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1. Εισαγωγή  

 
Μία από τις βασικότερες παραµέτρους του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού 

είναι και η θερµοµόνωση. 

Με την πρόβλεψη για θερµοµόνωση στις κτιριακές κατασκευές λαµβάνονται τα 

κατάλληλα µέτρα ώστε να παρεµποδίζεται η διαφυγή της θερµικής ενέργειας από ένα 

χώρο προς την ατµόσφαιρα ή προς ένα άλλο ψυχρότερο γειτονικό χώρο  ή 

αντίστροφα  και συγχρόνως δηµιουργείται αίσθηµα θερµικής άνεσης για τους 

χρήστες του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Σε παλαιότερες εποχές, η ανάγκη για µια τέτοια πρόβλεψη δεν ήταν επιβεβληµένη, 

αφού οι βαριές κατασκευές του περιβλήµατος (τοίχοι, στέγη), η διάταξη των χώρων 

καθώς και η σύνθεση των όγκων των παραδοσιακών κτισµάτων, ήταν καθοριστικοί 

παράγοντες ρύθµισης της θερµοµονωτικής ικανότητας, αλλά και της ροής 

θερµότητας.   

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας  η προστασία από τις θερµικές µεταβολές 

µεταβιβάστηκε στα διάφορα τεχνητά συστήµατα ελέγχου του µικροκλίµατος, όπως η 

κεντρική θέρµανση και ο κλιµατισµός. Η κατανάλωση ενέργειας για την λειτουργία 

των συστηµάτων αυτών δεν αποτελούσε πρόβληµα, µέχρι τη στιγµή που τα 

διαθέσιµα αποθέµατα  των συµβατικών καυσίµων – ουσιαστικά του πετρελαίου – 

µειώθηκαν και έπαψαν να είναι φτηνά. Επακόλουθο αυτού, ήταν µια παγκόσµια 

προσπάθεια διαφύλαξης και ορθολογικής εκµετάλλευσης των αποθεµάτων ενέργειας, 

έτσι άρχισε να διαφαίνεται, µεταξύ άλλων, ο πρωτεύοντας ρόλος που έχει να παίξει η 

θερµοµόνωση στην εξοικονόµηση ενέργειας 
1.1 Αντικείµενο και σηµασία της θερµοµόνωσης 

Η θερµοµόνωση σ’ ένα κτίριο, ουσιαστικά, παρέχει σ’ αυτό ένα «προστατευτικό 

περίβληµα» το οποίο µειώνει τη µετάδοση θερµότητας από και προς το εσωτερικό 

του. Το χειµώνα µειώνει το ρυθµό µε τον οποίο η θερµότητα χάνεται από το κτίριο 

και το καλοκαίρι µειώνεται ο ρυθµός µε τον οποίο η θερµότητα εισάγεται σε αυτό. 

Η µείωση των θερµικών διαφυγών από και προς τους εσωτερικούς χώρους ενός 

κτιρίου, έχει ως συνέπεια τη µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας µε την οποία 

τροφοδοτούνται τα διάφορα τεχνητά συστήµατα θέρµανσης-ψύξης. Η µείωση αυτή 

µπορεί να είναι σηµαντική, αρκεί η θερµοµόνωση να εφαρµόζεται ορθολογικά και 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  του σχετικού διατάγµατος που καθορίζει τους µέγιστους 

συντελεστές θερµοπερατότητας των επιµέρους δοµικών στοιχείων του κελύφους. 
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Στις περισσότερες χώρες µε ψυχρότερα κλίµατα  κανονισµοί και τεχνικές 

προδιαγραφές, που καθορίζουν τις απαιτήσεις, τις ιδιότητες και τον τρόπο σύνθεσης 

των υλικών, ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Οι κανονισµοί αυτοί, µαζί µε τις τεχνικές  

προδιαγραφές εξασφαλίζουν µία τεχνοοικονοµικά σωστή θερµοµόνωση. Τέτοια, 

θεωρείται αυτή που για να γίνει δεν απαιτείται υπερβολικά µεγάλο αρχικό κόστος 

εγκατάστασης και που, ωστόσο, εξασφαλίζει µακροχρόνια οικονοµία στη χρήση του 

κτιρίου και περιορισµό στην εφαρµογή ενεργοβόρων τεχνητών συστηµάτων ελέγχου 

του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Κάτω από συνθήκες οικονοµικά προσιτές, µια καλή θερµική µόνωση πρέπει να 

εξασφαλίζει: 

• Την υγιεινή, άνετη κι ευχάριστη διαβίωση, χωρίς να διαταράσσεται το θερµικό 

ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος και να προκαλούνται σοβαρές θερµικές 

αλληλοεπιδράσεις κρύου ή ζέστης ανάµεσα σ' αυτό και στο χώρο που το 

περιβάλλει. Το θερµικό ισοζύγιο είναι αυτό που κυρίως καθορίζει το αίσθηµα 

άνεσης του ανθρώπινου οργανισµού. 

