σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο, αν ο χώρος δεν θερµαίνεται. 

Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστό αν ο χώρος του όµορου κτιρίου είναι θερµαινόµενος ή µη 

θερµαινόµενος, στον έλεγχο του ενεργειακού επιθεωρητή το δοµικό στοιχείο θα αντιµετωπίζεται ως 

ερχόµενο σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. 

 

2.1.8. Υπολογισµός σύνθετων δοµικών στοιχείων 

Ως σύνθετα δοµικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από την εφαρµογή του ίδιου 

δοµικού υλικού µε διαφορετικά πάχη κατά τη δόµηση του στοιχείου ή από την εφαρµογή διαφορετικών 

δοµικών υλικών, τα οποία συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους, παρουσιάζουν µία σχετική 

επαναληπτικότητα και διαµορφώνουν ένα δοµικό στοιχείο µε συγκεκριµένη λειτουργία. Παραδείγµατα 

σύνθετων δοµικών υλικών είναι η πλάκα σκυροδέµατος µε διαδοκιδώσεις (πλάκα Zöllner), οι 

ξυλόπηκτες τοιχοποιίες, τα δοµικά στοιχεία µε φέροντα οργανισµό από χάλυβα ή ξύλο και πλήρωση 

από θερµοµονωτικά υλικά κ.ά. 

Τα σύνθετα δοµικά στοιχεία µπορούν να υπεισέλθουν στους υπολογισµούς και να ελεγχθούν ως 

προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισµού µε δύο τρόπους: 

• είτε λαµβάνοντας ξεχωριστά υπόψη το συντελεστή θερµοπερατότητας για κάθε επί µέρους 

διατοµή του σύνθετου δοµικού στοιχείου κατά το εµβαδό που αναλογεί σε µια εκάστη εξ αυτών  

• είτε µε έναν ενιαίο συντελεστή θερµοπερατότητας που προκύπτει από τους συντελεστές των 

επί µέρους διατοµών κατά την αναλογία εµβαδού που αυτοί καταλαµβάνουν στο συνολικό 

εµβαδό του δοµικού στοιχείου σύµφωνα µε τον τύπο: 

 1

1

n

j j
j

j
j

U A

U
A

ν

=

=

⋅

=

∑

∑

 [W/(m²·K)] (2.6.) 

όπου: U [W/(m²·K)] ο ενιαίος συντελεστής θερµοπερατότητας του σύνθετου δοµικού στοιχείου, 

 n [–] το πλήθος των διαφορετικών διατοµών του σύνθετου δοµικού στοιχείου, 

Uj [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας της κάθε επί µέρους διαφορετικής 

διατοµής του σύνθετου δοµικού στοιχείου, 

 Aj [m²·K/W] η επιφάνεια που καταλαµβάνει η κάθε επί µέρους διαφορετική διατοµή στη 

συνολική επιφάνεια του σύνθετου δοµικού στοιχείου. 

Η τιµή του ενιαίου συντελεστή θερµοπερατότητας U του σύνθετου δοµικού στοιχείου οφείλει να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισµού σύµφωνα µε τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που ορίζονται στον  

πίνακα 5. 

Ωστόσο, οι τιµές όλων των επί µέρους διαφορετικών διατοµών (Uj) υπολογίζονται όπως 

υπολογίζεται ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός οποιουδήποτε δοµικού στοιχείου σύµφωνα µε τη 

σχέση 2.1., λαµβάνοντας τιµές των διαφόρων µεγεθών (π.χ. λ, Ri, Ra) που να ανταποκρίνονται στην 
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πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκονται (π.χ. δοµικό στοιχείο προς τον ελεύθερο αέρα, προς το 

έδαφος ή προς µη θερµαινόµενο χώρο). Ελέγχονται όµως οι επί µέρους διατοµές του σύνθετου 

δοµικού στοιχείου αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισµού σαν να επρόκειτο για ανεξάρτητα 

δοµικά στοιχεία που έρχονται σε επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο σύµφωνα µε τα ανώτατα επιτρεπτά 

όρια που ορίζονται στον πίνακα 5. Αυτή η απαίτηση τίθεται, προκειµένου να περιορισθεί στο ελάχιστο 

δυνατό ο κίνδυνος δηµιουργίας επιφανειακής συµπύκνωσης των υδρατµών (δρόσου) στις 

θερµοµονωτικά ασθενέστερες θέσεις του σύνθετου δοµικού στοιχείου. 

 

2.1.9. Υπολογισµός παθητικών ηλιακών συστηµάτων 

Τα δοµικά στοιχεία των παθητικών ηλιακών συστηµάτων –εκτός του άµεσου ηλιακού κέρδους– δεν 

ελέγχονται ως προς τη θερµοµονωτική τους επάρκεια και δεν υποχρεώνονται να πληρούν τα όρια των 

µέγιστων επιτρεπόµενων τιµών U του πίνακα 5. 

Ειδικότερα, δεν ελέγχονται ως προς τη θερµοµονωτική τους επάρκεια: 

• ο τοίχος Trombe, ο τοίχος θερµικής µάζας και γενικώς οποιοσδήποτε τοίχος ή άλλο στοιχείο 

θερµικής συσσώρευσης, 

• το διαχωριστικό δοµικό στοιχείο µεταξύ του κυρίως χώρου του κτιρίου και του προσαρτηµένου 

θερµοκηπίου, που θα θεωρείται ως εξωτερική επιφάνεια του κελύφους προς µη θερµαινόµενο 

χώρο, καθώς το προσαρτηµένο θερµοκήπιο λογίζεται ως χώρος που δεν θερµαίνεται. 
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2.2. Υπολογισµός των συντελεστών θερµοπερατότητας των διαφανών δοµικών στοιχείων  

Στα διαφανή δοµικά στοιχεία, δηλαδή στα κουφώµατα, η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας 

του κουφώµατος (UΚ ) µπορεί:  

– είτε να υπολογισθεί αναλυτικά  

– είτε να θεωρηθεί δεδοµένη µε αποδοχή της πιστοποιηµένης τιµής που διαθέτει ο 

κατασκευαστής.  

Στην περίπτωση του αναλυτικού υπολογισµού η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας του 

κουφώµατος προκύπτει από τους συντελεστές θερµοπερατότητας του πλαισίου του κουφώµατος και 

του υαλοπίνακα κατά την ποσοστιαία αναλογία των εµβαδών των δύο υλικών στην επιφάνεια του 

κουφώµατος, λαµβανοµένης υπόψη και της γραµµικής θερµογέφυρας που αναπτύσσεται µεταξύ 

πλαισίου και υαλοπίνακα, όπως περιγράφεται παρακάτω για µονό και για διπλό κούφωµα. Όταν στο 

κούφωµα περιλαµβάνονται και αδιαφανή τµήµατα, πέραν του πλαισίου, λαµβάνεται και αυτό στον 

υπολογισµό. 

Στην περίπτωση της πιστοποιηµένης τιµής είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από το σχετικό 

πιστοποιητικό ελέγχου από διαπιστευµένου εργαστηρίου βάσει του προτύπου προδιαγραφών του 

υλικού για σήµανση CE, το οποίο και θα συνυποβάλλεται στη µελέτη. 

Ωστόσο, στον πίνακα 10 δίδονται ενδεικτικά τιµές του συντελεστή UΚ για διαφορετικούς τύπους 

κουφώµατος συναρτήσει του υλικού κατασκευής του πλαισίου (αλουµίνιο, συνθετικό, ξύλο) του τύπου 

του υαλοπίνακα (διπλός, τριπλός, µε επικάλυψη από τη µια πλευρά ή από τις δύο), της ικανότητας 

θερµικής εκποµπής, του τύπου του αερίου του διακένου µεταξύ των φύλλων των υαλοπινάκων και της 

ποσοστιαίας αναλογίας πλαισίου υαλοπίνακα. Εάν τα κουφώµατα του µελετούµενου κτιρίου 

ανταποκρίνονται στα γεωµετρικά και θερµοτεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωµάτων του πίνακα τότε 

µπορεί να γίνει απευθείας χρήση των τιµών του, δηλαδή µπορεί η τιµή του συντελεστή 

θερµπερατότητας του κάθε κουφώµατος να ληφθεί απευθείας από τον πίνακα. Σηµειώνεται ότι στις 

τιµές του πίνακα έχει ληφθεί επίσης υπόψη η παρατηρούµενη θερµογέφυρα στην επαφή του 

υαλοπίνακα µε το πλαίσιο του κουφώµατος. 

Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας του κουφώµατος οφείλει 

να είναι µικρότερη ή ίση της µέγιστη επιτρεπόµενης, όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα 5.  
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2.2.1. Αναλυτικός υπολογισµός του UΚ ενός µονού κουφώµατος 

Βάσει των παραπάνω ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός κουφώµατος µε µονό, διπλό ή 

τριπλό υαλοπίνακα επί ενιαίου πλαισίου (µονού κουφώµατος) προκύπτει από τον τύπο: 

 

 [W/(m²·K)] (2.5.) 

 

όπου Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας όλου του κουφώµατος, 

 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας πλαισίου του κουφώµατος, 

 Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (µονού, 

διπλού ή περισσότερων φύλλων), 

 Αf [m²] το εµβαδό επιφάνειας του πλαισίου του κουφώµατος, 

 Αg [m²] το εµβαδό επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώµατος, 
 lg [m] το µήκος της θερµογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (περίµετρος 

του υαλοπίνακα), 

 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του 

κουφώµατος.  

Πίνακες τιµών 

• Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Uf) του πλαισίου λαµβάνεται από τον πίνακα 10 

ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του.  

• Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα λαµβάνεται από τον πίνακα 11 

ή υπολογίζεται όπως ορίζεται παρακάτω.  

• Η τιµή του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψg) λαµβάνεται από τον πίνακα 12, που 

ορίζει τους τύπους των γραµµικών θερµογεφυρών. 

 

Αν η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα δεν ληφθεί απευθείας από τον 

πίνακα 12, µπορεί να υπολογισθεί αναλυτικά από τον τύπο: 
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 [W/(m²·K)] (2.6.) 

όπου Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα, 

 n [–] το πλήθος των φύλλων του υαλοπίνακα: για ν=1 µονός υαλοπίνακας, 

    για ν=2 διπλός υαλοπίνακας, 

    για ν=3 τριπλός υαλοπίνακας, 

 d [m] το πάχος του κάθε φύλλου του υαλοπίνακα, 

 λ [W/(m·K)] ο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας της υάλου, 

 Ral [m²·K/W] η θερµική αντίσταση του εγκλωβισµένου στρώµατος αέρα στο διάκενο 

ανάµεσα στα φύλλα του υαλοπίνακα,    

 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δοµικό 

στοιχείο, 

 Rα [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το δοµικό στοιχείο προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. 
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2.2.2. Αναλυτικός υπολογισµός του UΚ ενός µονού κουφώµατος που περιλαµβάνει πέτασµα 

Βάσει των παραπάνω ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός κουφώµατος µε µονό, διπλό ή 

τριπλό υαλοπίνακα επί ενιαίου πλαισίου (µονού κουφώµατος) που περιλαµβάνει πέτασµα προκύπτει 

από τον τύπο: 

 

 [W/(m²·K)] (2.7.) 

 

όπου Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας όλου του κουφώµατος, 

 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας πλαισίου του κουφώµατος, 

 Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (µονού, 

διπλού ή περισσότερων φύλλων), 

 Up [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του πετάσµατος του κουφώµατος,  

 Af [m²] το εµβαδό επιφάνειας του πλαισίου του κουφώµατος, 

 Ag [m²] το εµβαδό επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώµατος, 

 Ap [m²] το εµβαδό επιφάνειας του πετάσµατος του κουφώµατος, 

 
 lg [m] το µήκος της θερµογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώµατος (περίµετρος 

του υαλοπίνακα), 

 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας του υαλοπίνακα του 

κουφώµατος.  
 Lp [m] το µήκος της θερµογέφυρας του πετάσµατος του κουφώµατος (περίµετρος 

του πετάσµατος), 

 Ψp [W/(m·K)] ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας του πετάσµατος του 

κουφώµατος.  

 

Πίνακες τιµών 

• Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Uf) του πλαισίου λαµβάνεται από τον πίνακα 10 

ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του.  

• Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα λαµβάνεται από τον πίνακα 11 

ή υπολογίζεται όπως ορίζεται παρακάτω.  

• Η τιµή του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψg) λαµβάνεται από τον πίνακα 12, που 

ορίζει τους τύπους των γραµµικών θερµογεφυρών. 

 

Στην περίπτωση που το κούφωµα δεν περιλαµβάνει διαφανές τµήµα, η σχέση 2.7 εφαρµόζεται 
θέτοντας τα Αg και lg ίσα µε το µηδέν. 

 

2.2.3. Αναλυτικός υπολογισµός του UΚ ενός διπλού κουφώµατος 

Η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας ενός διπλού κουφώµατος, δηλαδή ενός κουφώµατος 

αποτελούµενου από δύο χωριστά κουφώµατα µε τους υαλοπίνακές τους (µονούς, διπλούς ή τριπλούς) 

θα υπολογισθεί σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία και κατ' εφαρµογή της σχέσης 2.6. ξεχωριστά 

για την τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας του κάθε κουφώµατος (δηλαδή των τιµών UΚ,εξ. του 

εξωτερικού κουφώµατος και UΚ,εσ. του εσωτερικού) και κατόπιν για την τιµή του διπλού κουφώµατος 

στο σύνολό του βάσει του τύπου: 
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 [W/(m²·K)] (2.8.) 

όπου UΚ [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας ολόκληρου του διπλού κουφώµατος, 

 UΚ, εσ. [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του εσωτερικού κουφώµατος, 

 UΚ, εξ. [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του εξωτερικού κουφώµατος, 

 Ra [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το διάκενο µεταξύ των δύο 

κουφωµάτων προς το δοµικό στοιχείο, που θα συνυπολογιζόταν αν το 

διάκενο θεωρούνταν εξωτερικό περιβάλλον. 

 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερµικής µετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώµα 

αέρα στη µετάδοση της θερµότητας από το διάκενο µεταξύ των δύο 

κουφωµάτων προς το δοµικό στοιχείο, που θα συνυπολογιζόταν αν το 

διάκενο θεωρούνταν εσωτερικό περιβάλλον. 

 Rδ, K [m²·K/W] Η θερµική αντίσταση του αέρα του διακένου µεταξύ των δύο κουφωµάτων. 
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2.3. Υπολογισµός των θερµογεφυρών 

Θερµογέφυρες ονοµάζονται οι θέσεις στο κέλυφος ενός κτιρίου που εµφανίζεται, σε σχέση µε τις 

γειτονικές τους, διαφοροποίηση στην θερµική αντίσταση των δοµικών στοιχείων είτε λόγω ασυνέχειας 

της στρώσης θερµοµόνωσης, είτε λόγω διαφοροποίησης του υλικού κατά µήκος του δοµικού στοιχείου, 

είτε λόγω αλλαγής της γεωµετρίας της διατοµής. Σε αυτές τις θέσεις παρατηρείται µεταβολή στη ροή 

θερµότητας και στην εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία σε σχέση µε τις γειτονικές τους.   

