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H ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε την παρούσα αναθεωρημένη έκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πολιτικός μηχανικός 

ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ δρ. πολιτικός μηχανικός 
 
 
 
 
Οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν επέλθει στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 
 
Α/Α Ενότητα Αλλαγές που έχουν επέλθει 

1 2.1.2. Προστέθηκε η υπόδειξη στο αντεστραμμένου τύπου δώμα, όταν η τελική επικάλυψη διαμορ-
φώνεται με πλάκες που εδράζονται σε στηρίγματα, σχηματίζοντας πλήρως αεριζόμενο διάκενο 
μεταξύ της θερμομονωτικής στρώσης και των πλακών, να αγνοείται η ύπαρξη των πλακών 
κατά τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. 

2 2.1.4. Αλλαγή της προσέγγισης των μη θερμαινόμενων χώρων για πλήρη συμβατότητα με την 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Οριστήκαν με σαφήνεια οι θεωρούμενοι ως μη θερμαινόμενοι χώροι.  

3 2.1.6. Σε περίπτωση οριζόντιων δομικών στοιχείων, ευρισκόμενων εντός του εδάφους, που έρχονται 
σε επαφή με όμορα κτίρια, η παρουσία των όμορων κτιρίων αγνοείται και το εξεταζόμενα δο-
μικά στοιχεία εξετάζονται ως ερχόμενα σε επαφή με το έδαφος. 

4 2.1.8. Προστέθηκε ενότητα, η οποία περιγράφει τον τρόπο υπολογισμού του ισοδύναμου συντελεστή 
θερμοπερατότητας για οπτοπλινθοδομές, θεωρούμενες ως σύνθετα δομικά στοιχεία, οι οποίες 
αποτελούνται από πλίνθους με γνωστή την τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή θερ-
μικής αγωγιμότητας της πλίνθου και την τιμή σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής αγωγιμότη-
τας του συνδετικού κονιάματος. 

5 Πρώην 
2.1.9. 

Καταργήθηκε ο αναλυτικός υπολογισμός σύνθετων δομικών στοιχείων που παρουσιαζόταν 
στην ενότητα 2.1.9. Θεωρείται ότι καλύπτεται ικανοποιητικά από την ενότητα 2.1.8., στην ο-
ποία παρουσιάζεται ο απλοποιημένος τρόπος υπολογισμού των σύνθετων δομικών στοιχείων 
και ο οποίος δεν έχει τροποποιηθεί. 

6 2.1.10. Προστέθηκε σύντομη αναφορά στα φυτεμένα δώματα, η οποία υποδεικνύει για τον υπολογι-
σμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του φυτεμένου δώματος να αγνοείται η παρουσία των 
κηπευτικών στρώσεων και να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στρώσεις του δομικού τμήματος. 

7 2.2.2. Προστέθηκε νέα ενότητα βάσει της οποίας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του συντελεστή 
θερμοπερατότητας ενός κουφώματος ευρισκόμενου σε οριζόντια θέση. 

8 2.2.4. Διαχωρίστηκε η σήμανση του επικαθήμενου ρολού επάνω σε κούφωμα από το ίδιο το κούφω-
μα. 

9 Πίνακας 
1 

• Σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες οι τιμές, οι οποίες υποδεικνύεται να χρησιμοποιού-
νται αν δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλογή άλλης τιμής. 

• Έχουν μεταβληθεί οι τιμές της πυκνότητας των διάτρητων οπτοπλίνθων και πλέον δεν εκ-
φράζουν την πυκνότητα του κεραμικού υλικού της οπτοπλίνθου, αλλά τη φαινόμενη πυκνό-
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τητα της οπτοπλίνθου. Η αλλαγή γίνεται, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενο σφάλμα 
στην περίπτωση, στην οποία ο μελετητής επιθυμεί να υπολογίσει τη θερμοχωρητικότητα 
οπτοπλινθοδομής με διάτρητες οπτόπλινθους. Οι τιμές έχουν προκύψει από στατιστική 
επεξεργασία των τιμών δήλωσης των οπτοπλίνθων Ελλήνων παραγωγών. 

• Έχει μεταβληθεί η παραδοχή της περιεχόμενης υγρασίας των δομικών υλικών προκειμέ-
νου να εναρμονιστεί με το διεθνές πρότυπο EN 1745. 

• Δίνονται νέοι συντελεστής προσαύξησης της τιμής δήλωσης (ξηρή κατάσταση) των προϊό-
ντων τοιχοποιίας, ώστε να προκύψουν οι τιμές σχεδιασμού, οι οποίες με τη βοήθεια της 
μεθοδολογίας που προστέθηκε στην ενότητα 2.1.8. να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον υπολογισμό του ισοδύναμου συντελεστή της πλινθοδομής. Οι συντελεστές συμμορφώ-
νονται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN 1745 και EN ISO 10456. 

10 Πίνακας 
2β 

Ορίσθηκαν οι τιμές των συντελεστών θερμικής μετάβασης και των αντιστάσεων θερμικής με-
τάβασης για οροφή που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. 

11  Έγιναν μικρές αναδιατυπώσεις σε περιορισμένα  σημεία του κειμένου, προκειμένου να απο-
φεύγονται τυχόν παρανοήσεις του περιεχομένου, που ενίοτε δημιουργούνταν, όπως αποδεί-
χθηκε από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της οδηγίας. 
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H ομάδα εργασίας που επεξεργάστηκε την αναθεωρημένη έκδοση του 2017 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 

 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μηχανολόγος μηχανικός, M.Sc. 

ΑΠΤΑΛΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ MSc πολιτικός μηχανικός 

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πολιτικός μηχανικός 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  πολιτικός μηχανικός 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δρ. μηχανολόγος μηχανικός 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ηλεκτρολόγος μηχανικός 

ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΤΣΟΚΑ ΣΤΕΛΛΑ πολιτικός μηχανικός 

 
 
 
H ομάδα εργασίας που συνέταξε την πρώτη έκδοση της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ μηχανολόγος μηχανικός, M.Sc. 

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  αρχιτέκτνων μηχανικός, M.Sc. 

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  πολιτικός μηχανικός 

ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  δρ. πολιτικός μηχανικός 
 
Συνεργάστηκαν: 

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  δρ. μηχανικός υλικών 

ΑΞΑΡΛΗ ΚΛΕΙΩ  δρ. αρχιτέκτων μηχανικός 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  δρ. φυσικός 

ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  αρχιτέκτωνμηχανικός, MPhil 

ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ  δρ. πολιτικός μηχανικός 

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  δρ. μηχανολόγος μηχανικός 

ΚΟΥΗ ΜΑΡΙΑ  δρ. χημικός μηχανικός 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2017   
 
Στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 91/2002/ΕΚ «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», η χώ-

ρα μας είχε την υποχρέωση να εναρμονιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2006 με την έκδοση και την ε-
φαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Το πρώτο βήμα για την εναρμόνισή μας με αυτή την κοι-
νοτική οδηγία ήταν η έκδοση του ν. 3661/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις». Βάσει του νόμου υπήρχε η  υποχρέωση έκδοσης σχε-
τικού «κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» (Κ.Εν.Α.Κ.), στον οποίο, μεταξύ άλλων, θα πρέπει 
να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των νέων 
και ριζικώς ανακαινιζόμενων, καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων (ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
13790 και των λοιπών σχετικών προτύπων). Η οδηγία 91/2002/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 
31/2010/ΕΚ και η εναρμόνισή μας με τη νέα οδηγία έγινε με την έκδοση του νέου νόμου 4122/2013 
(Φ.Ε.Κ. Α' 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».   

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) αποτελεί υποχρέωση της χώρας προς 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτική οδηγία), αλλά περισσότερο προς τους πολίτες της. 
Ο κτιριακός πλούτος της χώρας πρέπει σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης να αποκτή-
σει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Με 
αυτό τον τρόπο, εκτός από την ασφάλεια και την αισθητική που μέχρι σήμερα ήταν τα κυριότερα στοι-
χεία ενός κτιρίου, προστίθεται και η μέριμνα, ώστε η κατανάλωση ενέργειας να είναι κατά το δυνατόν 
χαμηλότερη, με ταυτόχρονη εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες. Η αποτελεσματική δια-
χείριση της ενέργειας προστατεύει άμεσα και έμμεσα το περιβάλλον, εξοικονομεί ενεργειακούς πόρους 
και επιπλέον συμβάλλει στην οικονομία όχι μόνο των χρηστών των κτιρίων, αλλά και της ίδιας της χώ-
ρας. 

Το 2010, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αξιοποιώντας το επιστημονικό δυναμικό των μελών, 
του κατάρτισε σε συνεργασία με την πολιτεία τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες, οι οποίες εξειδικεύουν 
τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, στα ελληνικά 
κλιματικά και κτιριακά δεδομένα. Παράλληλα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανέπτυξε ειδικό λογι-
σμικό για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης (βαθμονόμησης) των κτιρίων τόσο 
κατά τη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων, όσο και κατά την εκπόνηση μελέτης ενεργειακής α-
πόδοσης. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υλοποιώντας τη δέσμευση του για τη συνεχή υποστήριξη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ, συνέβαλε καθοριστικά στην αναθεώρηση του Κ.Εν.Α.Κ 
βάσει των διατάξεων του ν. 4122/2013 και προχώρησε στην αναθεώρηση των σχετικών τεχνικών ο-
δηγιών σε συνεργασία με την πολιτεία. 

Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, και τους υπόλοιπους επιστήμονες άλλων ειδι-
κοτήτων, που με όραμα και επιμονή συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του Κ.Εν.Α.Κ και των 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, αλλά και εκπρο-
σωπώντας τα μέλη του, τους διπλωματούχους μηχανικούς, στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει στο 
μέλλον την αποτελεσματική εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. 

 
 Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. 
 
 Γιώργος Ν. Στασινός  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες και η αναγκαιότητα αναβάθμισης 

του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της κοινοτικής οδηγίας 
2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η χώρα μας, ως όφειλε απέναντι στις απαιτή-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως απέναντι στους πολίτες της, εναρμόνισε την εθνική μας νο-
μοθεσία με την κοινοτική οδηγία, σύμφωνα με τον νόμο 3661/2008. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του νόμου υπήρξε η έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδο-
σης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και το προεδρικό διάταγμα που θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις διαδικα-
σίες εφαρμογής του συστήματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτιρίων. 

Η προσπάθεια έκδοσής τους διήρκησε συνολικά τρία χρόνια και έχει πια ολοκληρωθεί.  Σε αυτήν 
τη μακρά πορεία δοκιμάστηκαν πολλά διαφορετικά μοντέλα επιστημονικής μεθοδολογίας και άλλαξαν 
αμέτρητες φορές οι επί μέρους διατάξεις.  Είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη καθυστέρηση, ενώ η χώρα, 
αρκετά χρόνια πριν την έκδοση της κοινοτικής οδηγίας, είχε ανενεργή πλήρη πρόταση και κανονισμό 
(Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.). 

Το Τ.Ε.Ε., ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και εκπροσωπώντας τα 106.000 πλέον μέλη του, 
συνέβαλε καθοριστικά στη σύνταξη του Κ.Εν.Α.Κ και των τεχνικών οδηγιών του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), οι 
οποίες εξειδικεύουν τα πρότυπα των μελετών και των επιθεωρήσεων της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων στα ελληνικά κλιματικά και κτιριακά δεδομένα.  Γι' αυτό το λόγο, ενεργοποίησε περισσότερους 
από εκατό επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι ανέπτυξαν και ολοκλήρωσαν τις παραπάνω 
οδηγίες και έθεσαν τις βάσεις, ώστε τα οφέλη του εγχειρήματος εξοικονόμησης ενέργειας να είναι πολ-
λαπλά, δηλαδή 

• να είναι η ενεργειακή επιθεώρηση μια ουσιαστική επιθεώρηση αναβάθμισης του κτιριακού α-
ποθέματος και όχι μια γραφειοκρατική, τυπική διαδικασία και 

• να αλλάξει η ενεργειακή μελέτη τις ως σήμερα διακριτές μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και να εισαγάγει στην εκπόνηση των μελετών την ου-
σιαστική συνεργασία και το κοινό σχεδιασμό, τη συμφιλίωση, δηλαδή, της σύγχρονης αρχιτε-
κτονικής με την τεχνολογία. 

Αξίζει να επισημανθεί η καινοτομία εισαγωγής της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής κτιρίων, μέσω του 
Κ.Εν.Α.Κ και των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., στο σχεδιασμό των κτιρίων μας.  

Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, και τους υπόλοιπους επιστήμονες άλλων ειδι-
κοτήτων, που με όραμα και επιμονή και κυρίως εθελοντική εργασία συνέβαλαν καθοριστικά στη δια-
μόρφωση του Κ.Εν.Α.Κ και των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ξεχωρίσω τη συμβολή των παρακάτω συναδέλφων, τους οποίους και ανα-
φέρω αλφαβητικά: 

• Γαγλία Αθηνά, Μ.Μ., που καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής του Τ.Ε.Ε. κατέβαλε 
υπεράνθρωπες προσπάθειες 

• Γιδάκου Λία, Χ.Μ. στέλεχος Υ.Π.Ε.Κ.Α., που στήριξε πολύπλευρα την προσπάθεια του Τ.Ε.Ε. 
• Ευθυμιάδη Απόστολο, Μ.Μ., και την επιτροπή Κ.Εν.Α.Κ του Τ.Ε.Ε., που εισήγαγαν και στήρι-

ξαν τη μέθοδο του κτιρίου αναφοράς 
• Λάσκο Κώστα, Π.Μ. 
• Μαντά Δημήτρη, Μ.Μ. 
• Μπαλαρά Κωνσταντίνο, Μ.Μ., διευθυντή Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
και  
• τον Αραβαντινό Δημήτρη, Π.Μ., αναπληρωτή καθηγητή του Α.Π.Θ.,  
• τα στελέχη του Κ.Α.Π.Ε., 
• τα στελέχη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 



 

[vi] 
 

Το Τ.Ε.Ε., υπερήφανο για την έως σήμερα συμβολή του, δεσμεύεται για τη συνέχιση της έκδοσης 
νέων Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και την αναβάθμιση των υπαρχουσών. 

Το εγχείρημα της εξοικονόμησης ενέργειας, του μεγαλύτερου εγχώριου ενεργειακού κοιτάσματος 
της χώρας μας, μπορεί να αποτελέσει την αιχμή της προσπάθειάς μας για την ανάταξη του περιβάλ-
λοντος για την αναβάθμιση των φυσικών και τεχνητών συνθηκών της ποιότητας της ζωής μας, για μια 
νέα παραγωγική δομή, για την ανάπτυξη της χώρας μας. 

 
 
 Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. 
 
 
 Χρήστος Σπίρτζης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Συμβολισμοί 

Σύμβολα Μονάδες Ερμηνεία 

A [ m2 ] εμβαδό, επιφάνεια, 
b [ – ] μειωτικός συντελεστής, 
B' [ m ] χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας, 
c [ J(kg·K) ] ειδική θερμοχωρητικότητα, 
d [ m ] πάχος, 
h [ m ] ύψος, 
ℓ [ m ] μήκος, 
n, ν [ – ] πλήθος, 
rb [ – ] το σχετιζόμενο με ρολό ή εξώφυλλο (παντζούρι) κουφώματος σε κλειστή 

θέση, 
R [ (m2·K)/W ] θερμική αντίσταση, 
U [ W/(m2·K) ] συντελεστής θερμοπερατότητας, 
V [ m3 ] όγκος, 
z [ m ] βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, 
ε [ – ] ικανότητα εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (εκπεμπτικότητα), 
θ [ K ή oC ] θερμοκρασία, 
λ [ W/(m·K) ] συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, 
μ [– ] συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών, 
Π  [ m ] περίμετρος, 
Ψ  [ W/(m·K) ] συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας, 
ρ [ kg/m3 ] πυκνότητα. 
 
 

Δείκτες 

Σύμβολα Ερμηνεία 

A αέρας, 
a, α εξωτερικό περιβάλλον, 
B έδαφος, 
cw τοιχοπέτασμα ή υαλοπέτασμα, 
dp ορθοστάτης, 
e επιφανειακός, 
f πλαίσιο κουφώματος, 
g  υαλοπίνακας κουφώματος, 
i εσωτερικό περιβάλλον, 
m μέση τιμή, 
n, ν πλήθος, 
p πέτασμα κουφώματος, 
R εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφή), 
rb το σχετιζόμενο με στοιχείο νυχτερινής μόνωσης (ρολό ή εξώφυλλο κουφώματος), 
sb το σχετιζόμενο με κυτίο επικαθήμενου ρολού κουφώματος, 
tr τραβέρσα, 



 

[ix] 
 

u μη θερμαινόμενος χώρος, χώρος μεταξύ οριζόντιας πλάκας και κεκλιμένης επιφάνειας 
στέγης, 

V αεριζόμενος, αναφερόμενος σε αέρα, 
W κούφωμα, 
 ' ισοδύναμος, 
δ διάκενο, 
διορθ.  διορθωμένος, διορθωτικός, 
θγ θερμογέφυρα, 
Λ θερμοδιαφυγή ενός δομικού στοιχείου, 
ολ. σύνολο, ολικός, 
ορ. οριζόντια θέση. 
 
 

Μεγέθη 

Σύμβολα Μονάδες Ερμηνεία 

A [ m2 ] το εμβαδό μιας επιφάνειας, 
Αdp [ m2 ] το εμβαδό του ορθοστάτη του πλαισίου του τοιχοπετάσματος -

υαλοπετάσματος, 
Af [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας του πλαισίου ενός κουφώματος, 
Ag [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας του υαλοπίνακα ενός κουφώματος ή ενός τοιχοπε-

τάσματος - υαλοπετάσματος 
Aui [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας του δομικού στοιχείου που διαχωρίζει ένα θερμαι-

νόμενο χώρο από ένα μη θερμαινόμενο χώρο, 
Ap [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας του πετάσματος ενός κουφώματος, 
Asb [ m² ] το εμβαδό επιφάνειας επικαθήμενου ρολού, 
Αtr [ m2 ] το εμβαδό της τραβέρσας του πλαισίου του τοιχοπετάσματος -

υαλοπετάσματος, 
Aua [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας του δομικού στοιχείου που διαχωρίζει ένα μη θερ-

μαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 
ΑV [ m2 ] το εμβαδό επιφάνειας οπής, το εμβαδό διέλευσης αέρα, 
b [ – ] μειωτικός συντελεστής, 
B' [ m ] η χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας, 
bu [ – ] ο μειωτικός συντελεστής για την απομείωση της υπολογισθείσας ροής 

θερμότητας μέσω του διαχωριστικού δομικού στοιχείου μεταξύ ενός θερ-
μαινόμενου και ενός μη θερμαινόμενου χώρου, 

bθγ [–] μειωτικός συντελεστής του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) 

σε θέση θερμογέφυρας, 
c  [ J(kg·K) ] ειδική θερμοχωρητικότητα, 
cαέρα [ J/( m3·Κ) ] θερμοχωρητικότητα του αέρα ανά μονάδα όγκου, 
d [ m ] πάχος, 
f [ – ] ποσοστό, 
frb [ – ]  ο συντελεστής χρήσης του ρολού ή του εξωφύλλου (σε ποσοστιαία έκ-

φραση), 
h [ m ] το ύψος ενός δομικού στοιχείου, 
ℓ [ m ] το μήκος μιας θερμογέφυρας, 
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ℓdp, g [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) που σχηματίζεται μεταξύ 
του ορθοστάτη του πλαισίου και του υαλοπίνακα πλήρωσης, 

ℓdp, f [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) που σχηματίζεται μεταξύ 
του ορθοστάτη του πλαισίου και του κουφώματος, 

ℓg [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) που σχηματίζεται μεταξύ 
του υαλοπίνακα και του πλαισίου του κουφώματος, 

lp [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) που σχηματίζεται μεταξύ 

του πετάσματος και του πλαισίου του κουφώματος (στη θέση της τρα-
βέρσας ή του ορθοστάτη), 

ℓtr, g [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) που σχηματίζεται μεταξύ 
της τραβέρσας του πλαισίου και του υαλοπίνακα πλήρωσης, 

ℓtr, f [ m ] το μήκος της θερμογέφυρας (της περιμέτρου) στη συναρμογή τραβέρσας 
πλαισίου και κουφώματος, 

nu [ – ] το πλήθος εναλλαγών αέρα στο μη θερμαινόμενο χώρο  ανά ώρα, 
R [ (m2·K)/W ] η θερμική αντίσταση, 
Ra [ (m2·K)/W ] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 

αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξω-
τερικό περιβάλλον, 

RRU [ (m2·K)/W ] η θερμική αντίσταση αέρα μεταξύ της οροφής και της μη θερμομονωμέ-
νης στέγης, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης των κεκλιμένων 
στρώσεων της μη θερμομονωμένης στέγης, 

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, 

Rδ [ (m2·K)/W ] η θερμική αντίσταση του στρώματος αέρα σε διάκενο ανάμεσα στις 
στρώσεις του δομικού στοιχείου, όταν ο αέρας δεν επικοινωνεί με το εξ. 
περιβάλλον και θεωρείται πρακτικά ακίνητος, 

RΛ [ (m2·K)/W ] η θερμική αντίσταση του συνόλου των στρώσεων ενός δομικού στοιχείου 
(αντίσταση θερμοδιαφυγής), 

Rολ. [ (m2·K)/W ] η συνολική θερμική αντίσταση δομικού στοιχείου, 
Rrb [ (m2·K)/W ] η θερμική αντίσταση που προσφέρει η χρήση του ρολού ή του εξωφύλ-

λου, 
U [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας, 

Udp [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας των ορθοστατών του πετάσματος ενός 
κουφώματος,  

Uf [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του κουφώματος, 
Ug [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα του κουφώματος, 
Uiu [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το 

θερμαινόμενο χώρο από το μη θερμαινόμενο χώρο, 
Um [ W/(m2·K) ] η μέση τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας κτιρίου, 
Up [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πετάσματος ενός κουφώματος,  
Usb [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κυτίου περιέλιξης επικαθήμενου 

ρολού στο κούφωμα, 
Uu [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη 

στέγη, 
Utr [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας των τραβερσών ενός κουφώματος,  
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Uua [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το 
μη θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 

UW [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος, 
UW,i [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας εσωτερικού κουφώματος στην περί-

πτωση του διπλού κουφώματος, 
UW,a [ W/(m2·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας εξωτερικού κουφώματος στην περί-

πτωση του διπλού κουφώματος, 
UW,rb [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος με το ρολό ή το εξώ-

φυλλο σε κλειστή θέση, 
UW,διορθ. [ W/(m²·K) ] ο διορθωμένος συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος με χρή-

ση ρολού ή εξωφύλλου, 
Uf,ορ [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος, όταν 

αυτό τοποθετείται σε οριζόντια θέση, 
Ug,ορ [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος (μο-

νού, διπλού ή περισσότερων φύλλων) όταν αυτός τοποθετείται σε οριζό-
ντια θέση, 

Uw,ορ [ W/(m²·K) ] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος σε οριζόντια θέση, 
Vu [ m3 ] ο όγκος του μη θερμαινόμενου χώρου, 
z [ m ] το βάθος έδρασης δομικού στοιχείου κάτω από την επιφάνεια του εδά-

φους, 
ε [ – ] η ικανότητα εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (εκπεμπτικότητα), 
θi [ οC ] η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα, 
θa [ οC ] η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα (του εξωτερικού περιβάλλοντος), 
λ [ W/(m·K) ] ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, 
λ΄ [ W/(m·K) ] ο ισοδύναμος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας τοιχοποιίας, 
μ [ – ] ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών, 
Π  [ m ] η περίμετρος ενός οριζόντιου δομικού στοιχείου που πατά επάνω στο 

έδαφος, 
Ψ  [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας, 
Ψg [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα ενός κου-

φώματος, 
Ψfg [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 

και υαλοπίνακα, 
Ψdp, g [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή ορθοστάτη 

και υαλοπίνακα, 
Ψtr, g [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή τραβέρσας 

και υαλοπίνακα, 
Ψdp, f [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 

κουφώματος και ορθοστάτη, 
Ψtr, f [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 

κουφώματος και τραβέρσας, 
Ψp [ W/(m·K) ] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 

και πετάσματος, 
ρ [ kg/m3 ] η πυκνότητα ενός υλικού. 