• Την οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας, µε τον περιορισµό των θερµικών 

απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου. 

• Τον περιορισµό του αρχικού κόστους κατασκευής της εγκατάστασης του 

συστήµατος κεντρικής θέρµανσης ή κλιµατισµού. 

• Την ταυτόχρονη προστασία από τους θορύβους, αφού τα περισσότερα από τα 

θερµοµονωτικά υλικά είναι και ηχοµονωτικά. 

• Τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, αφού 

µειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας ελαττώνεται αντίστοιχα και η 

ποσότητα των εκλυόµενων καυσαερίων προς την ατµόσφαιρα. 

 

2.  Βασικές Αρχές (Περιγραφή Συστηµάτων)  

2.1 Θερµικές απώλειες 

Είναι γνωστό ότι, ανάµεσα σε δύο σώµατα µε διαφορετικές θερµοκρασίες, 

προκαλείται συνεχής ροή θερµότητας από το θερµότερο προς το ψυχρότερο και πως 

οι θερµικές απώλειες δεν νοούνται µόνο για την απώλεια της ζέστης ενός χώρου το 

χειµώνα αλλά και της δροσιάς το καλοκαίρι, όταν ο ατµοσφαιρικός αέρας είναι 

θερµότερος. Αυτή η ροή θερµότητας είναι αδύνατο να εµποδιστεί τελείως και µπορεί, 

µόνο, να περιοριστεί ως προς την ένταση και τη διάρκειά της. Αυτό είναι κατορθωτό 
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µόνο όταν υπάρχει έλεγχος των θερµικών απωλειών. 

Ο επιδιωκόµενος έλεγχος και περιορισµός των θερµικών απωλειών επιτυγχάνεται µε 

τη θερµοµόνωση του κελύφους, η οποία µειώνει τον ρυθµό µετάδοσης της 

θερµότητας µέσω των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου. 

 

2.2 Μελέτη και σχεδιασµός θερµοµόνωσης κτιρίου 

Πριν καταφύγει κανείς σε οποιεσδήποτε βοηθητικές οικοδοµικές κατασκευές για τον 

έλεγχο των θερµικών απωλειών πρέπει, κατά το σχεδιασµό, να έχει υπόψη του τους 

βασικότερους παράγοντες που τις προκαλούν. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 

• Η τοποθεσία και ο προσανατολισµός του κτιρίου µέσα στον 

περιβάλλοντα χώρο. Έτσι όσο περισσότερο εκτεθειµένο είναι ένα κτίριο στους 

ανέµους τόσο µεγαλύτερες απώλειες θερµότητας εµφανίζει. Επίσης όσο 

περισσότερο προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία τόσο οι απώλειες 

ψύξης των εσωτερικών χώρων του είναι µεγαλύτερες. 

• Το µέγεθος των επιφανειών του εξωτερικού περιβλήµατος του κτιρίου 

που είναι άµεσα εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες, σε συνάρτηση µε τον 

όγκο του κτιρίου. Ένα ελεύθερο στο χώρο κτίριο εµφανίζει πολύ µεγαλύτερες 

απώλειες από ένα άλλο που είναι ενταγµένο σε ένα συνεχές σύστηµα 

δόµησης. 

• Το πόσο εκτεθειµένοι στο ύπαιθρο είναι οι διάφοροι χώροι του κτιρίου. 

Χώροι τελείως εσωτερικοί θεωρείται ότι δεν παρουσιάζουν καµία θερµική 

µεταβολή. Αντίθετα, χώροι που εκτείνονται σε δύο ή περισσότερους ορόφους, 

όπως για παράδειγµα τα κλιµακοστάσια, παρουσιάζουν µεγάλες απώλειες. 

• Τα εξωτερικά κουφώµατα, τα οποία, ανάλογα µε το µέγεθος, τον αριθµό 

και τη θέση τους στις όψεις ενός κτιρίου, επηρεάζουν τη ροή της θερµότητας 

και η κακή συναρµογή τους επιτρέπει τη διείσδυση ρευµάτων αέρα. 
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2.3 Θερµοµόνωση των δοµικών στοιχείων  

Ο ρυθµός ροής θερµότητας διαµέσου του κελύφους ενός κτιρίου εξαρτάται, µεταξύ 

άλλων, από το σύνολο των κατασκευαστικών µέτρων που λαµβάνονται και κυρίως 

από τα υλικά που χρησιµοποιούνται.  