Οι θερµογέφυρες αποτελούν τα "ασθενή" σηµεία του κτιριακού περιβλήµατος και λειτουργούν 

επιβαρυντικά στη θερµική του προστασία. Επηρεάζουν την ενεργειακή του συµπεριφορά και 

επιφέρουν µείωση της αίσθησης της θερµικής άνεσης στο εσωτερικό του χώρου. Συχνά καταλήγουν να 

είναι πρόξενοι ποικίλων φθορών και καταστροφών, ενίοτε ασήµαντων και επουσιωδών, κατά το 

πλείστον όµως επικίνδυνων και σοβαρών. Οι περισσότερες φθορές οφείλονται στην επιφανειακή 

συµπύκνωση των υδρατµών, λόγω της πτώσης της επιφανειακής θερµοκρασίας των δοµικών 

στοιχείων σε τιµή χαµηλότερη της θερµοκρασίας δρόσου.  

Από µελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι θερµογέφυρες προσαυξάνουν κατά µέσο όρο την πραγµατική 

ενεργειακή κατανάλωση του συνολικού κελύφους του κτιρίου συγκριτικά µε τη θεωρητικά 

υπολογιζόµενη, θεωρούµενης της θερµικής ροής στον υπολογισµό κατά παραδοχή ως µονοδιάστατο 

µέγεθος και κάθετο στην επιφάνεια του εξεταζόµενου δοµικού στοιχείου, σε ποσοστό που κυµαίνεται 

µεταξύ 5% και 30%. Αυτό το ποσοστιαίο εύρος έχει να κάνει µε το µέγεθος του κτιρίου, τα γεωµετρικά 

του χαρακτηριστικά, τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία και κατ' επέκταση µε το πλήθος των εµφανιζόµενων 

θερµογεφυρών. 

Οι θερµογέφυρες µπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους: 

– στις γραµµικές και  

– στις σηµειακές.  

Οι γραµµικές θερµογέφυρες έχουν οµοιόµορφη διατοµή κατά µία διάσταση και οφείλονται στην 

δηµιουργία θέσεων στις οποίες η ροή θερµότητας παρουσιάζει έντονα δισδιάστατη φύση και η 

παραδοχή της µονοδιάστατης ροής θερµότητας παύει να ισχύει. Οι σηµειακές θερµογέφυρες 

εµφανίζονται στις ενώσεις των γραµµικών θερµογεφυρών στις οποίες η ροή θερµότητας έχει 

τρισδιάστατη φύση. Οι σηµειακές θερµογέφυρες δεν έχουν καµία διάσταση ενώ η επίδραση τους στις 

θερµικές ανταλλαγές θεωρείται πρακτικά αµελητέα· γι' αυτό και δεν λαµβάνονται υπόψη στους 

υπολογισµούς. Αντίθετα, οι γραµµικές θερµογέφυρες λαµβάνονται υπόψη και συγκριτικά µε τις 

σηµειακές έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη θερµική συµπεριφορά του κελύφους. 

 

Ως προς τις αιτίες δηµιουργίας τους οι γραµµικές θερµογέφυρες διακρίνονται σε τρεις τύπους: 

– στις γεωµετρικές,  

– στις κατασκευαστικές, 

– σε συνδυασµό των δύο παραπάνω τύπων. 

 

Οι γεωµετρικές θερµογέφυρες δηµιουργούνται σε θέσεις στις οποίες η βασική γεωµετρία του 

δοµικού στοιχείου παύει να είναι γραµµική, π.χ. στη θέση κάθετης τοµής δύο εξωτερικών δοµικών 

στοιχείων µε την συνέχεια της θερµοµόνωσης να µην διακόπτεται (γωνία). Σε αυτή την περίπτωση 

επειδή η συνολική εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων διαφέρει από την εσωτερική, 

αναπτύσσονται έντονα φαινόµενα δισδιάστατης ροής θερµότητας. Ανάλογα µε το αν χρησιµοποιούνται 

εσωτερικές ή εξωτερικές διαστάσεις για τους υπολογισµούς των θερµικών ροών, η τιµή του γραµµικού 

συντελεστή της συγκεκριµένης θερµογέφυρας διαφοροποιείται. Στην περίπτωση χρήσης εσωτερικών 

διαστάσεων λαµβάνει θετικές τιµές, ενώ στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών διαστάσεων αρνητικές 

λειτουργώντας στην ουσία ως διόρθωση στους υπολογισµούς των ροών θερµότητας µε παραδοχή 
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µονοδιάστατης ροής. Υπενθυµίζεται ότι για τις ανάγκες των υπολογισµών µε βάση τον Κ.Εν.Α.Κ. 

γίνεται παντού χρήση εξωτερικών διαστάσεων. 

Οι κατασκευαστικές θερµογέφυρες δηµιουργούνται σε θέσεις στις οποίες υπάρχει ασυνέχεια του 

θερµοµονωτικού υλικού, π.χ. στις θέσεις ένωσης δοκού µε εξωτερική θερµοµόνωση και τοιχοποιίας µε 

θερµοµόνωση στον πυρήνα. Σε αυτήν την περίπτωση αναπτύσσεται έντονη δισδιάστατη ροή 

θερµότητας στην περιοχή της ασυνέχειας η οποία οδηγεί σε αυξηµένες θερµικές απώλειες και µείωση 

της εσωτερικής επιφανειακής θερµοκρασίας. Σε αυτές τις θερµογέφυρες η τιµή του γραµµικού 

συντελεστή θερµοπερατότητας είναι πάντα θετική. 

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνδυασµός γεωµετρικής και κατασκευαστικής θερµογέφυρας, 

π.χ. σε ένα γωνιακό υποστύλωµα θερµοµόνωµενο εξωτερικά στο οποίο εφάπτονται δύο κάθετες 

µεταξύ τους τοιχοποιίες µε θερµοµόνωση στον πυρήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εµφανίζονται 

αυξηµένες ροές θερµότητας και µειωµένη εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία ενώ συντελεστής 

γραµµικής θερµοπερατότητας της θερµογέφυρας µπορεί να λάβει, ακόµη και µε χρήση εξωτερικών 

διαστάσεων για τους υπολογισµούς των ροών θερµότητας, αρνητική, θετική ή µηδενική τιµή ανάλογα 

µε την περίπτωση.  

 

Στόχος είναι να υπολογισθούν οι θερµικές απώλειες κατά µήκος της κάθε θερµογέφυρας. Για τον 

υπολογισµό τους απαιτούνται 

– ο κάθε τύπος θερµογέφυρας, που εκφράζεται µε ένα συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας 

Ψ, µετρούµενο σε W/(m·K) και 
– το συνολικό µήκος του κάθε τύπου θερµογέφυρας l, που αναπτύσσεται στο περίβληµα του 

κτιρίου, µετρούµενο σε m. 

Τις θερµικές απώλειες κατά µήκος µιας θερµογέφυρας ορίζει το γινόµενο: 

 Ψ· l  [W/K] (2.9.) 

Ως προς την θέση εµφάνισης, οι θερµογέφυρες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

1. θερµογέφυρες οριζόντιας τοµής (κάτοψης) 

2. θερµογέφυρες κατακόρυφης τοµής 

3. θερµογέφυρες κουφωµάτων 

Οι θερµογέφυρες οριζόντιας τοµής εντοπίζονται στις κατόψεις του κτιρίου, ενώ το µήκος τους 

µετράται µε βάση τα  σχέδια των τοµών. ∆ιακρίνονται τρεις υποκατηγορίες: 

1. θερµογέφυρες εξωτερικών γωνιών (ΕΞΓ) 

2. θερµογέφυρες εσωτερικών γωνιών (ΕΣΓ) 

3. θερµογέφυρες ένωσης δοµικών στοιχείων (Ε∆Σ) 

 

Οι θερµογέφυρες κατακόρυφης τοµής εντοπίζονται στις τοµές του κτιρίου, ενώ το µήκος τους 

µετράται µε βάση τα  σχέδια των κατόψεων. ∆ιακρίνονται έξι υποκατηγορίες: 

1. θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή (∆) 

2. θερµογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή/δαπέδου πάνω από πυλωτή(∆Π) 

3. θερµογέφυρες οροφής σε εσοχή  (ΟΕ) 

4. θερµογέφυρες δαπέδου σε εσοχή (∆Ε) 

5. θερµογέφυρες ενδιάµεσου δαπέδου (Ε∆Π) 

6. θερµογέφυρες δαπέδου που εδράζεται σε έδαφος (Ε∆) 
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1. Εξωτερική

γωνία

2. Εσωτερική

γωνία

3.Ενώσεις

δοµικών

στοιχείων

 

1. ∆ώµα/ Οροφή

σε προεξοχή

2. ∆άπεδο σε
προξοχή/
δαπέδο πάνω

από πυλωτή

3. Οροφή σε
εσοχή

4. ∆άπεδο σε
εσοχή

Ενδιάµεσο

δάπεδο

6. ∆άπεδο που
εδράζεται µε έδαφος

∆ώµα/ Οροφή
σε προεξοχή

5.Ενδιάµεσο
δάπεδο

 
Σχήµα 4.α: Ενδεικτικές θέσεις εµφάνισης 

θερµογεφυρών οριζόντιας τοµής 

Σχήµα 4.β: Ενδεικτικές θέσεις εµφάνισης 

θερµογεφυρών κατακόρυφης τοµής 

 

Για τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών λόγω της ύπαρξης θερµογεφυρών και του µέσου 

συντελεστή θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου ο µελετητής πρέπει να γνωρίζει την τιµή του 

συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας Ψ και το µήκος l της θερµογέφυρας που δηµιουργείται. Στα 

σχήµατα 5 έως 13 παρουσιάζονται οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις θερµογεφυρών που απαντώνται 

στις ελληνικές κατασκευές, οµαδοποιηµένες ως προς τη θέση τους στο κτιριακό κέλυφος σύµφωνα µε 

τα όσα αναλύθηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. Για κάθε περίπτωση θερµογέφυρας δίνεται ο 

συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας ψ, ο οποίος έχει προκύψει µε χρήση λογισµικού 

δισδιάστατης ροής θερµότητας, λαµβάνοντας τις εξωτερικές διαστάσεις των δοµικών στοιχείων. Σε 

περίπτωση που ο τύπος µιας θερµογέφυρας δεν απαντά στις περιπτώσεις του σχηµάτων 5 έως 13, 

επιλέγεται η πλησιέστερη προς τον τύπο µορφή και λαµβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος συντελεστής 

γραµµικής θερµοπερατότητας Ψ. 

 

Εναλλακτικά, για την διευκόλυνση των υπολογισµών των γραµµικών θερµογεφυρών, ο µελετητής 

µπορεί να κάνει χρήση του πινάκα 13. Σε αυτήν την περίπτωση οι συνολικές ροές θερµότητας που 

προκύπτουν είναι αυξηµένες σε σχέση µε αυτές που προκύπτουν µε χρήση των σχηµάτων 5 έως 13. 

Στον πίνακα 13 δίνεται, οµαδοποιηµένα ανάλογα µε τη θέση δηµιουργίας της θερµογέφυρας 

(εξωτερική γωνία, εσωτερική γωνία, κτλ), µια βασική κατηγορία γραµµικής θερµοπερατότητας ανάλογα 

µε την θέση της θερµοµόνωσης.  

Για τον υπολογισµό των θερµογεφυρών οριζόντιας τοµής δίνονται τρεις βασικές κατηγορίες θέσης 

θερµοµόνωσης: 
1. εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση, 
2. εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση, 
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3. φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης µε θερµοµόνωση στο 
διάκενο. 

 

Για τον υπολογισµό των θερµογεφυρών οριζόντιας τοµής δίνονται τρεις βασικές κατηγορίες θέσης 

θερµοµόνωσης για όλες τις περιπτώσεις πλην των θερµογεφυρών που δηµιουργούνται στις θέσεις 

ενδιάµεσου δαπέδου: 
1. κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε θερµοµόνωση στη άνω 

παρειά, 
2. κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε θερµοµόνωση στη κάτω 

παρειά, 
3. κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε θερµοµόνωση στη άνω 

παρειά, 
4. κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε θερµοµόνωση στη κάτω 

παρειά, 

και τρεις κατηγορίες για τις θερµογεφυρών οριζόντιας τοµής που δηµιουργούνται στις θέσεις 

ενδιάµεσου δαπέδου: 
1. εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση, 
2. εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση, 
3. φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης µε θερµοµόνωση στο 

διάκενο. 

Ο πίνακας συµπληρώνεται για κάθε βασική κατηγορία θέσης της θερµοµόνωσης µε κατάλληλες 

προσαυξήσεις/µειώσεις εάν ισχύουν συγκεκριµένες συνθήκες. 

  

Τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο µελετητής είναι τα εξής: 

1. επιλογή του τύπου της θέσης εµφάνισης της θερµογέφυρας, 

2. επιλογή της βασικής κατηγορία θέσης της θερµοµόνωσης, 

3. λήψη της αντίστοιχης τιµή του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας ψ. Ως µήκος  της 

συγκεκριµένης θερµογέφυρας λαµβάνεται το συνολικό µήκος της θερµογέφυρας του 

συγκεκριµένου τύπου θέσης,  

4. έλεγχος εάν ισχύουν κάποιες από τις συνθήκες που αναγράφονται για την βασική 

κατηγορία θέσης θερµοµόνωσης,  

5. λήψη της αντίστοιχης προσαύξησης/µείωσης του συντελεστή γραµµικής 

θερµοπερατότητας και υπολογισµός του αντίστοιχου µήκους που ισχύει η συνθήκη. 

 

∆ιευκρινίσεις 

Στην περίπτωση που δηµιουργείται θερµογέφυρα σε θέση που διαχωρίζει δύο θερµικές ζώνες, 

αφού προσδιοριστεί ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας διαιρείται δια του δύο και  

λαµβάνεται ανεξάρτητα για τις δύο ζώνες. 

 

Στην περίπτωση που δηµιουργείται θερµογέφυρα σε θέση που διαχωρίζει θερµαινόµενο χώρο µε  

εξωτερικό αέρα και µη θερµαινόµενο χώρο, για τον προσδιορισµό της τιµής της γραµµικής 

θερµοπερατότητας ο θερµαινόµενος χώρος θα λαµβάνεται ως εξωτερικό περιβάλλον. Αφού 

προσδιοριστεί ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας αυτός διαιρείται δια του δύο λαµβάνεται 

ανεξάρτητα για των υπολογισµό των ροών θερµότητας του θερµαινόµενου χώρου προς το εξωτερικό 

περιβάλλον και των ροών θερµότητας του θερµαινόµενου χώρου προς τον µη θερµαινόµενο. 
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2.4. Ο υπολογισµός των εµβαδών και του λόγου F/V 

Για την εύρεση του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) και τον έλεγχο της 

θερµικής του επάρκειας είναι απαραίτητος ο υπολογισµός ορισµένων γεωµετρικών µεγεθών του 

κτιρίου και συγκεκριµένα: 

– Ο υπολογισµός των εµβαδών όλων των επί µέρους δοµικών στοιχείων. 

– Ο υπολογισµός των µηκών των γραµµικών θερµογεφυρών. 

– Ο όγκος του κτιρίου. 

Αυτά τα µεγέθη είναι σκόπιµο να υπολογισθούν κατ' όροφο και κατά επιφάνεια, προκειµένου να 

διευκολυνθεί ο υπολογισµός. Πρόσφορη είναι η χρήση πρότυπου εντύπου που θα δίνει σε 

πινακοποιηµένη µορφή: 

– το πλάτος του κάθε δοµικού στοιχείου, 

– το ύψος του, 

– το εµβαδό του. 