Εισαγωγή 

 

[1] 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός αυτής της τεχνικής οδηγίας είναι ο προσδιορισμός των θερμοφυσικών ιδιοτήτων των υλι-

κών και των δομικών στοιχείων, καθώς και ο καθορισμός της μεθοδολογίας για τον έλεγχο της θερμι-
κής επάρκειας του κτιριακού κελύφους τόσο ως προς τα επί μέρους διαφανή και αδιαφανή στοιχεία 
του, όσο και στο σύνολό του. 

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 μικρότε-
ρη δυνατή απαίτηση ενέργειας. Έτσι, κατά μεν τη χειμερινή (ψυχρή) περίοδο περιορίζονται οι θερμικές 
απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον, κατά δε τη θερινή (θερμή) περίοδο περιορίζεται η υπερθέρ-
μανση λόγω θερμικών προσόδων από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Ταυτοχρόνως όμως με τη θερμομονωτική προστασία των κτιρίων ελαχιστοποιείται και ο κίνδυνος 
εκδήλωσης του φαινομένου της επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών (δρόσου) και προστατεύ-
ονται οι κατασκευές από φαινόμενα υγρασίας του εσωτερικού χώρου. 

Σε γενικότερο επίπεδο περιορίζεται η απαίτηση για κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια 
μειώνεται η κατανάλωση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων και η 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, αξιολογώντας την επάρκεια της θερμομονωτικής προστασίας 
του κτιρίου διττώς: 

• με τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας των επί μέρους δομικών στοιχείων, 
• με τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους στο σύνολό του. 

Σ' αυτήν την τεχνική οδηγία παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία αυτού του διπλού ελέγχου 
θερμομονωτικής προστασίας του κτιρίου αφενός με τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότη-
τας U κάθε επί μέρους δομικού στοιχείου και αφετέρου με τον υπολογισμό του μέσου συντελεστή Um 
του συνόλου του κτιριακού κελύφους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία οφείλει να εφαρμόζεται σε κάθε 
κτίριο (νέο ή υφιστάμενο) που εμπίπτει στις διατάξεις του ν.4122/2013. Στην οδηγία δίδονται επίσης σε 
πίνακες οι τιμές των διαφόρων μεγεθών και συντελεστών που υπεισέρχονται στα διαδοχικά στάδια του 
υπολογισμού.  

Τόσο οι τιμές των θερμοφυσικών ιδιοτήτων των υλικών και όλων των επί μέρους παραμέτρων που 
υπεισέρχονται στον υπολογισμό, όσο και η μεθοδολογία εκτίμησης όλων των παραπάνω μεγεθών 
στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα.  



Βασικές έννοιες 

 

[1] 
 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
1.1. Στάδια ελέγχου της θερμομονωτικής επάρκειας 

Ο έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου αποτελεί το πρώτο βήμα της μελέτης ενερ-
γειακής απόδοσης. Υπολογίζει τις ανταλλαγές θερμότητας του κτιρίου με το περιβάλλον μέσω αγωγι-
μότητας και συναγωγής και εξετάζει αν αυτές περιορίζονται μέσα σε συγκεκριμένα όρια. 

Ειδικότερα, ο έλεγχος γίνεται με βάση το συντελεστή θερμοπερατότητας (U) σε δύο στάδια: 

• Κατά το πρώτο στάδιο ελέγχεται η θερμομονωτική επάρκεια ενός εκάστου των επί μέρους δο-
μικών στοιχείων του κτιρίου. Για να ικανοποιεί ένα δομικό στοιχείο τις απαιτήσεις θερμομονω-
τικής προστασίας του κανονισμού, θα πρέπει η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας Uεξεταζ. 
αυτού του δομικού στοιχείου να μην υπερβαίνει την τιμή του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελε-
στή θερμοπερατότητας Umax που ορίζει ο κανονισμός, ανά κλιματική ζώνη για κάθε κατηγορία 
δομικών στοιχείων για νέο ή για υφιστάμενο κτίριο.  

 Πρέπει, δηλαδή να ισχύει:  
 Uεξεταζ. ≤ Umax [W/(m²·K)] (1.1.) 

• Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται η θερμομονωτική επάρκεια του συνόλου του κτιρίου. Για να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του κανονισμού πρέπει η μέση τιμή θερμοπερατότητας του εξε-
ταζόμενου 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 μέγι-
στη επιτρεπόμενη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Um, max) υπολογίζεται λαμβανομέ-
νου υπόψη του λόγου του συνόλου των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου (κατακόρυφων και 
οριζόντιων, είτε αυτές έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα είτε με μη θερμαινόμενο χώρο 
είτε με έδαφος) προς το συνολικό όγκο, που αυτές οι επιφάνειες περικλείουν (Α/V).  

 Πρέπει δηλαδή να ισχύει: 
 Um ≤ Um, max  [W/(m²·K)] (1.2.) 

Η ικανοποίηση αυτών των δύο ελέγχων, όταν πρόκειται για νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο υφιστάμε-
νο κτίριο, αποτελεί προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα της μελέτης ενεργειακής απόδοσης, όπως 
αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Στα υφιστάμενα κτίρια που δεν υπόκεινται σε 
ριζική ανακαίνιση το δεύτερο στάδιο, δηλ. της θερμομονωτικής επάρκειας του συνόλου του κτιρίου, 
δεν ελέγχεται.  

 
1.2. Βασικές σχέσεις 

Κατά απλοποιητική παραδοχή η ροή θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου αντιμετωπίζεται ως 
μονοδιάστατο μέγεθος και με διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του εξεταζόμενου δομικού στοι-
χείου. Οι ανταλλαγές θερμότητας θεωρούνται επίσης ανεξάρτητες από το χρόνο (στάσιμη κατάσταση) 
και ανεπηρέαστες από εξωγενείς παράγοντες. Ομοίως, όλα τα δομικά υλικά θεωρούνται κατά παρα-
δοχή ομογενή και ισότροπα, με σταθερά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά και ανεπηρέαστα από τις μετα-
βολές της θερμοκρασίας. 

Με βάση τα παραπάνω, 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 [m²·K/W)] η αντίσταση που προβάλλει στη ροή θερμότητας η στρώση, 
 d [m] το πάχος της στρώσης, 
 λ [W/(m·K)] ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού της στρώσης. 
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Το σύνολο των θερμικών αντιστάσεων όλων των στρώσεων ενός δομικού στοιχείου, που αποτε-
λείται από ομογενείς στρώσεις υλικών, ορίζει την αντίσταση θερμοδιαφυγής (RΛ) και προκύπτει από το 
άθροισμα των επί μέρους αντιστάσεων της κάθε στρώσης κατά τη γενικευμένη σχέση: 

 𝑅𝛬 =∑
𝑑𝑗

𝜆𝑗
=∑𝑅𝑗

𝑣

𝑗=1

𝑣

𝑗=1

 [m²·K/W] (1.4.) 

Η σειρά των στρώσεων ενός δομικού στοιχείου υπολογιστικά 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 επι-
φάνεια περιορίζει τη θερμοχωρητικότητα του δομικού στοιχείου, δηλαδή την ικανότητά του να 
αποθηκεύει θερμότητα στη μάζα του. 

• Αντιθέτως, η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης σε θέση πλησιέστερη προς την εξω-
τερική επιφάνεια επαυξάνει τη θερμοχωρητικότητά του. 

Ωστόσο, η θερμοχωρητικότητα του δομικού στοιχείου (βλ. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1) επηρεάζεται καθο-
ριστικά από τη μάζα του. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ικανότητα αποθή-
κευσης θερμότητας. Στόχος είναι η αποθηκευόμενη ποσότητα θερμότητας να μπορεί να επαναποδο-
θεί στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, όταν η θερμοκρασία του χώρου πέφτει σε χαμηλότερα επί-
πεδα από τη θερμοκρασία της μάζας του. 

Η συνολική θερμική αντίσταση που προβάλλει ένα δομικό στοιχείο, που αποτελείται από ομογενείς 
στρώσεις υλικών, ορίζεται από το άθροισμα των αντιστάσεων των επί μέρους στρώσεων και των αντι-
στάσεων του στρώματος αέρα εκατέρωθεν των όψεών του κατά την εξίσωση: 

 Rολ = Ri + R1 + R2 + ..... +Rn + Ra [m²·K/W] (1.5.) 
όπου: Rολ [m²·K/W] η συνολική αντίσταση που προβάλλει στη ροή θερμότητας το δομικό στοι-

χείο, 
 n [ – ] το πλήθος των στρώσεων του δομικού στοιχείου, 
 Rν [m²·K/W] η θερμική αντίσταση που προβάλλει στη μετάδοση θερμότητας η v-οστή ο-

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

αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δομι-
κό στοιχείο, 

 Ra [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξωτερι-
κό περιβάλλον. 

Οι θερμικές απώλειες μέσω ενός δομικού στοιχείου ορίζονται από το συντελεστή θερμοπερατότη-
τας (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 θερ-
μοκρασίας του αέρα στις δύο όψεις του δομικού στοιχείου ισούται με τη μονάδα. 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός δομικού στοιχείου ορίζεται από τη σχέση: 

 𝑈 =
1

𝑅𝜊𝜆
 [W/(m²·K)] (1.6.) 

 
ή, σύμφωνα και με τη σχέση 1.5., στη γενική της έκφραση η σχέση 1.6. θα είναι:  
 

 𝑈 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝛬 + 𝑅𝑎 [W/(m²·K)] (1.7.) 
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όπου: U [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου, 
 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης, που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 

αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δομι-
κό στοιχείο, 

 RΛ [m²·K/W] η αντίσταση θερμοδιαφυγής του συνόλου των στρώσεων του δομικού στοι-
χείου, 

 Ra [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης, που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξωτερι-
κό περιβάλλον. 

Καθώς ο συντελεστής θερμοπερατότητας εξαρτάται από τα πάχη των στρώσεων του δομικού 
στοιχείου και από τη συναγωγή που παρουσιάζει με τα στρώματα αέρα εκατέρωθεν των όψεών του, 
αύξηση ή μείωση του πάχους μιας στρώσης του υλικού επηρεάζει το συντελεστή θερμοπερατότητας 
του δομικού στοιχείου. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 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 επάρ-

κεια όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους που περικλείουν τη θερμαινόμενη περιοχή του κτιρίου., ό-
πως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2.1.4. 

Είναι σκόπιμο, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί υποχρέωση, να είναι θερμομονωμένα και όλα τα 
οριζόντια και κατακόρυφα δομικά στοιχεία που διαχωρίζουν μεταξύ τους δύο διαφορετικά διαμερίσμα-
τα του ιδίου κτιρίου ή χώρους με διαφορετική χρήση ή χώρους με διαφορετικά ωράρια λειτουργίας. 

 
 

2.1. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας 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 θεωρού-
μενη 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: 

 𝑈 =
1

𝑅𝑖 + ∑
𝑑𝑗

𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 +𝑅𝛿 + 𝑅𝑎

 [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, 
 Rδ [m²·K/W] η θερμική αντίσταση στρώματος αέρα σε τυχόν υφιστάμενο διάκενο ανάμεσα 

στις στρώσεις του δομικού στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι ο αέρας του 
διακένου δεν επικοινωνεί ούτε με το εσωτερικό ούτε με το εξωτερικό περι-
βάλλον και άρα 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 δομι-
κό στοιχείο, 

 Ra [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξωτερι-
κό 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, ό-
πως αυτή ορίζεται για κάθε κλιματική ζώνη του ελλαδικού χώρου: 

• στον πίνακα 5α όταν πρόκειται για νέο κτίριο και  
• στον πίνακα 5β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο. 
Οι παραπάνω τιμές ελάχιστων απαιτήσεων ισχύουν για κάθε κτίριο, αδιαφόρως της χρήσης του. 
Εάν η τιμή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη, θα πρέπει ο έλεγχος να επαναληφθεί, αφού προη-

γουμένως βελτιωθούν τα θερμοφυσικά ή γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δομικού στοιχείου:  
– με ενδεχόμενη αύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης,  
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– με αντικατάσταση του θερμομονωτικού υλικού με άλλο (ενδεχομένως και των υλικών άλλων 
στρώσεων) που θα έχει χαμηλότερη τιμή συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας,  

ώστε να προκύπτει μικρότερη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U. 

Πίνακες τιμών 

• Στον πίνακα 1 δίδονται ενδεικτικές τιμές σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 
διαφόρων δομικών προϊόντων.  

• Για δομικά υλικά (εκτός προϊόντων τοιχοποιίας) με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
λ ≤ 0,18 W/(m·K): 
– εφόσον υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση της τιμής δήλωσης του 

λ, που αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος, 
– εφόσον δεν υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση της τιμής λ του υλι-

κού από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα / εργαστηρίου, 
– για στρώση υλικού πάχους μικρότερου των 2 cm και λ > 0,06 W/(m·K), της οποίας η βασι-

κή λειτουργία δεν προορίζεται να παράσχει θερμομονωτική προστασία στο δομικό στοιχεί-
ο, μπορεί να γίνεται χρήση των ενδεικτικών τιμών του πίνακα. 

• Για τις πλινθοδομές (ενότητα 1.7. στον πίνακα 1) οι τιμές που αναγράφονται είναι ενδεικτικές 
και αναφέρονται στην τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
της πλινθοδομής, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την επίδραση συνδετικού κονιάματος πάχους 
12 mm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,80 W/(m·K).  

• Για προϊόντα πλινθοδομής με τιμή δήλωσης του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότη-
τας λ ≤ 0,30 W/(m·K) λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  

–  Εφόσον υπάρχει δεδηλωμένη τιμή του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της 
πλίνθου, λ΄, που αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος από τον κατασκευαστή βάσει 
της μεθοδολογίας του προτύπου ΕΝ 1745, μπορεί ο μελετητής σύμφωνα με τη μεθοδολο-
γία της ενότητας 2.1.8. να υπολογίσει τον ισοδύναμο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
σχεδιασμού της πλινθοδομής.  

 Σ’ αυτήν την περίπτωση οι απαιτούμενες τιμές σχεδιασμού για την πλίνθο και το συνδετικό 
κονίαμα προκύπτουν από την προσαύξηση της τιμής δήλωσης (σε ξηρή κατάσταση) κατά: 
- 13% για τις κεραμικές οπτοπλίνθους, 
- 20% για τους ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθους, 
- 27% για το συνδετικό κονίαμα. 

– Εάν δίνεται από τον κατασκευαστή η τιμή λ΄ σχεδιασμού της οπτοπλινθοδομής για συγκε-
κριμένες τιμές θερμικής αγωγιμότητας σχεδιασμού και πάχους του συνδετικού κονιάματος, 
θα γίνεται απευθείας χρήση αυτής της τιμής. 

• Σε κάθε περίπτωση, όταν η τιμή  λ΄  δίνεται από τον κατασκευαστή για συνδετικό κονίαμα με 
λ < 0,80 W/(m·K), η τιμή λ του συνδετικού κονιάματος θα λαμβάνεται από την ετικέτα σήμαν-
σης CE του υλικού. 

• Οι τιμές των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης των επιφανειακών στρωμάτων αέρα εκατέρω-
θεν των όψεων του δομικού στοιχείου λαμβάνονται από τον πίνακα 2 (πίνακα 2α ή πίνακα 2β). 

• Η τιμή της θερμικής αντίστασης (Rδ) οριζόντιου ή κατακόρυφου στρώματος εγκλωβισμένου 
αέρα στο διάκενο ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου λαμβάνεται από τον πίνακα 
3α και ορίζεται για τις εξής περιπτώσεις: 
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– Για θερμική αντίσταση του αέρα, όταν δεν υπάρχει σε καμία πλευρά του διακένου κάποια 
μεμβράνη χαμηλής εκπεμπτικότητας (απουσία ανακλαστικής επιφάνειας), δηλαδή όταν 
θεωρείται: ε = 0,80. 

 – Για θερμική αντίσταση του αέρα, όταν υπάρχει στη μία πλευρά του διακένου μεμβράνη χα-
μηλής εκπεμπτικότητας (ύπαρξη ανακλαστικής επιφάνειας) με εκπεμπτικότητα (ε) ίση 
προς 0,05, 0,10 και 0,20. 

Σημειώνεται ότι για τα κτίρια που απαιτείται ο έλεγχος της θερμομόνωσης - θερμομονωτικής επάρ-
κειας των δομικών στοιχείων, είναι απαραίτητο για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής από-
δοσης να προσκομισθούν στον ενεργειακό επιθεωρητή τα στοιχεία που διασφαλίζουν την ορθή τήρη-
ση του κανονισμού όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. 

 
 

2.1.1. 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 3α. 

• 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 εγκλωβισμένος 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 μεμβρά-
νης στη μία πλευρά του διακένου έχει υπολογιστεί με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 6946 
(παράρτημα Δ) για μέση τιμή θερμοκρασίας 10oC και διαφορά θερμοκρασίας κατά το πλάτος του δια-
κένου ίση με 5°C. Θεωρήθηκε ότι η μία κατακόρυφη επιφάνεια του διακένου διαμορφώνεται από συμ-
βατικά δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα ή οπτοπλίνθους) με εκπεμπτικότητα ίση με ε = 0,8. Η εκπεμπτι-
κότητα 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 υλι-
κών που διατίθενται στην αγορά.  

Στην περίπτωση τοποθέτησης θερμοανακλαστικής μόνωσης στο διάκενο, η θερμική αντίσταση Rδ 
λαμβάνεται ίση με την τιμή της θερμικής αντίστασης της θερμοανακλαστικής μόνωσης, η οποία παρέ-
χεται από τον κατασκευαστή της και συνοδεύεται απαραιτήτως από το σχετικό πιστοποιητικό από 
διαπιστευμένο εργαστήριο. 

Όταν μεταξύ του διακένου και του εξωτερικού τμήματος της τοιχοποιίας δεν παρεμβάλλεται μόνω-
ση και υπάρχουν μικρά ανοίγματα από το διάκενο είτε προς το εξωτερικό περιβάλλον είτε προς το 
εσωτερικό, το διάκενο μπορεί να θεωρηθεί κλειστό, εφόσον τα ανοίγματα δεν έχουν σχεδιαστεί και 
τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν τη ροή αέρα στο διάκενο και επιπλέον η επιφά-
νεια τους δεν είναι μεγαλύτερη από: 

• 500 mm2 ανά μέτρο μήκους της όψης του διακένου αέρα (κατά την οριζόντια διεύθυνση) για 
κατακόρυφο διάκενο, 

• 500 mm2 ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας της όψης του οριζόντιου διακένου αέρα. 
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Διευκρινίσεις 

Στην περίπτωση του κλειστού διακένου αέρα ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού στοιχείου μπο-
ρούν να υπαχθούν: 

– κατακόρυφα ή οριζόντια δικέλυφα δομικά στοιχεία που εμπεριέχουν διάκενο, το οποίο δεν έρ-
χεται σε επαφή με το περιμετρικό τους περιβάλλον,  

– επενδύσεις τοίχων από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξυλοσανίδες, σανίδες ορυκτών ινών 
και παντός είδους πετάσματα που στηρίζονται σε κάνναβο και εφάπτονται πλήρως περιμετρι-
κά των δομικών στοιχείων, 

– ξύλινο καρφωτό δάπεδο, αδιαφόρως εάν αφήνει περιμετρικό αρμό αερισμού ή διαθέτει θυρίδες 
αερισμού, 

– ψευδοροφή, πλήρως εφαπτόμενη στα περιμετρικά τοιχώματα και με την προϋπόθεση ότι το 
διάκενο είναι πολύ μικρό και η ψευδοροφή δεν είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη που να 
επιτρέπει τη διείσδυση αέρα ούτε την απαγωγή μέσω αυτού του προς απόρριψη αέρα των μη-
χανολογικών συστημάτων.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το πάχος του διακένου, για να μπορεί να ληφθεί ως κλειστό 
μη αεριζόμενο διάκενο, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 cm. Σε διαφορετική περίπτωση είναι υπο-
χρεωτική η θερμομονωτική προστασία του εξωτερικού κελύφους του δομικού στοιχείου και δεν συ-
μπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας το εσωτερικό κέλυφος με το 
διάκενο.  

 
 

2.1.2. Πλήρως αεριζόμενο διάκενο αέρα 
Ένα διάκενο αέρα θεωρείται πλήρως αεριζόμενο, όταν οι θυρίδες αερισμού από το διάκενο προς 

το εξωτερικό περιβάλλον έχουν επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη από: 
• 1.500 mm2 ανά μέτρο μήκους της όψης του αεριζόμενου κελύφους (κατά την οριζόντια διεύ-

θυνση), για κατακόρυφο διάκενο αέρα, 
• 1.500 mm2 ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας της όψης του αεριζόμενου κελύφους, για ο-

ριζόντιο διάκενο αέρα. 

Ως προς τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου με πλήρως αερι-
ζόμενο διάκενο αέρα ισχύουν τα κάτωθι: 

• Εάν το διάκενο αέρα επικοινωνεί με το εσωτερικό περιβάλλον, τότε οι αντιστάσεις των στρώ-
σεων του δομικού στοιχείου μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος και του διακένου δεν λαμ-
βάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου 
(U) και ως επιφανειακό στρώμα αέρα από την εσωτερική πλευρά θεωρείται αυτό του διακένου.  

 O αέρας του διακένου θεωρείται ήπια κινούμενος και η τιμή της αντίστοιχης θερμικής μετάβα-
σης λαμβάνεται από τον πίνακα 2α (ή τον πίνακα 2β), καθώς η κινητικότητά του θεωρείται α-
ντίστοιχη με αυτού του εσωτερικού χώρου. Δηλαδή, ισχύει: 

 Rδ = Ri [m²·K/W] (2.2.) 
• Εάν το διάκενο επικοινωνεί με το εξωτερικό περιβάλλον, τότε οι θερμικές αντιστάσεις των 

στρώσεων του αέρα του διακένου και του δομικού στοιχείου μεταξύ του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος και του διακένου δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπε-
ρατότητας του δομικού στοιχείου (U) και ως επιφανειακό στρώμα αέρα από την εξωτερική 
πλευρά θεωρείται αυτό του διακένου.  