Η µελέτη και η σωστή εφαρµογή της θερµοµόνωσης βασίζεται στον βέλτιστο  

συνδυασµό των µεθόδων και υλικών κατασκευής, τα οποία προσδίδουν 

συγκεκριµένες χαρακτηριστικές ιδιότητες στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου.   

2.3.1  Χαρακτηριστικές ιδιότητες των δοµικών στοιχειών 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των δοµικών στοιχείων καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη 

θερµική συµπεριφορά του κελύφους του κτιρίου και είναι οι ακόλουθες : 

α. Η θερµοµονωτική ικανότητα, δηλαδή η αντίσταση θερµοδιαφυγής (1/U) 

των δοµικών στοιχείων. Αυτή εξαρτάται από τις ιδιότητες που έχουν τα υλικά 

που συνθέτουν την κατασκευή ενός δοµικού στοιχείου, δηλαδή: 

• Τη θερµική αγωγιµότητα (συντελεστής λ) 

• Την περιεκτικότητά τους σε υγρασία και 

• Το πάχος τους. 

 

β. Ο βαθµός διαπερατότητας του αέρα διαµέσου των δοµικών στοιχείων, που 

εξαρτάται από: 

• Το είδος της κατασκευής που διαµορφώνει το περίβληµα ενός χώρου. 

• Την επιφάνεια των ανοιγµάτων και τον τρόπο συναρµογής των 

κουφωµάτων.  Μεγάλες ποσότητες θερµότητας χάνονται από τις πόρτες 

και τα παράθυρα µιας όψης, ανάλογα µε το µέγεθος του τζαµιού και τον 

τρόπο κατασκευής τους, καθώς και µε τους αρµούς επαφής µεταξύ των 

φύλλων και του πλαισίου ενός κουφώµατος. Το γεγονός αυτό κάνει τα 

παράθυρα και τις πόρτες να εµφανίζουν υπερβολικά µεγάλο συντελεστή 

θερµοπερατότητας, γιατί οι θερµικές απώλειες, όπως είναι γνωστό, 

προκαλούνται όχι µονό από θερµική αγωγιµότητα αλλά κι από θερµική 

µεταφορά. 
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γ. Η θερµοχωρητικότητα (Q) των δοµικών στοιχείων του κτιρίου, που 

συµβάλλει στον περιορισµό του ρυθµού µεταβολής της θερµοπερατότητας 

των στοιχείων. Όταν οι τοίχοι και οι οροφές έχουν µεγάλη θερµοχωρητική 

ικανότητα, τότε η θερµότητα που συγκεντρώνουν, ενόσω λειτουργεί η 

θέρµανση, αποβάλλεται όταν αυτή σταµατήσει, µε αποτέλεσµα να εµποδίζεται 

η γρήγορη ψύξη των χώρων. Το αντίθετο συµβαίνει το καλοκαίρι, όταν οι 

χώροι ψύχονται. Ανάλογα µε τη θέση της θερµοµόνωσης- στην εξωτερική ή 

εσωτερική επιφάνεια- οι τοίχοι και οι οροφές ενεργούν: 

 

• Ως συσσωρευτές θερµότητας, όταν η θερµική µόνωση τοποθετείται στην 

εξωτερική τους επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή, συσσωρεύουν επί ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα τη θερµότητα, για να την αποβάλουν και πάλι 

µέσα στο χώρο µε ακτινοβολία - Σχήµα 2.3.1(α). Με τη διαδικασία αυτή 

αυξάνεται αντίστοιχα η διάρκεια µεταβολής της θερµοκρασίας σε χώρους, 

στους οποίους είναι απαραίτητο να δηµιουργείται αίσθηµα άνεσης 

(κατοικίες, χώροι εργασίας, κλπ).  

  

• Ως φράγµα προστασίας, όταν η θερµική µόνωση τοποθετείται στην 

εσωτερική τους επιφάνεια, στις περιπτώσεις που δεν µας ενδιαφέρει η 

διάρκεια αποθέρµανσης ή απόψυξης των χώρων (θέατρα, 

εκκλησίες,γραφεία κλπ.), αλλά αντίθετα επιθυµούµε τη γρήγορη θέρµανση 

ή ψύξη των χώρων αυτών - Σχήµα 2.3.1(β) 
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Σχήµα 2.3.1 Θερµοχωρητικότητα δοµικών 

στοιχείων ανάλογα µε τη θέση της       

θερµοµόνωσης (εσωτερικά ή εξωτερικά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

α. ως συσσωρευτές θερµότητας 

 

 

                     

 

 

 

β. ως φράγµα προστασίας
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δ. Οι τιµές των συντελεστών θερµικής αγωγιµότητας και αντίστασης   

θερµοδιαφυγής των διαφόρων υλικών που συγκροτούν µια κατασκευή.  