Τα επί µέρους αθροίσµατα αυτών των ποσοτήτων δίνουν τα συνολικά µεγέθη στην επιφάνεια του 

κελύφους για κάθε διαφορετικό δοµικό στοιχείο.  

Κατ' αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου, µπορεί να υπολογισθεί το 

µήκος της γραµµικής θερµογέφυρας για κάθε διαφορετικό τύπο θερµογέφυρας. 

Για τον υπολογισµό του λόγου F/V λαµβάνονται υπόψη όλες οι εξωτερικές επιφάνειες που 

διαµορφώνουν το κέλυφος του κτιρίου είτε έρχονται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα είτε έρχονται σε 

επαφή µε το έδαφος είτε µε χώρο χαµηλότερης θερµοκρασίας. 

Ειδικότερα: 

• Για την εύρεση του F υπεισέρχονται στον υπολογισµό οι εξωτερικές επιφάνειες του κελύφους 

στο σύνολό τους και µε τις εξωτερικές τους διαστάσεις, παρακολουθώντας απόλυτα τη 

γεωµετρία του κτιρίου.  

• Αντίστοιχα, ο όγκος V είναι ο όγκος του κτιρίου που περικλείεται από όλες αυτές τις επιφάνειες. 

Στον όγκο του κτιρίου δεν συµπεριλαµβάνονται: 

– Ο ανοικτός υπόστυλος χώρος που βρίσκεται στην πιλοτή.  

– Ο χώρος της εισόδου, το κλιµακοστάσιο και η απόληξή του στο δώµα, οι διάδροµοι 

πολυκατοικίας και γενικώς όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, αν θεωρηθούν ως µη θερµαινόµενοι. 

Αντίθετα, συµπεριλαµβάνονται κανονικά στον όγκο του κτιρίου αν θεωρηθούν θερµαινόµενοι. 

– Οι χώροι των υπογείων, όταν δεν είναι θερµαινόµενοι.  

– Οι χώροι των αποθηκών που βρίσκονται µέσα στο κυρίως σώµα του κτιρίου ή σε επαφή µε 

αυτό, εφόσον δεν θεωρούνται θερµαινόµενοι. 

– Ο χώρος του προσαρτηµένου θερµοκηπίου που λειτουργεί ως παθητικό ηλιακό σύστηµα. 

– Ο µη κατοικίσιµος χώρος που διαµορφώνεται επάνω από την οροφή και κάτω από µη 

θερµοµονωµένη στέγη. Προφανώς αν ο χώρος είναι κατοικίσιµος (σοφίτα), συνυπολογίζεται 

στον όγκο του κτιρίου και η στέγη οφείλει να θερµοµονωθεί, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του 

πρώτου ελέγχου, δηλαδή Uστέγης ≤ Umax. 

– Οι κλειστοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων. 

– Κάθε κλειστός χώρος που δεν θεωρείται θερµαινόµενος (π.χ. εργαστήρια που από τη φύση της 

λειτουργίας τους δεν θερµαίνονται). 

– Οι όγκοι, τους οποίους καταλαµβάνουν αίθριοι χώροι µέσα στο σώµα του κτιρίου, δηλαδή –

σύµφωνα µε το Γ.Ο.Κ.– τα µή στεγασµένα τµήµατα του κτιρίου που περιβάλλονται από όλες τις 

πλευρές τους από το κτίριο ή από άλλα κτίρια του οικοπέδου. 

– Οι φωταγωγοί του κτιρίου. 
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– Οι υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς ακάλυπτοι χώροι. 

– Κάθε ανοικτός χώρος, που έρχεται σε επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον, είτε βρίσκεται µέσα 

στο κυρίως σώµα του κτιρίου είτε όχι. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον αποτελούν διαχωριστικά 

στοιχεία µε θερµαινόµενο χώρο, υπεισέρχονται στον υπολογισµό της επιφάνειας F στο σύνολό τους, 

πολλαπλασιαζόµενες µε ένα µειωτικό συντελεστή (b), όπως ορίζεται στην ενότητα 2.5.1. 

Στα προσαρτηµένα θερµοκήπια, τα οποια λειτουργούν ως παθητικά ηλιακά συστήµατα, ως 

εξωτερική επιφάνεια λαµβάνεται ο διαχωριστικός τοίχος µεταξύ κυρίως χώρου του κτιρίου και του 

προσαρτηµένου θερµοκηπίου και όχι η εξωτερική γυάλινη όψη του θερµοκηπίου.  

Επιφάνειες του κτιρίου που έρχονται σε επαφή µε εξωτερική επιφάνεια άλλου κτιρίου είτε αυτό το 

κτίριο βρίσκεται εντός του ιδίου οικοπέδου είτε στο όµορο (δηλαδή τα δύο κτίρια βρίσκονται σε επαφή 

στο διαχωριστικό όριο των δύο οικοπέδων) λαµβάνονται ως συνορεύουσες µε το εξωτερικό 

περιβάλλον και δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή αντιµετώπιση. 

Σε περίπτωση που ο θερµαινόµενος όγκος του κτιρίου αποτελείται από επί µέρους όγκους, που 

διαχωρίζονται µεταξύ τους από µη θερµαινόµενους χώρους και δεν έχουν δυνατότητα µεταξύ τους 

επικοινωνία, ως όγκος του κτιρίου λαµβάνεται για τον υπολογισµό του λόγου F/V το άθροισµα όλων 

αυτών των επί µέρους θερµαινόµενων όγκων (π.χ. θερµαινόµενος υπόγειος χώρος που χωρίζεται από 

τους θερµαινόµενους ορόφους µε το µη θερµαινόµενο χώρο του κλιµακοστασίου και της εισόδου της 

πολυκατοικίας). Οµοίως, ως εξωτερική επιφάνεια F λαµβάνεται το άθροισµα όλων των εξωτερικών 

επιφανειών των θερµαινόµενων χώρων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η εύρεση του λόγου F/V οδηγεί στον προσδιορισµό της µέγιστης 

επιτρεπόµενης τιµής του συντελεστή θερµοπερατότητας Um του κτιρίου όπως αυτή ορίζεται για κάθε 

ζώνη από τον πίνακα 6. 

 

 

2.5. Υπολογισµός του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) 

Ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) προκύπτει από το συνυπολογισµό 

των συντελεστών όλων των επί µέρους δοµικών στοιχείων του περιβλήµατος του θερµαινόµενου 

χώρου του κτιρίου κατά την ποσοστιαία αναλογία των αντίστοιχων εµβαδών τους. Στον υπολογισµό 

του Um θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι γραµµικές θερµογέφυρες που αναπτύσσονται στα 

δοµικά στοιχεία, ιδίως στα όρια της περιµέτρου των δοµικών στοιχείων. 

Στη γενική του έκφραση ο υπολογισµός του Um προκύπτει από τον τύπο: 
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όπου Um [W/(m²·K)] ο µέσος συντελεστής θερµοπερατότητας του κελύφους όλου του κτιρίου, 

 n [–] το πλήθος των επί µέρους δοµικών στοιχείων στο κέλυφος του κτιρίου, 

 k [–] το πλήθος των θερµογεφυρών που αναπτύσσονται στα εξωτερικά ή 

εσωτερικά όρια κάθε επιφάνειας Fj του κελύφους. 

 Aj [m²] το εµβαδό επιφάνειας που καταλαµβάνει το κάθε δοµικό στοιχείο στη 

συνολική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου. 

 Um [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του  κάθε δοµικού στοιχείου j του 

κελύφους του κτιρίου, 
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 lj [m] το συνολικό µήκος του κάθε τύπου θερµογέφυρας που αναπτύσσεται στο 

περίβληµα του κτιρίου. 

 Ψj [W/(m·K)] ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας του κάθε τύπου θερµογέφυρας 

που αναπτύσσεται στο περίβληµα του κτιρίου, 

 b [–] µειωτικός συντελεστής (όπως αναλύεται στην επόµενη ενότητα για κάθε 

τύπο δοµικού στιχείου). 

Το ευρισκόµενο πηλίκο Um συγκρίνεται µε αυτό που ορίζεται ως µέγιστο επιτρεπόµενο Um,max από 

το λόγο F/V του πίνακα 6 για κάθε κλιµατική ζώνη.  

Πρέπει πάντα να ισχύει:  

 Um ≤ Um,max  (2.11.) 

Αν δεν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, ο υπολογισµός επαναλαµβάνεται από την αρχή, έχοντας 

προηγουµένως βελτιώσει τα θερµοτεχνικά χαρακτηριστικά των επί µέρους δοµικών στοιχείων (π.χ. 

αύξηση του πάχους της θερµοµονωτικής στρώσης των αδιαφανών στοιχείων, βελτίωση της ποιότητας 

των κουφωµάτων, µειώση του µεγέθους των ανοιγµάτων κ.ά.). 

Πίνακες τιµών 

• Η τιµή του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας (Um) του κελύφους του κτιρίου θα συγκριθεί 

µε αυτήν που προκύπτει βάσει του λόγου F/V από τον πίνακα 6.  

• Η τιµή του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψj) λαµβάνεται από τον πίνακα 13, που 

ορίζει τους τύπους των γραµµικών θερµογεφυρών. 

 

2.5.1. Ο µειωτικός συντελεστής (b) 

Ο µειωτικός συντελεστής (b) προσαρµόζει τις υπολογισθείσες θερµικές απώλειες από κάθε 

επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου στις πραγµατικές θερµοκρασιακές συνθήκες. Η κάθε ποσότητα 

F·U (συντελεστής µεταφοράς θερµότητας) ορίζει τη µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας προς το 

εξωτερικό περιβάλλον µέσω των επί µέρους δοµικών στοιχείων του κελύφους του κτιρίου στη µονάδα 

του χρόνου και για διαφορά θερµοκρασίας εσωτερικού - εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C ( ή 1 Κ). Όµως 

σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως σε επιφάνειες που συνορεύουν µε µη θερµαινόµενους χώρους ή µε 

το έδαφος η ποσότητα αυτή είναι υπερεκτιµηµένη (ή υποτιµηµένη, όπως στην περίπτωση 

αντεστραµµένου τύπου δώµατος). Με το µειωτικό συντελεστή επιχειρείται η επαναφορά  της σε µεγέθη 

πλησιέστερα στην πραγµατικότητα. 

Έτσι ο µειωτικος συντελεστής (b) λαµβάνει τιµές όπως ορίζονται σε καθεµιά από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

• Σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. 

Ο συντελεστής λαµβάνει τιµή b = 1,0, καθώς η ποσότητα F·U θεωρείται η πραγµατικά 

υπολογισθείσα. Η τιµή b = 1,0 ισχύει τόσο για κατακόρυφες επιφάνειες, όσο και για οριζόντιες, είτε 

είναι η ροή θερµότητας στις τελευταίες από επάνω προς τα κάτω είτε από κάτω προς τα επάνω.  

• Σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε όµορο κτίριο. 

Αν και στην περίπτωση ενός όµορου κτιρίου η µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας µέσω ενός 

δοµικού στοιχείου που εφάπτεται σε αντίστοιχο δοµικό στοιχείο του όµορου είναι µειωµένη 

συγκριτικά µε τη µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας µέσω ενός δοµικού στοιχείου που έρχεται σε 

επαφή µε τον εξωτερικό αέρα, η µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας θα πρέπει να παραµένει 

υπερεκτιµηµένη µε τιµή συντελεστή b = 1,0, διότι είναι απροσδιόριστος ο χρόνος ζωής του όµορου 

κτιρίου. Ίδια θα είναι η αντιµετώπιση είτε οι χώροι του όµορου κτιρίου είναι θερµαινόµενοι είτε όχι. 
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Αντίθετα, στην ενεργειακή επιθεώρηση εκτιµάται η πραγµατική κατάσταση του κτιρίου και 

αποτιµάται η πραγµατική µεταφερόµενη ποσότητα ενέργειας µέσω των δοµικών στοιχείων των 

ερχόµενων σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του όµορου κτιρίου. 

• Σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε θερµαινόµενους χώρους του ίδιου κτιρίου. 

Σε περίπτωση που υφίστανται χώροι του ίδιου κτιρίου οι οποίοι, αν και θερµαινόµενοι, δεν 

συνυπολογίζονται στη µελέτη θερµικής προστασίας και εποµένως παραµένουν ενδεχοµένως 

αδιαβατικοί, τα διαχωριστικά δοµικά στοιχεία προς αυτούς τους χώρους λαµβάνονται κατά τον 

υπολογισµό κατά απλοποιητική παραδοχή µε τιµή µειωτικού συντελεστή b = 0,5.  

Για παράδειγµα σε περίπτωση προσθήκης νέου κτίσµατος (ή και ενός µόνο δωµατίου) σε 

υφιστάµενο θερµοµονωµένο ή µη θερµοµονωµένο κτίριο τα δοµικά στοιχεία που διαχωρίζουν το 

υφιστάµενο κτίριο από την προσθήκη υπάγονται σ' αυτήν την κατηγορία. Αν το διαχωριστικό 

δοµικό στοιχείο αποτελεί µέρος του υφιστάµενου, θα πρέπει να θερµοµονωθεί κατά την κατασκευή 

του νέου προστιθέµενου κτίσµατος. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα ο έλεγχος της 

θερµοµονωτικής επάρκειας να γίνει για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάµενου και προσθήκης) µε την 

προϋπόθεση της ριζικής ανακαίνισης του υφιστάµενου και της πλήρους θερµοµονωτικής του 

προστασίας. 

• Σε οριζόντια οροφή κάτω από µη θερµοµονωµένη στέγη. 

Ο µειωτικός συντελεστής διατηρεί την τιµή b = 1,0, καθώς η διόρθωση στην απόκλιση έχει ήδη 

γίνει κατά τον υπολογισµό του συντελεστή θερµοπερατότητας U της διατοµής, λαµβάνοντας 

υπόψη την αντίσταση Rορ/σ του στρώµατος αέρα µεταξύ της οριζόντιας οροφής και της κεκλιµένης 

στέγης. Σ' αυτήν την τιµή, όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 2.1.5., συµπεριλαµβάνεται και η 

θερµική αντίσταση των στρώσεων της µη θερµοµονωµένης στέγης. 

• Σε αντεστραµµένου τύπου δώµα. 

Η θερµοµονωτική επάρκεια της θερµοµονωτικής στρώσης σε ένα δώµα αντεστραµµένου τύπου 

θεωρείται κατά τι αποµειωµένη της θεωρητικώς υπολογισθείσας λόγω της αναπτυσσόµενης 

αγωγιµότητας από την τυχόν εναποµείνασα µετά από βροχή ποσότητα νερού µεταξύ της 

στεγανοποιητικής και της υπερκείµενης θερµοµονωτικής στρώσης. 

Ωστόσο, επειδή για τα κλιµατικά δεδοµένα του ελλαδικού χώρου και στις 4 κλιµατικές ζώνες η 

τυχόν εναποµείνασα ποσότητα νερού θεωρείται ότι ελάχιστα επηρεάζει τη θερµική αγωγιµότητα 

της διατοµής µέχρι την εξάτµισή της, η επίδραση κρίνεται αµελητέα και ο µειωτικός συντελεστής 

διατηρεί την τιµή b = 1,0. 

• Σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε κλειστό, µη θερµαινόµενο χώρο. 

Στην περίπτωση αυτή η ροή θερµότητας µέσω του δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει το 

θερµαινόµενο από το µη θερµαινόµενο χώρο είναι ίση µε τη ροή θερµότητας από το µη 

θερµαινόµενο χώρο προς το εξωτερικό περιβάλλον, επηρεασµένη κατά την ποσότητα θερµότητας 

που µεταφέρεται ή απάγεται µέσω αερισµού στο µη θερµαινόµενο χώρο.  

Ο µειωτικός συντελεστής (bu), που καθορίζει την αποµείωση της υπολογισθείσας ροής 

θερµότητας µέσω του διαχωριστικού δοµικού στοιχείου µεταξύ ενός θερµαινόµενου και ενός µη 

θερµαινόµενου χώρου, προκύπτει από την αναλογική σχέση των µεταφερόµενων ποσοτήτων 

θερµότητας από τον ένα χώρο στον άλλο και κατά το βαθµό επηρεασµού τους από τον αερισµό 

του χώρου σύµφωνα µε τον τύπο: 
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όπου Uu/α [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει το 

µη θερµαινόµενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 

 Ui/u [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει το 

θερµαινόµενο χώρο από το µη θερµαινόµενο χώρο, 

 Au/α [m²] το εµβαδό επιφάνειας δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει το µη 

θερµαινόµενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 

 Aj/u [m²] το εµβαδό επιφάνειας δοµικού στοιχείου που διαχωρίζει το θερµαινόµενο 

χώρο από το µη θερµαινόµενο χώρο, 

 nu [–] το πλήθος των εναλλαγών αέρα ανά ώρα, 

 Vu [m3] ο όγκος του µη θερµαινόµενου χώρου, 

 cαέρα [W/(m3·Κ)] η θερµοχωρητικότητα του αέρα ανά µονάδα όγκου: cαέρα = 0,34 W/(m3·Κ). 

Πίνακες τιµών 

• Το πλήθος των εναλλαγών αέρα nu ορίζεται ανάλογα µε το βαθµό αεροστεγανότητας του 

χώρου από τον πίνακα 7.  

• Σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή µε το έδαφος. 
 Για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε έδαφος θεωρείται ότι η διόρθωση των θερµικών 
ροών µε χρήση του ισοδύναµου συντελεστή θερµοπερατότητας είναι επαρκής και δεν απαιτείται 
περεταίρω διόρθωση. Συνεπώς σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνεται b=1.0
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2.5.2. Παρατηρήσεις κατά τον υπολογισµό του Um 

Για τη εύρεση του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) λαµβάνονται υπόψη 

τα εξής: 

• Στον υπολογισµό του Um συµµετέχουν όλες οι επιφάνειες που περικλείουν το κέλυφος του 

κτιρίου. Συµµετέχουν επίσης παντός είδους επιφάνειες που συνορεύουν µε αίθριους χώρους, 

φωταγωγούς κ.τ.λ., που βρίσκονται µέσα στο σώµα του κτιρίου, όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στην ενότητα 2.4. για τον προσδιορισµό του λόγου F/V. 

 Το άθροισµα όλων αυτών των επιφανειών δίνει τον παρονοµαστή ΣFj της σχέσης 2.9. 

• Ο τοίχος Trombe, ο τοίχος θερµικής µάζας και γενικώς οποιοσδήποτε τοίχος ή άλλο στοιχείο 

θερµικής συσσώρευσης υπεισέρχεται στον υπολογισµό του µέσου συντελεστή 

θερµοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) κατά παραδοχή µε τιµή τη µέγιστη επιτρεπόµενη από 

τον πίνακα 5, την προβλεπόµενη για εξωτερικό τοίχο σε επαφή µε εξωτερικό αέρα της 

αντίστοιχης κλιµατικής ζώνης. 

• Το προσαρτηµένο θερµοκήπιο θεωρείται µη θερµαινόµενος χώρος και ως εξωτερικό στοιχείο 

του κελύφους λαµβάνεται το διαχωριστικό δοµικό στοιχείο µεταξύ του κυρίως χώρου του 

κτιρίου και του προσαρτηµένου θερµοκηπίου. Αυτό το δοµικό στοιχείο θα υπεισέρχεται στον 

υπολογισµό κατά παραδοχή µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή U που προβλέπεται ανά ζώνη 

από τον πίνακα 5 ως εξής: 

– Για αδιαφανές δοµικό στοιχείο (τοιχοποιία) µε την τιµή της τοιχοποιίας, της ερχόµενης σε 

επαφή µε µη θερµαινόµενο χώρο. 

– Για διαφανή δοµικά στοιχεία (κουφώµατα) µε την τιµή του κουφώµατος ανοίγµατος. 

 Αν ωστόσο ένα δοµικό στοιχείο του ενδιάµεσου διαχωριστικού τοίχου του προσαρτηµένου 

θερµοκηπίου παρουσιάζει τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας U µικρότερη της µέγιστης 

επιτρεπόµενης, υπεισέρχεται στον υπολογισµό µε αυτήν την καλύτερη τιµή. 

 Όλα τα δοµικά στοιχεία του προσαρτηµένου θερµοκηπίου, θεωρούµενα ως δοµικά στοιχεία 

προς µη θερµαινόµενο χώρο, υπεισέρχονται στον υπολογισµό του Um µε το µειωτικό 

συντελεστή, όπως αυτός υπολογίζεται από τη σχέση 2.11. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 

Πίνακας 1. Τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ), της ειδικής θερµοχωρητικότητας (c) και του συντελεστή 
 αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών (µ) των διαφόρων δοµικών υλικών.

∆οµικά υλικά
Φαινόµενο

 ειδικό
 βάρος

Συντελεστής 
θερµικής 

αγωγιµότητα

ς

Ειδική 
θερµο-

χωρητικότητ

α

ρ λ  cp

kg/m³ W/(m·K) J/(kg·K) ξηρό υγρό

1. Ανόργανα δοµικά υλικά
1.1. Φυσικοί λίθοι και γαίες

1.1.1. Συµπαγείς λίθοι

1.1.1.1.Ιζηµατογενή πετρώµατα (σκληρά) 2 600 2,300 1 000  250  200

1.1.1.2.Οµογενής βράχος 3,500

1.1.1.3.Βασάλτης 2700 - 3000 3,500 1 000 10 000 10 000

1.1.1.4.Γνεύσιος 2400 - 2700 3,500 1 000 10 000 10 000

1.1.1.5.Γρανίτης 2500 - 2700 2,800 1 000 10 000 10 000

1.1.1.6.Μάρµαρο 2 800 3,500 1 000 10 000 10 000

1.1.1.7.Σχιστόλιθος 2000 - 2800 2,200 1 000 1 000  800

1.1.1.8.Aσβεστόλιθοςπολύ σκληρός 2 600 2,300 1 000  250  200

σκληρός 2 200 1,700 1 000  200  150

ηµίσκληρος 2 000 1,400 1 000  50  40

1.1.2. Πορώδεις λίθοι

1.1.2.1.Aσβεστόλιθοςµαλακός 1 800 1,100 1 000  40  25

πολύ µαλακός 1 600 0,850 1 000  30  20

1.1.2.2.Ψαµµίτης 2 600 2,300 1 000  40  30

1.1.2.3.Ιζηµατογενή πετρώµατα (µαλακά) 1 500 0,850 1 000  30  20

1.1.2.4.Κίσηρη υπό µορφή πέτρας, λάβα, πορώδης λάβα 1 600 0,550  800  20  15

1.1.2.5.Ελαφρόπετρα, θηραϊκή γη  400 0,120 1 000  8  6

1.1.2.6.Πλάκες τύπου Μάλτας (µαλτεζόπλακες) 1,050

1.2. Γαιώδη υλικά και υλικά πλήρωσης διακένων δαπέδων, οροφών, τοίχων κ.τ.λ.
1.2.1. Χώµα συµπαγές 1 800 2,090

1.2.2. Άργιλος / ιλύς 1200 - 1800 1,500 1 670 - 2 500  50  50

1.2.3. Ιλυώδης άµµος (υγρή) 1 700 1,500 1 800 ―

1.2.4. Τύρφη (σε ξηρή κατάσταση)  400 0,200 1 000

(σε υγρή κατάσταση)  900 0,500 1 500

1.2.5. Άµµος διαµέτρου κόκκου < 5 mm 1 520 0,350  800

1.2.6. Αµµοχάλικο 2 200 2,000 910 - 1180  50  50

1.2.7 Χονδρόκοκκη κίσηρη 0,190 40 180

1.2.8 ∆ιογκωµένος περλίτης 50 - 130 0,070  900  1 - 2

1.2.9 Ψηφίδες διαµέτρου κόκκου 50-10 mm, συλλεκτές και θραυστές 0,810

1.2.10. Θραύσµατα οπτόπλινθων και κεραµιδιών 1 400 0,410

1.3. Κατεργασµένη άργιλος (πηλός)
1.3.1. Ελαφρός πηλός (κίσηρη + πηλός)  760 0,230 1 000  6

1.3.2. Πηλός µπαγδατί 0,470

1.3.3. Πηλός, λάσπη 1200 - 1800 1,500 1670 - 2500  50  50

1.3.4. Ωµόπλινθοι συµπαγείς 1 990 0,800 1 000  10

1.3.5. Ωµόπλινθοι µε πρόσµειξη άχυρου  300 0,100 1 500  5

 660 0,190 1 500  5

1 400 0,700

1.4. Επιχρίσµατα, κονιάµατα στρώσεων και συνδετικά κονιάµατα αρµών 
1.4.1. Ασβεστοκονίαµα 1 800 0,870 1 000  15

1.4.2. Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 800 0,870 1 000 25 - 35

1 900 1,000 1 100  35

1.4.3. Τσιµεντοκονίαµα,  επ ίστρωση τσιµέντου 2 000 1,400 1 100 25 - 35

1.4.4. Ασβεστογυψοκονίαµα 1 400 0,700 1 000  10

1.4.5. Γυψοκονίαµα χωρίς συµπλήρωµα άµµου 1 200 0,350  900  10  6

µε συµπλήρωµα άµµου 1 600 0,800  900  10  6

1.4.6. Θερµοµονωτικό επ ίχρισµα (εξωτερικά) < 200 0,060 1 100  10

 250 0,080 1 100  10

 350 0,100 1 100  10

 500 0,140 1 100  10

1.4.7. Συνθετικά κονιάµατα 1 800 0,870 1 100 80 - 250

1.4.8. Επίστρωση χυτής ασφάλτου 2 300 0,900 ∞

Συντελεστής 
αντίστασης 
σε διάχυση 
υδρατµών

µ
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Πίνακας 1. Τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ), της ειδικής θερµοχωρητικότητας (c) και του συντελεστή 

 αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών (µ) των διαφόρων δοµικών υλικών (συνέχεια)

∆οµικά υλικά
Φαινόµενο

 ειδικό
 βάρος

Συντελεστής 
θερµικής 

αγωγιµότητα

ς

Ειδική 
θερµο-

χωρητικότητ

α

ρ λ  cp

kg/m³ W/(m·K) J/(kg·K) ξηρό υγρό

1.5. Σκυροδέµατα και ελαφρά σκυροδέµατα (σε κατασκευαστικά στοιχεία χωρίς αρµούς και σε πλάκες µεγάλου µεγέθους)
1.5.1. Σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο µέσης πυκνότητας 1 800 1,150 1 000  100  60

2 000 1,350 1 000  100  60

2 200 1,650 1 000  120  70

υψηλής πυκνότητας 2 400 2,000 1 000  130  80

1.5.2. Οπλισµένο σκυρόδεµα χαµηλής ποιότητας(παλαιού τύπου Β120) 1,510

1.5.3. Οπλισµένο σκυρόδεµα(1% σίδηρος) 2 300 2,300 1 000  130  80

( ≥2% σίδηρος) 2 400 2,500 1 000  130  80

1.5.4. Γαρµπιλοσκυρόδεµα, γαρµπιλόδεµα 1 500 0,640  20

1 700 0,810  25

1 900 1,100  35

1.5.5. Κισηρόδεµα, ελαφροσκυρόδεµα  500 0,200 5 - 20

 600 0,220 5 - 20

 800 0,280 5 - 20

1 000 0,350 5 - 20

1 200 0,460 5 - 20

1.5.6. Κυψελωτό σκυρόδεµα σκληρυµένο µε ατµό  400 0,140 1 000  3

 500 0,190 1 000  4

 600 0,230 1 000  4

 800 0,290 1 000  5

1 000 0,350 1 000  6

1.5.7. Περλιτόδεµα (το ειδικό βάρος εξερτάται από την κατ' όγκον αναλογία τσιµέντου : περλίτη)

1.5.7.1.Περλιτόδεµα χωρίς τη χρήση αφροποιητικού παράγοντα  350 0,130

 450 0,140

 500 0,160

 600 0,200

1.5.7.1.Περλιτόδεµα µε τη χρήση αφροποιητικού παράγοντα  350 0,094

 450 0,110

 500 0,116

 600 0,140

1.5.8. Πλάκες απο σκυρόδεµα, γύψο και αµιαντοτσιµέντο

1.5.8.1.Πλάκες από κισηρόδεµα  800 0,280 5 - 10

1.5.8.2.Πλάκες από ελαφρό σκυρόδεµα µε ανάµεικτα αδρανή 1 400 0,580 10 - 25

1.5.9. Πλάκες µικρού πάχους, σανίδες

1.5.9.1. Γυψοσανίδες  700 0,210 1 000  10  4

 900 0,250 1 000  10  4

1 150 0,360 1 000  10

1.5.9.2.Τσιµεντοσανίδες 1200 - 1300 0,28 - 0,32 20 - 30

1.5.9.3. Ινοπλισµένες τσιµεντόπλακες 2 000 0,480 1 100  60

1.6. Λιθοσώµατα
1.6.1. Τεχνητοί λίθοι 1 750 1,300 1 000  50  40

1.7. Τοιχοποιίες  από λιθοσώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του συνδετικού κονιάµατος των αρµών (1)

1.7.1. Τοιχοποιία από πλίνθους τσιµεντοειδούς βάσης

1.7.1.1.Τσιµεντόλιθοι από ασβεστολιθικά αδρανή (ασβέστη - άµµο 1 200 0,560 8 - 10

1 400 0,700 8 - 10

1 600 0,790 15 - 25

1 800 0,990 15 - 25

2 000 1,100 1 100 15 - 25

2 200 1,300 1 100 15 - 25

1.7.1.2.Ελαφροβαρείς τσιµεντόλιθοι (ελαφροτσιµεντόλιθοι)  400 0,110 1 000 3 - 5 

 500 0,130 1 000 4 - 6

 600 0,160 1 000 5 - 7

 700 0,190 1 000 6 - 8

 800 0,220 1 000 8 - 10

Συντελεστής 
αντίστασης 
σε διάχυση 
υδρατµών

µ
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Πίνακας 1. Τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ), της ειδικής θερµοχωρητικότητας (c) και του συντελεστή 
 αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών (µ) των διαφόρων δοµικών υλικών (συνέχεια)