 Επειδή, ωστόσο, ο αέρας του διακένου θεωρείται και πάλι ήπιας κινητικότητας, η τιμή της α-
ντίστασης θερμικής μετάβασης στην εξωτερική επιφάνεια θα λαμβάνει τιμές επίσης αντίστοιχες 
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του Ri και όχι του Ra, αλλά υπολογισμένες για χαμηλότερη θερμοκρασία, επειδή η θερμοκρα-
σία του εξωτερικού αέρα με τον οποίο επικοινωνεί είναι χαμηλότερη. Αυτή η τιμή λαμβάνεται 
για τον υπολογισμό από τον πίνακα 2γ για θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος 0°C. 

• Εάν 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 θερμοπε-
ρατότητας (U) του δομικού στοιχείου λαμβάνεται ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη για εξωτερικό τοίχο 
σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα για την αντίστοιχη κλιματική ζώνη. 

Σημειώνεται ακόμη ότι σε περιπτώσεις δικέλυφων τοιχοποιιών με διάκενο μεταξύ αυτών, εντός του 
οποίου σύρονται τα φύλλα συρόμενου κουφώματος, λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του συντε-
λεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου U μόνο οι αντιστάσεις των στρώσεων του εσωτερικού 
κελύφους (δηλαδή οι αντιστάσεις των στρώσεων από τον εσωτερικό χώρο έως το διάκενο). Ως επιφα-
νειακό στρώμα αέρα από την εξωτερική πλευρά θεωρείται τότε αυτό του διακένου και η αντίσταση 
θερμικής μετάβασης του αέρα προς την εξωτερική πλευρά λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 2γ για θερ-
μοκρασία αέρα 0°C. 

Για την θερμική προστασία του δομικού στοιχείου η θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να τοποθε-
τηθεί στο εσωτερικό κέλυφος του κτιρίου (πριν το διάκενο) και όχι στο εξωτερικό (μετά το διάκενο). 

Διευκρινίσεις 

Στην περίπτωση του πλήρως αεριζόμενου διακένου αέρα ανάμεσα στις στρώσεις του δομικού 
στοιχείου μπορούν να υπαχθούν: 

–  κατακόρυφα ή οριζόντια δικέλυφα δομικά στοιχεία που εμπεριέχουν διάκενο, το οποίο έρχεται 
σε επαφή με το περιμετρικό τους περιβάλλον,  

– επενδύσεις τοίχων από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ξυλοσανίδες, σανίδες ορυκτών ινών 
και παντός είδους πετάσματα που στηρίζονται σε κάνναβο και δεν εφάπτονται πλήρως περι-
μετρικά των δομικών στοιχείων, 

– κάθε δικέλυφη αεριζόμενη πρόσοψη (ορθομαρμαρώσεις, τεχνητές πλάκες, πετάσματα παντός 
τύπου που στηρίζονται σε μεταλλικό ή άλλου είδους κάνναβο και δεν έχουν κονίαμα πλήρω-
σης μεταξύ των αρμών τους), 

– το δικέλυφο αεριζόμενο δώμα, 
– η στέγη με κεραμίδια χωρίς συγκολλητικό κονίαμα, στην οποία η θερμομόνωση έχει τοποθετη-

θεί στο κεκλιμένο τμήμα της. 

Στο αντεστραμμένου τύπου δώμα, όταν η τελική επικάλυψη διαμορφώνεται με πλάκες που εδρά-
ζονται σε στηρίγματα, σχηματίζοντας πλήρως αεριζόμενο διάκενο μεταξύ της θερμομονωτικής στρώ-
σης και των πλακών, κατά τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου 
αγνοείται η ύπαρξη των πλακών και η αντίσταση θερμικής μετάβασης του αέρα προς την εξωτερική 
πλευρά του δομικού στοιχείου λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 2α (ή από τον πίνακα 2β). 

 
 

2.1.3. Ελαφρώς αεριζόμενο διάκενο αέρα (ή ελαφρώς αεριζόμενο κέλυφος)  
Ένα διάκενο αέρα θεωρείται ελαφρώς αεριζόμενο, όταν υπάρχει περιορισμένη ροή αέρα από το 

διάκενο προς το εξωτερικό περιβάλλον, με θυρίδες επιφάνειας ΑV όταν αυτή η επιφάνεια είναι: 
• μεγαλύτερη από 500 mm2 αλλά μικρότερη από 1.500 mm2 ανά μέτρο μήκους της όψης του αε-

ριζόμενου κελύφους (κατά την οριζόντια διεύθυνση) για κατακόρυφο διάκενο αέρα ή 
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• μεγαλύτερη από 500 mm2 αλλά μικρότερη από 1.500 mm2 ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφά-
νειας της όψης του αεριζόμενου κελύφους για οριζόντιο διάκενο αέρα. 

Η επίδραση του αερισμού του διακένου αέρα εξαρτάται από το μέγεθος και την κατανομή των θυ-
ρίδων αερισμού. Προσεγγιστικά, η συνολική θερμική αντίσταση δομικού στοιχείου με μερικώς αεριζό-
μενο διάκενο αέρα υπολογίζεται από τη σχέση: 

 Rολ = ((1500 - AV) /1000) · Rολ,u + ((AV - 500) /1000) · Rολ,v [m²·K/W] (2.3.) 
όπου: Rολ,u [m²·K/W] η συνολική θερμική αντίσταση με κλειστό διάκενο αέρα (§ 2.1.1.) 
 Rολ,V [m²·K/W] η συνολική θερμική αντίσταση με πλήρως αεριζόμενο διάκενο αέρα (§ 2.1.2.) 
 ΑV [m²] το εμβαδό των θυρίδων. 
 
 
2.1.4. Δομικά στοιχεία προς μη θερμαινόμενους χώρους 

Ως μη θερμαινόμενος χώρος (Μ.Θ.Χ.) ορίζεται κάθε κλειστός χώρος, που είναι ενεργειακά αδρα-
νής χώρος, χωρίς απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, και περιλαμβάνεται στον όγκο του κτιρίου ή βρί-
σκεται 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 και να ελέγχονται ως προς 
τη θερμική τους επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. (πίνακας 5α όταν πρόκειται για 
νέο κτίριο και πίνακας 5β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο). 

• Μη θερμαινόμενοι χώροι συνήθως 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. βιομη-

χανικά εργαστήρια). 

• Θεωρούνται θερμαινόμενοι χώροι, αδιαφόρως αν θερμαίνονται άμεσα ή όχι, βοηθητικοί χώροι 
και μικρές αποθήκες που συνυπολογίζονται στο λειτουργικό χώρο μιας κτιριακής μονάδας και 
έχουν συνεχή χρήση στη λειτουργικότητα του κτιρίου/κτιριακής μονάδας. 

• Ο χώρος της εισόδου του κτιρίου, το κλιμακοστάσιο και η απόληξή του στο δώμα, οι διάδρομοι 
και γενικώς όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, εφόσον θερμαίνονται, κατά τον έλεγχο θερμομονωτι-
κής επάρκειας θα θεωρηθούν ως θερμαινόμενοι, ενώ, αν δεν θερμαίνονται, θα θεωρηθούν ως 
μη θερμαινόμενοι χώροι, οπότε: 
– στην πρώτη περίπτωση οφείλουν να προστατεύονται και ισχύει και γι' αυτούς ό,τι ισχύει 

για κάθε θερμαινόμενο χώρο, 
– στη δεύτερη περίπτωση εξαιρούνται της θερμομονωτικά προστατευμένης περιοχής του 

κτιρίου. 

Ο μελετητής, ακολουθώντας και τη λογική του διαχωρισμού του κτιρίου σε θερμικές ζώνες, η οποία 
παρουσιάζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1, οφείλει εξαρχής να ορίσει ποιους χώρους του κτιρίου θεωρεί 
ως θερμαινόμενος και να τους συμπεριλάβει στη μελέτη θερμομονωτικής προστασίας και ποιους θεω-
ρεί 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 (U) ενός δομικού στοιχείου που διαχωρίζει 
ένα θερμαινόμενο χώρο από ένα μη θερμαινόμενο χώρο εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία που εφαρμόζε-
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ται για τον υπολογισμό ενός δομικού στοιχείου που έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και 
χρησιμοποιείται η ίδια σχέση 2.1., λαμβάνοντας όμως τη θερμική αντίσταση του επιφανειακού στρώ-
ματος αέρα προς το μη θερμαινόμενο χώρο ίση με αυτήν του εσωτερικού.  

Δηλαδή ισχύει: 
 Ra = Ri [m²·K/W] (2.4.) 

Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός δομικού στοιχείου προς μη θερμαινόμενο χώρο (U) 
υπεισέρχεται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) με ένα 
μειωτικό συντελεστή b, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη παράγραφο 2.6.1. 

 
 

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, οι οποίες δεν 
είναι θερμομονωμένες, υπολογίζεται λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη θερμική αντίσταση, που προ-
βάλλει το στρώμα αέρα αυτού του ενδιάμεσου 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:  

 
𝑈𝑅𝑈 =

1

𝑅𝑖 +∑
𝑑𝑗

𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 +𝑅𝛿+𝑅𝑢 + 𝑅𝑎

 
[W/(m²·K)] (2.5.) 

όπου: URU [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, 
 Rδ [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 αέ-
ρα, που βρίσκεται σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της οροφής, στη με-
τάδοση 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, 

 Ra [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης, που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από την κεκλιμένη στέγη προς το εξω-
τερικό περιβάλλον. 
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Πίνακες τιμών 

• Οι τιμές θερμικής αντίστασης του στρώματος αέρα μεταξύ της οριζόντιας οροφής και της κε-
κλιμένης 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 επάρ-
κειας θα γίνει σ' αυτήν και όχι στην οριζόντια οροφή.  

Τότε η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας της κεκλιμένης στέγης 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° 

με αντίστοιχη επιλογή τιμών των μεγεθών Ri και Ra και έλεγχο με τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή 
Umax, επιτρ. στην κάθε περίπτωση. 

 
 

2.1.6. Δομικό στοιχείο σε επαφή με το έδαφος 
Η ροή θερμότητας από ένα δομικό στοιχείο, που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, είναι ένα σύνθε-

το τρισδιάστατο φαινόμενο το οποίο εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, βασικότερες των οποίων 
είναι: 

– η θερμική αγωγιμότητα του εδάφους, 
– το βάθος έδρασης του δομικού στοιχείου εντός του εδάφους, μετρούμενο από την επιφάνεια 

του εδάφους,  
– η γεωμετρία του κτιρίου,  
– η ίδια η θερμική αντίσταση του δομικού στοιχείου. 

Για να γίνει εφικτή η απλοποιητική παραδοχή της μονοδιάστατης ροής θερμότητας, γίνεται χρήση 
του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας U', ο οποίος όταν πρόκειται για οριζόντιο δομικό στοι-
χείο υπολογίζεται συναρτήσει: 

– του ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας U του δομικού στοιχείου,  
– του βάθους έδρασης z του δομικού στοιχείου και 
– της χαρακτηριστικής διάστασης της πλάκας (Β’) όπως ορίζεται παρακάτω,  

ενώ, όταν πρόκειται για κατακόρυφο δομικό στοιχείο, υπολογίζεται συναρτήσει: 
– του ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας U του δομικού στοιχείου και 
– του βάθους z, μέχρι το οποίο φθάνει 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 εξωτε-
ρικό στρώμα αέρα που θα προβάλει αντίσταση στη ροή θερμότητας και ότι η εξωτερική αντίσταση 
θερμικής μετάβασης, μηδενίζεται. Είναι δηλαδή: Rα = 0.  

Ο έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας δομικού στοιχείου που έρχεται σε επαφή με το έδαφος γίνε-
ται για τον ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας (U) του δομικού στοιχείου και όχι με τον ισοδύ-
ναμο συντελεστή θερμοπερατότητας (U'). 

Ως χαρακτηριστική διάσταση της πλάκας, Β’ (σε m) ορίζεται το διπλάσιο του λόγου του εμβαδού 
της πλάκας, Α (σε m2) προς την εκτεθειμένη περίμετρό της, Π (σε m): 

 𝐵′ = 2 ∙
𝐴

𝛱
 [m] (2.6.) 

• Όταν η εξεταζόμενη πλάκα έρχεται περιμετρικά σε επαφή με το έδαφος, τότε ως εκτεθειμένη 
περίμετρος θεωρείται η περίμετρος της πλάκας στο σύνολό της. 
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• Όταν η εξεταζόμενη πλάκα σε κάποια πλευρά της έρχεται σε επαφή με τον ελεύθερο εξωτερι-
κό αέρα (π.χ. λόγω ενδεχόμενης κλίσης του εδάφους), τότε το μήκος εκείνης της πλευράς δεν 
συνυπολογίζεται στην έκταση της περιμετρικής επιφάνειας και η εκτεθειμένη περίμετρος της 
πλάκας ισούται με το άθροισμα των μηκών των πλευρών της που δεν έρχονται σε επαφή με 
τον ελεύθερο εξωτερικό αέρα. 

• Ομοίως, όταν από κάποια πλευρά της περιμέτρου της πλάκας υπάρχει μη θερμαινόμενος χώ-
ρος του ίδιου κτιρίου, εκείνη η πλευρά δεν συνυπολογίζεται στο άθροισμα των μηκών των 
πλευρών της περιμέτρου. 

• Όταν η εξεταζόμενη πλάκα σε κάποια πλευρά της έρχεται σε επαφή με άλλα κτίρια του ίδιου ή 
όμορου οικοπέδου, η παρουσία των άλλων κτιρίων αγνοείται και θεωρείται ότι η εξεταζόμενη 
πλάκα έρχεται σε επαφή με έδαφος, επειδή κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας το ε-
ξεταζόμενο κτίριο μελετάται ως πανταχόθεν ελεύθερο. 

Ο ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας (U') μιας πλάκας, που εδράζεται σε βάθος z, δίνε-
ται από τον πίνακα 8α συναρτήσει: 

– του ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) του δομικού στοιχείου,  
– του βάθους έδρασης z του δομικού στοιχείου, 
– και της χαρακτηριστικής διάστασης της πλάκας (B΄). 

Αντιστοίχως, ο ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας (U') ενός κατακόρυφου δομικού στοι-
χείου, που έρχεται σε επαφή με το έδαφος, δίνεται από τον πίνακα 8β συναρτήσει: 

– του ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) και 
– του βάθους z, μέχρι το οποίο φθάνει το δομικό στοιχείο. 

Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενες ονομαστικές τιμές των μεγεθών δεν ταυτίζονται με αυτές των 
πινάκων 8α και 8β, λαμβάνεται υπόψη η πλησιέστερη τιμή, χωρίς να χρειάζεται να γίνει γραμμική πα-
ρεμβολή για την εύρεση της τιμής του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας (U'). 

Η τιμή του ισοδύναμου συντελεστή θερμοπερατότητας είναι αυτή, που υπεισέρχεται στη σχέση για 
τον υπολογισμό του Um και των λοιπών ενεργειακών μεγεθών. 

 

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

διαφορετικές στάθμες έδρασης λόγω κεκλιμένου εδάφους. 
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Στην περίπτωση κτιρίου, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος ή σε έδαφος με διαφορετικές στάθ-
μες, 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 κτίριο. Το βάθος έκτασης κάθε  κατακό-
ρυφου 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 1: 
– 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 κα-

θένα, δηλαδή z1 και z2. 

Στην περίπτωση κατακόρυφου δομικού στοιχείου, που ξεκινά από βάθος z1 και εκτείνεται σε βά-
θος z2 από τη στάθμη του εδάφους (σχήμα 2) ο ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας U' του 
δομικού στοιχείου θα προκύπτει από τη σχέση:  

 𝑈′ =
𝑧2 ∙ 𝑈𝑧2

′ − 𝑧1 ∙ 𝑈𝑧1
′

𝑧2 − 𝑧1
 [W/(m²·K)] (2.7.) 

όπου: U'z1 [W/(m²·K)]  ο ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού 
στοιχείου σε επαφή με το έδαφος για βάθος έκτασης Z1, 

 U'z2 [W/(m²·K)]  ο ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας του κατακόρυφου δομικού 
στοιχείου σε επαφή με το έδαφος για βάθος έκτασης Z2, 

 Z1 [m]  το βάθος, από το οποίο ξεκινάει το δομικό στοιχείο, 
 Z2 [m]  το βάθος, μέχρι το οποίο εκτείνεται το δομικό στοιχείο. 
 

 
Σχήμα 2. Ενδεικτική διατομή κτιρίου για τον προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του ισοδύναμου συντε-

λεστή θερμοπερατότητας κατακόρυφου δομικού στοιχείου ευρισκόμενου σε στάθμη χαμηλότερη αυ-
τής της επιφάνειας του εδάφους. 
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Στην περίπτωση υπερυψωμένης πλάκας (σχήμα 3), ακόμη και όταν ο υποκείμενος χώρος πλη-
ρούται με έδαφος, αυτός λαμβάνεται ως κενός μη θερμαινόμενος χώρος. Για τον υπολογισμό του 
μειωτικού συντελεστή b (παράγραφος 2.6.1) το κάτω όριό του Μ.Θ.Χ. θεωρείται ως πλάκα εδραζόμε-
νη στο έδαφος με ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας U' ίσο με 4,50 W/(m2·K). 

Το δομικό στοιχείο ανάμεσα στο θερμαινόμενο και Μ.Θ.Χ. (υπερυψωμένη πλάκα) οφείλει να θερ-
μομονωθεί. Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας του ακολουθεί τη συνθήκη του μη 
θερμαινόμενου χώρου ως προς την τιμή της αντίστασης θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επι-
φανειακό στρώμα αέρα στη μετάδοση της θερμότητας μεταξύ του δομικού στοιχείου και του περιβάλ-
λοντος του μη θερμαινόμενου χώρου, δηλαδή, είτε πρόκειται για κενό χώρο είτε πρόκειται για επιχω-
ματωμένο, λαμβάνεται Ra = 0,17 m²·Κ/W.  

 

  
Σχήμα 3. Ενδεικτική διατομή κτιρίου για τον προσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού του ισοδύ-
  ναμου συντελεστή θερμοπερατότητας πλάκας υπερυψωμένης κατά απόσταση h από 
  τη στάθμη του εδάφους 

 

 
2.1.7. Δομικό στοιχείο σε επαφή με όμορο κτίριο 

Κατά τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας ενός κτιρίου στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
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 πα-
νταχόθεν ελεύθερο.  

 
 

2.1.8. Σύνθετα δομικά στοιχεία 
Ως σύνθετα δομικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή του ίδιου δομι-

κού 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 επαναληπτικό-
τητα και τελικά διαμορφώνουν ένα δομικό στοιχείο που αποτελείται από ομογενείς και μη ομογενείς 
στρώσεις. 

Παραδείγματα σύνθετων δομικών στοιχείων είναι η πλάκα σκυροδέματος με διαδοκιδώσεις (πλά-
κα 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 πρέπει να υπεισέλθουν στους υπολογισμούς και να ελεγχθούν ως 
προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού με έναν ενιαίο συντελεστή θερμοπερατότητας, 
που προκύπτει από τους συντελεστές των επί μέρους διατομών κατά την αναλογία εμβαδού, που αυ-
τοί καταλαμβάνουν στο συνολικό εμβαδό του δομικού στοιχείου σύμφωνα με τη σχέση:  

U=4,5 W/m²·Κ) 
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 𝑈 =
∑ 𝑈𝑗 ∙ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 [W/(m²·K)] (2.8.) 

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 διατο-
μής του σύνθετου δομικού στοιχείου, 

 Aj [m²] 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 ι-
κανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού σύμφωνα με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, που ορίζονται στον 
πίνακα 5α όταν πρόκειται για νέο κτίριο και στον πίνακα 5β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο. 

Ωστόσο, οι τιμές όλων των επί μέρους διαφορετικών διατομών (Uj) υπολογίζονται όπως υπολογί-
ζεται 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 πραγ-
ματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται (π.χ. δομικό στοιχείο προς τον ελεύθερο αέρα, προς το έδα-
φος ή προς μη θερμαινόμενο χώρο). Ελέγχεται, όμως, αν οι επί μέρους διατομές του σύνθετου δομι-
κού στοιχείου 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 5α όταν πρόκειται για νέο κτίριο στον πίνακα 5β, όταν πρόκειται για υφι-
στάμενο κτίριο. Αυτή η απαίτηση τίθεται, προκειμένου να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατόν ο κίνδυνος 
δημιουργίας επιφανειακής συμπύκνωσης των υδρατμών (δρόσου) στις θερμομονωτικά ασθενέστερες 
θέσεις του σύνθετου δομικού στοιχείου. 

Στην περίπτωση των πλινθοδομών, το δομικό στοιχείο θεωρείται σύνθετο, διότι αποτελείται από 
την πλίνθο και το συνδετικό κονίαμα. Η πλίνθος μπορεί να αποτελείται από ομογενές υλικό και να είναι 
συμπαγής, οπότε είναι γνωστή η τιμή του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς της, ή να περιλαμβάνει 
οπές με πλήρωση θερμομονωτικού υλικού ή αυτές να παραμένουν κενές (διάτρητες οπτόπλινθοι), 
οπότε χρησιμοποιείται η τιμή του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της πλίνθου. 

• Εφόσον δεν υπάρχουν τιμές δήλωσης για την πλίνθο και για το συνδετικό κονίαμα, ο ισοδύνα-
μος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της πλινθοδομής μπορεί να ληφθεί απευθείας από τις 
ενδεικτικές τιμές του πίνακα 1 του παραρτήματος.  

• Εφόσον είναι γνωστές οι τιμές σχεδιασμού της θερμικής αγωγιμότητας των επί μέρους στοι-
χείων της οπτοπλινθοδομής ή εφόσον αυτές μπορούν να υπολογιστούν από τις τιμές δήλωσης 
του παραγωγού, σύμφωνα με τη μέθοδο που συνοδεύει τον πίνακα 1 του παραρτήματος, τότε 
αντί των ενδεικτικών τιμών τοιχοποιίας του πίνακα 1, είναι δυνατόν να γίνει αναλυτικός υπολο-
γισμός της τιμής του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της πλινθοδομης. 

Ο ισοδύναμος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της πλινθοδομής, αποτελούμενης από την 
πλίνθο και το συνδετικό κονίαμα, μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τη σχέση 2.9.: 

 𝜆 =
∑ 𝜆𝑗 ∙ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 [W/(m·K)] (2.9.) 

όπου: λ [W/(m·K)] ο ισοδύναμος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της πλινθοδομής, 
 n [–] το πλήθος των επί μέρους στοιχείων, τα οποία συνθέτουν την πλινθοδομή 

(πλίνθοι, συνδετικό κονίαμα), 
 λj [W/(m²·K)] η τιμή σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (ή του ισοδύνα-
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μου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στην περίπτωση πλίνθου, αποτε-
λούμενης από διαφορετικά υλικά ή πλίνθου με οπές) του κάθε επί μέρους 
στοιχείου της πλινθοδομής, 

 Aj [m²] η επιφάνεια σε όψη, που καταλαμβάνει το κάθε επί μέρους διαφορετικό 
στοιχείο στη συνολική επιφάνεια της πλινθοδομής. 

 
 

2.1.9. Παθητικά ηλιακά συστήματα 
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 5α, όταν πρόκειται για νέο κτίριο και του πίνακα 5β, 
όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο. 

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. 