      Το prEN ISO 10456: 2004  περιέχει πίνακα  µε : 

• τη θερµική αγωγιµότητα λ ορισµένων οικοδοµικών υλικών, και  

• την αντίσταση θερµοδιαφυγής 1/U στρωµάτων αέρα, ανάλογα µε το 

πάχος τους. 

2.3.2   Στοιχεία του κτιρίου ευάλωτα στη θερµοδιαφυγή 

Η κατασκευή της θερµοµόνωσης ενός κτιρίου πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε 

ορισµένες προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη θέση 

της επιφάνειας που πρόκειται να προστατευθεί, τη θέση της µονωτικής στρώσης 

µέσα στην κατασκευή (εσωτερικά ή εξωτερικά).  Είναι ευνόητο ότι δεν µπορούν να 

αγνοηθούν και οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι απαιτήσεις προστασίας από την 

υγρασία. Για το λόγο αυτό, το πρόβληµα της θερµοµόνωσης -όπως ήδη τονίστηκε- 

δεν µπορεί να εξετάζεται µεµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό µε άλλες απαιτήσεις 

προστασίας.  

Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου, που 

έχουν ανάγκη θερµικής προστασίας. Αυτά είναι:  

 

α. Η οροφή (επίπεδη ή κεκλιµένη) και η στέγη, που παρουσιάζουν µεγάλες 

θερµικές απώλειες, µια και είναι τα µέρη εκείνα του κτιρίου που δέχονται 

άµεσα όλες τις επιδράσεις των καιρικών συνθηκών.  

 

β. Τα εξωτερικά τοιχώµατα, που υπόκεινται σε µια σειρά επιδράσεων και τα 

οποία ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής τους, προκαλούν µεγάλες θερµικές 

απώλειες.  Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προστασία των εξωτερικών τοιχωµάτων 

µπορεί να γίνει εσωτερικά ή εξωτερικά, ανάλογα µε τη χρήση των χώρων που 

προστατεύουν και το βασικό µέρος της δοµής τους.  Υπάρχουν επίσης 

περιπτώσεις τοιχωµάτων, στις οποίες η θερµική µόνωση τοποθετείται 

ανάµεσα σε δυο κατακόρυφα στρώµατα οµοιογενών ή ανοµοιογενών υλικών 

και είναι σχετικά απλή λύση η οποία όµως, όπως και οι προηγούµενες, έχει και 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις πλευρικών 

εξωτερικών τοιχωµάτων παίρνονται µέτρα για: 

 

• Προστασία του θερµοµονωτικού υλικού από συµπύκνωση και δρόσο, µε 
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φράγµα υδρατµών. 

• Παρεµπόδιση της διείσδυσης νερών βροχής, που θα έχει ως συνέπεια την 

πρόκληση ανεπανόρθωτης ζηµιάς στο θερµοµονωτικό υλικό, και  

 

 

• Αποφυγή της δηµιουργίας θερµογεφυρών που αυξάνουν τις θερµικές 

απώλειες και δηµιουργούν θερµικές τάσεις στα επιµέρους υλικά που 

συνθέτουν την κατασκευή  (Σχήµα 2.3.2.). 

Επιπλέον πρέπει να αποφεύγεται η διάτρηση των εξωτερικών τοιχωµάτων για 

να περάσουν σωληνώσεις εγκαταστάσεων ή άλλου είδους κατασκευές. Όπου 

αυτό είναι απαραίτητο, τότε επιβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για την προστασία 

των ευάλωτων αυτών στοιχείων, τόσο από τη θερµότητα, όσο και από την 

υγρασία.  

 

γ. Τα ανοίγµατα, που είναι  από τα πιο ευάλωτα στοιχεία ενός κτιρίου. Για τον 

περιορισµό των θερµικών απωλειών, πρέπει οι αρµοί συναρµογής των 

πλαισίων να είναι απόλυτα αδιαπέραστοι από τον αέρα.  Τα υλικά που 

συγκροτούν το κούφωµα (ξύλο, αλουµίνιο, πλαστικό) να είναι αρίστης 

ποιότητας ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις των φύλλων. Για ξύλινα 

παράθυρα ή πόρτες, αυτό δεν είναι εύκολα κατορθωτό εξαιτίας της φύσης 

του υλικού. Στην περίπτωση όµως κουφωµάτων αλουµινίου, η πρόβλεψη 

ειδικών παρεµβυσµάτων στους αρµούς επαφής δίνει συνήθως άριστα 

αποτελέσµατα. Επιπλέον τα υαλοστάσια των ανοιγµάτων θα πρέπει να έχουν 

χαµηλό συντελεστή θερµοπερατότητας. 