∆οµικά υλικά
Φαινόµενο

 ειδικό
 βάρος

Συντελεστής 
θερµικής 

αγωγιµότητα

ς

Ειδική 
θερµο-

χωρητικότητ

α

ρ λ  cp

kg/m³ W/(m·K) J/(kg·K) ξηρό υγρό

1.7.1.3.∆ιάτρητες πλίνθοι από κυψελωτό σκυρόδεµα  600 0,350 5 - 10

 800 0,470 5 - 10

1 000 0,650 5 - 10

1 200 0,770 5 - 10

1 400 0,910 5 - 10

1 600 1,000 5 - 10

1.7.1.4.Κισηρόλιθοι (πλίνθοι από φυσική ελαφρόπετρα)  500 0,220 1 000 5 - 10

 600 0,240 1 000 5 - 10
 700 0,250 1 000 5 - 10

 800 0,280 1 000 5 - 10

1.7.2. Οπτοπλινθοδοµή, ανεπ ίχριστη, συµπεριλαµβανοµένου και του κονιάµατος των αρµών πάχους 10 mm 

1.7.2.1.Οπτόπλινθοδοµή µε πλήρεις οπτοπλίνθους 1 200 0,490 1 000 10 - 25

1 500 0,640 1 000 10 - 25

1 700 0,760 1 000 10 - 25

1 900 0,890 1 000 10 - 25

1.7.2.2.Οπτόπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους 1200 (2) 0,450 1 000 5 - 10

1500 (2) 0,520 1 000 5 - 10
1700 (2) 0,590 1 000 5 - 10

1900 (2) 0,660 1 000 5 - 10

1.6.2.3.Πορώδεις αργιλικές οπτόπλινθοι (πορώδη τούβλα)  940 0,260 1 000 10

1.6.2.4.Οξύµαχες οπτόπλινθοι (κλίνκερ) 1 800 1,800  900  100

1.8. Υαλότουβλα 2 500 1,400  840 ∞

1.9. Κεραµίδια
1.9.1. Κεραµίδια 0,400

1.9.2. Αργιλικά πλακίδια επ ιστέγασης 2 000 1,000  800  40  30
2. Ξύλα

2.1. Συµπαγής ξυλεία
2.1.1. Κατεργασµένη και ακατέργαστη ξυλεία, γενικώς  450 0,120 1 600  50  20

 500 0,130 1 600  50  20

 700 0,180 1 600  200  50

2.1.2. Κωνοφόρα (πεύκο, έλατο κ.τ.λ.)  600 0,140 1 600  50  20

2.1.3. Οξιά  800 0,170 1 600  200  50

2.1.4. ∆ρυς (βελανιδιά)  800 0,210 1 600  200  50
2.1.5. Ξύλινα τεµάχια παρκέτου 0,210 1 600

2.2. Προϊόντα ξύλου
2.2.1. Μοριοσανίδες  300 0,100 1 700  50  10

 600 0,140 1 700  50  15

 900 0,180 1 700  50  20

2.2.2. Αντικολλητά φύλλα ξυλείας (κόντρα πλακέ)  300 0,090 1 600  150  50

 500 0,130 1 600  200  70

 700 0,170 1 600  220  90

1 000 0,240 1 600  250  110

2.2.3. Σκληρές πλάκες ινώδους ξύλου, ινοσανίδες (MDF)  250 0,070 1 700  5  3

 400 0,100 1 700  10  5

 600 0,140 1 700  20  12

 800 0,180 1 700  30  20

3. Μέταλλα και γυαλί
3.1. Γυαλί

3.1.1. Γυαλί, υαλοπίνακας 2 500 1,00  750 ∞ ∞

3.1.2. Ψηφιδωτό γυαλί, υαλογράφηµα 2 000 1,20  750 ∞ ∞

3.2. Μέταλλα
3.2.1. Σίδηρος, χυτός 7 500 50,00  450 ∞ ∞

3.2.2. Χάλυβας (ατσάλι) 7 800 50,00  450 ∞ ∞

3.2.3. Ανοιξείδωτος χάλυβας 7 900 17,00  500 ∞ ∞

3.2.4. Χαλκός 8 900 380,00  380 ∞ ∞

3.2.5. Ορείχαλκος (κράµα χαλκού και ψευδάργυρου) 8 400 120,00  380 ∞ ∞

3.2.6. Μπρούντζος (κράµα χαλκού και κασσίτερου) 8 700 65,00  380 ∞ ∞

3.2.7. Μόλυβδος 11 300 35,00  130 ∞ ∞

3.2.8. Ψευδάργυρος 7 200 110,00  380 ∞ ∞

3.2.9. Αλουµίνιο, κράµα αλουµινίου 2 800 160,00  880 ∞ ∞

3.2.10. Φύλλο αλουµινίου των 125 kg/m² (ως φράγµα υδρατµών) 2 500 54,00 ∞ ∞

3.2.11. Φύλλο λαµαρίνας 58,00 ∞ ∞
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Πίνακας 1. Τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ), της ειδικής θερµοχωρητικότητας (c) και του συντελεστή 
 αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών (µ) των διαφόρων δοµικών υλικών (συνέχεια)

∆οµικά υλικά
Φαινόµενο

 ειδικό
 βάρος

Συντελεστής 
θερµικής 

αγωγιµότητα

ς

Ειδική 
θερµο-

χωρητικότητ

α

ρ λ  cp

kg/m³ W/(m·K) J/(kg·K) ξηρό υγρό

4. Υλικά υποστρωµάτων και επιστρώσεων
4.1. Λινέλαιο 1 200 0,170 1 400 1 000  800

4.2. Υποστρώµατα
4.2.1. Υπόστρωµα απο τσόχα, πίληµα  120 0,050 1 300  20  15

4.2.2. Υπόστρωµα απο κυτταρίνη, καουτσούκ ή πλαστικό  270 0,100 1 400 10 000 10 000

4.2.3. Υπόστρωµα απο λινάτσα  200 0,060 1 300  20  15

4.2.4. Υπόστρωµα φελλού < 200 0,050 1 500  20  10

4.2.5. Υαλοϋφασµα, υαλόνηµα, γεωύφασµα 60 - 140 0,040 1 030  2  2

> 140 0,045 1 030  2  2

4.2.6. Πεπ ιεσµένες ορυκτές ίνες 200 - 400 0,060 1 030  10  10

4.3. Πλακίδια φελλού
4.3.1. Απλά πλακίδια φελλού 100 - 150 0,042 1 560 10 - 30

> 400 0,065 1 500 40 20

4.3.2. Πλακίδια φελλού, οπλισµένα µε ψαθωτή ύφανση 100 - 150 0,046 1 560 10 - 30

4.4. Μοκέτα  200 0,060 1 300 5 5

4.5. Καουτσούκ, λάστιχο
4.5.1. Φυσικό καουτσούκ  910 0,130 1 100 10 000 10 000

4.5.2. Νεοπρένιο (συνθετικό καουτσούκ) 1 240 0,230 2 140 10 000 10 000

4.5.3. Βουτυλικό καουτσούκ 1 200 0,240 1 400 200 000 200 000

4.5.4. ∆ιογκωµένο καουτσούκ (αφρώδες, σπογγώδες, λατέξ) 60 - 80 0,060 1 500 7 000 7 000

4.5.5. Σκληρυµµένο (σκληρό) καουτσούκ (εβονίτης) 1 200 0,170 1 400 ∞ ∞

4.5.6. Μονοµερές αιθυλένιο-προπυλένιο-διένιο (EPDM) 1 150 0,250 1 000 6 000 6 000

4.5.7. Πολυισοβουτυλένιο  930 0,200 1 100 10 000 10 000

4.5.8. Πολυσουλφίδια 1 700 0,400 1 000 10 000 10 000

4.5.9. Βουταδιένιο  980 0,250 1 000 100 000 100 000

4.6. Ασφαλτικά υλικά
4.6.1. Καθαρή άσφαλτος, µαστίχη ασφάλτου, πίσσα 1 050 0,170 1 700 50 000 50 000

4.6.2. Ασφαλτικά µείγµατα µε αδρανή, ασφαλτικό σκυρόδεµα 2 100 0,700 1 000 50 000 50 000

4.6.3. Επίστρωση χυτής ασφάλτου 2 300 0,900  920 50 000 50 000

4.6.4. Ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόχαρτα) 1 100 0,190 1 000 50 000 50 000

4.6.5. Ασφαλτικά φύλλα (ασφαλτόπανα) 1 100 0,230 1 000 50 000 50 000

4.7. Κεραµικά υλικά και υλικά µε βάση το τσιµέντο
4.7.1. Πλακίδια επ ίστρωσης τοίχων 2 000 1,050  250

4.7.2. Κεραµικά πλακίδια δαπέδου 2 000 1,840  840  250

4.7.3. Κεραµικά πλακίδια µε εφυάλωση / πορσελάνες 2 300 1,300  840 ∞ ∞

4.7.4. Μωσαϊκό 1 900 1,200

4.8. Συνθετικά (πλαστικά) πλακίδια 1 000 0,200 1 000 10 000 10 000

4.9. Πλάκες πεζοδροµίου 2 100 1,500 1 000  100  60

5. Συνθετικά υλικά, ρητίνες, σιλικόνες
5.1. Πλαστικά

5.1.1. Πολυκαρβονικά φύλλα 1 200 0,200 1 200 5 000 5 000

5.1.2. Φύλλο πολυαιθυλενίου(υψηλής πυκνότητας)  980 0,500 1 800 100 000 100 000

(χαµηλής πυκνότητας)  920 0,330 2 200 100 000 100 000

5.1.3. Φύλλο χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) 1 390 0,170  900 50 000 50 000

5.1.4. Πολυπροπυλένιο (PP)  910 0,220 1 800 10 000 10 000

5.1.5. Πολυστυρένιο (PS) 1 050 0,160 1 300 100 000 100 000

5.1.6. Ακρυλικά 1 050 0,200 1 500 10 000 10 000

5.1.7. Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) 2 200 0,250 1 000 10 000 10 000

5.1.8. Πολυακετόνη 1 410 0,300 1 400 100 000 100 000

5.1.9. Πολυαµίδιο 1 150 0,250 1 600 50 000 5 000

5.1.10. Πολυουρεθάνη 1 200 0,250 1 800 6 000 6 000

5.1.11. Αφρός πολυουρεθάνης (ως σφραγιστικό υλικό)  70 0,050 1 500  60  60

5.2. Ρητίνες
5.2.1. Εποξεική (εποξειδική) ρητίνη 1 200 0,200 1 400 10 000 10 000

5.2.2. Φενολική ρητίνη 1 300 0,300 1 700 100 000 100 000

5.2.3. Πολυεστερική ρητίνη 1 400 0,190 1 200 10 000 10 000

5.3. Σιλικόνες
5.3.1. Καθαρή σιλικόνη 1 200 0,350 1 000 5 000 5 000

5.3.2. Γέµισµα σιλικόνης 1 450 0,500 1 000 5 000 5 000

5.3.3. Σιλικονόχουχος αφρός  750 0,120 1 000 10 000 10 000

5.3.4. Kόκκοι οξειδίου του πυριτίου, πηκτή πυριτίου (silica gel)  720 0,130 1 000 ∞ ∞
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Πίνακας 1. Τιµές του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ), της ειδικής θερµοχωρητικότητας (c) και του συντελεστή 
 αντίστασης στη διάχυση των υδρατµών (µ) των διαφόρων δοµικών υλικών (συνέχεια)

∆οµικά υλικά
Φαινόµενο

 ειδικό
 βάρος

Συντελεστής 
θερµικής 

αγωγιµότητα

ς

Ειδική 
θερµο-

χωρητικότητ

α

ρ λ  cp

kg/m³ W/(m·K) J/(kg·K) ξηρό υγρό

6. Θερµοµονωτικά υλικά
6.1. Ινώδη ανόργανα υλικά

6.1.1. Υαλοβάµβακας σε σκληρές πλάκες 70 - 110 0,035 - 0,041 1,0 - 1,5

6.1.2. Υαλοβάµβακας µη µορφοποιηµένος 15 - 50 0,035 - 0,041 1,0 - 1,5

6.1.3. Πετροβάµβακας σε σκληρές πλάκες 110 - 180 0,035 - 0,041 1 030 1,0 - 1,5

6.1.4. Πετροβάµβακας µη µορφοποιηµένος  50 0,035 - 0,041 1 030 1,0 - 1,5

6.2. Ανόργανα υλικά κυψελωτής δοµής
6.2.1. Αφρώδες γυαλί 125 - 140 0,040 - 0,052 1 000 100 000 100 000

6.2.2. Τρίµµατα θηραϊκής γης 150 - 230 0,060 - 0,080 1 000

6.3. Συνθετικά οργανικά υλικά κυψελωτής δοµής
6.3.1. Πλάκες ξυλόµαλου µε ανόργανο συνδετικό κονίαµαd < 25 mm  570 0,150 1 470  2 - 5

d ≥ 25 mm 360 - 480 0,090 1 470  2 - 5

6.3.2. Φελλός

6.3.2.1.Σκληρά πλακίδια από φελλό > 400 0,065 1 500  40  20

6.3.2.2.Φύλλα και πλάκες από φελλό 100 - 150 0,042 - 0,046 1 560 10 - 30

6.3.3. ∆ιογκωµένη πολυστερίνη

6.3.3.1.∆ιογκωµένη πολυστερίνη σε κόκκους 15 - 30 0,045 1 450

6.3.3.2.∆ιογκωµένη πολυστερίνη σε πλάκες (3) 12 - 30 0,035 - 0,040 1 500 20 - 90

6.3.3.3.∆ιογκωµένη πολυστερίνη µε γραφίτη σε πλάκες  12 - 30 0,031 - 0,035 1 550 30 - 80

6.3.4. Αφρώδης εξηλασµένη πολυστερίνη σε πλάκες 30 - 45 0,033 - 0,037 1 450 80 - 250

6.3.5. Πολυουρεθάνη µε κλειστές κυψελίδες (σε αφρό ή πλάκες) (4) 30 - 80     0,023 - 0,030 (5) 1400 - 1500 50 - 100

6.3.6. Φαινολικός αφρός 40 - 50 0,026 - 0,038 1 400  50  50

6.4. Υλικά φυτικής και ζωικής προέλευσης
6.4.1. Πλάκες ή µπάλες πεπιεσµένου άχυρου  200 0,040 - 0,070  2

6.4.2. Φύκια θαλάσσης 75 - 80 0,045 - 0, 050  2

6.4.3. Πλάκες από καλάµια 120 - 230 0,065 - 0,090 1 200

6.4.4. Κυτταρίνη (κολλώδης) 120 - 220 0,040 - 0,060 800 - 1100

    (ινώδης) 30 - 80 0,040 - 0,45 1700 - 2100

6.4.5. Λινάρι 20 - 80 0,038 - 0,045 1300 - 1600

6.4.6. Βαµβάκι 20 - 60 0,040 840 - 1300

6.4.7. Μαλλί προβάτου 25 - 30 0,040 - 0,050 960 -1300

7. Αέρια
7.1. Ξηρός αέρας (στους 20°C)  1 0,025 1 008  1

7.2. ∆ιοξείδιο του άνθρακα  2 0,014  820  1

7.3. Αργό  2 0,017  519  1

7.4. Κρυπτό  4 0,009  245  1

7.5. Ξένο  6 0,0054  160  1

8. Νερό
8.1. Νερό σε υγρή φάση

8.1.1. Νερό στους 10°C 1 000 0,600 4 187 ― ―

8.1.2. Νερό στους 40°C  990 0,630 4 190 ― ―

8.1.3. Νερό στους 80°C  970 0,670 4 190 ― ―

8.2. Νερό σε στερεά φάση
8.2.1. Πάγος στους -10°C  920 2,300 2 000 ― ―

8.2.2. Πάγος στους 0°C  900 2,200 2 000 ― ―

8.2.3. Φρέσκο χιόνι (πάχος στρώσης < 30 mm)  100 0,050 2 000 ― ―

8.2.4. Χιόνι, µαλακό  (πάχος στρώσης 30 έως 70 mm)  200 0,120 2 000 ― ―

8.2.5. Χιόνι, ελαφρώς συµπιεσµένο (πάχος στρώσης 70 έως 100 mm)  300 0,230 2 000 ― ―

8.2.6. Χιόνι, συµπιεσµένο (πάχος στρώσης < 200 mm)  500 0,600 2 000 ― ―

Συντελεστής 
αντίστασης 
σε διάχυση 
υδρατµών

µ

 
 

 



39 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1)Οι τιµές που αναγράφονται είναι ενδεικτικές. Εφόσον υπάρχει πιστοποιηµένη τιµή από τον κατασκευαστή θα γίνεται χρήση αυτής εφόσον το 

προιόν συνοδεύται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό που θα εκδίδεται µε βάση την µεθοδολογία του ΕΝ 1745. Η τιµή σχεδιασµού θα αναφέρεται

σε ποσοστό υγρασίας 4% κατ' όγκο και για συνδετικό κονίαµα µε λ=0,80W/(mK). Για συνδετικό κονίαµα χαµηλότερου συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας θα πρέπει και το συνδετικό κονίαµα να συνοδεύται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από 

τον  µελετητή για την διάταξη τοποθέτησης  των πλίνθων αφού στην περίπτωση διάτρητων πλίνθων  οι θερµοµονωτικές τους ιδιότητες 

διαφοροποιούνται δραµατικά.