 
 

2.1.10. Φυτεμένα δώματα 
Η ροή θερμότητας στα φυτεμένα δώματα αποτελεί έντονα δυναμικό φαινόμενο, το οποίο αποκλίνει 

σημαντικά από την παραδοχή των σταθερών θερμοκρασιακών συνθηκών, ενώ παράλληλα οι αυξημέ-
νες τιμές περιεχόμενης υγρασίας των κηπευτικών στρώσεων μειώνουν σημαντικά τη θερμική τους α-
ντίσταση. Στο πλαίσιο διασφάλισης της απαιτούμενης θερμομονωτικής επάρκειας των φυτεμένων δω-
μάτων, αγνοείται η παρουσία όλων των στρώσεων υπεράνω της στεγανοποιητικής στρώσης. 
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2.2. Υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας διαφανών δομικών στοιχείων 

Στα διαφανή δομικά στοιχεία, δηλαδή στα κουφώματα, η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας 
του κουφώματος (UW ) 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 κου-
φώματος προκύπτει από τους συντελεστές θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος και του 
υαλοπίνακα κατά την ποσοστιαία αναλογία των εμβαδών των δύο υλικών στην επιφάνεια του κουφώ-
ματος, 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, λαμβάνονται 
υπόψη και αυτά στον υπολογισμό. 

Πάντως ανεξαρτήτως του τρόπου, με τον οποίο θα ληφθεί η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότη-
τας του κουφώματος (υπολογισμός ή πιστοποιημένη τιμή), αυτή οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της 
μέγιστης επιτρεπόμενης, που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ. (πίνακας 5α όταν πρόκειται για νέο κτίριο και πίνακας 
5β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο). 

 
 

2.2.1. Yπολογισμός του UW ενός μονού κουφώματος σε κατακόρυφη θέση 
Βάσει των παραπάνω ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος σε κατακόρυφη θέση 

με μονό, διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα επί ενιαίου πλαισίου (μονού κουφώματος) προκύπτει από τη 
σχέση:  

 𝑈𝑤 =
𝑈𝑓 ∙ 𝐴𝑗 + 𝑈𝑔 ∙ 𝐴𝑔 +𝛹𝑔 ∙ 𝑙𝑔

𝐴𝑓 + 𝐴𝑔
 [W/(m²·K)] (2.10.) 

όπου Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας όλου του κουφώματος, 
 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του 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 (το μήκος συ-

ναρμογής πλαισίου - υαλοπίνακα, δηλαδή η περίμετρος του υαλοπίνακα), 
 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώμα-

τος.  

Πίνακες τιμών 

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα  (Ug) λαμβάνεται από τη δήλωση 
επιδόσεων του προϊόντος. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 9 ή υπολογίζεται όπως ορί-
ζεται παρακάτω.  

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου (Uf)  λαμβάνεται από τα πιστοποιητικά 
μετρήσεων του παραγωγού. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 10 ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής του.  

• Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψg) λαμβάνεται από τους πίνακες 11α 
και 11β, που ορίζουν τους τύπους των γραμμικών θερμογεφυρών μεταξύ πλαισίου και υαλο-
πίνακα ή από τα πιστοποιητικά του παραγωγού. 
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• Σε περίπτωση που το κούφωμα δεν περιλαμβάνει διαφανές τμήμα και αποτελείται από ενιαίο συ-
μπαγές υλικό, η σχέση 2.10. εφαρμόζεται δίδοντας στις μεταβλητές Αg και lg τιμή ίση με το μηδέν.  

• Σε περίπτωση που στη θέση του υαλοπίνακα υπάρχει πέτασμα, υπολογίζεται από τη σχέση 
2.15. της επόμενης παραγράφου, έχοντας μηδενική τιμή στις παραμέτρους που αναφέρονται 
στον υαλοπίνακα.  

• Αντιθέτως, εάν πρόκειται για συμπαγές ξύλινο κούφωμα εναλλακτικά ο συντελεστής θερμοπε-
ρατότητας μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση 2.1., θεωρώντας το κούφωμα ως μονοστρω-
ματικό δομικό στοιχείο από ξύλο. 

• Ομοίως, σε περίπτωση που το κούφωμα δεν περιλαμβάνει πλαίσιο και αποτελείται μόνο από 
υαλοπίνακα, η σχέση 2.10. εφαρμόζεται, θέτοντας τα Αf και lg ίσα με το μηδέν.  

Αν η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα δεν ληφθεί απευθείας από τον 
πίνακα 9, μπορεί να υπολογισθεί αναλυτικά από τη σχέση:  

 𝑈𝑔 =
1

𝑅𝑖 + ∑
𝑑𝑗

𝜆𝑗

𝑛
𝑗=1 +∑ 𝑅𝑛−1

𝑗=1 𝛿,𝑤,𝑗
+ 𝑅𝑎

 [W/(m²·K)] (2.11.) 

όπου Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα, 
 n [–] το πλήθος των φύλλων του υαλοπίνακα: για n = 1 μονός υαλοπίνακας, 
    για n = 2 διπλός υαλοπίνακας, 
    για n = 3 τριπλός υαλοπίνακας, 
 d [m] το πάχος του κάθε φύλλου του υαλοπίνακα, 
 λ [W/(m·K)] ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της υάλου, 
 Rδ,w, [m²·K/W] η θερμική αντίσταση του κάθε εγκλωβισμένου στρώματος αέρα στο/α διάκε-

νο/α ανάμεσα στα φύλλα του υαλοπίνακα, η οποία μπορεί να ληφθεί από 
τον πίνακα 3β (και όχι από τον πίνακα 3α),  

 Ri [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο προς το δομι-
κό στοιχείο (πίνακας 2β), 

 Rα [m²·K/W] η αντίσταση θερμικής μετάβασης που προβάλλει το επιφανειακό στρώμα 
αέρα στη μετάδοση της θερμότητας από το δομικό στοιχείο προς το εξωτερι-
κό περιβάλλον (πίνακας 2β). 

 
 
 

2.2.2. Yπολογισμός του UW ενός μονού κουφώματος σε οριζόντια θέση 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος σε οριζόντια θέση υπολογίζεται σύμφωνα με 

τη σχέση 2.10. αλλά οι τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου και του υαλοπίνακα 
λαμβάνονται υπόψη απομειωμένες. Οριζόντια θεωρείται η τοποθέτηση του κουφώματος όταν η κλίση 
του ως προς το οριζόντιο επίπεδο είναι ≤30ο. 

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος σε οριζόντια θέση με μονό, δι-
πλό ή τριπλό υαλοπίνακα επί ενιαίου πλαισίου (μονού κουφώματος) προκύπτει από τη σχέση:  

 𝑈𝑤,𝜊𝜌 =
𝑈𝑓,𝜊𝜌 ∙ 𝐴𝑗 + 𝑈𝑔,𝜊𝜌 ∙ 𝐴𝑔 +𝛹𝑔 ∙ 𝑙𝑔

𝐴𝑓 + 𝐴𝑔
 [W/(m²·K)] (2.12.) 

όπου Uw,ορ [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος σε οριζόντια θέση,  
 Uf,ορ [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος, όταν αυτό 

τοποθετείται σε οριζόντια θέση όπως ορίζεται παρακάτω, 
 Ug,ορ [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος (μονού, 



Μεθοδολογία υπολογισμού 

 

[19] 
 

διπλού ή περισσότερων φύλλων) όταν αυτός τοποθετείται σε οριζόντια θέση, 
όπως ορίζεται παρακάτω, 

 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 (το μήκος συ-

ναρμογής πλαισίου - υαλοπίνακα, δηλαδή η περίμετρος του υαλοπίνακα), 
 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος.  

Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου, όταν τοποθετείται σε οριζόντια θέση, 
(Uf,ορ) υπολογίζεται με βάση την πιστοποιημένη τιμή του πλαισίου σύμφωνα με τη σχέση  

Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα όταν τοποθετείται σε οριζόντια θέση,  
(Ug,ορ) υπολογίζεται μ με βάση την πιστοποιημένη τιμή του υαλοπίνακα σύμφωνα με τη σχέση: 

Ωστόσο, στην περίπτωση που είναι γνωστή η πιστοποιημένη τιμή του συντελεστή θερμοπερατό-
τητας του κουφώματος από τον κατασκευαστή (Uw), τότε ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κου-
φώματος σε οριζόντια θέση (Uw,ορ) προκύπτει από τη σχέση: 

 
 
2.2.3. Υπολογισμός του UW μονού κουφώματος που περιλαμβάνει πέτασμα 

Βάσει των παραπάνω ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος με μονό, διπλό ή τρι-
πλό υαλοπίνακα επί ενιαίου πλαισίου (μονού κουφώματος) που περιλαμβάνει υαλοπίνακα και πέτα-
σμα προκύπτει από τη σχέση: 

 𝑈𝑤 =
𝑈𝑓 ∙ 𝐴𝑗 + 𝑈𝑔 ∙ 𝐴𝑔 +𝛹𝑔 ∙ 𝑙𝑔 +𝑈𝑝 ∙ 𝐴𝑝 +𝛹𝑝 ∙ 𝑙𝑝

𝐴𝑓 + 𝐴𝑔
 [W/(m²·K)] (2.16.) 

 
𝑈𝑓,𝜊𝜌 =

1

(
1

𝑈𝑓
− 0,03)

 
[W/(m²·K)] (2.13.) 

όπου Uf,ορ [W/(m²·K)] η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος σε 
οριζόντια θέση, 

 Uf [W/(m²·K)] η πιστοποιημένη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του πλαισίου του 
κουφώματος. 

 
𝑈𝑔,𝜊𝜌 =

1

(
1

𝑈𝑔
− 0,03)

 
[W/(m²·K)] (2.14.) 

όπου Ug,ορ [W/(m²·K)] η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα σε οριζό-
    ντια θέση, 
 Ug [W/(m²·K)] η πιστοποιημένη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του υαλοπί-
    νακα του κουφώματος. 

 𝑈𝑤,𝜊𝜌 =
1

(
1

𝑈𝑤
− 0,03)

 [W/(m²·K)] (2.15.) 

όπου Uw,ορ [W/(m²·K)] η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος σε οριζόντια θέση, 
 Uw [W/(m²·K)] η πιστοποιημένη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος. 
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όπου Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας όλου του κουφώματος, 
 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του 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 (το μήκος συ-

ναρμογής πλαισίου - υαλοπίνακα, δηλαδή η περίμετρος του υαλοπίνακα), 
 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώμα-

τος στη συναρμογή πλαισίου και υαλοπίνακα,  
 lp [m] το μήκος της θερμογέφυρας του πετάσματος του κουφώματος (το μήκος 

συναρμογής πλαισίου - πετάσματος, δηλαδή η περίμετρος του πετάσματος), 
 Ψp [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του πετάσματος του κουφώμα-

τος στη συναρμογή πλαισίου και πετάσματος. 

Πίνακες τιμών 

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα λαμβάνεται από τη δήλωση ε-
πιδόσεων του προϊόντος. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 9 ή υπολογίζεται όπως ορίζε-
ται από τη σχέση 2.11.  

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uf) του πλαισίου λαμβάνεται από τα πιστοποιητικά 
μετρήσεων του παραγωγού. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 10 ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής του.  

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Up) του πετάσματος του κουφώματος λαμβάνεται 
από τα πιστοποιητικά μετρήσεων του παραγωγού ή υπολογίζεται από τη σχέση 2.1. 

• Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψg) λαμβάνεται από τους πίνακες 11α 
και 11β, που ορίζουν τους τύπους των γραμμικών θερμογεφυρών μεταξύ πλαισίου και υαλο-
πίνακα. 

• Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψp) λαμβάνεται από τον πίνακα 14α, 
που ορίζει τους τύπους των γραμμικών θερμογεφυρών μεταξύ πλαισίου και αδιαφανούς πετά-
σματος. 

Σε περίπτωση που το κούφωμα δεν περιλαμβάνει διαφανές τμήμα, η σχέση 2.16. εφαρμόζεται θέ-
τοντας τα Αg και lg ίσα με το μηδέν. 
 
 
2.2.4. Υπολογισμός του UW ενός μονού κουφώματος με επικαθήμενο ρολό  

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός κουφώματος με μονό, διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα επί ε-
νιαίου πλαισίου (μονού κουφώματος) που περιλαμβάνει επικαθήμενο ρολό προκύπτει από τη σχέση: 

 𝑈𝑤 =
𝑈𝑓 ∙ 𝐴𝑗 + 𝑈𝑔 ∙ 𝐴𝑔 +𝛹𝑔 ∙ 𝑙𝑔 +𝑈𝑠𝑏 ∙ 𝐴𝑠𝑏

𝐴𝑓 + 𝐴𝑔
 [W/(m²·K)] (2.17.) 

όπου Uw [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας όλου του κουφώματος, 
 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος, 
 Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος (μονού, 

διπλού ή περισσότερων φύλλων), 
 Usb [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κυτίου περιέλιξης του επικαθήμενου ρολού,  
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 Af [m²] το εμβαδό επιφάνειας του πλαισίου του κουφώματος, 
 Ag [m²] το εμβαδό επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώματος, 
 Asb [m²] το εμβαδό επιφάνειας του επικαθήμενου ρολού, 
 lg [m] το μήκος της θερμογέφυρας του υαλοπίνακα του κουφώματος (το μήκος συ-

ναρμογής πλαισίου - υαλοπίνακα, δηλαδή η περίμετρος του υαλοπίνακα), 
 Ψg [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος,  

Πίνακες τιμών 

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Ug) του υαλοπίνακα λαμβάνεται από τη δήλωση ε-
πιδόσεων του προϊόντος. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 9 ή υπολογίζεται όπως ορίζε-
ται βάσει της σχέσης 2.11.  

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Uf) του πλαισίου λαμβάνεται από τα πιστοποιητικά 
μετρήσεων του παραγωγού. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 10 ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής του.  

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας (Usb) λαμβάνεται από τη σήμανση CE του προϊό-
ντος. Ενδεικτικές τιμές δίνονται στον πίνακα 12 ανάλογα με το υλικό κατασκευής του: 

• Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψg) λαμβάνεται από τον πίνακα 11, που 
ορίζει τους τύπους των γραμμικών θερμογεφυρών στη συναρμογή μεταξύ πλαισίου και υαλο-
πίνακα. 

 
 

2.2.5. Υπολογισμός του UW ενός κουφώματος με προστατευτικά φύλλα  
Η χρήση ρολών ή εξωφύλλων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ειδικά σε κτίρια κατοικίας, είναι συνη-

θισμένη πρακτική και βελτιώνει σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά των κουφωμάτων. 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος με ρολό ή εξώφυλλο (παντζούρι) σε κλειστή θέση 

προκύπτει από τη σχέση: 

Πίνακες τιμών 

• Η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος (UW) υπολογίζεται όπως περιγρά-
φεται στις προηγούμενες παραγράφους 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. και 2.2.4. 

• Η τιμή της θερμικής αντίστασης (Rrb), που προσφέρει η χρήση του ρολού ή του εξωφύλλου 
λαμβάνεται από τον πίνακα 13, αναλόγως, αν τα ρολά έχουν χαμηλή, μέση ή υψηλή αεροστε-
γανότητα με την παρακάτω ερμηνεία των όρων: 
– Χαμηλή αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα στην περίπτωση που σε κλειστή 

θέση υπάρχουν οπές στις περσίδες ή δημιουργούνται σχισμές στις ενώσεις τους. 
– Υψηλή αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα στην περίπτωση που δεν υπάρ-

χουν οπές ή σχισμές και περιμετρικά υπάρχουν λάστιχα σφράγισης ή σε κάθε περίπτωση 
όταν είναι τοποθετημένα από την εσωτερική πλευρά του κουφώματος. 

– Μέση αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

 𝑈𝑤,𝑟𝑏 =
1

(
1

𝑈𝑤
+ 𝑅𝑟𝑏)

 [W/(m²·K)] (2.18.) 

όπου UW,rb [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος με το ρολό ή το εξώφυλ-
λο σε κλειστή θέση, 

 UW [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος, 
 Rrb [m²·K/W] η θερμική αντίσταση, που προσφέρει η χρήση του ρολού ή του εξωφύλλου. 
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Ωστόσο, τα ρολά και τα εξώφυλλα συνήθως παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της νύκτας και 
ανοικτά τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Γι' αυτό και η πραγματική ενεργειακή συμπεριφορά του κου-
φώματος είναι απόρροια μιας ενδιάμεσης κατάστασης του κουφώματος, δηλαδή αυτής με το ρολό ή το 
εξώφυλλο σε ανοικτή θέση και εκείνης σε κλειστή θέση και εκφράζεται με ένα διορθωμένο συντελεστή 
θερμοπερατότητας κουφώματος (UW,διορθ.), για τον υπολογισμό του οποίου λαμβάνεται υπόψη ο χρό-
νος χρήσης του ρολού ή του εξωφύλλου σύμφωνα με τη σχέση: 

Πίνακες τιμών 
• Ο συντελεστής χρήσης του ρολού ή του εξωφύλλου λαμβάνεται ίσος με 0,5. 

Διευκρινίσεις 

• Ο υπολογισμός του UW,rb γίνεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη ενεργειακής α-
πόδοσης για την εισαγωγή των τιμών των συντελεστών θερμοπερατότητας του κάθε κουφώ-
ματος στο υπολογιστικό πρόγραμμα. 

• Κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας ο έλεγχος πληρότητας του κανονισμού τόσο ως 
προς την επάρκεια του συντελεστή θερμοπερατότητας UW του κάθε κουφώματος, όσο και της 
τιμής του μέσου συντελεστή Um του κτιρίου δεν γίνεται χρήση της τιμής του διορθωμένου συ-
ντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος (δηλαδή αυτού που λαμβάνει υπόψη τη χρήση 
των προστατευτικών φύλλων) (UW,rb), αλλά αυτής χωρίς την ύπαρξη προστατευτικών φύλλων 
(UW). 

 
 

2.2.6. Yπολογισμός του UW 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 τρι-
πλούς) θα υπολογισθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και κατ' εφαρμογή της σχέσης 2.10. 
ξεχωριστά για την τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κάθε κουφώματος (δηλαδή των τιμών 
UW,a του εξωτερικού κουφώματος και UW,i του εσωτερικού) και κατόπιν για την τιμή του διπλού κου-
φώματος στο σύνολό του βάσει της σχέσης: 

 UW, διορθ. = UW · (1 - frb) + UW,rb · frb [W/(m²·K)] (2.19.) 
όπου UW,διορθ. [W/(m²·K)] ο διορθωμένος συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος με χρή-

ση ρολού ή εξωφύλλου, 
 UW,rb [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος με το ρολό ή το εξώ-

φυλλο σε κλειστή θέση, 
 UW [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος, 
 frb [ – ]  ο συντελεστής χρήσης του ρολού ή του εξωφύλλου. 

 

 
𝑈𝑤 =

1

[(
1

𝑈𝑤,𝑖
− 𝑅𝛼) + 𝑅𝛿 + (

1

𝑈𝑤,𝑎
− 𝑅𝑖)]

 
[W/(m²·K)] (2.20.) 

όπου UW [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας ολόκληρου του διπλού κουφώματος, 
 UW, i [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του εσωτερικού κουφώματος, 
 UW, a [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 κου-
φωμάτων προς το δομικό στοιχείο, που θα συνυπολογιζόταν, αν το διάκε-
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Πίνακας τιμών 

• Η τιμή της θερμικής αντίστασης του αέρα του διακένου μεταξύ των δύο κουφωμάτων λαμβάνε-
ται από τον πίνακα 3α  (και όχι του πίνακα 3β) του παραρτήματος. 

• Οι τιμές των αντιστάσεων θερμικής μετάβασης των επιφανειακών στρωμάτων αέρα εκατέρω-
θεν των όψεων του δομικού στοιχείου λαμβάνονται από τον πίνακα 2 (πίνακα 2α ή πίνακα 2β). 

  

νο 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 κου-
φωμάτων προς το δομικό στοιχείο, που θα συνυπολογιζόταν, αν το διάκε-
νο θεωρούνταν εσωτερικό περιβάλλον, 

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

Σ' αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της θερμοπερατότητας τοιχοπε-
τασμάτων και υαλοπετασμάτων. Η μεθοδολογία καλύπτει τοιχοπετάσματα και υαλοπετάσματα, στα 
οποία το στοιχείο πλήρωσης των διακένων των πλαισίων μπορεί να είναι υαλοπίνακας, κούφωμα με 
υαλοπίνακα, αδιαφανές στοιχείο πλήρωσης (πέτασμα) ή και συνδυασμός αυτών.  

Το πλαίσιο μπορεί να αποτελείται από ορθοστάτες (κατακόρυφα τμήματα πλαισίου) και τραβέρσες 
(οριζόντια τμήματα πλαισίου), ίδιας ή διαφορετικής διατομής. 

Ειδικότερα ορίζονται (σχήμα 4): 
• Ως ορθοστάτης τα κατακόρυφα τμήματα του πλαισίου στήριξης του τοιχοπετάσματος. 
• Ως τραβέρσα τα οριζόντια τμήματα του πλαισίου στήριξης του τοιχοπετάσματος. 
• Ως υαλοπίνακας πλήρωσης ο υαλοπίνακας που συνδέεται απευθείας με το πλαίσιο του τοι-

χοπετάσματος. 
• Ως υαλοπίνακας κουφώματος ο υαλοπίνακας, ο οποίος βρίσκεται σε κούφωμα, το οποίο 

προσαρτάται στο πλαίσιο του τοιχοπετάσματος. 
• Ως πέτασμα κάθε αδιαφανές στοιχείο πλήρωσης του τοιχοπετάσματος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα  4.  
Επιφάνειες τοιχοπετάσματος  
με διαφορετικές θερμοφυσικές ιδιότη-
τες. 

Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοιχοπετάσματος γίνεται σε ένα αντιπρο-
σωπευτικό τμήμα του τοιχοπετάσματος, το οποίο περιορίζεται από τα όρια που φαίνονται στο σχήμα 
5. Ως αντιπροσωπευτικό ορίζεται το τμήμα, το οποίο επαναλαμβάνεται στην όψη περισσότερες της 
μιας φοράς.  

Εάν σε ένα τοιχοπέτασμα εμφανίζονται περισσότερα του ενός αντιπροσωπευτικά τμήματα, τότε 
υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας κάθε διαφορετικού αντιπροσωπευτικού τμήματος και ο 
μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 𝑈𝑐𝑤 =
∑ 𝑈𝑐𝑤,𝑗 ∙ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 [W/(m²·K)] (2.21.) 

όπου Ucw [W/(m²·K)] ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του τοιχοπετάσματος, 
 Ucw,j [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του τοιχοπετάσματος j, 
 Aj [ m2 ] το εμβαδό του αντιπροσωπευτικού τμήματος. 
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Σχήμα 5.  
Αντιπροσωπευτικό τμήμα μελέτης  
ενός τοιχοπετάσματος. 

Ο καθορισμός του αντιπροσωπευτικού τμήματος γίνεται με τομές σε οριζόντιο και σε κατακόρυφο 
επίπεδο. Οι τομές επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε: 

• να αντιπροσωπεύουν επίπεδα συμμετρίας του τοιχοπετάσματος ή 
• να βρίσκονται σε επίπεδο κάθετο στην όψη, στο οποίο η ροή θερμότητας γίνεται κάθετα στο 

τοιχοπέτασμα, δηλαδή δεν υπάρχουν τρισδιάστατα φαινόμενα θερμικής αγωγιμότητας. Τέτοιες 
θέσεις είναι, για παράδειγμα, αυτές που βρίσκονται τουλάχιστον 19 cm μακριά από την ακμή 
ενός διπλού υαλοπίνακα. 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοιχοπετάσματος, χωρίζεται το  αντι-
προσωπευτικό τμήμα σε επιφάνειες με διαφορετικά θερμοφυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. υαλοπίνακες, 
αδιαφανή πετάσματα και κουφώματα).  

Ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του τοιχοπετάσματος υπολογίζεται από τους αντίστοι-
χους συντελεστές των επί μέρους στοιχείων με την προσθήκη όρων που περιγράφουν τη θερμική αλ-
ληλεπίδραση των τμημάτων μεταξύ τους (γραμμικές θερμογέφυρες):  

 

𝑈𝑐𝑤 =
∑𝐴𝑔 ∙ 𝑈𝑔 + ∑𝐴𝑝 ∙ 𝑈𝑝 +∑𝐴𝑓 ∙ 𝑈𝑓 + ∑𝐴𝑑𝑝 ∙ 𝑈𝑑𝑝 + ∑𝐴𝑡𝑟 ∙ 𝑈𝑡𝑟 + ∑𝐴𝑡𝑟 ∙ 𝑈𝑡𝑟

𝐴𝐶𝑊
+ 

+
∑ 𝑙𝑓,𝑔 ∙ 𝛹𝑓,𝑔 + ∑ 𝑙𝑑𝑝,𝑔 ∙ 𝛹𝑑𝑝,𝑔 + ∑ 𝑙𝑡𝑟,𝑔 ∙ 𝛹𝑡𝑟,𝑔 + ∑ 𝑙𝑝 ∙ 𝛹𝑝 + ∑ 𝑙𝑑𝑝,𝑓 ∙ 𝛹𝑑𝑝,𝑓 +∑ 𝑙𝑡𝑟,𝑓 ∙ 𝛹𝑡𝑟,𝑓

𝐴𝐶𝑊
 

(2.22.) 

όπου Ucw [W/(m²·K)] ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του τοιχοπετάσματος, 
 Ug [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα , 
 Up [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του πετάσματος, 
 Uf [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας των πλαισίων, 
 Udp [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας των ορθοστατών, 
 Utr [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας των τραβερσών, 
 Ψf,g [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου και 

υαλοπίνακα, 
 Ψdp,g [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή ορθοστάτη 

και υαλοπίνακα, 
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 Ψtr,g [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή τραβέρσας 
και υαλοπίνακα, 

 Ψp [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πετάσματος 
και πλαισίων, 

 Ψdp,f [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 
κουφώματος και ορθοστάτη, 

 Ψtr,f [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου 
κουφώματος και τραβέρσας, 

 Αg [m2] το εμβαδό του υαλοπίνακα πλήρωσης του τοιχοπετάσματος, 
 Αp [m2] το εμβαδό του πετάσματος πλήρωσης του τοιχοπετάσματος, 
 Αdp [m2] το εμβαδό ορθοστάτη του πλαισίου του τοιχοπετάσματος, 
 Αtr [m2] το εμβαδό ης τραβέρσας του πλαισίου του τοιχοπετάσματος, 
 Αf [m2] το εμβαδό του πλαισίου του κουφώματος, 
 lf,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή πλαισίου και υαλοπίνακα, 
 ldp,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή ορθοστάτη πλαισίου και υαλοπίνακα 

πλήρωσης, 
 ltr,g [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή τραβέρσας πλαισίου και υαλοπίνακα 

πλήρωσης, 
 lp [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή πετάσματος και πλαισίου τοιχοπετά-

σματος (στη θέση της τραβέρσας ή του ορθοστάτη), 
 ldp,f [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή ορθοστάτη πλαισίου και κουφώμα-

τος, 
 ltr,f [m] το μήκος περιμέτρου στη συναρμογή τραβέρσας πλαισίου και κουφώμα-

τος. 

Πίνακες τιμών 

• Ο συντελεστής γραμμικής διαπερατότητας Ψp λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 14α. 
• Οι συντελεστές γραμμικής διαπερατότητας Ψdp,g, Ψtr,g λαμβάνουν τιμές από τον πίνακα 14β. 
• Οι συντελεστές γραμμικής διαπερατότητας Ψdp,f, Ψtr,f λαμβάνουν τιμές από τους πίνακες 14γ 

και 14δ, ανάλογα με το υλικό. 

Η επιφάνεια του τοιχοπετάσματος υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 
 Αcw = Ag + Ap + Af + Adp + Atr [m²)] (2.23.) 

Οι συντελεστές θερμοπερατότητας του πλαισίου του τοιχοπετάσματος δεν λαμβάνουν υπόψη την 
παρουσία κοχλιών στερέωσης του πλαισίου στα δομικά στοιχεία της όψης του κτιρίου. Προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η σημειακή θερμογέφυρα που δημιουργείται στη σύνδεση με την όψη, οι συντελεστές 
θερμοπερατότητας του πλαισίου αυξάνονται κατά 0,3 W/(m²·K) όταν η απόσταση των κοχλιών είναι 
μικρότερη ή ίση των 0,3 m. Όταν η απόσταση μεταξύ των κοχλιών υπερβαίνει τα 0,3 m, η επίδρασή 
τους μπορεί να αγνοηθεί. 
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2.4. Υπολογισμός των θερμογεφυρών 

Θερμογέφυρες ονομάζονται οι θέσεις στο κέλυφος ενός κτιρίου, στις οποίες εμφανίζεται σε σχέση 
με τις γειτονικές τους διαφοροποίηση στη θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων είτε λόγω ασυνέ-
χειας της στρώσης θερμομόνωσης είτε λόγω διαφοροποίησης του υλικού κατά μήκος του δομικού 
στοιχείου είτε λόγω αλλαγής της γεωμετρίας της διατομής. Σ' 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 επι-
βαρυντικά 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 χα-
μηλότερη 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 υπολογιζό-
μενη, θεωρούμενης της θερμικής ροής στον υπολογισμό κατά παραδοχή ως μονοδιάστατο μέγεθος 
και κάθετο στην επιφάνεια του εξεταζόμενου δομικού στοιχείου, σε ποσοστό που συνήθως 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 στη δη-
μιουργία θέσεων, στις οποίες η ροή θερμότητας παρουσιάζει έντονα δισδιάστατη φύση και η παραδο-
χή 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 επίδρασή τους στις θερμικές ανταλλαγές 
θεωρείται πρακτικά αμελητέα· γι' αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. Αντιθέτως, οι 
γραμμικές θερμογέφυρες λαμβάνονται υπόψη και συγκριτικά με τις σημειακές έχουν μεγαλύτερη επί-
δραση 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 δο-
μικού στοιχείου παύει να είναι γραμμική, π.χ. στη θέση κάθετης τομής δύο εξωτερικών δομικών στοι-
χείων με τη συνέχεια της θερμομόνωσης να μην διακόπτεται (γωνία). Σ' αυτή την περίπτωση, επειδή η 
συνολική εξωτερική επιφάνεια των δομικών στοιχείων διαφέρει από την εσωτερική, αναπτύσσονται 
έντονα φαινόμενα δισδιάστατης ροής θερμότητας. Αναλόγως, αν χρησιμοποιούνται εσωτερικές ή εξω-
τερικές 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 λαμβάνει αρνητικές, λει-
τουργώντας στην ουσία ως διόρθωση στους υπολογισμούς των ροών θερμότητας με παραδοχή μο-
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νοδιάστατης ροής. 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. Σ' αυτή την περίπτωση αναπτύσσεται έντονη δισδιάστατη ροή θερμότη-
τας στην περιοχή της ασυνέχειας, η οποία οδηγεί σε αυξημένες θερμικές απώλειες και μείωση της ε-
σωτερικής επιφανειακής θερμοκρασίας. Σ' 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 θερμομονωμένο εξωτερικά, στο οποίο εφάπτονται δύο κάθετες με-
ταξύ τους τοιχοποιίες με θερμομόνωση στον πυρήνα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται αυξημέ-
νες ροές θερμότητας και μειωμένη εσωτερική επιφανειακή θερμοκρασία, ενώ ο συντελεστής γραμμι-
κής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας μπορεί να λάβει, ακόμη και με χρήση εξωτερικών διαστά-
σεων για τους υπολογισμούς των ροών θερμότητας, τιμή αρνητική, θετική ή μηδενική 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, ο οποίος εκφράζεται με ένα συντελεστή γραμμικής θερμοπερα-
τότητας Ψ, μετρούμενο σε W/(m·K) και 

– το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας l, που αναπτύσσεται στο περίβλημα του 

κτιρίου, μετρούμενο σε m. 

Οι θερμικές απώλειες κατά μήκος μιας θερμογέφυρας ορίζονται από το γινόμενο: 
 Ψ · l [W/K] (2.24.) 

Ανάλογα με τη θέση εμφάνισής τους στο κτίριο, οι θερμογέφυρες απαντώνται:  
– στη συναρμογή των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (κατακόρυφες θερμογέφυρες) 
– στη συναρμογή των οριζόντιων δομικών στοιχείων με τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία (οριζό-

ντιες θερμογέφυρες) 
– στη συναρμογή των κουφωμάτων με τα συμπαγή δομικά στοιχεία (θερμογέφυρες κουφωμάτων). 

Οι κατακόρυφες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις κατόψεις του κτιρίου, Δεδομένου ότι η κύρια διά-
στασή τους αναπτύσσεται καθ’ ύψος, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των τομών. Διακρίνο-
νται τρεις υποκατηγορίες (σχήμα 6): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6.  
Ενδεικτικές θέσεις εμφάνισης κατα-
κόρυφων θερμογεφυρών . 
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– θερμογέφυρες εξωτερικών γωνιών (ΞΓ), 
– θερμογέφυρες εσωτερικών γωνιών (ΣΓ), 
– θερμογέφυρες ένωσης δομικών στοιχείων (ΣΣ). 

Οι οριζόντιες θερμογέφυρες εντοπίζονται στις τομές του κτιρίου. Δεδομένου ότι η κύρια διάστασή 
τους αναπτύσσεται κατά μήκος των δομικών στοιχείων, το μήκος τους μετράται με βάση τα σχέδια των 
κατόψεων.  

Διακρίνονται επτά υποκατηγορίες (σχήμα 7): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7.  Ενδεικτικές θέσεις εμφάνισης οριζόντιων θερμογεφυρών. 
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– θερμογέφυρες δώματος ή στέγης ή οροφής σε προεξοχή (ΔΣ), 
– θερμογέφυρες δαπέδου σε προεξοχή ή δαπέδου επάνω από πυλωτή (ΔΠ), 
– θερμογέφυρες οροφής σε εσοχή  (ΟΕ), 
– θερμογέφυρες δαπέδου σε εσοχή (ΔΥ), 
– θερμογέφυρες ενδιάμεσου δαπέδου (ΕΔ), 
– θερμογέφυρες δαπέδου που εδράζεται σε έδαφος (ΔΦ), 
– θερμογέφυρες περίδεσμου ενίσχυσης (ΠΡ). 

Οι θερμογέφυρες κουφωμάτων εντοπίζονται στις θέσεις συναρμογής των κουφωμάτων με τα συ-
μπαγή δομικά στοιχεία. Το μήκος τους μετράται με βάση τις διαστάσεις των ανοιγμάτων. Διακρίνονται 
δύο υποκατηγορίες : 

– θερμογέφυρες στο λαμπά του κουφώματος (ΛΠ) και 
– θερμογέφυρες στο ανωκάσι / κατωκάσι του κουφώματος (ΥΠ). 

Για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών και του μέσου συ-
ντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου ο μελετητής πρέπει να γνωρίζει την τιμή του συντελεστή 
γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ και το μήκος l της θερμογέφυρας που δημιουργείται. Στους πίνακες 

15α έως 15ιβ παρουσιάζονται υπό μορφή σκαριφημάτων οι πλέον συνήθεις περιπτώσεις θερμογεφυ-
ρών που απαντώνται στις ελληνικές κατασκευές, ομαδοποιημένες ως προς τη θέση τους στο κτιριακό 
κέλυφος σύμφωνα με τα όσα προηγουμένως αναλύθηκαν.  

Στους πίνακες όλοι οι τύποι θερμομογεφυρών δίνονται με υλικά δόμησης το οπλισμένο σκυρόδεμα 
και την οπτοπλινθοδομή. Όταν τα υλικά δόμησης είναι διαφορετικά, προσομοιάζουν προς αυτά: 

• Τα βαριά υλικά θεωρούνται αντίστοιχα του οπλισμένου σκυροδέματος. 
Π.χ. σιδηροκατασκευή, λιθοδομή κ.τ.λ. 

• Τα ελαφρότερα υλικά θεωρούνται αντίστοιχα της οπτοπλινθοδομής. 
Π.χ. ξύλινη κατασκευή, ξηρή δόμηση (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σανίδες ορυκτών ινών). 

Για κάθε περίπτωση θερμογέφυρας δίνεται ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ, ο ο-
ποίος έχει προκύψει με χρήση λογισμικού δισδιάστατης ροής θερμότητας, λαμβάνοντας τις εξωτερικές 
διαστάσεις των δομικών στοιχείων. Σε περίπτωση που ο τύπος μιας θερμογέφυρας δεν περιλαμβάνε-
ται στις περιπτώσεις των πινάκων 15α έως 15ιβ, επιλέγεται η πλησιέστερη προς τον τύπο μορφή και 
λαμβάνεται ο αντίστοιχος συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ. 

Διευκρινίσεις 

• Στην περίπτωση που δημιουργείται θερμογέφυρα σε θέση που διαχωρίζει θερμαινόμενο χώρο 
από κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο, αναζητείται από τον πίνακα θερμογεφυρών η αντίστοιχη 
περίπτωση προς εξωτερικό αέρα και ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) πολλα-
πλασιάζεται με μειωτικό συντελεστή bθγ = 0,5, ώστε να ληφθεί υπόψη η έκθεση του στοιχείου 
σε συνθήκες ευνοϊκότερες των εξωτερικών. 

• Στην περίπτωση που δημιουργείται θερμογέφυρα σε θέση που διαχωρίζει θερμαινόμενο χώρο 
από δύο διαφορετικά θερμικά περιβάλλοντα, των οποίων αντίστοιχη τιμή δεν ορίζεται στον 
πίνακα θερμογεφυρών, προσδιορίζεται ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας και ισο-
κατανέμεται προς τα δύο περιβάλλοντα (½ + ½) με μειωτικό συντελεστή bθγ σε καθένα από αυ-
τά ως εξής: 
 bθγ = 1,0  προς τον εξωτερικό αέρα, 
 bθγ = 0,5 προς το μη θερμαινόμενο χώρο, 
 bθγ = 0,0 προς το έδαφος. 
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 Βάσει των παραπάνω τιμών του μειωτικού συντελεστή b, η τιμή του γραμμικού συντελεστή 
θερμοπερατότητας Ψ ουσιαστικά θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή: 
 bθγ = 0,75 για ροή θερμότητας προς εξωτερικό αέρα και κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο, 
 bθγ = 0,50 για ροή θερμότητας προς εξωτερικό αέρα και έδαφος (εξαιρουμένων των θερ-

μογεφυρών της σειράς ΔΦ, για τις οποίες έχει ήδη γίνει ο υπολογισμός και η τι-
μή λαμβάνεται ως έχει), 

 bθγ = 0,25 για ροή θερμότητας προς κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο και έδαφος (εξαιρου-
μένων των θερμογεφυρών της σειράς ΔΦ, για τις οποίες έχει ήδη γίνει ο υπολο-
γισμός και η τιμή λαμβάνεται για γειτνίαση με ένα θερμικό περιβάλλον, αυτό του 
μη θερμαινόμενου χώρου και επομένως ο μειωτικός συντελεστής είναι ίσος με 
bθγ = 0,5), 

• Στην περίπτωση που δημιουργείται θερμογέφυρα σε θέση προς τρία διαφορετικά θερμικά 
περιβάλλοντα (εξωτερικό αέρα, κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο και έδαφος) προσδιορίζεται ο 
συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας και ισοκατανέμεται προς τα τρία περιβάλλοντα 
(⅓ + ⅓ + ⅓) με μειωτικό συντελεστή bθγ σε καθένα από αυτά ως εξής: 
 bθγ = 1,0  προς τον εξωτερικό αέρα, 
 bθγ = 0,5 προς το μη θερμαινόμενο χώρο, 
 bθγ = 0,0 προς το έδαφος. 

Βάσει των παραπάνω τιμών του μειωτικού συντελεστή b, η τιμή του γραμμικού συντελεστή 
θερμοπερατότητας Ψ ουσιαστικά θα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή bθγ = 0,50. 

• Στη μελέτη ενεργειακής απόδοσης ή στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, τα οποία μελετήθη-
καν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Εν.Α.Κ., ο μηχανικός καταχωρεί στο λογισμικό τις υπολο-
γισθείσες τιμές του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας λόγω θερμογεφυρών Σ (Ψ · l) χωριστά 

αυτές που είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (στην καρτέλα «αδιαφανείς επιφάνειες») και 
χωριστά αυτές που είναι σε επαφή με το μη θερμαινόμενο χώρο (στην καρτέλα «διαχωριστική 
επιφάνεια»). Σημειώνεται ότι σ' αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη οι μειωτικοί συ-
ντελεστές, παρά μόνο το ποσοστό καταμερισμού της θερμογέφυρας προς τον εξωτερικό αέρα 
(⅓) και προς το μη θερμαινόμενο χώρο (⅓) στη θέση εμφάνισής της. Το ποσοστό καταμερι-
σμού προς το έδαφος (⅓) δεν θα ληφθεί υπόψη πουθενά στο λογισμικό. 
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2.5. Ο υπολογισμός των εμβαδών και του λόγου Α/V 

Για την εύρεση του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου (Um) και τον έλεγχο της θερ-
μικής του επάρκειας είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των γεωμετρικών μεγεθών του κτιρίου και συ-
γκεκριμένα: 

– Ο υπολογισμός των εμβαδών όλων των επί μέρους δομικών στοιχείων του κελύφους του κτι-
ρίου που το διαχωρίζουν από το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα, έδαφος, μη θερμαινόμενο χώ-
ρο), και που έχουν διαφορετική τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας U. 

– Ο υπολογισμός των μηκών των γραμμικών θερμογεφυρών. 
– Ο όγκος του κτιρίου. 

Αυτά τα μεγέθη είναι σκόπιμο να υπολογισθούν κατά όροφο, κατά επιφάνεια κατά προσανατολι-
σμό και ανάλογα με τη σκίαση, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος. Πρόσφορη είναι η χρήση 
σκαριφημάτων και πίνακα υπολογισμού, στον οποίο θα ορίζονται με σαφή τρόπο: 

– το πλάτος του κάθε δομικού στοιχείου, 
– το ύψος του, 
– το εμβαδό του. 

Το άθροισμα των επί μέρους εμβαδών κάθε δομικού στοιχείου θα πρέπει να ισοδυναμεί με την 
συνολική έκταση του κελύφους του κτιρίου. Για την εμβαδομέτρηση των στοιχείων χρησιμοποιούνται 
οι εξωτερικές διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος), σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

Κατ' αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση σκαριφημάτων και πίνακα υπολογισμού, θα πρέπει να 
ορίζονται και να υπολογίζονται με σαφή τρόπο τα μήκη των γραμμικών θερμογεφυρών για κάθε τύπο 
θερμογέφυρας.  

 
 

2.5.1. Ορισμός γραμμικών διαστάσεων 
Τα γεωμετρικά στοιχεία του κτιρίου προκύπτουν από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης. Για ό-

λους τους υπολογισμούς γίνεται χρήση μόνο των εξωτερικών διαστάσεων του κτιριακού κελύφους 
όπως αυτές ορίζονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

 
Οριζόντιες διαστάσεις 

Οι οριζόντιες διαστάσεις των όψεων του κτιριακού κελύφους και των επί μέρους θερμικών ζωνών 
μετρώνται στις κατόψεις των ορόφων ως εξής (σχήμα 8):  

• Η θερμική ζώνη, που είναι σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα ή έδαφος) θεωρείται 
ότι έχει ως όρια τις εξωτερικές επιφάνειες, που διαμορφώνονται με την τελική επίστρωση των 
κατακόρυφων δομικών στοιχείων (π.χ. ζώνη 4). 

• Η θερμική ζώνη, που είναι σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, θεωρείται ότι έχει ως όριο την 
επιφάνεια της τελικής επίστρωσης των δομικών στοιχείων που βρίσκονται προς την πλευρά 
του μη θερμαινόμενου χώρου (π.χ. ζώνη 1).  

• Η θερμική ζώνη, που είναι σε επαφή με άλλη θερμική ζώνη, θεωρείται ότι έχει ως όριο τον ά-
ξονα συμμετρίας του δομικού στοιχείου που χωρίζει τις δύο θερμικές ζώνες, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη θερμομόνωσης  (π.χ. ζώνη 3 και ζώνη 4). 

Διευκρινίσεις 

• Σε περίπτωση, κατά την οποία το κατακόρυφο δομικό στοιχείο έρχεται σε επαφή με το έδαφος, 
λαμβάνεται ως τελική επίστρωση η επίστρωση της υγρομόνωσης. Οι επιστρώσεις που βρί-
σκονται από την πλευρά της υγρομόνωσης και προς το έδαφος θεωρούνται ως εν δυνάμει 
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προσβαλλόμενες από την υγρασία εδάφους και συνεπώς με χαμηλή συνεισφορά στη θερμική 
προστασία του δομικού στοιχείου που θεωρείται αμελητέα, εκτός αν πρόκειται για θερμομονω-
τική στρώση από υλικό απρόσβλητο από την υγρασία. Γι' αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη 
στον υπολογισμό. 

 

 
Σχήμα 8. Ορισμός μέτρησης οριζοντίων διαστάσεων των κατακόρυφων δομικών στοιχείων. 

 
 

Κατακόρυφες διαστάσεις 
Το ύψος των ορόφων μετράται από τα σχέδια τομών της αρχιτεκτονικής μελέτης. Κατά γενική αρ-

χή, ως ύψος ορόφου λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της άνω στάθμη της πλάκας οπλισμένου σκυρο-
δέματος ενός ορόφου και της άνω στάθμης της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος του υποκείμενου 
ορόφου. 

 • Σε περίπτωση που η πλάκα οροφής του ορόφου έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλ-
λον (αέρα, έδαφος ή μη θερμαινόμενο χώρο), τότε στο ύψος του ορόφου προστίθενται και οι 
επιστρώσεις άνω της πλάκας όπως αυτές διαμορφώνται ανάλογα με τη θέση της.  

• Σε περίπτωση που η πλάκα δαπέδου του ορόφου έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλ-
λον (αέρα, έδαφος ή μη θερμαινόμενο χώρο), τότε στη μέτρηση του ύψους συνυπολογίζεται 
και το πάχος της πλάκας του δαπέδου και οι υποκείμενες στρώσεις της πλάκας, όπως αυτές 
διαμορφώνονται ανάλογα με τη θέση της μέχρι και τη στεγανοποιητική στρώση.   

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του ύψους του ορόφου τα παραπάνω εξειδικεύονται ως εξής 
(σχήμα 9): 

• Στους ορόφους που έχουν την ίδια κάτοψη με τον υπερκείμενο και τον υποκείμενο όροφό 
τους, ως ύψος του ορόφου λαμβάνεται η διαφορά στάθμης μεταξύ της άνω επιφάνειας της 
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πλάκας δαπέδου και της άνω επιφάνειας της πλάκας της οροφής, ανεξαρτήτως της ύπαρξης 
θερμομονωτικής στρώσης (π.χ. διάσταση α). 