 

δ. Το κατώτερο δάπεδο του κτιρίου το οποίο όµως δεν χρειάζεται πάντα 

θερµική προστασία, εκτός εάν χρησιµοποιείται ενδοδαπέδιο σύστηµα 

θέρµανσης(δάπεδο ισογείου σε επαφή µε το έδαφος). Οπωσδήποτε όµως, 

απαιτείται θερµική προστασία στις περιπτώσεις δαπέδου εκτεθειµένου προς το 

εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. κτίριο σε πυλωτή). 

 

 

 

ε. Τα στηθαία των παραθύρων, όπου συνήθως τοποθετούνται τα θερµαντικά 
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σώµατα, επειδή λειτουργικοί λόγοι επιβάλλουν συχνά τη µείωση του πάχους 

του τοιχώµατος στις θέσεις αυτές.  Επίσης, η έντονη θερµική ακτινοβολία 

προκαλεί συµπύκνωση στις θέσεις αυτές γρηγορότερα παρά στις υπόλοιπες 

επιφάνειες του χώρου, µε αποτέλεσµα να καταπονούνται περισσότερο τα 

δοµικά στοιχεία που γειτονεύουν µε σώµατα θέρµανσης.  

 

 

 

στ. Τα µπαλκόνια και οι προεξοχές της πλάκας, όταν δεν προστατεύονται 

από τη θερµότητα, λειτουργούν σαν θερµογέφυρες, µε αποτέλεσµα να µην 

ελέγχονται απόλυτα οι θερµικές απώλειες των εσωτερικών χώρων και να 

προκαλούνται βλάβες στις κατασκευές, λόγω συµπύκνωσης.  Όµως η µόνωσή τους 

είναι συχνά προβληµατική, γιατί ανεβάζει υπέρµετρα το ολικό κόστος για τη 

θερµοµόνωση του  

 

 

 

Σχήµα 2.3.2(α) Επιδράσεις σε πλευρικό τοίχωµα κτιρίου 
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2.4 Υλικά συστήµατος θερµοµόνωσης 

 

Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ για τα Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών, καθώς και σύµφωνα µε 

τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν καθορισµένες  κατηγορίες προϊόντων, 

Νόµους και τους Περί των Βασικών Απαιτήσεων, που πρέπει να πληρούν καθορισµένες  κατηγορίες 

προϊόντων, Κανονισµούς, τα προϊόντα δοµικών κατασκευών για τα οποία υπάρχει εναρµονισµένο 

πρότυπο και η περίοδος συνύπαρξης του µε αντίστοιχο εθνικό πρότυπο έχει λήξει, µπορούν να 

διατίθενται στην αγορά µόνο εάν φέρουν την Σήµανση Συµµόρφωσης CE.. Εποµένως, για σκοπούς 

υπολογισµών, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι δηλωµένες  τιµές που αναγράφονται στη Σήµανση 

Συµµόρφωσης CE. 

 

Η επιλογή  των θερµοµονωτικών υλικών θα πρέπει να γίνεται λαµβάνοντας σοβαρά 

υπόψη τις διάφορες καταπονήσεις (µηχανικές, υγροθερµικές και φυσικοχηµικές) που 

υφίστανται τα υλικά στο συγκεκριµένο έργο, νοούµενου ότι οι συγκεκριµένες 

καταπονήσεις επηρεάζουν άµεσα τη θερµική απόδοσή τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

τη χρησιµοποίηση του βέλτιστου συνδυασµού των κριτηρίων επιλογής 

θερµοµονωτικών υλικών. 

 

2.4.1  Κριτήρια επιλογής θερµοµονωτικών υλικών 

Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή θερµοµονωτικών υλικών 

είναι: 

 

α. Θερµοτεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Η τιµή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ.  

• Η εξάρτηση του λ από τη θερµοκρασία. 

• Η εξάρτηση του λ από την υγρασία. Η τιµή του λ αυξάνει σηµαντικά 

µε την συµπύκνωση υδρατµών µέσα στη µάζα του και αν διαβραχεί 

όλη η µάζα του τότε παύει να υπάρχει θερµοµονωτική δράση. 

•  Η ειδική θερµοχωρητικότητα. 