(2)Tο φαινόµενο ειδικό βάρος αναφέρεται στο υλικό κατασκευής και όχι στον οπτοπλινθο.

(3)Υποδεικνύεται η χρήση πολυστερίνης βάρους µεγαλύτερου των 25 kg/m³. Eπίσης πρέπει να είναι τέτοιου τύπου που δεν συντηρεί τη φλόγα.

(4)H χρήση πολυουρεθάνης σε εσωτερικούς χώρους αντενδείκνυται λόγω της παραγωγής επ ικίνδυνων προϊόντων καύσης σε περίπτωση  

πυρκαγιάς.

(5)Η αναγραφόµενη τιµή του λ της πολυουρεθάνης αντιστοιχεί σε πολυουρεθάνη 40 kg/m³. Όµως µε την πάροδο του χρόνου αυτή η τιµή 

αυξάνεται και τότε σταδιακά µπορεί να πλησιάσει την τιµή των συνηθισµένων αφρωδών θερµοµονωτικών υλικών αντίστοιχης πυκνότητας.

Όταν κάποιο µέγεθος σε ένα υλικό ορίζεται µε ένα εύρος τιµών, επ ιλέγεται η δυσµενέστερη.

• Ο µελετητής µπορεί να χρησιµοποιήσει για τα χαρακτηριστικά κάθε υλικού τιµές ευµενέστερες από τις αναγραφόµενες στον πίνακα µε την 

προϋπόθεση ότι γι' αυτές θα υπάρχει πιστοποιητικό βάσει του προτύπου προδιαγραφών του υλικού για σήµανση CE, που θα δικαιολογεί την 

ευµενέστερη τιµή και απαραιτήτως θα συνοδεύει τη µελέτη.  
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Πίνακας 2α. Τιµές συντελεστών θερµικής µετάβασης και αντιστάσεων θερµικής µετάβασης 
επιφανειακού στρώµατος αέρα κατά ISO 6946. (Πηγή: ISO 6946). 

Συντελεστές θερµικής 

µετάβασης 

Αντιστάσεις θερµικής 

µετάβασης 

1/Ri 1/Ra Ri Ra 

 

A/A 

 

Κατεύθυνση θερµικής ροής 

W/(m²K) W/(m²K) (m²K)/W (m²K)/W 

1 Οριζόντια θερµική ροή 7,70 25,00 0,13 0,04 

2 Κατακόρυφη θερµική ροή προς τα άνω 10,00 25,00 0,10 0,04 

3 Κατακόρυφη θερµική ροή προς τα κάτω 5,88 25,00 0,17 0,04 

 

Πίνακας 2β. Τιµές συντελεστών θερµικής µετάβασης και αντιστάσεων θερµικής µετάβασης κατά το 
ISO 6946, εξειδικευµένες ανά δοµικό στοιχείο. (Πηγή: Πρωτότυπος πίνακας, 
επεξεργασµένος βάσει του ISO 6946). 

Συντελεστές θερµικής 

µετάβασης 

Αντιστάσεις θερµικής 

µετάβασης 

1/Ri 1/Ra Ri Ra 

 

A/A 

 

∆οµικό στοιχείο 

W/(m²K) W/(m²K) (m²K)/W (m²K)/W 

1 Εξωτερικοί τοίχοι και παράθυρα (προς εξωτ. αέρα) 7,70 25,00 0,13 0,04 

2 Τοίχος που συνορεύει µε µη θερµαινόµενο χώρο 7,70 7,70 0,13 0,13 

3 Τοίχος σε επαφή µε έδαφος 7,70 – 0,13 0,00 

4 Στέγη, δώµα (ανερχόµενη ροή θερµότητας) 10,00 25,00 0,10 0,04 

5 Οροφή που συνορεύει µε µη θερµαινόµενο χώρο 
(ανερχόµενη ροή θερµότητας) 

10,00 10,00 0,10 0,10 

6 ∆άπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (πιλοτή) 
(κατερχόµενη ροή θερµότητας) 

5,88 25,00 0,17 0,04 

7 ∆άπεδο επάνω από µη θερµαινόµενο χώρο 
(κατερχόµενη ροή θερµότητας) 

5,88 5,88 0,17 0,17 

8 ∆άπεδο σε επαφή µε το έδαφος 5,88 – 0,17 0,00 

Παρατηρήσεις 

• Οι τιµές για την αντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά 

παραδοχή για θερµοκρασία εσωτερικού χώρου θi = 20°C. 

• Οι τιµές για την αντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικού χώρου έχουν υπολογισθεί κατά 

παραδοχή για θερµοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0°C και ταχύτητα ανέµου υ = 4 m/s.  

 ∆ιαφορετικά, οι τιµές της αντίστασης θερµικής µετάβασης ορίζονται από τον πίνακα 2γ:  

 

Πίνακας 2γ. Τιµές της αντίστασης θερµικής µετάβασης προς το εξωτερικό περιβάλλον (Rα) συναρτήσει 
της ταχύτητας του αέρα κατά το ISO 6946. (Πηγή: ISO 6946). 

Ταχύτητα 
ανέµου m/s 1 2 3 4 5 7 10 

Rα (m²K)/W 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 
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Πίνακας 3. Θερµική αντίσταση µη αεριζόµενου στρώµατος αέρα, ευρισκόµενου πρακτικά σε 
κατάσταση ηρεµίας. (Πηγή: ISO 6946). 

Χωρίς ανακλαστική επιφάνεια (ε = 0,80) 
σε καµιά πλευρά του διακένου 

Με ανακλαστική επιφάνεια (ε = 0,05) 
στη µία πλευρά του διακένου Πάχος 

ακίνητης 
στρώσης 
αέρα 

Oριζόντια  
ροή 

Pοή  
από κάτω  

προς τα άνω 

Pοή  
από άνω  

προς τα κάτω 

Oριζόντια  
ροή 

Pοή  
από κάτω  

προς τα άνω 

Pοή  
από άνω  

προς τα κάτω 

mm m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W 

5 0,11 0,11 0,11 0,19 0,19 0,19 

7 0,13 0,13 0,13 0,26 0,26 0,26 

10 0,15 0,15 0,15 0,36 0,36 0,36 

15 0,17 0,16 0,17 0,52 0,45 0,52 

25 0,18 0,16 0,19 0,67 0,45 0,80 

50 0,18 0,16 0,21 0,67 0,45 0,80 

100 0,18 0,16 0,22 0,67 0,45 0,80 

300 0,18 0,16 0,23 0,67 0,45 0,80 

 

Με ανακλαστική επιφάνεια (ε = 0,10) 
στη µία πλευρά του διακένου 

Με ανακλαστική επιφάνεια (ε = 0,20) 
στη µία πλευρά του διακένου Πάχος 

ακίνητης 
στρώσης 
αέρα 

Oριζόντια  
ροή 

Pοή  
από κάτω  

προς τα άνω 

Pοή  
από άνω  

προς τα κάτω 

Oριζόντια  
ροή 

Pοή  
από κάτω  

προς τα άνω 

Pοή  
από άνω  

προς τα κάτω 

mm m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W m²·K/W 

5 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 

7 0,25 0,25 0,25 0,22 0,22 0,22 

10 0,33 0,33 0,33 0,29 0,29 0,29 

15 0,46 0,41 0,46 0,38 0,34 0,38 

25 0,57 0,41 0,66 0,44 0,34 0,50 

50 0,57 0,41 0,66 0,44 0,34 0,67 

100 0,57 0,41 0,66 0,44 0,34 0,75 

300 0,57 0,41 0,66 0,44 0,34 0,83 

Παρατηρήσεις 

• Οι τιµές του πίνακα δίνονται για στρώση αέρα που ορίζεται µεταξύ δύο παράλληλων 

επιφανειών, οι οποίες είναι κάθετες στην κατεύθυνση της θερµικής ροής και υπό τις 

προϋποθέσεις ότι: 

– ο αέρας βρίσκεται εγλωβισµένος µέσα στο δοµικό στοιχείο, δηλαδή δεν έχει εναλλαγές µε 

το εξωτερικό περιβάλλον εκατέρωθεν των όψεων του δοµικού στοιχείου, 

– η στρώση έχει πάχος µικρότερο του 1/10 εκάστης των άλλων δύο διαστάσεων και πάντως 

όχι µεγαλύτερο των 30 cm. 

• Ως οριζόντια θεωρείται η θερµική ροή που παρουσιάζει απόκλιση από το οριζόντιο επίπεδο 

µέχρι ±30°. 

• Η θερµική αντίσταση του στρώµατος αέρα στην περίπτωση τοποθέτησης ανακλαστικής 

µεµβράνης στη µία πλευρά του διακένου έχει υπολογιστεί µε βάση τη µεθοδολογία του 

προτύπου ISO 6946 (παράρτηµα Β) για µέση τιµή θερµοκρασίας 10oC και διαφορά 

θερµοκρασίας κατά το πλάτος του διακένου ίση µε 5 Κ. Θεωρήθηκε ότι η µία κατακόρυφη 
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επιφάνεια του διακένου διαµορφώνεται από συµβατικά δοµικά υλικά (π.χ. σκυρόδεµα ή 

οπτόπλινθους) µε εκπεµψιµότητα ίση µε ε = 0,8. Η εκπεµψιµότητα της ανακλαστικής 

µεµβράνης που εφαρµόζεται στη δεύτερη πλευρά του διακένου λήφθηκε διαδοχικά ίση µε 0,05, 

0,10 και 0,20.  

 

 

Πίνακας 4. Η θερµική αντίσταση που προβάλλει στρώµα αέρα µεταξύ οριζόντιας θερµοµονωµένης 
οροφής και κεκλιµένης στέγης. (Πηγή: ISO 6946). 

Α/Α Περιγραφή της οροφής Ru 

  (m²K)/W 

1 Κεραµοσκεπή επί τεγίδων και χωρίς ενδιάµεσο σανίδωµα ή µεµβράνη 0,06 

2 Φυλλοειδής στέγη ή κεραµοσκεπή µε σανίδωµα ή µεµβράνη κάτω από τα κεραµίδια. 0,20 

3 Φυλλοειδής στέγη ή κεραµοσκεπή µε σανίδωµα ή µεµβράνη κάτω από τα κεραµίδια 
και µε επικάλυψη φύλλου αλουµινίου ή άλλη χαµηλής εκποµπής επιφάνεια κάτω από 
τα κεραµίδια. 

0,30 

4 Στέγη αποτελούµενη από σανίδωµα και µεµβράνη. 0,30 

Παρατήρηση 

• Στις τιµές του Ruσυµπεριλαµβάνεται και η θερµική αντίσταση που προβάλλουν οι στρώσεις της 

κεκλιµένης στέγης. 
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Πίνακας 5. Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας διαφόρων δοµικών 

στοιχείων ανά κλιµατική ζώνη. (Πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

 

∆οµικό στοιχείο 

 

Σύµβολο 

Μέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής 
θερµοπερατότητας [W/(m 2·Κ)] 

  Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη ∆ 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιµένη επιφάνεια σε 
επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (οροφές) 

UD 0,50 0,45 0,40 0,35 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα UW 0,60 0,50 0,45 0,40 

∆άπεδα σε επαφή µε τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές)  UDL 0,50 0,45 0,40 0,35 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή µε µη θερµαινόµενους 
χώρους 

UWU 1,50 1,00 0,80 0,70 

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή µε το έδαφος  UWΕ 1,50 1,00 0,80 0,70 

∆άπεδα σε επαφή µε κλειστούς µη θερµαινόµενους 
χώρους 

UFU 1,20 0,90 0,75 0,70 

∆άπεδα σε επαφή µε το έδαφος  UFΕ 1,20 0,90 0,75 0,70 

Κουφώµατα ανοιγµάτων UΚ 3,20 3,00 2,80 2,60 

Γυάλινες προσόψεις κτιρίων µη ανοιγόµενες ή 
µερικώς ανοιγόµενες 

UGF 2,20 2,00 1,80 1,80 

 

 

Πίνακας 6. Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές του µέσου συντελεστή θερµοπερατότητας ενός κτιρίου ανά 
κλιµατική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτιρίου προς 
τον όγκο του. (Πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

Λόγος 
F/V 

Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές µέσου συντελεστή 
θερµοπερατότητας Um [W/(m 2·Κ)] 

[ m –1] Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη ∆ 

≤ 0,2 1,26 1,14 1,05 0,96 

0,3 1,20 1,09 1,00 0,92 

0,4 1,15 1,03 0,95 0,87 

0,5 1,09 0,98 0,90 0,83 

0,6 1,03 0,93 0,86 0,78 

0,7 0,98 0,88 0,81 0,73 

0,8 0,92 0,83 0,76 0,69 

0,9 0,86 0,78 0,71 0,64 

≥ 1,0 0,81 0,73 0,66 0,60 
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Πίνακας 7. Εναλλαγές αέρα ανά ώρα ενός µη αεριζόµενου χώρου µε το εξωτερικό του περιβάλλον 
βάσει του βαθµού αεροστεγανότητάς του. (Πηγή: ISO 13789). 

Α/Α Βαθµός αεροστεγανότητας 
Εναλλαγές αέρα 
ανά ώρα  nu 

  [ h –1 ] 

1 Χωρίς ανοίγµατα, υψηλή αεροστεγανότητα, χωρίς αερισµό 0,1 

2 Υψηλή αεροστεγανότητα, χωρίς χρήση ανοιγµάτων για αερισµό 0,5 

3 Υψηλή αεροστεγανότητα, µικρά ανοίγµατα για αερισµό 1 

4 Χωρίς αεροστεγανότητα λόγω τοπικών διαµπερών αρµών ή λόγω 
µόνιµα ανοικτών ανοιγµάτων για αερισµό 

3 

5 Χωρίς αεροστεγανότητα λόγω µεγάλου πλήθους διαµπερών αρµών 
ή µεγάλων ή πολλών µόνιµα ανοικτών ανοιγµάτων για αερισµό 

10 
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Πίνακας 8α. Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας Ubf,eq  [W/(m2K)]  πλάκας.  