• Στον κατώτατο όροφο του κτιρίου, ως ύψος του ορόφου λαμβάνεται η διαφορά στάθμης μετα-
ξύ της κάτω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου μαζί με τις στρώσεις κάτω από αυτήν όταν 
είναι προστατευμένες έναντι της υγρασίας (είτε αυτή έρχεται σε επαφή με το έδαφος, είτε με 
τον αέρα είτε με μη θερμαινόμενο χώρο) και της άνω επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. 
διάσταση β). 

• Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε προεξοχή: 
– ως προς τον υποκείμενο και ως προς τον υπερκείμενο όροφο, το ύψος του ορόφου λαμ-

βάνεται ως η διαφορά στάθμης μεταξύ της κάτω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και 
της άνω επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση γ1), 

– μόνο ως προς τον υποκείμενο όροφο, ως ύψος του ορόφου λαμβάνεται η διαφορά στάθ-
μης μεταξύ της κάτω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της άνω επιφάνειας της 
πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση γ2), 

– μόνο ως προς τον υπερκείμενο όροφο, ως ύψος του ορόφου λαμβάνεται η διαφορά στάθ-
μης μεταξύ της άνω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της άνω επιφάνειας της πλά-
κας της οροφής (π.χ. διάσταση γ3), 

– μόνο ως προς τον υποκείμενο και σε εσοχή ως προς τον υπερκείμενο όροφο, ως ύψος του 
ορόφου λαμβάνεται η διαφορά στάθμης μεταξύ της κάτω επιφάνειας της πλάκας του δα-
πέδου και της κάτω επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση γ4) 

• Σε όροφο του κτιρίου που βρίσκεται σε εσοχή:  
– ως προς τον υποκείμενο και ως προς τον υπερκείμενο όροφο, το ύψος του ορόφου λαμ-

βάνεται ως η διαφορά στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της κάτω 
επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση δ1). 

– μόνο ως προς τον υποκείμενο όροφο, το ύψος του ορόφου λαμβάνεται ως η διαφορά 
στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της άνω επιφάνειας της πλάκας 
της οροφής (π.χ. διάσταση δ2). 

– μόνο ως προς τον υπερκείμενο όροφο, το ύψος του ορόφου λαμβάνεται ως η διαφορά 
στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της κάτω επιφάνειας της πλά-
κας της οροφής (π.χ. διάσταση δ3).  

– μόνο ως προς τον υποκείμενο όροφο και σε εξοχή ως προς τον υπερκείμενο, το ύψος του 
ορόφου λαμβάνεται ως η διαφορά στάθμης της άνω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου 
και της άνω επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση δ4).  

• Στον τελευταίο όροφο: 
– στην περίπτωση που καταλαμβάνει την ίδια έκταση με τον υποκείμενο όροφο ή βρίσκεται 

σε εσοχή, το ύψος του ορόφου λαμβάνεται ως η διαφορά στάθμης της άνω επιφάνειας της 
πλάκας του δαπέδου και της άνω στάθμης της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση ε1).  

– Στην περίπτωση που ο υποκείμενος όροφος είναι σε εσοχή, το ύψος του ορόφου λαμβά-
νεται ως η διαφορά στάθμης της κάτω επιφάνειας της πλάκας του δαπέδου και της άνω 
επιφάνειας της πλάκας της οροφής (π.χ. διάσταση ε2). 
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Σχήμα 9. Ορισμός μέτρησης κατακόρυφων διαστάσεων των κατακόρυφων δομικών στοιχείων. 
 
 

Διευκρινίσεις 

• Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, όταν η μετρούμενη ως άνω ή κάτω 
επιφάνεια της πλάκας είναι σε επαφή με τον αέρα στο ύψος του ορόφου, συμπεριλαμβάνονται 
και όλες οι επιστρώσεις άνω ή κάτω της πλάκας, όπως αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με τη 
θέση της.  
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• Σε όλες τις περιπτώσεις που η μετρούμενη ως άνω ή κάτω επιφάνεια της πλάκας έρχεται σε 
επαφή με το έδαφος, τότε συμπεριλαμβάνονται στο ύψος όλες οι επιστρώσεις (όπως διαμορ-
φώνονται ανάλογα με τη θέση της πλάκας) έως και την υγρομονωτική στρώση. Οι επιστρώσεις 
που βρίσκονται από την υγρομονωτική στρώση και προς την πλευρά του εδάφους θεωρούνται 
μόνιμα προσβεβλημένες από την υγρασία και δεν λαμβάνονται υπόψη (εκτός αν πρόκειται για 
θερμομονωτική στρώση από υλικό απρόσβλητο από την υγρασία, οπότε συμπεριλαμβάνεται 
στο ύψος του ορόφου). 

• Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέδια, οι κατακόρυφες διαστά-
σεις των όψεων του κτιριακού κελύφους μετρώνται / εκτιμώνται επί τόπου στο κτίριο κατά τη 
διεξαγωγή της ενεργειακής επιθεώρησης. 

Διαστάσεις στέγης 
Σε μια στέγη επάνω από οριζόντια πλάκα η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί είτε 

επάνω στην κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης είτε επάνω στην οριζόντια επιφάνεια της πλάκας. 
• Όταν η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται στην κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης, το συνολι-

κό εμβαδό της επιφάνειάς της προκύπτει από την κεκλιμένη επιφάνεια σύμφωνα με τη γεωμε-
τρία της και λαμβάνοντας υπόψη την κλίση των επιφανειών της και δεν υπολογίζεται με βάση 
την ορθή προβολή των επιφανειών της στο οριζόντιο επίπεδο. 

• Όταν η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται επάνω στην οριζόντια πλάκα, τότε το εμβαδό της 
στέγης αντιστοιχεί σ' αυτό της οριζόντιας πλάκας και οι κεκλιμένες επιφάνειες δεν λαμβάνονται 
καθόλου υπόψη. 

• Όταν η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται και στην κεκλιμένη και στην οριζόντια επιφάνεια, 
τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί ποια από τις δύο θεωρείται ως εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου 
και η εμβαδομέτρηση θα γίνει βάσει αυτής της επιφάνειας. 

 
 

2.5.2. Ογκομέτρηση κτιρίου 

Για τον υπολογισμό του λόγου Α/V λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξωτερικές επιφάνειες, που δια-
μορφώνουν το κέλυφος του κτιρίου είτε έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα είτε έρχονται σε ε-
παφή με το έδαφος είτε με χώρο χαμηλότερης θερμοκρασίας (Μ.Θ.Χ). 

Ειδικότερα: 
• Για την εύρεση του εμβαδού Α υπεισέρχονται στον υπολογισμό οι εξωτερικές επιφάνειες του 

κελύφους στο σύνολό τους και με τις εξωτερικές τους διαστάσεις, παρακολουθώντας απολύ-
τως τη γεωμετρία του κτιρίου.  

• Αντιστοίχως, ο όγκος V είναι ο όγκος του κτιρίου, που περικλείεται από όλες αυτές τις επιφά-
νειες. 

Στον όγκο του κτιρίου δεν συμπεριλαμβάνονται: 

– Ο ανοικτός υπόστυλος χώρος που βρίσκεται στην πυλωτή.  

– Ο χώρος της εισόδου, το κλιμακοστάσιο και η απόληξή του στο δώμα, οι διάδρομοι και γενικώς 
όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, αν δεν είναι θερμαινόμενοι. Αντιθέτως, συμπεριλαμβάνονται στον 
όγκο του κτιρίου αν είναι 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. 
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– Ο χώρος του προσαρτημένου θερμοκηπίου, που λειτουργεί ως παθητικό ηλιακό σύστημα (και 
είναι μη θερμαινόμενος χώρος). 

– Οι κλειστοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. 

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

– Όλοι οι όγκοι, τους οποίους καταλαμβάνουν οι αίθριοι χώροι μέσα στο σώμα του κτιρίου, δη-
λαδή –σύμφωνα με το Ν.Ο.Κ.– τα μη στεγασμένα τμήματα του κτιρίου, που περιβάλλονται από 
όλες τις πλευρές τους από το κτίριο ή από άλλα κτίρια του οικοπέδου. 

– Οι φωταγωγοί του κτιρίου. 

– Οι υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς ακάλυπτοι χώροι. 

– Ο χώρος που διαμορφώνεται μεταξύ της μη θερμομονωμένης κεκλιμένης επιφάνειας της στέ-
γης και της οριζόντιας θερμομονωμένης οροφής του ανώτερου ορόφου του κτιρίου. Αντιθέτως, 
όταν η τοποθέτηση της θερμομονωτικής στρώσης γίνεται στην κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης 
και η οριζόντια οροφή του ανώτερου ορόφου του κτιρίου παραμένει χωρίς θερμομονωτική 
προστασία, ο χώρος που διαμορφώνεται μεταξύ των δύο επιφανειών (κεκλιμένης και οριζό-
ντιας) συμπεριλαμβάνεται στον όγκο του κτιρίου. Τέλος, αν και οι δύο επιφάνειες είναι θερμο-
μονωμένες ο μελετητής οφείλει να προσδιορίσει ποια από τις δύο θεωρεί ως εξωτερικό κέλυ-
φος του κτιρίου και αναλόγως να συμπεριλάβει η όχι τον ενδιάμεσο των δύο επιφανειών όγκο 
στο θερμικά προστατευμένο όγκο του κτιρίου. 

– 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 Α στο σύνολό τους, 
όπως ορίζεται στην ενότητα 2.6.1. 

Στα προσαρτημένα θερμοκήπια, τα οποία λειτουργούν ως παθητικά ηλιακά συστήματα, ως εξωτε-
ρική επιφάνεια λαμβάνεται ο διαχωριστικός τοίχος μεταξύ κυρίως χώρου του κτιρίου και του προσαρ-
τημένου 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 περιβάλ-
λον 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 
επικοινωνίας μέσω άλλου θερμαινόμενου χώρου, ως όγκος του κτιρίου λαμβάνεται για τον υπολογι-
σμό του λόγου Α/V το άθροισμα όλων αυτών των επί μέρους θερμαινόμενων όγκων (π.χ. θερμαινόμε-
νος υπόγειος χώρος που χωρίζεται από τους θερμαινόμενους ορόφους με το μη θερμαινόμενο χώρο 
του κλιμακοστασίου και της εισόδου της πολυκατοικίας). Ομοίως, ως εξωτερική επιφάνεια Α λαμβάνε-
ται το άθροισμα όλων των εξωτερικών επιφανειών των θερμαινόμενων χώρων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η εύρεση του λόγου Α/V οδηγεί στον προσδιορισμό της μέγιστης επιτρε-
πόμενης τιμής του συντελεστή θερμοπερατότητας Um του κτιρίου, όπως αυτή ορίζεται για κάθε ζώνη 
από τον πίνακα 6. 
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2.6. 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 χώ-
ρου 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 τη σχέση: 

 𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑗 ∙ 𝐴𝑗 ∙ 𝑏𝑗 + ∑ 𝛹𝑖 ∙ 𝑙𝑖 ∙ 𝑏𝜃𝛾

𝑣
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=1

 [W/(m²·K)] (2.25.) 

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, 
 ν [–] το πλήθος των θερμογεφυρών που αναπτύσσονται στα εξωτερικά ή εσωτε-

ρικά όρια κάθε επιφάνειας Αj του κελύφους, 
 Aj [m²] το εμβαδό επιφάνειας που καταλαμβάνει το κάθε δομικό στοιχείο στη συνο-

λική επιφάνεια του κελύφους του κτιρίου,  
 Ui [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας του  κάθε δομικού στοιχείου j του κελύ-

φους του κτιρίου, 
 Li [m] το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στο 

περίβλημα του κτιρίου, 
 Ψi [W/(m·K)] ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας 

που αναπτύσσεται στο περίβλημα του κτιρίου, 
 bj [–] μειωτικός συντελεστής (όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα για κάθε τύ-

πο δομικού στοιχείου), 
 bθγ [–] μειωτικός συντελεστής του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) σε 

κάθε θέση θερμογέφυρας (όπως αναλύεται στις διευκρινίσεις της § 2.4. για 
κάθε τύπο δομικού στοιχείου) 

Το ευρισκόμενο πηλίκο Um συγκρίνεται με αυτό που ορίζεται για κάθε κλιματική ζώνη ως μέγιστο 
επιτρεπόμενο Um,max από το λόγο Α/V σύμφωνα με: 

• τον πίνακα 6α όταν πρόκειται για νέο κτίριο και  
• τον πίνακα 6β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο. 

Στην παραπάνω σχέση 2.24. τα παθητικά συστήματα που είναι ενσωματωμένα στο κέλυφος (π.χ. 
τοίχος θερμικής συσσώρευσης, τοίχος Trombe, προσαρτημένο θερμοκήπιο) υπεισέρχονται με τη μέ-
γιστη επιτρεπόμενη τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του αντίστοιχου συμβατικού δομικού 
στοιχείου που ορίζεται στους πίνακες 5α και 5β και για την κλιματική  ζώνη στην οποία εξετάζεται το 
κτίριο. 

Πρέπει πάντα να ισχύει:  
 Um ≤ Um,max  (2.26.) 

Οι παραπάνω τιμές των ελάχιστων απαιτήσεων ισχύουν για κάθε κτίριο, αδιαφόρως της χρήσης 
που αυτό έχει. Ωστόσο, η απαίτηση τήρησης του μέγιστου επιτρεπόμενου μέσου συντελεστή θερμο-
περατότητας Um δεν ισχύει στην περίπτωση κτιριακών μονάδων. 

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. 
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αύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης των αδιαφανών στοιχείων, βελτίωση της ποιότητας 
των κουφωμάτων, μείωση 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 Α/V από τον πίνακα 6α όταν πρόκειται για νέο κτίριο 
και από τον πίνακα 6β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο.  

• Η τιμή του συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) λαμβάνεται από τον πίνακα 15, που 
ορίζει τους τύπους των γραμμικών θερμογεφυρών. 

 
 

2.6.1. Ο μειωτικός συντελεστής (b) 
Ο μειωτικός συντελεστής (b) προσαρμόζει τις υπολογισθείσες θερμικές απώλειες από κάθε επιφά-

νεια του κελύφους του κτιρίου στις πραγματικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Η κάθε ποσότητα Α·U 
(συντελεστής μεταφοράς θερμότητας) ορίζει τη μεταφερόμενη ποσότητα θερμότητας προς το εξωτερι-
κό 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 αυτή η ποσότητα είναι υπερεκτιμημένη. Με το μειωτικό συντελεστή επιχειρείται η επαναφορά 
της σε μεγέθη πλησιέστερα προς την πραγματικότητα. 

Έτσι, ο μειωτικός 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 Α·U θεωρείται η πραγματικά υπολο-

γισθείσα. 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 συγκρι-
τικά με τη μεταφερόμενη ποσότητα θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου που έρχεται σε επα-
φή με τον εξωτερικό αέρα, η μεταφερόμενη ποσότητα θερμότητας θα πρέπει να παραμένει υπερε-
κτιμημένη με τιμή συντελεστή b = 1,0, διότι είναι απροσδιόριστος ο χρόνος ζωής του όμορου κτιρί-
ου. Ίδια θα είναι η αντιμετώπιση είτε οι χώροι του όμορου κτιρίου είναι θερμαινόμενοι είτε όχι. 

Αντιθέτως, στην ενεργειακή επιθεώρηση εκτιμάται η πραγματική κατάσταση του κτιρίου και 
αποτιμάται η πραγματικά 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 συ-

νυπολογίζονται στη μελέτη θερμικής προστασίας και επομένως παραμένουν ενδεχομένως αδιαβα-
τικοί, τα διαχωριστικά δομικά στοιχεία προς αυτούς τους χώρους λαμβάνονται κατά τον υπολογι-
σμό κατά απλοποιητική παραδοχή με τιμή μειωτικού συντελεστή b = 0,5.  

Για παράδειγμα, σε περίπτωση προσθήκης νέου κτίσματος σε υφιστάμενο θερμομονωμένο ή 
μη θερμομονωμένο κτίριο τα δομικά στοιχεία που διαχωρίζουν το υφιστάμενο κτίριο από την προ-
σθήκη υπάγονται σ' αυτήν την κατηγορία. Αν το διαχωριστικό δομικό στοιχείο αποτελεί μέρος του 
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υφιστάμενου, θα πρέπει να θερμομονωθεί κατά την κατασκευή του νέου προστιθέμενου κτίσμα-
τος. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα ο έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας να γίνει για το σύ-
νολο 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 υπό-
ψη την αντίσταση Ru του στρώματος αέρα μεταξύ της οριζόντιας οροφής και της κεκλιμένης στέ-
γης. Σ' αυτήν την τιμή, όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 2.1.5., συμπεριλαμβάνεται και η 
θερμική αντίσταση των στρώσεων της μη θερμομονωμένης στέγης. 

• Σε επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με κλειστό, μη θερμαινόμενο χώρο. 
Σ’ αυτή την περίπτωση η ροή θερμότητας μέσω του δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το θερ-

μαινόμενο 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 μεταφέ-
ρεται ή απάγεται μέσω αερισμού στο μη θερμαινόμενο χώρο.  

Ο μειωτικός συντελεστής (b), που καθορίζει την απομείωση της υπολογισθείσας ροής θερμό-
τητας μέσω του διαχωριστικού δομικού στοιχείου μεταξύ ενός θερμαινόμενου και ενός μη θερμαι-
νόμενου χώρου, προκύπτει από την αναλογική σχέση των μεταφερόμενων ποσοτήτων θερμότη-
τας από τον ένα χώρο στον άλλο και κατά το βαθμό επηρεασμού τους από τον αερισμό του χώ-
ρου σύμφωνα με τη σχέση:  

𝑏𝑢 =
∑ 𝑈𝑢𝑎,𝑗 ∙ 𝐴𝑢𝑎,𝑗 + 𝑛𝑢 ∙ 𝑉𝑢 ∙ 𝑐𝛼έ𝜌𝛼
𝑛
𝑗=1

[∑ 𝑈𝑢𝑎,𝑗 ∙ 𝐴𝑢𝑎,𝑗 + 𝑛𝑢 ∙ 𝑉𝑢 ∙ 𝑐𝛼έ𝜌𝛼
𝑛
𝑗=1 ] + [∑ 𝑈𝑖𝑢,𝑖 ∙ 𝐴𝑖𝑢,𝑖 + ∑ 𝛹𝑖𝑢,𝑖 ∙ 𝑙𝑖𝑢,𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ]

 [ – )] (2.27.) 

όπου Uua [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει 
το μη θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 

 Uiu [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει 
το θερμαινόμενο χώρο από το μη θερμαινόμενο χώρο, 

 Aua [m²] το εμβαδό επιφάνειας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το μη θερμαι-
νόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, 

 Aiu [m²] το εμβαδό επιφάνειας δομικού στοιχείου που διαχωρίζει το θερμαινό-
μενο χώρο από το μη θερμαινόμενο χώρο, 

 nu [h-1] το πλήθος των εναλλαγών του αέρα ανά ώρα, 
 Vu [m3] ο όγκος του μη θερμαινόμενου χώρου, 
 cαέρα [Wh/(m3·Κ)] η θερμοχωρητικότητα του αέρα ανά μονάδα όγκου:  
   cαέρα = 0,333 Wh/(m3·Κ) [Σημειώνεται ότι 0,333 Wh/(m3·Κ) = 1200 J/(m3·Κ)], 
 ℓiu [m] το μήκος του κάθε τύπου γραμμικής θερμογέφυρας που αναπτύσσε-

ται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου σε επαφή με το μη θερμαινόμενο 
χώρο, 

 Ψiu [W/(m K) ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου γραμμι-
κής θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου 
σε επαφή με το μη θερμαινόμενο χώρο. 

Πίνακες τιμών 

• Το πλήθος των εναλλαγών αέρα nu ορίζεται ανάλογα με το βαθμό αεροστεγανότητας του 
χώρου από τον πίνακα 7.  
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Ωστόσο, εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα σε όλες τις περιπτώσεις που το δομικό στοιχείο 
έρχεται σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο να ληφθεί κατά απλοποιητική παραδοχή ως τιμή του 
μειωτικού συντελεστή bu = 0,50. 

• 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 επομένως δεν απαιτείται 
περαιτέρω διόρθωση. Συνεπώς, σ' αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται b = 1,0. 

 
 

2.6.2. Παρατηρήσεις κατά τον υπολογισμό του Um 
Για τη εύρεση του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας όλου του κτιρίου (Um) λαμβάνονται υπό-

ψη τα εξής: 
• Στον υπολογισμό του Um συμμετέχουν όλες οι επιφάνειες που περικλείουν το κέλυφος του κτι-

ρίου. Συμμετέχουν επίσης παντός είδους επιφάνειες που συνορεύουν με αίθριους χώρους, 
φωταγωγούς κ.τ.λ., και βρίσκονται μέσα στο σώμα του κτιρίου, όπως περιγράφονται αναλυτικά 
στην ενότητα 2.4. για τον προσδιορισμό του λόγου Α/V. 

 Το άθροισμα όλων αυτών των επιφανειών δίνει τον παρονομαστή ΣΑj της σχέσης 2.25. 

• Ο τοίχος Trombe, ο τοίχος θερμικής μάζας και γενικώς οποιοσδήποτε τοίχος ή άλλο στοιχείο 
θερμικής συσσώρευσης υπεισέρχεται στον υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατό-
τητας όλου του κτιρίου (Um) κατά παραδοχή με τιμή τη μέγιστη επιτρεπόμενη για εξωτερικό 
τοίχο σε επαφή με εξωτερικό αέρα της αντίστοιχης κλιματικής ζώνης από τον πίνακα 5α όταν 
πρόκειται για νέο κτίριο και από τον πίνακα 5β, όταν πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο. 

• Το προσαρτημένο θερμοκήπιο θεωρείται μη θερμαινόμενος χώρος και ως εξωτερικό στοιχείο 
του κελύφους λαμβάνεται το διαχωριστικό δομικό στοιχείο μεταξύ του κυρίως χώρου του κτιρί-
ου και του προσαρτημένου θερμοκηπίου. Αυτό το δομικό στοιχείο θα υπεισέρχεται στον υπο-
λογισμό κατά παραδοχή με τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή U που προβλέπεται ανά ζώνη από 
τον πίνακα 5α όταν πρόκειται για νέο κτίριο και από τον πίνακα 5β, όταν πρόκειται για υφιστά-
μενο κτίριο ως εξής: 
– Για αδιαφανές δομικό στοιχείο (τοιχοποιία) με την τιμή της τοιχοποιίας, της ερχόμενης σε 

επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. 
– Για διαφανές δομικό στοιχείο (κούφωμα) με την τιμή του κουφώματος ανοίγματος, του ερ-

χόμενου σε επαφή με το μη θερμαινόμενο χώρο. 