• Ο συντελεστής θερµικής διαστολής. Όσο χαµηλότερος είναι, τόσο 

αποµακρύνεται ο κίνδυνος οικοδοµικών µικροζηµιών ή καταστροφής 

των στεγανώσεων. 
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β. Τρόπος Εφαρµογής 

• Προκατασκευασµένα προϊόντα ή κατασκευή επί τόπου. 

• Απαιτούµενα προστατευτικά µέτρα (για προστασία από µηχανικές 

βλάβες ή δυσµενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις). 

• ∆υνατότητα ελέγχου κατά την κατασκευή. 

 

γ. Μηχανικές Ιδιότητες 

• Αντοχή σε θλίψη, κάµψη και δονήσεις. 

• Αλλοιώσεις µε το χρόνο (γήρανση) 

• Πυκνότητα 

• Ελαστικότητα, ευθραυστότητα. 

 

δ. Χηµική συµπεριφορά-ανθεκτικότητα 

• Αντίσταση στη διάβρωση, στους µικροοργανισµούς, έντοµα, κλπ. 

• Συµπεριφορά στην υγρασία (τυχόν µεταβολή των διαστάσεων, 

διαπερατότητα στους υδρατµούς, απορροφητικότητα νερού). 

• Συµπεριφορά στη φωτιά και µέγιστες επιτρεπόµενες θερµοκρασίες 

λειτουργίας. 

• Βαθµός ευαισθησίας σε υπεριώδη ακτινοβολία, σε διάφορα αέρια και 

σε διάφορους διαλύτες ή το θαλασσινό νερό, κλπ. 

 

ε. Οικονοµικά Στοιχεία 

• Επιπρόσθετο κόστος προµήθειας και εγκατάστασης. 

• Χρόνος απόσβεσης δαπάνης. 

• Ποσοστό προστιθέµενης αξίας στην όλη κατασκευή. 

2.4.2  Συνηθισµένα θερµοµονωτικά υλικά 

Σήµερα στην αγορά υπάρχει µεγάλη ποικιλία θερµοµονωτικών υλικών, όπως: 

• Εξηλασµένη πολυστερίνη 

• ∆ιογκωµένη πολυστερίνη 

• Υαλοβάµβακας 

• Πολυουρεθάνη    

• Αφρώδες Γυαλί 
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• Περλιτοειδή 

• Πετροβάµβακας 

• Φελλός 

• PVC 

• Κυψελωτό σκυρόδεµα 

• Θερµοµονωτικά τούβλα 

• Πλάκες περλιτοΰαλου 

 

 

2.4.3Τυπικές περιπτώσεις θερµοµόνωσης κελύφους κτιρίου 

Ένα κτίριο πρέπει να θερµοµονώνεται σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειές του, 

κατακόρυφες και οριζόντιες που περικλείουν κλιµατιζόµενους χώρους από τους 

οποίους είναι δυνατό να διαφύγει θερµική ενέργεια (επιφάνειες που έρχονται σε 

επαφή µε ατµοσφαιρικό αέρα ή µη κλιµατιζόµενους χώρους). 

 

Ως εκ τούτου, τα πιο βασικά µέρη ενός κτιρίου τα οποία πρέπει να θερµοµονώνονται 

είναι: 

 

•  Εξωτερική τοιχοποιία-δοκοί-υποστυλώµατα 

•  Εξωτερικά κουφώµατα 

•  Οροφές και στέγες  

•  ∆άπεδα εκτεθειµένα στο εξωτερικό περιβάλλον  

•  ∆οµικά στοιχεία σε επαφή µε µη κλιµατιζόµενους χώρους 
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3.  Κατηγορίες Επενδύσεων 

ΦΑ2 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Η ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΕ 

ΜΗ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (περιοχές µε υψόµετρο κάτω από 600 µέτρα) 

 

ΦΑ3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΕ 

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (για περιοχές µε υψόµετρο πάνω από 600 µέτρα). 

 

Το σχέδιο καλύπτει την θερµοµόνωση υφιστάµενων ιδιωτικών οικιστικών µονάδων 

που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής µέχρι και τις 31/12/2000. 

Μετά την εφαρµογή των θερµοµονωτικών υλικών θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 

συντελεστές θερµοπερατότητας όπως αυτοί καθορίζονται στο ∆ιάταγµα Απαιτήσεων 

Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης. Για τις περιπτώσεις που αφορούν δοµικά υλικά 

(τούβλα και άλλα) τα οποία παρουσιάζουν αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα έναντι 

των συµβατικών, το ποσό της χορηγίας θα υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της 

διαφοράς του κόστους αναφοράς της προτεινόµενης επένδυσης και του κόστους των 

συµβατικών υλικών. 