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m] Ονοµαστικός 
συντελεστής   
U [W/(m 2K)] 

z [m] 
2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 

0,00 1,21 0,83 0,64 0,53 0,45 0,36 0,30 0,25 0,22 0,20 

0,50 1,05 0,75 0,59 0,49 0,42 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 

1,00 0,92 0,68 0,54 0,45 0,39 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 

1,50 0,82 0,62 0,50 0,42 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17 

2,00 0,74 0,57 0,47 0,40 0,35 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 

2,50 0,67 0,53 0,44 0,38 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

3,00 0,62 0,50 0,42 0,36 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

4,50 0,50 0,42 0,36 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

6,00 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

4,50 

9,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

0,00 1,06 0,75 0,59 0,49 0,42 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 

0,50 0,93 0,68 0,54 0,46 0,39 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18 

1,00 0,83 0,63 0,51 0,43 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19 0,17 

1,50 0,74 0,58 0,47 0,40 0,35 0,28 0,24 0,21 0,18 0,17 

2,00 0,68 0,54 0,44 0,38 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

2,50 0,62 0,50 0,42 0,36 0,32 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

3,00 0,58 0,47 0,40 0,34 0,31 0,25 0,21 0,19 0,17 0,15 

4,50 0,47 0,40 0,34 0,30 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 

6,00 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

3,00 

9,00 0,31 0,27 0,24 0,22 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

0,00 0,89 0,66 0,53 0,45 0,39 0,31 0,26 0,22 0,20 0,18 

0,50 0,80 0,61 0,49 0,42 0,36 0,29 0,25 0,21 0,19 0,17 

1,00 0,72 0,56 0,46 0,39 0,35 0,28 0,24 0,20 0,18 0,16 

1,50 0,66 0,53 0,44 0,37 0,33 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 

2,00 0,61 0,49 0,41 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

2,50 0,56 0,46 0,39 0,34 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 

3,00 0,53 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

4,50 0,44 0,37 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 

6,00 0,38 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

2,00 

9,00 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 

0,00 0,61 0,49 0,41 0,36 0,31 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 

0,50 0,56 0,46 0,39 0,34 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,15 

1,00 0,53 0,43 0,37 0,32 0,29 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 

1,50 0,49 0,41 0,35 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 0,14 

2,00 0,47 0,39 0,34 0,30 0,27 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

2,50 0,44 0,37 0,32 0,29 0,26 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 

3,00 0,42 0,35 0,31 0,28 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

4,50 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 

6,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

1,00 

9,00 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 
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Πίνακας 8α. Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας Ubf,eq  [W/(m2K)]  πλάκας. (συνέχεια) 
 

Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ [m] Ονοµαστικός 
συντελεστής   
U [W/(m 2K)] 

z [m] 
2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 

0,00 0,48 0,40 0,35 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 

0,50 0,45 0,38 0,33 0,29 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14 

1,00 0,43 0,36 0,32 0,28 0,26 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

1,50 0,41 0,34 0,31 0,27 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

2,00 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

2,50 0,37 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

3,00 0,35 0,30 0,27 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

4,50 0,31 0,27 0,24 0,22 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

6,00 0,28 0,25 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 

0,70 

9,00 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 

0,00 0,43 0,36 0,32 0,28 0,26 0,21 0,18 0,16 0,15 0,13 

0,50 0,41 0,35 0,31 0,27 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 

1,00 0,39 0,33 0,29 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 

1,50 0,37 0,32 0,28 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

2,00 0,36 0,31 0,27 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 

2,50 0,34 0,29 0,26 0,24 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 

3,00 0,33 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

4,50 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 

6,00 0,26 0,23 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 

0,60 

9,00 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 

0,00 0,38 0,32 0,29 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14 0,13 

0,50 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 

1,00 0,35 0,30 0,27 0,24 0,22 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 

1,50 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

2,00 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 

2,50 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 

3,00 0,29 0,26 0,23 0,21 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 

4,50 0,27 0,24 0,21 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,11 

6,00 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 

0,50 

9,00 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 
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Πίνακας 8β. Ισοδύναµος συντελεστής θερµοπερατότητας Ubw,eq  [W/(m2K)] κατακόρυφου δοµικού 
στοιχείου  ονοµαστικού συντελεστή θερµοπερατότητας U [W/(m2K)]  που εκτείνεται σε 
βάθος z [m]. 

Ονοµαστικός συντελεστής   U [W/(m 2K)] 
z [m] 

4,50  3,00  2,00  1,50  1,00  0,90  0,80  0,70  0,60  0,50  

0,50 2,14 1,70 1,30 1,06 0,77 0,71 0,64 0,57 0,50 0,43 

1,00 1,59 1,31 1,05 0,88 0,67 0,62 0,57 0,51 0,45 0,39 

1,50 1,30 1,09 0,89 0,76 0,59 0,55 0,51 0,47 0,42 0,36 

2,00 1,10 0,94 0,78 0,68 0,54 0,50 0,47 0,43 0,39 0,34 

2,50 0,97 0,83 0,70 0,61 0,49 0,46 0,43 0,40 0,36 0,32 

3,00 0,87 0,75 0,64 0,56 0,46 0,43 0,40 0,37 0,34 0,30 

4,50 0,67 0,59 0,51 0,45 0,38 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 

6,00 0,56 0,49 0,43 0,39 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 

9,00 0,42 0,38 0,33 0,30 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 0,19 
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Πίνακας 10. Τυπικές τιµές συντελεστών θερµοπερατότητας πλαισίου. (Πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

 

Υλικό πλαισίου Χαρακτηριστικό πλαισίου 
Συντελεστής 

θερµοπερατότητας  
πλαισίου Uf [W/(m 2K)]  

χωρίς θερµοδιακοπή 
 

7,0 
Μεταλλικό πλαίσιο  

µε θερµοδιακοπή 
 

1,0-3,8 

Πολυουρεθάνη 
 

2,8 

PVC µε δύο θαλάµους 
 

2,2 

PVC µε τρεις θαλάµους 
 

2,0 

Συνθετικό πλαίσιο 

PVC µε παραπάνω από τρεις 
θαλάµους  

 1,0-2,0 

σκληρής ξυλείας µέσου 
πάχους πλαισίου-κάσας 5cm 

2,4 

µαλακής ξυλείας µέσου 
πάχους πλαισίου-κάσας 5cm 

2,0 

σκληρής ξυλείας µέσου 
πάχους πλαισίου-κάσας 10cm 

1,7 

Ξύλινο πλαίσιο 

µαλακής ξυλείας µέσου 
πάχους πλαισίου-κάσας 10cm 

1,5 
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Πίνακας 11. Τυπικές τιµές συντελεστών  θερµοπερατότητας υαλοπινάκων. (Πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

 

Υάλωση 
Ug [W/(m 2K)] για διαφορετικούς τύπους 
αερίων στο διάκενο των υαλοπινάκων 

Τύπος 
υάλωσης 

Υαλοπίνακας 
Συντελεστής 
εκποµπής 

∆ιαστάσεις Αέρας Αργό Κρύπτο 

4-6-4 3,3 3,0 2,8 

4-8-4 3,1 2,9 2,7 

4-12-4 2,8 2,7 2,6 

4-16-4 2,7 2,6 2,6 

Χωρίς επίστρωση 
χαµηλής 
εκποµπής 

0,89 

4-20-4 2,7 2,6 2,6 

4-6-4 2,6 2,2 1,7 

4-8-4 2,2 1,9 1,4 

4-12-4 1,8 1,5 1,3 

4-16-4 1,6 1,4 1,3 

Με επίστρωση 
χαµηλής 

εκποµπής ενός 
φύλλου 

≤0,1 

4-20-4 1,6 1,4 1,4 

4-6-4 2,5 2,1 1,5 

4-8-4 2,1 1,7 1,3 

4-12-4 1,7 1,3 1,1 

4-16-4 1,4 1,2 1,2 

∆ιπλή  

Με επίστρωση 
χαµηλής 

εκποµπής ενός 
φύλλου 

≤0,05 

4-20-4 1,5 1,2 1,2 

4-6-4-6-4 2,3 2,1 1,8 

4-8-4-8-4 2,1 1,9 1,7 
Χωρίς επίστρωση 

χαµηλής 
εκποµπής 

0,89 

4-12-4-12-4 1,9 1,8 1,6 

4-6-4-6-4 1,7 1,3 1,0 

4-8-4-8-4 1,4 1,1 0,8 

Με επίστρωση 
χαµηλής 

εκποµπής δύο 
φύλλων 

≤0,1 

4-12-4-12-4 1,1 0,9 0,6 

4-6-4-6-4 1,6 1,2 0,9 

4-8-4-8-4 1,3 1,0 0,7 

Τριπλή 

Με επίστρωση 
χαµηλής 

εκποµπής δύο 
φύλλων 

≤0,05 

4-12-4-12-4 1,0 0,8 0,5 

 

 

Πίνακας 12. Τυπικές τιµές γραµµικής θερµοπερατότητας στη συναρµογή πλαισίου-υαλοπίνακα.
 (Πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

 

Γραµµική θερµοπερατότητα για διάφορους τύπους  
υαλοπινάκων Ψg [W/(m.K)] 

Τύπος πλαισίου 
Χωρίς επίστρωση  
χαµηλής εκποµπής 

Με επίστρωση  
χαµηλής εκποµπής 

Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερµοδιακοπή 0,02 0,05 

Μεταλλικό πλαίσιο µε θερµοδιακοπή 0,08 0,11 

Συνθετικό πλαίσιο 0,06 0,08 

Ξύλινο πλαίσιο 0,06 0,08 
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Πίνακας 13 Τιµές γραµµικής θερµοπερατότητας Ψ θερµογεφυρών. Απλοποιητική µέθοδος. 

1. Εξωτερικές γωνίες Ψ [W/(mK)] 

1 εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση -0,10 
 -προεξοχή δοµικού στοιχείου χωρίς διακοπή θερµοµόνωσης +0,30 

  -διακοπή θερµοµόνωσης λόγω δοµικού στοιχείου +0,90 
2 εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση -0,25 

      
3 φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης 
µε θερµοµόνωση στο διάκενο +0,15 

 -προεξοχή δοµικού στοιχείου χωρίς διακοπή θερµοµόνωσης +0,05 

 -διακοπή θερµοµόνωσης λόγω δοµικού στοιχείου +0,65 

   

2. Εσωτερικές γωνίες Ψ [W/(mK)] 

1 εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση +0,05 

2 εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση +0,25 

 -προεξοχή δοµικού στοιχείου χωρίς διακοπή θερµοµόνωσης +0,35 

  -διακοπή θερµοµόνωσης λόγω δοµικού στοιχείου +0,75 
3 φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης 
µε θερµοµόνωση στο διάκενο +0,10 

 -προεξοχή δοµικού στοιχείου χωρίς διακοπή θερµοµόνωσης +0,50 

 -διακοπή θερµοµόνωσης λόγω δοµικού στοιχείου +0,90 

   

3. Ενώσεις δοµικών στοιχείων Ψ [W/(mK)] 

1 εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση ±0,00 

      

2 εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση ±0,00 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης λόγω ύπαρξης δοµικού στοιχείου +0,35 
3 φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης 
µε θερµοµόνωση στο διάκενο +0,25 

   

4. ∆ώµα/ Οροφή σε προεξοχή Ψ [W/(mK)] 

1 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +0,65 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 

+0,25 

2 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,55 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης προβόλου/µπαλκονιού 

+0,10 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 

+0,25 

  -ύπαρξη οπτοπλινθοδοµής θερµοµονωµένης εξωτερικά ή στον πυρήνα η 
οποία φτάνει µέχρι την πλάκα (απουσία δοκού) 

-0,50 

3 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά -0,05 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης πλάκας λόγω ύπαρξης στηθαίου +0,30 

 
-διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 

ύπαρξης προβόλου/µπαλκονιού 
+0,85 
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-διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης πλάκας λόγω ύπαρξης στηθαίου και 
συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω ύπαρξης 

προβόλου/µπαλκονιού 
+0,95 

  
-διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 

ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 
+0,25 

4 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά -0,20 

 
-διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 

ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 
+0,25 

   

5. ∆άπεδο σε προεξοχή/ πυλωτή Ψ [W/(mK)] 
1 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά -0,20 

      
2 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,80 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης προβόλου/µπαλκονιού 

+0,20 

  -ύπαρξη οπτοπλινθοδοµής θερµοµονωµένης εξωτερικά ή στον πυρήνα η 
οποία εδράζεται στην πλάκα 

-0,15 

3 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +0,60 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης προβόλου/µπαλκονιού 

+0,10 

  -ύπαρξη οπτοπλινθοδοµής θερµοµονωµένης εξωτερικά ή στον πυρήνα η 
οποία εδράζεται στην πλάκα 

-0,55 

4 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,60 

   

6. Οροφή σε εσοχή Ψ [W/(mK)] 

1 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +1,10 

 -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα +0,60 

  
-συνέχεια της θερµοµόνωσης της πλάκας πέραν του σηµείου ένωσης µε το 

κατακόρυφο δοµικό στοιχείο 
-0,15 

2 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,05 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 

+0,25 

3 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +1,00 

 -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα +0,15 
 -συνέχεια της θερµοµόνωσης της πλάκας πέραν του σηµείου ένωσης µε το 

κατακόρυφο δοµικό στοιχείο 
-0,15 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 

+0,25 

4 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +1,05 

 
-ύπαρξη οπτοπλινθοδοµής θερµοµονωµένης εσωτερικά η οποία φτάνει µέχρι 

την πλάκα 
-0,70 
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7. ∆άπεδο σε εσοχή Ψ [W/(mK)] 

1 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +0,50 

  -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα +0,70 
2 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +1,15 

  -συνέχεια της θερµοµόνωσης της πλάκας πέραν του σηµείου ένωσης µε το 
κατακόρυφο δοµικό στοιχείο 

-0,40 

3 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +0,05 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου λόγω 
ύπαρξης τοιχοποιίας µε θερµοµόνωση στον πυρήνα 

+0,25 

4 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +1,30 

 -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα +0,30 

 
-συνέχεια της θερµοµόνωσης της πλάκας πέραν του σηµείου ένωσης µε το 

κατακόρυφο δοµικό στοιχείο 
-0,60 

   

8. Ενδιάµεσο δάπεδο Ψ [W/(mK)] 

1 εσωτερική συνεχής θερµοµόνωση +1,10 
2 εξωτερική συνεχής θερµοµόνωση ±0,00 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου  στην 
θέση της πλάκας 

+1,10 

3 φέρων οργανισµός µε εξωτερική θερµοµόνωση, τοιχοποιίες πλήρωσης 
µε θερµοµόνωση στο διάκενο +0,50 

 -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου  στην 
θέση της πλάκας +0,75 

   

9. ∆άπεδο επί εδάφους Ψ [W/(mK)] 
1 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά -0,05 