 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 μ' 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 συντελε-
στή, όπως αυτός υπολογίζεται από τη σχέση 2.25. 
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• Σε εναρμόνιση με το ΕΝ 1745, οι τιμές σχεδιασμού αναφέρονται στις τιμές, που συμπεριλαμβάνουν την 
επίδραση της υγρασίας του περιβάλλοντος (80% σχετική υγρασία του αέρα) και της γήρανσης των υλι-
κών σε συνθήκες λειτουργίας, ενώ οι τιμές δήλωσης αναφέρονται στις τιμές των υλικών σε ξηρή κατά-
σταση στους 10°C.  
– Στο πλαίσιο της ενεργειακής μελέτης, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι τιμές σχεδιασμού και δεν ε-

πιτρέπεται η χρήση των τιμών δήλωσης χωρίς την ανάλογη μετατροπή σε τιμές σχεδιασμού. 
– Οι τιμές που δίδονται στον πίνακα 1 είναι ενδεικτικές τιμές σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής α-

γωγιμότητας λ για διάφορα υλικά. Όπου εμφανίζονται διαφορετικές ιδιότητες για το ίδιο υλικό, ση-
μειώνεται με έντονους χαρακτήρες η τιμή, η οποία υποδεικνύεται να χρησιμοποιείται, αν δεν τεκ-
μηριώνεται η χρήση άλλης τιμής. 

• Για δομικά υλικά (εκτός πρϊόντων τοιχοποιίας) με τιμή σχεδιασμού του συντελεστή θερμικής αγωγι-
μότητας λ ≤ 0,18 W/(m·K): 
– εφόσον υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση της τιμής δήλωσης του λ, που 

αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος, 
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– εφόσον δεν υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE, θα γίνεται χρήση της τιμής σχεδιασμού λ του 
υλικού από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα / εργαστηρίου, 

– για στρώση υλικού πάχους μικρότερου των 2 cm και λ > 0,06 W/(m·K), της οποίας η βασική λειτουρ-
γία δεν προορίζεται να παράσχει θερμομονωτική προστασία στο δομικό στοιχείο, μπορεί να γίνεται 
χρήση των ενδεικτικών τιμών σχεδιασμού του πίνακα. 

• Για τις πλινθοδομες (ενότητα 1.7. στον πίνακα 1) οι τιμές που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και αναφέ-
ρονται στην τιμή σχεδιασμού του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότηταςτης πλινθοδομής, ο ο-
ποίος συμπεριλαμβάνει την επίδραση συνδετικού κονιάματος πάχους 12 mm με συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ = 0,80 W/(m·K).  

• Για προϊόντα πλινθοδομής με τιμή δήλωσης του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ ≤ 0,30 
W/(m·K) λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

– Εφόσον υπάρχει δεδηλωμένη τιμή του ισοδύναμου συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας της πλίνθου, 
λ΄, που αναγράφεται στην ετικέτα CE του προϊόντος από τον κατασκευαστή βάσει της μεθοδολογίας 
του προτύπου ΕΝ 1745, μπορεί ο μελετητής σύμφωνα με τη μεθόδο της ενότητας 2.1.8. να υπολογί-
σει τον ισοδύναμο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας σχεδιασμού της πλινθοδομής.  

 Σ’ αυτήν την περίπτωση oι απαιτούμενες τιμές σχεδιασμού για την πλίνθο και το συνδετικό κονίαμα 
προκύπτουν από την προσαύξηση της τιμής δήλωσης (σε ξηρή κατάσταση) κατά: 
- 13% για τις κεραμικές οπτοπλίνθους, 
- 20% για τους ελαφροβαρείς τσιμεντόλιθους, 
- 27% για το συνδετικό κονίαμα. 

– Εάν δίνεται από τον κατασκευαστή η τιμή λ΄ σχεδιασμού της οπτοπλινθοδομής για συγκεκριμένες τι-
μές θερμικής αγωγιμότητας σχεδιασμού και πάχους του συνδετικού κονιάματος θα γίνεται απευθείας 
χρήση αυτής της τιμής. 
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Πίνακας 2α. Τιμές συντελεστών θερμικής μετάβασης και αντιστάσεων θερμικής μετάβασης επιφανειακού στρώ-
ματος αέρα κατά ISO 6946 (πηγή: ISO 6946). 

 

A/A 

 

Κατεύθυνση θερμικής ροής 

Συντελεστές θερμικής 
μετάβασης 

Αντιστάσεις θερμικής 
μετάβασης 

1/Ri 1/Ra Ri Ra 

W/(m²·K) W/(m²·K) (m²·K)/W (m²·K)/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, εξειδι-

κευμένες ανά δομικό στοιχείο (πηγή: πρωτότυπος πίνακας, επεξεργασμένος βάσει του ISO 6946). 

 

A/A 

 

Δομικό στοιχείο 

Συντελεστές θερμικής 
μετάβασης 

Αντιστάσεις θερμικής 
μετάβασης 

1/Ri 1/Ra Ri Ra 

W/(m²·K) W/(m²·K) (m²·K)/W (m²·K)/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 Οροφή σε επαφή με το έδαφος 10,00 – 0,10 0,00 
7 Δάπεδο επάνω από ανοικτή διάβαση (πυλωτή) 

(κατερχόμενη ροή θερμότητας) 
5,88 25,00 0,17 0,04 

8 Δάπεδο επάνω από μη θερμαινόμενο χώρο (κατερχό-
μενη ροή θερμότητας) 

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

9 Δάπεδο 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.  
 
Πίνακας 2γ. Τιμές συντελεστών θερμικής μετάβασης και αντιστάσεων θερμικής μετάβασης επιφανειακού στρώματος 

σε διάκενο αέρα για διαφορετικές θερμοκρασίες αέρα κατά ISO 6946:2007 (πηγή: ISO 6946:2007). 

 Συντελεστές θερμικής 
μετάβασης 

Αντιστάσεις θερμικής 
μετάβασης 

1/Ri Ri 
W/(m²·K) (m²·K)/W 

A/A Κατεύθυνση θερμικής ροής 0 °C 10°C 20°C 0°C 10°C 20°C 

1 Οριζόντια θερμική ροή 6,67 7,14 7,70 0,15 0,14 0,13 

2 Κατακόρυφη θερμική ροή προς τα άνω  9,09 10,00 10,00 0,11 0,10 0,10 

3 Κατακόρυφη θερμική ροή προς τα κάτω 4,76 5,26 5,88 0,21 0,19 0,17 
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Πίνακας 3α. Θερμική αντίσταση μη αεριζόμενου στρώματος αέρα, ευρισκόμενου πρακτικά σε κατάσταση ηρεμίας. 

Πάχος ακίνη-
της στρώσης 

αέρα 

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

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

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 

 

Πάχος ακίνη-
της στρώσης 

αέρα 

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

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

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 0,75 

Παρατηρήσεις 
• Οι τιμές του πίνακα δίνονται για στρώση αέρα που ορίζεται μεταξύ δύο παράλληλων επιφανειών, οι οποί-

ες είναι κάθετες στην κατεύθυνση της θερμικής ροής και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 
– ο αέρας βρίσκεται εγκλωβισμένος μέσα στο δομικό στοιχείο, δηλαδή δεν έχει εναλλαγές με το εξωτε-

ρικό περιβάλλον εκατέρωθεν των όψεων του δομικού στοιχείου, 
– η στρώση έχει πάχος μικρότερο του 1/10 εκάστης των άλλων δύο διαστάσεων και πάντως όχι μεγα-

λύτερο 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 (παράρτη-
μα Δ) για μέση τιμή θερμοκρασίας 10oC και διαφορά θερμοκρασίας κατά το πλάτος του διακένου ίση με 5 
Κ. Θεωρήθηκε ότι η μία κατακόρυφη επιφάνεια του διακένου διαμορφώνεται από συμβατικά δομικά υλικά 
(π.χ. σκυρόδεμα ή οπτόπλινθους) με εκπεμπτικότητα ίση με ε = 0,8. Η εκπεμπτικότητα της ανακλαστικής 
μεμβράνης που εφαρμόζεται στη δεύτερη πλευρά του διακένου λήφθηκε διαδοχικά ίση με 0,05, 0,10 και 
0,20.  
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Πίνακας 3β. Θερμική αντίσταση του αέρα του διακένου μεταξύ υαλοπινάκων κουφώματος. 

Πάχος  διακένου 
mm 

Θερμική αντίσταση διακένου υαλοπινάκων Rδ,w [m2·K/W] 

Χωρίς επίστρωση 
Με επίστρωση χαμηλής εκπομπής ίσης με: 

0,20 0,10 

6 0,127 0,191 0,211 

9 0,154 0,259 0,299 

12 0,173 0,316 0,377 

15 0,186 0,364 0,447 

50 0,179 0,336 0,406 

Παρατήρηση 
• Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για κατακόρυφα τοποθετημένα παράθυρα με αέρα στο διάκενο. 
 
 
 

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 

  (m²·K)/W 

1 
Στέγη με επικάλυψη από αργιλικά κεραμίδια (βυζαντινού, ρωμαϊκού, γαλλικού ή ολ-
λανδικού τύπου) / φυσική πέτρα / μεταλλικά / ασφαλτικά ή συνθετικά κεραμίδια, επί 
τεγίδων, χωρίς ενδιάμεσο σανίδωμα ή στεγανοποιητική υδρατμοδιαπερατή μεμβράνη. 

0,06 

2 
Κεραμοσκεπή με σανίδωμα ή μεμβράνη κάτω από τα αργιλικά κεραμίδια (βυζαντινού, 
ρωμαϊκού, γαλλικού ή ολλανδικού τύπου). 

0,20 

3 
Στέγη με επικάλυψη από φυσική πέτρα, μεταλλικά, συνθετικά ή ασφαλτικά φύλλα και 
με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου με σανίδωμα ή μεμβράνη κάτω από τα κεραμίδια. 

0,20 

4 
Στέγη με επικάλυψη από αργιλικά κεραμίδια, φυσική πέτρα ή μεταλλικά, συνθετικά ή 
ασφαλτικά φύλλα και με επικάλυψη φύλλου αλουμινίου ή άλλου υλικού χαμηλής εκ-
πομπής κάτω από τα κεραμίδια. 

0,30 

5 Στέγη αποτελούμενη από σανίδωμα και μεμβράνη. 0,30 

Παρατήρηση 
• Στις τιμές του Ru συμπεριλαμβάνεται η θερμική αντίσταση του αέρα που βρίσκεται μεταξύ της οριζόντιας 

οροφής και της κεκλιμένης στέγης, καθώς και η θερμική αντίσταση που προβάλλουν οι στρώσεις της κε-
κλιμένης στέγης. Δεν συμπεριλαμβάνεται η αντίσταση θερμικής μετάβασης του στρώματος αέρα που 
βρίσκεται από την εξωτερική πλευρά του δομικού στοιχείου. 
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Πίνακας 5α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχεί-
ων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου (πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

 
Δομικό στοιχείο 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής 
θερμοπερατότητας U  [W/(m2·Κ)] 

 Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή 
με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,45 0,40 0,35 0,30 

Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,55 0,45 0,40 0,35 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή)  0,45 0,40 0,35 0,30 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με κλειστό μη 
θερμαινόμενο χώρο 

1,10 0,80 0,65 0,60 

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,30 0,90 0,70 0,65 

Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,10 0,80 0,65 0,60 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος 1,10 0,80 0,65 0,60 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος  1,30 0,90 0,70 0,65 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος  1,10 0,80 0,65 0,60 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα 

2,80 2,60 2,40 2,20 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με 
τον εξωτερικό αέρα 

2,80 2,60 2,40 2,20 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

2,10 1,90 1,75 1,70 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο 
χώρο 

5,00 4,60 4,30 4,00 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με 
μη θερμαινόμενο χώρο 

5,00 4,60 4,30 4,00 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 

3,80 3,40 3,00 2,80 

 
Πίνακας 6α. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτιρίου ανά κλιματική 

ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτιρίου προς τον όγκο του σε πε-
ρίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου (πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

Λόγος 
A/V 

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμο-
περατότητας Um [W/(m2·Κ)] 

[ m–1] Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 

≤ 0,2 1,25 1,13 1,04 0,95 

0,3 1,17 1,05 0,96 0,88 

0,4 1,10 0,99 0,91 0,83 

0,5 1,04 0,93 0,86 0,78 

0,6 0,98 0,89 0,81 0,73 

0,7 0,92 0,83 0,76 0,68 

0,8 0,86 0,77 0,71 0,63 

0,9 0,80 0,73 0,65 0,59 

≥ 1,0 0,77 0,69 0,62 0,55 
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Πίνακας 5β. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχεί-
ων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου (πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

 
Δομικό στοιχείο 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής 
θερμοπερατότητας U  [W/(m2·Κ)] 

 Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή 
με τον εξωτερικό αέρα (οροφή) 

0,50 0,45 0,40 0,35 

Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 0,60 0,50 0,45 0,40 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτή)  0,50 0,45 0,40 0,35 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με κλειστό μη 
θερμαινόμενο χώρο 

1,20 0,90 0,75 0,70 

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,50 1,00 0,80 0,70 

Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 1,20 0,90 0,75 0,70 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με το έδαφος 1,20 0,90 0,75 0,70 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος  1,50 1,00 0,80 0,70 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος  1,20 0,90 0,75 0,70 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα 

3,20 3,00 2,80 2,60 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με 
τον εξωτερικό αέρα 

3,20 3,00 2,80 2,60 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

2,20 2,00 1,80 1,80 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με μη θερμαινόμενο 
χώρο 

5,70 5,20 4,80 4,40 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα σε επαφή με 
μη θερμαινόμενο χώρο 

5,70 5,20 4,80 4,40 

Γυάλινη πρόσοψη κτιρίου μη ανοιγόμενη ή μερικώς 
ανοιγόμενη σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο 

4,00 3,60 3,10 2,90 

 
Πίνακας 6β. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτιρίου ανά κλιματική 

ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτιρίου προς τον όγκο του σε πε-
ρίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτιρίου (πηγή: Κ.Εν.Α.Κ.). 

Λόγος 
A/V 

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μέσου συντελεστή θερμο-
περατότητας Um [W/(m2·Κ)] 

[ m–1] Ζώνη Α' Ζώνη Β' Ζώνη Γ' Ζώνη Δ' 

≤ 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 οριζόντιου δομικού στοιχείου (πλάκας) σε επαφή με 
το έδαφος U' [W/(m²·K). 

Ονομ. 
συντ. U 

[W/(m²·K)] 
z  

(m) 
Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄ ( m) 

≤ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18 22 26 ≥ 30 

4.50 

0.00 1.21 0.98 0.83 0.73 0.64 0.58 0.53 0.49 0.45 0.40 0.36 0.30 0.25 0.22 0.20 
0.50 1.05 0.87 0.75 0.66 0.59 0.53 0.49 0.45 0.42 0.37 0.33 0.28 0.24 0.21 0.19 
1.00 0.92 0.78 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.42 0.39 0.35 0.31 0.26 0.23 0.20 0.18 
1.50 0.82 0.71 0.62 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.37 0.33 0.30 0.25 0.22 0.19 0.17 
2.00 0.74 0.65 0.57 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17 
2.50 0.67 0.60 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 
3.00 0.62 0.55 0.50 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.28 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 
4.00 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.26 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 
5.00 0.47 0.43 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
6.00 0.42 0.38 0.36 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 
9.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

4.00 

0.00 1.17 0.96 0.81 0.71 0.63 0.57 0.52 0.48 0.45 0.39 0.35 0.29 0.25 0.22 0.20 
0.50 1.01 0.85 0.73 0.64 0.58 0.52 0.48 0.44 0.41 0.36 0.33 0.27 0.24 0.21 0.19 
1.00 0.89 0.76 0.66 0.59 0.53 0.48 0.45 0.41 0.39 0.34 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 
1.50 0.80 0.69 0.61 0.55 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.32 0.29 0.25 0.21 0.19 0.17 
2.00 0.72 0.63 0.56 0.51 0.46 0.43 0.39 0.37 0.35 0.31 0.28 0.24 0.20 0.18 0.16 
2.50 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.29 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 
3.00 0.61 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 
4.00 0.53 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 
5.00 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
6.00 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 
9.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

3.50 

0.00 1.12 0.92 0.79 0.69 0.61 0.55 0.51 0.47 0.44 0.38 0.34 0.29 0.25 0.22 0.19 
0.50 0.98 0.82 0.71 0.63 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40 0.36 0.32 0.27 0.23 0.20 0.18 
1.00 0.87 0.74 0.65 0.58 0.52 0.47 0.44 0.41 0.38 0.34 0.30 0.25 0.22 0.19 0.18 
1.50 0.77 0.68 0.60 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.32 0.29 0.24 0.21 0.19 0.17 
2.00 0.70 0.62 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.30 0.28 0.23 0.20 0.18 0.16 
2.50 0.64 0.57 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.20 0.17 0.16 
3.00 0.59 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 
4.00 0.52 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 
5.00 0.46 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
6.00 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 
9.00 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

3.00 

0.00 1.06 0.88 0.75 0.66 0.59 0.54 0.49 0.45 0.42 0.37 0.33 0.28 0.24 0.21 0.19 
0.50 0.93 0.79 0.68 0.61 0.54 0.50 0.46 0.42 0.39 0.35 0.31 0.26 0.23 0.20 0.18 
1.00 0.83 0.71 0.63 0.56 0.51 0.46 0.43 0.40 0.37 0.33 0.30 0.25 0.22 0.19 0.17 
1.50 0.74 0.65 0.58 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.31 0.28 0.24 0.21 0.18 0.17 
2.00 0.68 0.60 0.54 0.49 0.44 0.41 0.38 0.36 0.33 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 
2.50 0.62 0.56 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 
3.00 0.58 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.31 0.27 0.25 0.21 0.19 0.17 0.15 
4.00 0.50 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.20 0.18 0.16 0.14 
5.00 0.45 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
6.00 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.24 0.22 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 
9.00 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 

2.50 

0.00 0.99 0.83 0.71 0.63 0.57 0.51 0.47 0.44 0.41 0.36 0.32 0.27 0.23 0.21 0.18 
0.50 0.87 0.75 0.65 0.58 0.52 0.48 0.44 0.41 0.38 0.34 0.30 0.26 0.22 0.20 0.18 
1.00 0.78 0.68 0.60 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 0.32 0.29 0.24 0.21 0.19 0.17 
1.50 0.71 0.62 0.56 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.31 0.28 0.23 0.20 0.18 0.16 
2.00 0.65 0.58 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.29 0.26 0.22 0.20 0.17 0.16 
2.50 0.60 0.53 0.49 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 
3.00 0.56 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 
4.00 0.49 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 
5.00 0.44 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.23 0.21 0.19 0.16 0.15 0.13 
6.00 0.39 0.36 0.33 0.31 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 
9.00 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 
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Πίνακας 8α. (συνέχεια). Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας οριζόντιου δομικού στοιχείου (πλάκας) σε 
επαφή με το έδαφος U' [W/(m²·K). 

Ονομ. 
συντ. U 

[W/(m²·K)] 
z  

(m) 
Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄( m) 

≤ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18 22 26 ≥ 30 

2.00 

0.00 0.89 0.76 0.66 0.59 0.53 0.48 0.45 0.41 0.39 0.34 0.31 0.26 0.22 0.20 0.18 
0.50 0.80 0.69 0.61 0.55 0.49 0.45 0.42 0.39 0.36 0.32 0.29 0.25 0.21 0.19 0.17 
1.00 0.72 0.63 0.56 0.51 0.46 0.43 0.39 0.37 0.35 0.31 0.28 0.24 0.20 0.18 0.16 
1.50 0.66 0.59 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.29 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 
2.00 0.61 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 
2.50 0.56 0.51 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 
3.00 0.53 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 
4.00 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
5.00 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 
6.00 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13 
9.00 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 

1.50 

0.00 0.77 0.67 0.59 0.53 0.48 0.44 0.41 0.38 0.36 0.32 0.29 0.24 0.21 0.19 0.17 
0.50 0.70 0.62 0.55 0.50 0.45 0.42 0.39 0.36 0.34 0.30 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 
1.00 0.64 0.57 0.51 0.47 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.26 0.22 0.19 0.17 0.16 
1.50 0.59 0.53 0.48 0.44 0.40 0.38 0.35 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 
2.00 0.55 0.49 0.45 0.42 0.38 0.36 0.33 0.31 0.30 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.15 
2.50 0.52 0.46 0.43 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 
3.00 0.48 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14 
4.00 0.43 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.23 0.21 0.18 0.16 0.15 0.13 
5.00 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.14 0.13 
6.00 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 
9.00 0.28 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 

1.00 

0.00 0.61 0.54 0.49 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 
0.50 0.56 0.51 0.46 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.27 0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 
1.00 0.53 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.26 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14 
1.50 0.49 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.25 0.23 0.20 0.17 0.16 0.14 
2.00 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.14 
2.50 0.44 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.15 0.13 
3.00 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.23 0.21 0.18 0.16 0.14 0.13 
4.00 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13 
5.00 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.16 0.15 0.13 0.12 
6.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 
9.00 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 

0.90 

0.00 0.57 0.51 0.46 0.43 0.39 0.37 0.34 0.32 0.30 0.25 0.21 0.21 0.18 0.17 0.15 
0.50 0.53 0.48 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.24 0.20 0.20 0.18 0.16 0.15 
1.00 0.50 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.23 0.20 0.20 0.17 0.16 0.14 
1.50 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.22 0.19 0.19 0.17 0.15 0.14 
2.00 0.44 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.22 0.19 0.19 0.17 0.15 0.13 
2.50 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.21 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
3.00 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.24 0.20 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
4.00 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.19 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 
5.00 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
6.00 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 
9.00 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 

0.80 

0.00 0.53 0.47 0.43 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.24 0.20 0.20 0.18 0.16 0.14 
0.50 0.49 0.44 0.41 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.23 0.20 0.20 0.17 0.16 0.14 
1.00 0.47 0.42 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.22 0.19 0.19 0.17 0.15 0.14 
1.50 0.44 0.40 0.37 0.35 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26 0.22 0.19 0.19 0.16 0.15 0.13 
2.00 0.42 0.38 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.21 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
2.50 0.40 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.20 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
3.00 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 
4.00 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.19 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 
5.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
6.00 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.17 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 
9.00 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 
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Πίνακας 8α. (συνέχεια). Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας οριζόντιου δομικού στοιχείου (πλάκας) σε 
επαφή με το έδαφος U' [W/(m²·K). 