3.1   Μέγιστα αποδεκτά όρια συντελεστών 

Θερµοπερατότητας    στοιχείων κατασκευής που πρέπει 

να ικανοποιούνται. 

 

Οριζόντια δοµικά στοιχεία: 

• Συντελεστής θερµοπερατότητας οριζόντιων δοµικών στοιχείων (δώµατα, 
στέγες, εκτεθειµένα δάπεδα και οροφές) που συνιστούν µέρος του κελύφους του 

κτιρίου: U ≤ 0,75 
Km

W
2

 

 

 

Κατακόρυφα δοµικά στοιχεία: 

• Συντελεστής θερµοπερατότητας Εξωτερικών Τοίχων και της Φέρουσας 
κατασκευής του κτιρίου (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν µέρος του 

κελύφους του κτιρίου: U ≤ 0,85 
Km

W
2
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Κουφώµατα: 

• Συντελεστής θερµοπερατότητας εξωτερικών κουφωµάτων (πόρτες, 

παράθυρα) που συνιστούν µέρος του κελύφους: U ≤ 3,8 
Km

W
2

 

4.0  ∆ικαιούχοι 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης 
υφιστάµενης οικιστικής µονάδας, ή εξουσιοδοτηµένος από αυτόν και ζει µόνιµα στις 
περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και  πληρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο 
Χορηγιών. Οι εν λόγω οικιστικές µονάδες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση (Μόνιµη κατοικία). 
 

2. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη της οικιστικής 
µονάδας, απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής εξουσιοδότησης από αυτόν. 

 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου οι οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα που 
δικαιούνται λήψη χορηγίας για θερµοµόνωση κατοικιών είναι οργανικές οικογένειες 
(στις οργανικές οικογένειες περιλαµβάνονται και οι µονογονεϊκές  οικογένειες, 
διαζευγµένοι/ες, χήροι/ες µε ανήλικα παιδιά), µονήρεις και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 
των οποίων το ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα (ΑΕΕ) δεν ξεπερνά τα όρια που 
καθορίζονται στο έντυπο αίτηση ΦΑ2. (αφορά την κατηγορία ΦΑ2 µόνο)  

4. Για να υποβληθεί η αίτηση πρέπει οι αιτητές να πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις εκλεξιµότητας που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Χορηγιών. 

5.0 Περίοδος Ισχύος 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές για επενδύσεις σε εργασίες θερµοµόνωσης για ιδιωτικές 
οικιστικές µονάδες οι οποίες έχουν πραγµατοποιήσει τις εργασίες θερµοµόνωσης από 
01/01/2011 µέχρι τις 31/10/2012. Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των 
αιτήσεων είναι η 31/10/2012. 
 

6.0  Επιλέξιµες δαπάνες 

Το παρόν σχέδιο, για εξοικονόµηση ενεργείας µε νέες επενδύσεις σε θερµοµονωτικά 

υλικά σε ιδιωτικές οικιστικές µονάδες, καλύπτει δαπάνες αγοράς καινούργιων 

υλικών/εξοπλισµού, καθώς και δαπάνες εγκατάστασης. 

 

7.0  ∆ιαφοροποίηση επιλέξιµου προϋπολογισµού 

Επιλέξιµος προϋπολογισµός είναι ο συνολικά προταθείς εφόσον γίνει δεκτός από 

τους αξιολογητές/Επιτροπή. 
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8.0  Μέγιστο ποσό χορηγίας 

Τα ποσοστά και τα µέγιστα ποσά χορηγίας φαίνονται στον πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 

ΦΑ2 

Θερµοµόνωση οικιστικών 

µονάδων (για περιοχές µε 

υψόµετρο κάτω από 600 

µέτρα). 

30% επί του επιλέξιµου 

κόστους υπό τον 

περιορισµό των 

ανώτατων επιλέξιµων 

δαπανών. 

Μέγιστο ποσό χορηγίας 

€2500 

ΦΑ3 

Θερµοµόνωση οικιστικών 

µονάδων (για περιοχές µε 

υψόµετρο πάνω από 600 

µέτρα). 

30% επί του επιλέξιµου 

κόστους υπό τον 

περιορισµό των 

ανώτατων επιλέξιµων 

δαπανών. 

Μέγιστο ποσό χορηγίας 

€2500 

 

9.0 Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά-Ποιστοποιητικά 

 
Όπως αυτά αναφέρονται στα έντυπα αιτήσεων για τις κατηγορίες ΦΑ2 και ΦΑ3.  
 