  
-ύπαρξη οπτοπλινθοδοµής µε θερµοµόνωση στον πυρήνα η οποία εδράζεται 

στην πλάκα 
+0,20 

2 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,40 

  -διακοπή συνέχειας θερµοµόνωσης κατακόρυφου δοµικού στοιχείου  στην 
θέση της πλάκας 

+0,25 

3 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εξωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη άνω παρειά +0,20 

 -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα +0,20 
  -κατακόρυφο δοµικό στοιχείο από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διακοπή της 

θερµοµόνωσης στη θέση της πλάκας 
+0,45 

4 κατακόρυφα δοµικά στοιχεία µε εσωτερική  θερµοµόνωση/ πλάκα µε 
θερµοµόνωση στη κάτω παρειά +0,50 
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µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

µέσα µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

Ψ=  -0,15 W/(mK) Ψ=  -0,10 W/(mK) Ψ=  -0,10 W/(mK)

Ψ=  -0,25 W/(mK)

Ψ=  -0,35 W/(mK) Ψ=  -0,30 W/(mK)

Ψ= +0,05 W/(mK)Ψ=  -0,20 W/(mK)

Ψ=  -0,15 W/(mK)

Ψ= +0,00 W/(mK)

Ψ=  -0,30 W/(mK)

µέσα

µέσα

µέσα

Ψ= +0,10 W/(mK)

Ψ=  -0,15 W/(mK)

Ψ=  -0,40 W/(mK)

ΕΞΓ-1 ΕΞΓ-2 ΕΞΓ-3

ΕΞΓ-4 ΕΞΓ-5 ΕΞΓ-6

ΕΞΓ-7 ΕΞΓ-8

ΕΞΓ-10

ΕΞΓ-9

ΕΞΓ-11 ΕΞΓ-12

ΕΞΓ-13 ΕΞΓ-14

 
Σχήµα 5: Θερµογέφυρες εξωτερικής γωνίας  
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µέσα

µέσα µέσαµέσα

Ψ= +0,10 W/(mK)

Ψ= +0,20 W/(mK)
Ψ= +0,00 W/(mK) Ψ= + 0,10 W/(mK)

µέσα µέσα

Ψ= -0,10 W/(mK) Ψ= +0,20 W/(mK)

X≥0,00m

X≥0,00m

X≥0,00mX≥0,00m

X≥0,00mX≥0,00m

µέσα

µέσα µέσαµέσα

Ψ= +0,55 W/(mK)

Ψ= +0,50 W/(mK)Ψ= +0,25 W/(mK) Ψ= +0,20 W/(mK)

µέσα µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK) Ψ= +0,80 W/(mK)

X≥0,00m

X≥0,00m

X≥0,00mX≥0,00m

X≥0,00mX≥0,00m

ΕΞΓ-15 ΕΞΓ-16 ΕΞΓ-17

ΕΞΓ-18 ΕΞΓ-19 ΕΞΓ-20

ΕΞΓ-26ΕΞΓ-25ΕΞΓ-24

ΕΞΓ-23ΕΞΓ-22ΕΞΓ-21

 
Σχήµα 5: Θερµογέφυρες εξωτερικής γωνίας (συνέχεια) 
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ΕΣΓ-1 ΕΣΓ-2 ΕΣΓ-3

ΕΣΓ-4 ΕΣΓ-5 ΕΣΓ-6

ΕΣΓ-7 ΕΣΓ-8

Ψ= +0,10 W/(mK)

ΕΣΓ-9

έξω

έξω

Ψ= +0,10 W/(mK)

ΕΣΓ-10

έξω

Ψ= +0,10 W/(mK)

ΕΣΓ-11

έξω

Ψ= +0,70 W/(mK)

ΕΣΓ-12

έξω

έξω έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

Ψ= +0,15 W/(mK)

Ψ= +0,05 W/(mK)

Ψ= +0,25 W/(mK)

Ψ= +0,05 W/(mK)

Ψ= +0,25 W/(mK)

Ψ= +0,05 W/(mK)

Ψ= +0,05 W/(mK)

Ψ= +0,25 W/(mK)

 
Σχήµα 6: Θερµογέφυρες εσωτερικής γωνίας  
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X≥0,00m

Ψ= +1,00 W/(mK)

ΕΣΓ-14

έξω

έξω

X≥0,00m X≥0,00m

Ψ= +0,55 W/(mK)

ΕΣΓ-19

έξω

ΕΣΓ-20

Ψ= +0,45 W/(mK)

X≥0,00m

Ψ= +0,20 W/(mK)

ΕΣΓ-17

έξω

X≥0,00m

Ψ= +0,60 W/(mK)

ΕΣΓ-18

έξω

έξω

X≥0,00m

X≥0,00m

Ψ= +0,80 W/(mK)

ΕΣΓ-15

έξω

ΕΣΓ-16

Ψ= +0,65 W/(mK)

X≥0,00m

Ψ= +0,30 W/(mK)

ΕΣΓ-13

έξω

 
Σχήµα 6: Θερµογέφυρες εσωτερικής γωνίας (συνέχεια) 
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Ψ= +0,15 W/(mK) Ψ= +0,35 W/(mK)

έξωέξω έξω

Ε∆Σ-3Ε∆Σ-2Ε∆Σ-1

Ε∆Σ-4 Ε∆Σ-5

έξω έξωµέσα

µέσα

µέσα

µέσα

Ψ= +0,23 W/(mK)Ψ= ±0,00 W/(mK) Ψ= ±0,00 W/(mK)

 
Σχήµα 7: Θερµογέφυρες ενώσεων δοµικών στοιχείων 
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Ψ= -0,25 W/(mK)

µέσα

∆-1

Ψ= -0,20 W/(mK)

µέσα

∆-2

Ψ= -0,30 W/(mK)

µέσα

∆-3

Ψ= -0,00 W/(mK)

µέσα

∆-11

∆-4

Ψ= -0,20 W/(mK)

µέσα

∆-5

Ψ= -0,30 W/(mK)

µέσα

∆-6

Ψ= -0,00 W/(mK)

µέσα

∆-13

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-12

Ψ= -0,25 W/(mK)

µέσα

∆-7

Ψ= -0,20 W/(mK)

µέσα

∆-8

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-14

Ψ= -0,30 W/(mK)

µέσα

∆-9

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-15

Ψ= -0,25 W/(mK)

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-10

 
Σχήµα 8: Θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή 
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µέσα

∆-19

Ψ= +0,25 W/(mK)

µέσα

∆-20

µέσα

∆-1

Ψ= +0,90 W/(mK)

µέσα

∆-22

Ψ= +0,70 W/(mK)

µέσα

∆-23

Ψ= +0,90 W/(mK)

µέσα

∆-24

Ψ= +0,80 W/(mK)

µέσα

∆-25

Ψ= +0,80 W/(mK)

µέσα

∆-27

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

∆-26

Ψ= +0,25 W/(mK)

µέσα

∆-21

Ψ= -0,05 W/(mK)

µέσα

∆-16

Ψ= -0,05 W/(mK)

µέσα

∆-17

Ψ= -0,10 W/(mK)

µέσα

∆-18

Ψ= +0,25 W/(mK)

 
Σχήµα 8: Θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή (συνέχεια) 
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Ψ= +0,40 W/(mK)

µέσα

∆-30

Ψ= +0,45 W/(mK)

µέσα

∆-31

Ψ= +1,05 W/(mK)

µέσα

∆-33

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-32

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

∆-34

Ψ= +0,95 W/(mK)

µέσα

∆-35

Ψ= +0,10 W/(mK)

µέσα

∆-28

Ψ= +0,15 W/(mK)

µέσα

∆-29

 
Σχήµα 8: Θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή (συνέχεια) 
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Ψ= +0,55 W/(mK)

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-45

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσα

∆-37

Ψ= +0,50 W/(mK)

µέσα

∆-38

Ψ= +0,55 W/(mK)

µέσα

∆-46

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-39

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσα

∆-40

Ψ= +0,55 W/(mK)

µέσα

∆-41

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-48

Ψ= +0,70 W/(mK)

µέσα

∆-42

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

∆-44

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-50

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσα

∆-43

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-47

Ψ= +0,00 W/(mK)

µέσα

∆-49

∆-36

 
Σχήµα 8: Θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή (συνέχεια) 

 



62 

 

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-51

Ψ= +0,55 W/(mK)

µέσα

∆-52

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-53

Ψ= +0,85 W/(mK)

µέσα

∆-61

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-54

Ψ= +0,55 W/(mK)

µέσα

∆-55

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-56

Ψ= +0,85 W/(mK)

µέσα

∆-63

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

Ψ= +0,50 W/(mK)

µέσα

∆-58

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

∆-59

Ψ= +0,70 W/(mK)

µέσα

∆-65

∆-57

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-60

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

∆-62

Ψ= +0,60 W/(mK)

µέσα

∆-64

 
Σχήµα 8: Θερµογέφυρες δώµατος/οροφής σε προεξοχή (συνέχεια) 
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µέσα µέσα

µέσα

µέσα

Ψ= -0,25W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-1

µέσα

Ψ= +0,80 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-6

µέσα

Ψ= -0,20W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-2

µέσα

Ψ= +0,75 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-12

µέσα

Ψ= +0,65 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-11

µέσα

Ψ= -0,20 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-4

µέσα

Ψ=  +0,75 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-13

µέσα

Ψ= +0,85 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-9

έξω

έξω

∆Π-7

Ψ= +0,65 W/(mK)

µέσα

Ψ= -0,20 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-5

µέσα

Ψ= +0,55 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-10

µέσα

Ψ= +0,50 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-14

µέσα

Ψ= -0,25W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-3

µέσα

Ψ= +1,15 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-8

 
Σχήµα 9: Θερµογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή/δαπέδου πάνω από πυλωτή 
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µέσα µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

µέσα

Ψ= +0,55 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-15

µέσα

Ψ= +0,60 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-24

µέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-16

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-20

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-21

µέσα

Ψ= +0,55 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-25

µέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-18

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-22

µέσα

Ψ=  +0,55 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-27

µέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-19

µέσα

Ψ= +0,00 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-23

µέσα

Ψ= +0,40 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-28

µέσα

Ψ=  +0,60 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-26

µέσαµέσα

Ψ=+ 0,65 W/(mK)

έξω

έξω

∆Π-17

 
Σχήµα 9: Θερµογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή/δαπέδου πάνω από πυλωτή (συνέχεια) 
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OE-1

Ψ= +1,10 W/(mK)

µέσαµέσα

µέσα

OE-6

Ψ= +1,15 W/(mK)

OE-9

µέσαµέσα

Ψ= +1,00 W/(mK)

OE-10

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,00 W/(mK)

OE-11

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

OE-2

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,05 W/(mK)

OE-7

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,30 W/(mK)

OE-4

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,25 W/(mK)

OE-13

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,15 W/(mK)

OE-14

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

OE-3

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,95 W/(mK)

OE-12

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,25 W/(mK)

OE-5

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,35 W/(mK)

OE-8

µέσα

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσαµέσα

µέσα

µέσαµέσα

µέσα

 
Σχήµα 10: Θερµογέφυρες σε οροφή σε εσοχή 
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µέσαµέσα

Ψ= +1,70 W/(mK)

OE-20

µέσαµέσα

Ψ= +1,35 W/(mK)

OE-21

µέσα µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,90 W/(mK)

OE-15

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,95 W/(mK)

OE-24

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,10 W/(mK)

OE-22

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,90 W/(mK)

OE-16

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,95 W/(mK)

OE-25

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,10 W/(mK)

OE-23

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,00 W/(mK)

OE-18

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,80 W/(mK)

OE-19

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,75 W/(mK)

OE-26

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,75 W/(mK)

OE-17

µέσα

 
Σχήµα 10: Θερµογέφυρες σε οροφή σε εσοχή (συνέχεια) 
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µέσα

µέσαµέσα

∆E-1

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

∆E-4

Ψ= +1,20 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,65 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

∆E-6

Ψ= +1,15 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

∆E-2

Ψ= +0,05 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

∆E-5

Ψ= +0,50 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

∆E-3

Ψ= +0,40 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,15 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,30 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +1,05 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,70 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,70 W/(mK)

µέσα

µέσαµέσα

Ψ= +0,75 W/(mK)

∆E-7 ∆E-8

∆E-12 ∆E-13

∆E-9 ∆E-10 ∆E-11

 
Σχήµα 11: Θερµογέφυρες σε δάπεδο σε εσοχή 
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έξω

µέσα

Ε∆Π-5

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-12

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-9

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-6

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-7

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-10

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-13

Ψ= +0,85 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-8

Ψ= ±0,00 W/(mK)

µέσα

έξω

Ε∆Π-4

Ψ= +0,45 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-11

Ψ= +0,90 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-14

Ψ= +1,10 W/(mK)

Ψ= +1,10 W/(mK)

Ψ= +1,00 W/(mK)

Ψ= ±0,00 W/(mK)

Ψ= +1,25 W/(mK)

Ψ= +0,95 W/(mK) Ψ= +0,25 W/(mK)

Ψ= +0,45 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-1

µέσα

έξω

Ε∆Π-2

µέσα

έξω

Ε∆Π-3

Ψ= ±0,00 W/(mK) Ψ= ±0,00 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

µέσα

έξω

µέσα

µέσα

 
Σχήµα 12: Θερµογέφυρες σε ενδιάµεσο δάπεδο 
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µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-15

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-19

µέσα

µέσα

Ε∆Π-20

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-23

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-16

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-17

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-24

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-21

Ψ= +0,90 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-18

Ψ= +0,85 W/(mK)

µέσα

έξω

µέσα

Ε∆Π-22

Ψ= +0,90 W/(mK)

µέσα

µέσα

Ε∆Π-25

έξω

Ψ= +1,25 W/(mK)

Ψ= +1,10 W/(mK)

Ψ= +1,05 W/(mK)

Ψ= +1,10 W/(mK)

Ψ= +0,95 W/(mK)

Ψ= +1,25 W/(mK)

Ψ= +1,00 W/(mK)

Ψ= +1,05 W/(mK)

 
Σχήµα 12: Θερµογέφυρες σε ενδιάµεσο δάπεδο (συνέχεια) 
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Ε∆-5

µέσα

Ε∆-11

µέσα

Ε∆-1

Ψ= -0,05 W/(mK)

µέσα

Ε∆-3

µέσα

Ε∆-14

µέσα

Ε∆-8

µέσα

Ε∆-12

µέσα

Ε∆-6

µέσα

Ε∆-2

µέσα

Ε∆-4

µέσα

Ε∆-9

µέσα

Ε∆-15

µέσα

Ε∆-13

µέσα

Ε∆-7

µέσα

Ψ= - 0,05 W/(mK) Ψ= +0,50 W/(mK)

Ψ= +0,45 W/(mK) Ψ= +0,40 W/(mK) Ψ= +0,30 W/(mK)

Ψ=+0,90 W/(mK)

Ψ= +0,25 W/(mK) Ψ=+0,05 W/(mK)

Ψ= +0,50 W/(mK)

Ψ= +0,65 W/(mK)Ψ= +0,35 W/(mK)

Ψ= +0,20 W/(mK)Ψ=+0,05 W/(mK)

Ε∆-10

µέσα

Ε∆-16

µέσα

Ψ= +0,15 W/(mK)

Ψ= +0,60 W/(mK)

 
Σχήµα 2.13: Θερµογέφυρες δαπέδου που εδράζεται στο έδαφος 
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