Ονομ. 
συντ. U 

[W/(m²·K)] 
z  

(m) 
Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β΄( m) 

≤ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 18 22 26 ≥ 30 

0.70 

0.00 0.48 0.43 0.40 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.23 0.20 0.20 0.17 0.15 0.14 
0.50 0.45 0.41 0.38 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.22 0.19 0.19 0.17 0.15 0.14 
1.00 0.43 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.21 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 
1.50 0.41 0.37 0.34 0.32 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.21 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
2.00 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.20 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
2.50 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.20 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 
3.00 0.35 0.33 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.19 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 
4.00 0.33 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
5.00 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 
6.00 0.28 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11 
9.00 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 

0.60 

0.00 0.43 0.39 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.21 0.18 0.18 0.16 0.15 0.13 
0.50 0.41 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.21 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
1.00 0.39 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.20 0.18 0.18 0.16 0.14 0.13 
1.50 0.37 0.34 0.32 0.30 0.28 0.27 0.26 0.24 0.23 0.20 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 
2.00 0.36 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.19 0.17 0.17 0.15 0.13 0.12 
2.50 0.34 0.32 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.19 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 
3.00 0.33 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
4.00 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.17 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 
5.00 0.28 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.20 0.19 0.17 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11 
6.00 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 
9.00 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 

0.50 

0.00 0.38 0.35 0.32 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.20 0.17 0.17 0.15 0.14 0.13 
0.50 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.19 0.17 0.17 0.15 0.14 0.12 
1.00 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.19 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 
1.50 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
2.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.18 0.16 0.16 0.14 0.13 0.12 
2.50 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.18 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 
3.00 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.17 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 
4.00 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11 
5.00 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 
6.00 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.10 
9.00 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 

0.40 

0.00 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 
0.50 0.31 0.29 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.15 0.14 0.13 0.12 
1.00 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 
1.50 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 
2.00 0.27 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 
2.50 0.27 0.25 0.24 0.22 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 
3.00 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.12 0.11 
4.00 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 
5.00 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 
6.00 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.10 
9.00 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.09 

0.30 

0.00 0.25 0.24 0.23 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.14 0.13 0.11 0.11 
0.50 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 
1.00 0.24 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 
1.50 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 
2.00 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 
2.50 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 
3.00 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.10 
4.00 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 
5.00 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 
6.00 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 
9.00 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.08 
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Πίνακας 8β. Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας U'[W/(m2·K)] ενός κατακόρυφου δομικού στοιχείου  
ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας U [W/(m2·K)]  που εκτείνεται σε βάθος z [m]. 

z (m) 
Ονομαστικός συντελεστής U [W/(m2·K)] 

4,50  3,00  2,00  1,50  1,00  0,90  0,80  0,70  0,60  0,50  0,40  0,30  
0,50 2,14 1,70 1,30 1,06 0,77 0,71 0,64 0,57 0,50 0,43 0,35 0,27 
1,00 1,59 1,31 1,05 0,88 0,67 0,62 0,57 0,51 0,45 0,39 0,32 0,25 
1,50 1,30 1,09 0,89 0,76 0,59 0,55 0,51 0,47 0,42 0,36 0,30 0,24 
2,00 1,10 0,94 0,78 0,68 0,54 0,50 0,47 0,43 0,39 0,34 0,29 0,23 
2,50 0,97 0,83 0,70 0,61 0,49 0,46 0,43 0,40 0,36 0,32 0,27 0,22 
3,00 0,87 0,75 0,64 0,56 0,46 0,43 0,40 0,37 0,34 0,30 0,26 0,21 
4,50 0,67 0,59 0,51 0,45 0,38 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 0,23 0,19 
6,00 0,56 0,49 0,43 0,39 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,17 
9,00 0,42 0,38 0,33 0,30 0,26 0,25 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 

 

Παρατηρήσεις 
• Οι πίνακες 8α και 8β προέκυψαν με χρήση της μεθοδολογίας που αναπτύσσεται αναλυτικά στο ευρωπα-

ϊκό πρότυπο ENISO 13370 (2007). Για τους υπολογισμούς έγιναν οι εξής παραδοχές: 
1. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του εδάφους θεωρήθηκε ίσος με 2,0 W/(m·K). 
2. Το πάχος των κατακόρυφων δομικών στοιχείων που εδράζονται επί της πλάκας έχουν συνολικό πά-

χος 30 cm. 
3. Το συνολικό ισοδύναμο πάχος των κατακόρυφων δομικών στοιχείων είναι μικρότερο από το συνολι-

κό ισοδύναμο πάχος της πλάκας. 
• Σύμφωνα με το EN ISO 13370 (2007) οι τιμές των πινάκων ισχύουν για χρήση εσωτερικών διαστάσεων. 

Επειδή όμως για όλους τους υπόλοιπους υπολογισμούς γίνεται χρήση εξωτερικών διαστάσεων και το 
σφάλμα που προκύπτει από την χρήση των πινάκων με εξωτερικές διαστάσεις είναι μικρό, για λόγους 
απλοποίησης οι υπολογισμοί που θα γίνονται με χρήση των πινάκων θα βασίζονται σε εξωτερικές δια-
στάσεις.   
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Πίνακας 9. Τυπικές τιμές συντελεστών  θερμοπερατότητας υαλοπινάκων (πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

Υάλωση Ug [W/(m2·K)] για διαφορετικούς τύπους αερίων 
στο διάκενο των υαλοπινάκων 

Τύπος 
υάλωσης Υαλοπίνακας Συντελεστής 

εκπομπής 
Διαστάσεις 

[ mm ] 
Αέρας Αργό Κρυπτό 

Διπλή  

Χωρίς επίστρωση χα-
μηλής εκπομπής. 

Συνήθεις υαλοπίνακες 
0,89 

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 
4-20-4 2,7 2,6 2,6 

Με επίστρωση χαμη-
λής εκπομπής ενός 

φύλλου 
≤0,10 

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 
4-20-4 1,6 1,4 1,4 

Με επίστρωση χαμη-
λής εκπομπής ενός 

φύλλου 
≤0,05 

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 
4-20-4 1,5 1,2 1,2 

Τριπλή 

Χωρίς επίστρωση χα-
μηλής εκπομπής. 

Συνήθεις υαλοπίνακες 
0,89 

4-6-4-6-4 2,3 2,1 1,8 
4-8-4-8-4 2,1 1,9 1,7 

4-12-4-12-4 1,9 1,8 1,6 

Με επίστρωση χαμη-
λής εκπομπής δύο 

φύλλων 
≤ 0,10 

4-6-4-6-4 1,7 1,3 1,0 
4-8-4-8-4 1,4 1,1 0,8 

4-12-4-12-4 1,1 0,9 0,6 

Με επίστρωση χαμη-
λής εκπομπής δύο 

φύλλων 
≤ 0,05 

4-6-4-6-4 1,6 1,2 0,9 
4-8-4-8-4 1,3 1,0 0,7 

4-12-4-12-4 1,0 0,8 0,5 

 
Πίνακας 10. Τυπικές τιμές συντελεστών θερμοπερατότητας πλαισίου (πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

Υλικό πλαισίου Χαρακτηριστικό πλαισίου 
Συντελεστής θερμοπερα-

τότητας  
πλαισίου Uf [W/(m2·K)] 

Μεταλλικό πλαίσιο  
Χωρίς θερμοδιακοπή 7,0 

Με θερμοδιακοπή 1,0 - 4,0 

Συνθετικό πλαίσιο 

Πολυουρεθάνη 2,8 

PVC με δύο θαλάμους 2,2 

PVC με τρεις θαλάμους 2,0 

PVC πολυθαλαμικό  1,0 - 2,0 

Ξύλινο πλαίσιο 

Σκληρής ξυλείας μέσου πάχους 
πλαισίου - κάσας 5 cm 2,4 

Μαλακής ξυλείας μέσου πάχους 
πλαισίου - κάσας 5 cm 2,0 

Σκληρής ξυλείας μέσου πάχους 
πλαισίου - κάσας 10 cm 1,7 

Μαλακής ξυλείας μέσου πάχους 
πλαισίου - κάσας 10 cm 1,5 
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Πίνακας 11α. Τυπικές τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας Ψg στη συναρμογή πλαισίου - υαλοπίνακα για συνή-
θεις τύπους αποστάτη. (Πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

Τύπος πλαισίου 

Γραμμική θερμοπερατότητα για διάφορους τύπους  
υαλοπινάκων Ψg [W/(m·K)] 

Διπλή ή τριπλή υάλωση 
Διπλή με επίστρωση χαμη-

λής εκπομπής  
ενός φύλλου 

Χωρίς επίστρωση 
χαμηλής εκπομπής 

Τριπλή υάλωση 
με επίστρωση 

χαμηλής εκπομπής  
δύο φύλλων 

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 

 
 

Πίνακας 11β. Τυπικές τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου - υαλοπίνακα, για θερμικά 
βελτιωμένους τύπους αποστάτη (Πηγή: ΕΝ ISO 10077-1). 

Τύπος πλαισίου 

Γραμμική θερμοπερατότητα για διάφορους τύπους  
υαλοπινάκων Ψg  

[W/(m·K)] 

Διπλή ή τριπλή υάλωση 
Διπλή με επίστρωση χαμη-

λής εκπομπής  
ενός φύλλου 

Χωρίς επίστρωση 
χαμηλής εκπομπής 

Τριπλή υάλωση  
με επίστρωση 

χαμηλής εκπομπής  
δύο φύλλων 

Μεταλλικό πλαίσιο χωρίς θερμοδιακοπή 0,01 0,04 

Μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 0,06 0,08 

Συνθετικό πλαίσιο 0,05 0,06 

Ξύλινο πλαίσιο 0,05 0,06 
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Πίνακας 12. Ενδεικτικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας του κυτίου περιέλιξης του επικαθήμενου ρο-
λού. 

Υλικό κουτιού 

Συντελεστής θερμοπερατό-
τητας  

κυτίου περιέλιξης ρολού  
Usb  

[W/(m2·K)] 

Μεταλλικό χωρίς θερμοδιακοπή 7,0 

Μεταλλικό με θερμοδιακοπή και θερμομόνωση 1,0 - 2,0 

Συνθετικό  1,0 - 1,5 

 
 

Πίνακας 13. Η τιμή της θερμικής αντίστασης (Rrb), που προσφέρει η χρήση του ρολού ή του εξωφύλλου ανα-
λόγως της προσφερόμενης αεροστεγανότητας  (πηγή ΕΝ ISO 10077-1). 

Τύπος περσίδας 

Η τιμή της θερμικής αντίστασης Rrb  
για αεροστεγανότητα ρολού ή εξωφύλλου: 

χαμηλή μέση υψηλή 

 [m²·K/W] [m²·K/W] [m²·K/W] 

Αλουμινίου 0,09 0,12 0,15 

Ξύλινες 0,12 0,16 0,22 

Συνθετικές 0,12 0,16 0,22 

Συνθετικές με γέμισμα αφρού 0,13 0,19 0,26 

Παρατηρήσεις 
• Χαμηλή αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα στην περίπτωση που σε κλειστή θέση υπάρ-

χουν οπές στις περσίδες ή δημιουργούνται σχισμές στις ενώσεις τους. 
• Υψηλή αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οπές ή 

σχισμές και περιμετρικά υπάρχουν λάστιχα σφράγισης. 
•  Μέση αεροστεγανότητα έχουν τα ρολά και τα εξώφυλλα σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 
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Πίνακας 14α. Τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας για αδιαφανή πετάσματα Ψp (πηγή: ΕΝ ISO 12631). 

Τύπος πετάσματος Θερμική αγωγιμότητα θερ-
μοδιακοπής 

*Συντελεστής γραμμικής θερ-
μοπερατότητας 

Εσωτερική / εξωτερική επί-
στρωση 

λ 
[W/(m·K)] 

Ψp 

[W/(m·K)] 

Θερμομονωτικό πέτασμα με στρώση διακένου αέρα 

Αλουμίνιο / αλουμίνιο 
Αλουμίνιο / γυαλί 
Σίδηρος / γυαλί 

– 0,13 

Θερμομονωτικό πέτασμα χωρίς στρώση διακένου αέρα 

Αλουμίνιο / αλουμίνιο 0,2 0,20 
 0,4 0,29 

Αλουμίνιο / γυαλί 0,2 0,18 
 0,4 0,20 

Σίδηρος / γυαλί 0,2 0,14 
 0,4 0,18 

  *Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες από μετρήσεις ή  
 αναλυτικούς υπολογισμούς. 
 
 

Πίνακας 14β. Τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας Ψdp,g και Ψtr,g, που χρησιμοποιούνται σε ορθοστάτες και τρα-
βέρσες (Πηγή: ΕΝ ISO 12631). 

Τύπος πλαισίου τοιχοπετάσματος 

Γραμμική θερμοπερατότητα 
για διάφορους τύπους υαλοπινάκων 

Ψdp,g, Ψtr,g [W/(m·K)] 

Δίδυμος ή τριπλός 
υαλοπίνακας  

χωρίς επίστρωση  
χαμηλής εκπομπής 

Δίδυμος ή τριπλός υα-
λοπίνακας  

με επίστρωση  
χαμηλής εκπομπής 

Αλουμίνιο - ξύλο για συνήθεις τύπους αποστάτη 0,08 0,11 

Μέταλλο με θερμοδιακοπή για 
συνήθεις τύπους αποστάτη 

di * ≤ 100 mm 0,13 0,17 

100  < di ≤ 200 mm 0,15 0,19 

Αλουμίνιο - ξύλο για θερμικά βελτιωμένους τύπους α-
ποστάτη 

0,06 0,08 

Μέταλλο με θερμοδιακοπή για 
θερμικά βελτιωμένους τύπους 
αποστάτη 

di * ≤ 100 mm 0,09 0,11 

100  < di ≤ 200 mm 0,10 0,12 

di : είναι το εσωτερικό βάθος του ορθοστάτη ή της τραβέρσας. 
 

1  Μέσα 

2  Έξω 

di  Εσωτερικό βάθος ορθοστάτη ή τραβέρσας 
 
 

Eσωτερικό βάθος ορθοστάτη ή τραβέρσας  
(Πηγή: ΕΝ ISO 12631). 
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Πίνακας 14γ.  Τιμές γραμμικού συντελεστή θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου τοιχοπετάσματος – 

κουφώματος για διατομές αλουμινίου και σιδήρου (Πηγή: ΕΝ ISO 12631). 

α/α Περιγραφή 

Τιμές γραμμικού συ-
ντελεστή θερμοπερα-

τότητας * 
Ψdp,f  ή Ψtr,f 

1 
Συναρμογή του πλαισίου κουφώματος στο πλαίσιο τοιχοπετάσματος με την 
παρεμβολή διατομής αλουμινίου με θερμοδιακοπή 

0,11 

2 
Συναρμογή του πλαισίου κουφώματος στο πλαίσιο τοιχοπετάσματος με την 
παρεμβολή μιας διατομής με υλικό χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας  
(π.χ. πολυαμίδιο με 25% ίνες γυαλιού) 

0,05 

3 
Συναρμογή του πλαισίου κουφώματος στο πλαίσιο τοιχοπετάσματος μέσω 
προεξοχής της θερμοδιακοπής του κουφώματος 

0,07 

4 
Συναρμογή του πλαισίου κουφώματος στο πλαίσιο τοιχοπετάσματος μέσω της 
επέκτασης διατομής αλουμινίου του εξωτερικού πλαισίου. 

0,07 

* Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν δεν υπάρχουν μετρημένα ή αναλυτικά υπολογισμένες τιμές. Η 
τιμή είναι έγκυρη μόνο όταν το πλαίσιο του τοιχοπετάσματος καθώς και του κουφώματος έχουν θερμοδιακοπή 
και καμία θερμοδιακοπή δεν διακόπτεται από αγώγιμο στοιχείο του άλλου πλαισίου. 
 
 

Πίνακας 14δ. Τιμές γραμμικού συντελεστή θερμοπερατότητας στη συναρμογή πλαισίου  
 τοιχοπετάσματος - κουφώματος για διατομές ξύλου και αλουμινίου (πηγή: ΕΝ ISO 12631). 

Είδος συναρμογής Τιμές γραμμικού συντελεστή θερμοπερατότητας * 
Ψdp,f ή Ψtr,f 

Udp ή Utr > 2,0 (W/(m2·K) 0,02 

Udp ή Utr ≤ 2,0 (W/(m2·K) 0,04 

* Αυτή η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν δεν υπάρχουν μετρημένα ή αναλυτικά υπολογισμένες τιμές. 
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μέσα μέσα μέσα

έξω έξω έξω

μέσα μέσα μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα μέσα

μέσα μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

Ψ=  W/(mK)-  0,25

Ψ= - 0,25 W/(mK)

Ψ= - 0,20 W/(mK)

Ψ= - 0,20 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= + 0,50 W/(mK)

Ψ= - 0,30 W/(mK)

Ψ= - 0,30 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= + 0,05 W/(mK)

Ψ= - 0,25 W/(mK) Ψ= - 0,20 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK) Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= + 0,45 W/(mK)

Ψ= - 0,30 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

μέσα μέσα μέσα

ΔΣ - 38

ΔΣ - 44

ΔΣ - 60

ΔΣ - 69

ΔΣ - 39

ΔΣ - 45

ΔΣ - 50

ΔΣ - 54

ΔΣ - 61

ΔΣ - 70

ΔΣ - 40

ΔΣ - 46

ΔΣ - 51

ΔΣ - 55

ΔΣ - 62

ΔΣ - 71

ΔΣ - 41

ΔΣ - 47

ΔΣ - 63

ΔΣ - 66

ΔΣ - 42

ΔΣ - 48

ΔΣ - 52

ΔΣ - 56

ΔΣ - 58

ΔΣ - 64

ΔΣ - 67

ΔΣ - 43

ΔΣ - 49

ΔΣ - 53

ΔΣ - 57

ΔΣ - 59

ΔΣ -65

ΔΣ - 68

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

Ψ= + 0,55 W/(mK)

Ψ= + 0,70 W/(mK)

Ψ= + 0,05 W/(mK)

Ψ= + 0,05 W/(mK)

Ψ= + 0,50 W/(mK)

Ψ= + 0,60 W/(mK)

Ψ= + 0,65 W/(mK)

Ψ= + 1,25 W/(mK) Ψ= + 0,45 W/(mK) Ψ= + 1,25 W/(mK)

Ψ= + 0,65 W/(mK) Ψ= + 0,05 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= + 0,55 W/(mK)

Ψ= + 0,55 W/(mK)

Ψ= + 0,65 W/(mK)

Πίνακας 15δ. (συνέχεια). Θερμογέφυρες δώματος / οροφής / στέγης σε προεξοχή (κατακόρυφη τομή)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

Οπτοπλινθοδομή

Θερμομονωτικό
υλικό

ΔΣ
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Ψ= + 1,00 W/(mK)

Ψ= + 0,30 W/(mK)

Ψ= + 0,75 W/(mK)

ΟΕ - 1

ΟΕ - 6

ΟΕ - 10

ΟΕ - 15

ΟΕ - 20

ΟΕ - 24

ΟΕ - 2

ΟΕ - 7

ΟΕ - 11

ΟΕ - 16

ΟΕ - 21

ΟΕ - 25

ΟΕ - 3

ΟΕ - 8

ΟΕ - 12

ΟΕ - 17

ΟΕ - 26

ΟΕ - 4

ΟΕ - 13

ΟΕ - 18

ΟΕ - 22

ΟΕ - 5

ΟΕ - 9

ΟΕ - 14

ΟΕ - 19

ΟΕ - 23

Ψ= + 0,05 W/(mK) Ψ= + 0,05 W/(mK) Ψ= + 0,05 W/(mK) Ψ= + 0,25 W/(mK)

Ψ= + 1,10 W/(mK) Ψ= + 1,05 W/(mK) Ψ= + 0,35 W/(mK) Ψ= + 1,15 W/(mK)

Ψ= + 1,00 W/(mK) Ψ= + 1,00 W/(mK) Ψ= + 0,95 W/(mK)
Ψ= + 1,25 W/(mK) Ψ= + 1,15 W/(mK)

Ψ= + 0,90 W/(mK) Ψ= + 0,90 W/(mK) Ψ= + 0,80 W/(mK)

Ψ= + 1,70 W/(mK) Ψ= + 1,35 W/(mK) Ψ= + 1,10 W/(mK) Ψ= + 1,10 W/(mK)

Ψ= + 0,95 W/(mK) Ψ= + 0,95 W/(mK) Ψ= + 0,75 W/(mK)

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

μέσα μέσα
μέσα

μέσα

μέσα

μέσα μέσα μέσα μέσα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

Οπτοπλινθοδομή

Θερμομονωτικό
υλικό

Κούφωμα

Πίνακας 15στ. Θερμογέφυρες σε οροφή σε εσοχή (κατακόρυφη τομή)

ΟΕ
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ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή

ή ή

ή

ή

ή

ή

ή

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

Οπλισμένο
σκυρόδεμα

Οπτοπλινθοδομή

Θερμομονωτικό
υλικό

Κούφωμα

Πίνακας 15ιβ. Θερμογέφυρες σε ανωκάσι / κατωκάσι κουφώματος (κατακόρυφη τομή)

ΥΠ - 1

ΥΠ - 11 YΠ - 12

ΥΠ - 17 ΥΠ - 18

ΥΠ - 13

ΥΠ - 19 ΥΠ - 20

ΥΠ - 16

ΥΠ - 21 ΥΠ - 22 ΥΠ - 23

ΥΠ - 24 ΥΠ - 25 ΥΠ - 26

ΥΠ - 2 ΥΠ - 3 ΥΠ - 4

ΥΠ - 9

ΥΠ - 14

ΥΠ - 5

ΥΠ - 10ΥΠ - 6 ΥΠ - 7 ΥΠ - 8

Ψ= + 0,05 W/(mK)

Ψ= + 0,70 W/(mK)

Ψ= + 0,30 W/(mK)

Ψ= + 0,65 W/(mK)

Ψ= + 0,65 W/(mK)

Ψ= ± 0,00 W/(mK)

Ψ= + 0,55 W/(mK)

Ψ= + 0,10 W/(mK)

Ψ= + 0,20 W/(mK)

Ψ= + 0,55 W/(mK)

Ψ= + 0,30 W/(mK)

Ψ= + 0,30 W/(mK)

Ψ= + 0,35 W/(mK)

Ψ= + 0,10 W/(mK)

Ψ= + 0,10 W/(mK) Ψ= + 0,90 W/(mK)

Ψ= + 0,60 W/(mK)

ΥΠ - 15

Ψ= + 0,25 W/(mK)

Ψ= + 0,60 W/(mK)

Ψ= + 0,90 W/(mK) Ψ= + 0,10 W/(mK)

Ψ= + 0,10 W/(mK) Ψ= + 0,10 W/(mK)

μέσα

μέσα μέσα μέσα μέσα μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα

μέσα μέσα μέσα

μέσα μέσα μέσα μέσα

έξω

έξω έξω έξω έξω έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω

έξω έξω έξω

έξω έξω έξω έξω

έξω έξω έξω έξωμέσα μέσα μέσα μέσα

μέσα μέσα μέσα

μέσα

έξω έξω έξω

έξω

Υ Π

Ψ= + 0,20 W/(mK) Ψ= + 0,30 W/(mK) Ψ= + 0,10 W/(mK)

ΥΠ - 27

ΥΠ - 32 ΥΠ - 33 ΥΠ - 34 ΥΠ - 35 ΥΠ - 36

ΥΠ - 37 ΥΠ - 38 ΥΠ - 39 ΥΠ - 40 ΥΠ - 41

ΥΠ - 28 ΥΠ - 29 ΥΠ - 30

Ψ= + 1,10 W/(mK) Ψ= + 1,35 W/(mK) Ψ= + 1,40 W/(mK) Ψ= +1,65 W/(mK)

Ψ= + 1,20 W/(mK) Ψ= + 1,05 W/(mK) Ψ= + 0,05 W/(mK) Ψ= + 0,90 W/(mK)Ψ= + 1,50 W/(mK)

Ψ= + 0,75 W/(mK) Ψ= + 0,60 W/(mK) Ψ= + 0,60 W/(mK) Ψ= + 0,60 W/(mK)Ψ= + 0,70 W/(mK)

έξω

έξω έξω
μέσα μέσα μέσα

έξω έξω

έξω έξω

έξω έξω έξω

έξω έξωμέσα μέσαμέσα μέσα έξω μέσα

έξω

μέσα

μέσα μέσα μέσα μέσαμέσα μέσα

έξω
μέσα

μέσα

μέσα μέσα

έξω έξω έξω έξω

μέσα μέσα

μέσα μέσα μέσα μέσα
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