10.0  Εισοδηµατικά Κριτήρια για ∆ικαιούχους 
Λήψης Χορηγίας  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΑΕΕ) 

ΦΑ2 

ΜΟΝΗΡΕΙΣ 
€16.000 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑ  
ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι 

€25.000 

€2.000 

Στις δύο πιο πάνω κατηγορίες αν υπάρχει άτοµο µε σοβαρό 

πρόβληµα υγείας ή άτοµο µε ειδικές ανάγκες το ακαθάριστο ετήσιο 

εισόδηµα θα αυξάνεται κατά €5.000 

ΦΑ3 
Για Θερµοµόνωση οικιστικών µονάδων για περιοχές µε υψόµετρο 

πάνω από 600 µέτρα δεν υπάρχουν οικονοµικά κριτήρια. 
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11.0  Επιτροπή παροχής χορηγιών 

      Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται και είναι πλήρως συµπληρωµένες και 

συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά / δικαιολογητικά θα 

αξιολογούνται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ταµείου που καθιδρύεται δυνάµει 

του άρθρου 4 του Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόµησης Ενέργειας Νόµου του 2003.  

 

12.0 Αξιολόγηση Αιτήσεων και Κριτήρια 

αξιολόγησης  

1. Για κάθε οικιστική µονάδα θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση. 
 

2. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για επενδύσεις σε εργασίες θερµοµόνωσης για ιδιωτικές 
οικιστικές µονάδες οι οποίες: 

 

(α) Έχουν πραγµατοποιήσει τις εργασίες θερµοµόνωσης από 01/01/2011  

µέχρι τις 31/10/2012 και,  

(β) Έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδοµής µέχρι και τις 31/12/2000. 

3. Αιτήσεις υποβάλλονται µόνο µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
θερµοµόνωσης.  
 

4. Το σχέδιο καλύπτει επενδύσεις που αφορούν µόνο καινούργια υλικά και             
εργατικό κόστος. 

 

5.    Για οικιστικές µονάδες όπου χρησιµοποιούνται δοµικά υλικά που παρουσιάζουν 

αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα έναντι των συµβατικών, το ποσό της 

χορηγίας θα υπολογίζεται πάνω στην διαφορά του κόστους του υλικού από το 

συµβατικό υλικό.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλλεται επιπρόσθετη 

κοστολόγηση από τον εργολάβο για την περίπτωση χρήσης συµβατικών υλικών 

(π.χ. Κοινά τούβλα). 

6. Για αιτητές που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, θα πρέπει να προσκοµίζεται 
βεβαίωση Μόνιµης ∆ιαµονής η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών – 
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης ή έξι (6) τουλάχιστον 
λογαριασµούς της ΑΗΚ ή βεβαίωση ότι για ένα χρόνο τουλάχιστον υπάρχει 
λογαριασµός στην ΑΗΚ και αφορά την εν λόγω οικιστική µονάδα. 
 

7. Για τους σκοπούς του Σχεδίου θα πρέπει να ικανοποιούνται οι συντελεστές  
θερµοπερατότητας  οι οποίοι αναφέρονται στο σηµείο 3.1 του οδηγού. 
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8. Η αίτηση θα παραλαµβάνεται µόνο αν, εκ πρώτης όψεως,  είναι πλήρως 

συµπληρωµένη και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούµενα πιστοποιητικά / 

δικαιολογητικά. 

9. Η παραλαβή των αιτήσεων απο µέρους της επιτροπής διαχείρισης του ειδικού 

ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δεν δηµιουργεί υποχρέωση προς εξέταση τους εφόσον 

αυτές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. 

 

13.0 ∆ιανοµή εντύπων και ∆ιεύθυνση 

αποστολής/υποβολής της αίτησης 

Έντυπα Αιτήσεων  παροχής χορηγίας για θερµοµόνωση είναι δυνατό να βρείτε είτε 

από τα κατά τόπους γραφεία του ΥΕΒ&Τ και του Ιδρύµατος Ενέργειας είτε από την 

ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Ενέργειας η οποία είναι www.cie.org.cy . 

Τα έντυπα αιτήσεων µπορούν να αποστέλλονται ή να υποβάλλονται στην πιο κάτω 
ταχυδροµική διεύθυνση: 
 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ειδικού Ταµείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 
Αγαπήνορος 2, Μέγαρο Ίρις 1ος όροφος  
1076 Λευκωσία 
 
Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή της αίτησης µπορείτε να αποτείνεστε στο 
Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου, Τηλ: 22606060 και www.cie.org.cy 
 

 

14.0 Σηµαντικές  επισηµάνσεις 

14.1  Ο παρόν οδηγός έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και σε καµιά περίπτωση δεν 

υπερισχύει των προνοιών και όρων του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών.  

 

 

 

 

 


